
 

අන්තර්ජළය ශළ විදුත් ත තෆඳ පිටුල 1 
 

 

 

 

                

  

1. IP ලිපිනයක් වම්ඵන්ධයයන් ඳශත කුභක් වතය ලන්යන් ද  

A. 193.257.75.45 යනු නිලෆරදි IP ලිපිනයකි. 

B. IP ලිපිනය ඵළ යදන්යන් අන්තර්ජළ යවේලළ වඳයන්යනකු විසිනි. 

C. IP ලිපින භගින් අන්තර්ජළයේ ඇති වභ ඳරිගණකයක්භ අනනයල ශුනනළ ගී. 

D. IP ලිපින වශළ “Dotted Decimal Notation” එක බළවිතළ යකයර්. 

(1) A, B ශළ C ඳභණි  

(2) A, C ශළ D ඳභණි 

(3) B, C ශළ D ඳභණි 

(4) A, B, C, D යන සියල්භ 

 

2. අන්තර්ජළය බළවිතය පිළිඵ ප්රතිඳත් තති වශ අන්තර්ජළ යේ ක්රියළකළරිත් තලය ඳලත් තලළ යගන යනු ඵන 

නියභළලලි පිළිඵ ප්රතිඳත් තති වම්ඵන්ධල කයුතතු කරන වවවිධළනය කුභක් ද  

(1) The Internet Society   

(2) Internet Protocol Society 

(3) The Global Internet Foundation  

(4)  The Internet Agency 

 

3. වීඩියයෝ වම්භන්ත්රණයක් ඳෆලෆත් තවීභය අතයළලය අංගයක් න ොලන්නන්  ඳශත කලර ලරණය ද   

(1)  යේගලත් ත අන්තර්ජළ වඵතළලයකි.  

(2)  ශ්රලය දශය ඳශසුකම් වහිත වන්නියේදන භශදුකළවගයකි. 

(3) යලබ් කෆභරළලකි.  

(4) පුළුල් තිරයක් වහිත රූඳලළහිී යන්ත්රයකි. 

 

4. “https://www.webopedia.com/TERM/I/input_device.html” යන යලබ් පිටුයලහි ලවම් නළභය කුභක් ද  

(1) www.webopedia.com 

(2) https://www.webopedia.com  

(3) webopedia.com 

(4) webopedia 

 

5. යදෝ ඇති අලවහථළල, ඳණිවිඩ දෆන්වීභ වශ ඳණිවිඩ ඳළනය වශළ බළවිතළ ලන නියභළලලිය කුභක් ද   

(1) TCP/IP  
(2) ICMP  

(3) SMTP  
(4) HTTP 

 

6. යවවුම් යන්ත්රයකය උදාහරණයක් න ොලන්නන්  ඳශත කලරක් ද 

(1) www.google.com 

(2) www.yahoo.com 

(3) www.bing.com 

(4) www. secondlife.com 

 

7. යලබ් වර්ලරයේ කළර්යය පිළිඵල නිලෆරදි ලරණය කුභක් ද  

(1) URL එකය අනුරූඳ IP ලිපිනය ඵළ දීභ.   

(2) යලබ් පිටු තෆන්ඳත් ත කර තඵළ ගනිමින් යවේලළළභී ඳරිගණක යලත ඵළ දීභ. 

(3) ඳරිශීකයළ විසින් ඵළ යදන මූඳදයය අදළ යලබ් අඩවි විළ වවඛ්යළලක අසනවන්ධළන ඵළ දීභ. 

(4) විළ ප්රභළණයේ යග නු අන්තර්ජළය ශරශළ ුවලභළු  කර ගෆීභය පඳකළී  වීභ 

වියය   :යත රතුු  ශළ වන්නියේදන තළක්ණය 

යශ්රේණිය :11 යශ්රේණිය 
 

ඳළඩභ : ඒකකය 3 -  අන්තර්ජාය සහ විදුත් ත තෑල  - I  ලත්රය 

 

http://www.webopedia.com/
http://www.bing.com/
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8. අන්තර්ජළයේ යභයශුතභ සිදුලන ආකළරය දෆක්යලන පියලර කිහිඳයක් ඳශත දක්ලළ ඇත. 

Ⓐ යලබ් අතරික්සුල භගින් HTML යලබ් පිටුල දර්නය කරයි.  

Ⓑ  DNS වර්ලරය භගින් URL හි දෆක්යලන නභය අදළෂ IP ලිපිනයය ඳරිලර්තනය කරයි. 

Ⓒ යලබ් යවේලළදළයකයළ භගින් HTML දත් තත ප්රලළශයක් ආඳසු ඵළ යදයි.  

Ⓓ යලබ් අතරික්සුල URL එක DNS වර්ලරයය යය මු කරයි.  

Ⓔ ඳරිශීක යලබ් අතරික්සුල විලශත කර විහල වම්ඳත් ත නිහචළයකය(URL) ඇතුෂත් ත කිී භ.  

Ⓕ IP ලිපිනය ඇති යලබ් වර්ලරයය ඉල්ලීභ යය මු කරයි.  

 

ඉශත පියලර නිලෆරදි අනුපිළියලලින් දෆක්යලන පිළිතුර කුභක් ද  

(1) ⒺⒻⒸⒹⒷⒶ  

(2) ⒺⒹⒷⒻⒸⒶ 

(3) ⒺⒶⒹⒷⒻⒸ  

(4) ⒺⒹⒷⒸⒻⒶ 

9. ක්ණික ඳණිවිඩ යවේලළල ඵළ යදන යයදවුභක් න ොලන්නන් කුභක් ද 

(1) Viber  (2) Imo (3) Kiki  (4) WeChat

 

10. වභළසන විසින් ඇයයේ මිතුරියක් ලන ළභලීය යෆවීභ වශළ විදුත් ත තෆඳෆල් ලිපියක් යතුු   ලියනය කර 

අලවන් ලනලළත් ත වභගභ අන්තර්ජළ වඵතළල බි ලෆටීභ නිවළ එභ විදුත් ත තෆඳෆල් ලිපිය යෆවීභය (send) 

යන ශෆකි විය. නෆලත තභ විදුත් ත තෆඳෆල් ගිමටභය ප්රයේ ලන වභළසනය දෆක ගත ශෆකි ය  

වම්ඵන්ධයයන් ඳශත දක්ලළ ඇති ප්රකළ අතුරින් ලඩළත් ත නිලෆරදි ප්රකළය කුභක් ද  

 

(1) එභ ලිපිය යව යළ ගත යන ශෆකි ඵෆවින් නෆලත ලරක් ලිපිය යතුු   ලියනය කෂ ුතතු ඵලය. 

(2) Drafts   යසෝල්ඩරය තු එභ ලිපිය තෆන්ඳත් ත වී ඇති ඵලය. 

(3) Sent   යසෝල්ඩරය තු එභ ලිපිය තෆන්ඳත් ත වී ඇති ඵලය.  

(4) Spam   යසෝල්ඩරය තු එභ ලිපිය තෆන්ඳත් ත වී ඇති ඵලය. 

 

11. “අන්තර්ජළය” පිළිඵල ඵළ දී ඇති ඳශත ප්රකළ වකළ ඵන්න 

A. අන්තර්ජළය යනු ය ල පුරළ පිහිටි ඳරිගණක ජළල එකතුලකි. 

B. අන්තර්ජළය යනු යෝක ප්රජළල වභ  යත රතුු  වන්නියේදනය කර ගෆීභය ඇති යේගලත් ත භ 

භළර්ගයයි. 

C. අන්තර්ජළය යනු ඳරිගණක ජළල එකතුලකි. 

D. අන්තර්ජළයය තනි හිමිකු ලකු ඇත. 

 

මින් ලඩළත් ත නිලෆරදි ප්රකළයපප්රකළ ඇතුෂත් ත ලන්යන් කුභන ලරණයේ ද   

(1) A  ශළ B  ඳභණි (3) A,  B  ශළ  C ඳභණි 

(2)  A  ශළ D ඳභණි (4) A, B, C, D යන සියල්භ 

 

12. විදුත් ත තෆඳෆල් ගිමටභක ප්රඵ මුරඳදය යව ලඩළත් ත සුදුසු කුභක් ද  

(1) 2020.03.13 

(2) kalutara 

(3) EDU@kalu2020 

(4) covid19 

 

 

 



 

අන්තර්ජළය ශළ විදුත් ත තෆඳ පිටුල 3 
 

13. අන්තර්ජළය තුෂ අති විළ ............①............. වම්බළරයක් අන්තර්ගතලන අතර, ඒලළ ජළයේ ඇති 

ඳරිගණක අතර වම්යප්රේණය වීභය .............②........... නියභළලලිය යය දළ ගී. .............③.............. 

යනු යම්ලළ වඳයන ප්රධළන යවේලළල යේ. යභහි ①,② ශළ ③ යන හිවහතෆන්ලය ගෆෂයඳන ඳද නිලෆරදිල 

දක්ලළ ඇත් තයත් ත කුභන ලරණයේ ද  

(1) දත් තත, HTTP, යෝක ලයළප්ත ත වියභන 

(2) දත් තත, FTP, විහල විසිරි වියභන 

(3) යත රතුු , HTTP, විහල විසිරි වියභන 

(4) යත රතුු , ICMP, යෝක ලයළප්ත ත වියභන 

 

14. ඳශත දී ඇති ඒකළකළර වම්ඳත් ත නිහචළයකය (URL)  වකන්න. 

http://www.nie.lk/downloads/ICT/grade10.pdf   

යභහි ඇති වම්ඳත් ත ඳලතින වහථළනය කුභක් ද  

(1) nie.lk 

(2) downloads/ICT 

(3) grade10.pdf 

(4) http://www 
 

15. ඳශත දෆක්යලන්යන් IP(Internet Protocol) ලිපින වශළ පදළශරණ කිහිඳයකි.මින් සාලදය ලිපිනය අඩවගු 

ලන්යන් කුභන ලරණයේ ද  

(1) 100.10.100.10 

(2) 250.250.250.251 

(3) 100.2.3.4 

(4) 196.175.256.12 

 

16. ඳශත  A තීු යලන් දෆක්යලන්යන් අධයළඳන ක්යේත්රය ශළ වම්ඵන්ධ ඒකළකළර වම්ඳත් ත නිහචළයකයන් 

අතුරින් කිහිඳයක් දෆක්යලන අතර, B තීු යලන් ඒලළ අයත් ත ආයතන අපිළියලය දක්ලළ ඇත.  

 A තීරුල  B තීරුල 

P http://www.nie.lk W අධයළඳන ප්රකළන යදඳළර්තයම්න්තුල 

Q http://www.moe.gov.lk X අධයළඳන අභළතයළවය 

R http://doenets.lk Y ජළතික අධයළඳන ආයතනය 

S http://edupub.gov.lk Z ශ්රී වකළ විබළග යදඳළර්තයම්න්තුල 

 

A තීු යේ ඇති එක් එක් ඒකළකළර වම්ඳත් ත නිහචළයක යල්ඵය ශළ ගෆෂයඳන B තීු යේ ඇති අධයළඳන 

ආයතනය වහිත යල්ඵය යව යළ පිළියලළින් වකවහ කෂ විය ෆයඵන පිළිතුර කුභක් ද  

(1) PZ,QY,RX,SW 

(2) PX,QY,RZ,SW 

(3) PY,QX,RZ,SW 

(4) PY,QX,RW,SZ 
 

17. ඳශත දෆක්යලන ඒකළකළර වම්ඳත් ත නිහචළයක(URL) අතුයරන් ඕවහයේලියළයේ ආදළයම් රහිත වවවිධළනයකය 

අයත් ත ලවම් නළභයක් ඇතුෂත් ත ඒකළකළර වම්ඳත් ත නිහචළයක කුභක් ද  

(1) http://www.redcross.org.au 

(2) http://www.paypal.com.au 

(3) http://www.nie.gov.us 

(4) http://www.research.net.au

 

18. 169.112.27.3 යන IP ලිපිනයයහි www.altavista.com යලබ් අඩවිය ඳලතින්යන් නම් altavista අඩවියේ IP 

ලිපිනය යව යළ ගෆීභ වශළ යලබ් අතිරික්සුල භඟින් HTTP ඉල්ලීභ යෆවීභ වශළ ඳශත වශන් කුභක් 

බළවිත කරයි ද  

(1) ලවම් යවේලළදළයකය(Domain server) 

(2) යලබ් යවේලළදළයකය (Web Server) 

(3) DNS යවේලළදළයකය (DNS Server) 

(4) තෆඳෆල් යවේලළදළයකය (Mail Server) 

http://www.nie.lk/downloads/ICT/grade10.pdf
http://www/
http://www.nie.lk/
http://www.redcross.org.au/
http://www.nie.gov.us/
http://www.research.net.au/
http://www.altavista.com/
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19. ඳශත දෆක්යලන යවේලළලන් අතුරින් අන්තර්ජළයයන් ඵළ ගත ශෆකි නසේලාලක් න ොලන්නන් කුභක් ද 

(1) යෝක ලයළප්ත ත වියභන 

(2) තෆඳෆල් මුසුල 

(3) දුරවහථ පිවිසුභ 

(4) ඵුවභළධය වෆඳුතභ 

 

20. ඳශත දක්ලළ ඇති යලබ් අතිරික්සු නිලෆරදි පිළියලළින් දක්ලළ ඇති ලරණය කුභක් ද  

 
(1) Internet Explorer, Mozilla firefox, Google Chrome, Safari 

(2) Safari, Opera, Internet Explorer, odex 

(3) Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera 

(4) Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari,Opera 

 

21.  “විදුත් ත තෆඳෆල් ඳණිවුඩයක් භඟින් යෆවිය ශෆකි පඳරිභ යග නුයේ ප්රභළණය 25 MB කි. එයය ලඩළ විළ 

ප්රභළණයකින් ුතතු යග නුලක් අන්තර්ජළයේ ඳරිගණක ශරශළ ුවලභළු  කිී භය ....................... බළවිත 

යකයර්.” යභහි දෆක්යලන හිවහතෆනය ලඩළත් ත සුදුසු පිළිතුර ලනුයේ, 

(1) ගූගල් ඩ්රයිේ (Google Drive) 

(2) යඩ්ර ප්ත  යඵ ක්වහ (Drop Box) 

(3) ලන් ඩ්රයිේ (One Drive) 

(4) ලළකුළු ආචයිත යවේලළල(Cloud Storage Service) 

 

22. අන්තර්ජළයේ ඇති ඳරිගණකයක් දුරවහථල සිය ඳළනය ශළ ශෆසිරවීභ දුරවහථ පිවිසුභ භඟින් සිදුයේ.ඳශත 

වශන් කුභන කළර්ය/කළර්යයන් දුරවහථ පිවිසුභ භඟින් සිදු කෂ ශෆකි ද  

A. යවේලළදළයක ඳරිගණකල ඇති භශදුකළවග යවේලළළභී ඳරිගණක යලත වහථළඳනය කිී භ. 

B. ලෆදගත් ත දත් තත ශළ යත රතුු  යව රළ ගෆීභ. 

C. යවේලළළභී ඳරිගණකල යදෝ නිරළකරණය ශළ නියළභනය කිී භ. 

(1) A ඳභණි 

(2) A ශළ B ඳභණි 

(3) A ශළ C ඳභණි 

(4) A, B  ශළ C යන සියල් භ 

 

23. යවවුම් යන්ත්රයක් යව භාවිතයට න ොගන්නන් ඳශත  කුභක් ද  

(1) Google 

(2) Google Chrome 

(3) Altavista 

(4) Ask 

 

 

24.  “නල දෆනුභයි - වියනෝදයයි” නමින් ඳෆලෆත් තව යත රතුු  ශළ වන්නියේදන තළක්ණ දෆනුභ මිනුභ තර යකදී 

එහි සිටි ප්රහන විචළරක නළරද භශත් තභළ විසින් කවීන්යගන් යභයවේ  අවන දී.  

“යලබ් අඩවියක් අනනයල ශුනනළ ගෆීභය ............①..............බළවිත කරන අතර, ඳරිගණකයක් 

අනනයල ශුනනළ ගෆීභය ...............②............. බළවිත යේ.යභහි  ① ශළ ② හිවහතෆන්ලය ගෆෂයඳන 

යව පිළිතුු  ඵළ දීභය කවීන් වභත් තවයේ නම්, ඔුව ඵළ දුන් පිළිතුර නිලෆරදි අනුපිළියලළින් 

දෆක්යලනුයේ, 

(1) ලවම් නළභය, IP ලිපිනය 

(2) IP ලිපිනය, ලවම් නළභය 

(3) IP ලිපිනය, තෆඳෆල් යවේලළදළයකය 

(4) යලබ් යවේලළදළයකය, ලවම් නළභය 
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25. ආයතනයක් තුෂ ඇති ඳරිගණක යදකක් බළවිත කරමින් යවේලකයින් යදයදයනකු තභ දු ලන්යේ විබළග 

ප්රතිප ඵළ ගෆීභය එකලර http://www.doenets.lk යන යලබ් අඩවියය ප්රයේ යේ. එභ කළර්යය 

වළර්ථකල සිදු කර ගෆීභය යභභ ඳරිගණක යදයකහි කුභක් යලනවහල ඳෆලෆතිය ුතතු ද  

(1) යලබ් අතිරික්සු 

(2) IP ලිපින 

(3) අන්තර්ජළ යවේලළ වෆඳුතම්කු යලෝ 

(4) යභයශුතම් ඳ ධති 

 

26. විදුත් ත තෆඳ පිළිඵ ල ඇති ඳශත වශන් ලළකය ඛ්්ඩඩ වකන්න. 

A. විදුත් ත තෆඳෆල් ලිපිනයේ ඇති @ වකුණ භඟින් ලවම් නළභය ශළ ඳරිශීක නළභය යලන් කර 

දක්ලයි. 

B. ය ල ඕන භ පු ගයයකු අන්තර්ජළය ශරශළ  විදුත් ත තෆඳෆල් ගිමටභක් වළදළගත් තවිය එය 

අන්තර්ජළය තුෂ අනනයතළල වශළ බළවිත ක ශෆක. 

C. විදුත් ත තෆඳෆල් ලිපිනයක් විදුත් ත තෆඳෆල් ඳණිවිඩ යලන්නළය ඳභණක් තිබීභ වයශේ. 

D. එක් පු ගයයකුය තඵළ ගත ශෆකිලන්යන් එක් වි ුතත් ත තෆඳෆල් ගිමටභක් ඳභණි. 

 ලඩළත් ත නිලෆරදි පිළිතුර කුභක් ද 

(1) A ශළ B  ඳභණි. 

(2) A  C ශළ D ඳභණි. 

(3) A , B  ශළ C ඳභණි. 

(4) B C ශළ D ඳභණි 

 

27. හිු ණි තභ ඳයන් මිතුරළ ලන පීයර්ය ශ්රී වකළයේ පුරළවිදයළත් තභක ලටිනළකභකින් ුතතු ගිගිරියේ අවකළර 

මුද්රිත යළයළරූඳය කිහිඳයක අවකිත පියඳත් ත (digital copy) යෆවීභය තීරණය කරයි. ඳශත ක්රභයේද වකළ 

ඵන්න. 

A. යළයළරූඳය වළභළනය තෆඳයන් යෆවීභ 

B. යළයළරූඳය සුඳී ක්වනය(scan) කර එය අනුරූඳ යග නුලක් යව සුරකීයභන් ඳසු විදුත් ත තෆඳෆල් 

ලිපියක් භඟින් යෆවීභ. 

C. සුඳී ක්වනය කර ගත් ත අනුරූඳ යග නුල විළත් තලය 15 MB ක් ලන නිවළ එය ගූගල් ඩ්රයිේ ශරශළ 

යෆවීභ. 

ඉශත ක්රභයේද අතුරින් යළයළරූඳය යෆවීභ වශළ ලඩළත් තභ සුදුසු ලන්යන් කුභක් ද   

(1) A  ඳභණි 

(2) B ඳභණි 

(3) A ශළ C ඳභණි 

(4) B ශළ C ඳභණි 

 

28. ඳශත A ශළ B තීු  වෂකළ ඵන්න 

A තීරුල       B තීරුල  

 URL       (A)  යෝක ලයළප්ත ත වියභන (www) 

 අන්තර්ජළයේ යවේලළලකි     (B)  moe.gov.lk  

 ලවම්නළභ යවේලළදළයකයළ (DNS)   (C)  URL, IP ලිපින ඵලය ශරලයි. 

යවවුම් යන්ත්රය (Search Engine)   (D)  http://www.doenets.lk  

ලවම් නළභය (Domain Name)   (E) ) msn  

 

ඉශත A තීු යේ දක්ලළ ඇති අයිතභ ලය ගෆයඳන යව B තීු යේ අයිතභ ගෆප විය නිලෆරදි පිළිතුර 

කුභක් ද  

(1) B, C, E, A, D  

(2) D, C, B, A, E  

(3) D, A, C, E, B  

(4) B, A, D, E, C  

 

 

 

http://www.doenets.lk/
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29. ඳශත දෆක්යලන ද අනනයල ශුනනළ ගෆීභ වශළ යය දළ ගන්නළ නළභයන් පිලියලලින් දක්ලළ ඇති ලරණය 

කුභක් ද  

A. අන්තර්ජළයය වම්ඵන්ධ ඳරිගණකයක් 

B. යලබ් අඩවියක් (Web site) 

C. විදුත් ත තෆඳෆල් ගිමටභ  

 

(1) IP ලිපිනය, ඳරිශීක නළභය, ලවම් නළභය  

(2) IP ලිපිනය, ලවම් නළභය, ඳරිශීක නළභය  

(3) ඳරිශීක නළභය, URL, ලවම් නළභය  

(4) ඳරිශීක නළභය, ලවම් නළභය, මුරඳදය  

 

 විදුත් ත තෆඳෆල් (e-mail) ුවලභළු යේදී සිදුලන ක්රියළලලිය යඳන්ලන ඳශත රූඳවයශන වෆකිල්ය 

ගනිමින් 30, 31  ප්රහන වශළ පිළිතුු  වඳයන්න. 

 

 

 

 

           

                                                                                      

                    

 

 

 

30. ඉශත රූඳවයශයනහි A භඟින් දක්ලළ ඇති පඳළවගය කුභක් ද? 

(1) ඳ ධති ඒකකය (System unit) 

(2) Web server 

(3) Mail server  

(4) DNS server  

 

31. එභ පඳළවගයේ ඇති නියභළලලිය (Protocol) කුභක් ද , 

(1) SMTP 

(2) TCPපIP 

(3) ICMP  

(4) FTP 

 

32. ලළකුළු ඳරිගණක වවකල්ඳය පිලිඵ ල ඳශත දෆක්යලන ප්රකළ වෂකළ ඵන්න.  

A. IaaS භඟින් භශදුකළවග වවලර්ධනය වශ භශදුකළවග ධළලනය වශළ අලය ඳරිවරය වකවළ ය . 

B. SaaS භඟින් යවේලළළභියළය අලය යයදුම් භශදුකළවග වහථළඳනය යන කර අන්තර්ජළය තුෂ වහථළපිත 

භශදුකළවග බළවිත කිී භය ඳශසුකම් වවයි. 

C. අඩු යේග වම්ඵන්ධතළ ලදී ක්රියළකළී ත් තලය අඩුයන වී ඳෆලතීභ ලළකුළු ඳරිගණක බළවිතයේ 

ලළසියකි. 

ඉශත ලගන්ති අතුරින් අසතය ලන්යන් කුභන ලරණය ද  

(1) A ඳභණි  

(2) B ඳභණි  

(3) A ශළ B ඳභණි 

(4) A ශළ C ඳභණි  

 

33. ඳශත යවේලළලන් අතුරින් අන්තර්ජළයේ කළර්යයක් න ොලන්නන් කුභක් ද  

(1) දුරවහථ පිවිසුභ (Remote Access) 

(2) යවවුම් යන්ත්ර (Search Engines) 

(3) DNS Server 

(4) යග නු ුවලභළු  නියභළලලිය (FTP) 
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34. ඳශත දෆක්යලන්යන් විදුත් ත තෆඳෆල් ලිපියක අඩවගු යක යවක් ශළ ශහ වම්ඵන්ධ ප්රකළ කිහිඳයකි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A. කලිුනය යභභ විදුත් ත ලිපියේ පියඳතක් ෆයඵන ඵල වතිහ දී. 

B. යභභ විදුත් ත ලිපිය වතිහය ෆබී ඇති ඵල වශනි දී. 

C. වතිහ, කළිුන, වශනි වශ යදේදුී යභභ ලිපියේ පියඳත් ත ඵළගන්නළ ඵල කවී දී. 

D. යදේදුී වශ කවී යභභ විදුත් ත ලිපියේ පියඳත් ත ඵළගන්නළ ඵල වතිහ දී.  
 

ඉශත ප්රකළ අතුරින් ලඩළත් ත නිලෆරදි  ප්රකළය / ප්රකළ අඩවගු ලන්යන් කුභන ලරණයේ ද? 

(1) A ශළ B ඳභණි. 

(2) A ශළ C ඳභණි. 

(3) A, B ශළ C ඳභණි. 

(4) A ශළ  D  ඳභණි. 
 

35. ඳශත ඒලළ අතුයරන් නිලෆරදිල දක්ලළ ඇති ඒකළකළර වම්ඳත් ත නිහචළයකය ලන්යන් කුභක් ද? 

(1) http:පපwww.nie.lk 

(2) www.nie.lk  

(3) www:httpපපnie.lk 

(4) http:පපnie.lk  

 

 ඳශත දක්ලළ ඇති ඒකළකළර වම්ඳත් ත නිහචළයකය (URL) බළවිතයයන් අවක 36 වශ අවක 37 ප්රහනලය 

පිළිතුු  වඳයන්න. 

 

 

 

 

 

 

36. ඉශත යලබ් අඩවියේ අනනයතළලය කුභකින් දෆක්යේ ද  

(1) C භගින් ය  

(2) E භගින් ය   

(3) C ශළ D භගින් ය   

(4) C, D ශළ E භගින් ය   

 

37. ඉශත ඒකළකළර වම්ඳත් ත නිහචළයකයයහි වම්ඳත් ත යග නුල දක්ලළ ඇත් තයත් ත කුභකින් ද   

(1) D භගින් ය  

(2) E භගින් ය  

(3) D ශළ E භගින් ය  

(4) C, D ශළ E භගින් ය  

 

38. ඳශත වශන් ලගන්ති අතුරින් අන්තර්ජළය වම්ඵන්ධයයන් වතය ලන්යන් කුභන ලගන්තියපලගන්ති ද ? 

A. අන්තර්ජළය ය ල පුරළ පිහිටි ඳරිගණක ජළ ල එකතුලකි.  

B. යෝක ප්රජළල වභග යත රතුු   වන්නියේදනය කර ගෆීභය ඇති යේගලත් තභ භළර්ගය 

අන්තර්ජළයයි. 

C. අන්තර්ජළයය තනි හිමිකු ලකු යන භෆති අතර අන්තර්ජළ වභළජය නම් ව ආදළයම් යන ඵන 

වවවිධළනයක් භගින් අන්තර්ජළ නියභළලලි පිළිඵ කයුතතු කරයි.  

 

(1) A ශළ B ඳභණි. 

(2) A ශළ C ඳභණි. 

(3) B ශළ C ඳභණි. 

(4) A, B ශළ C සියල්භ 
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39. යලබ් අඩවි තු ඳලතින විවිධ වම්ඳත් ත අනනයල ශුනනළ ගෆීභය යය දළගනු ඵන ක්රභය අඩවගු ලරණය 

කුභක්ද? 

(1) IP ලිපිනය  

(2) ඒකළකළර වම්ඳත් ත නිහචළයකය 

(3) යෝක විසිර වියභන 

(4) ලවම් නළභ යවේලළදළයකයළ 

 

40. අන්තර්ජළ යවේලළ වඳයන්නළ පිළිඵ වතය ලන්යන් ඳශත ලගන්ති අතුරින් කලරක් ද? 

A. IP ලිපින ඵළ යදනු ඵන්යන් අන්තර්ජළ යවේලළ වඳයන්නළ විසිනි. 

B. අන්තර්ජළ යවේලළ වඳයන්නළ යලෂ වභළගභකි. 

C. අන්තර්ජළ යවේලළ වඳයන්නළ භගින් අන්තර්ජළ ශළ විදුත් ත තෆඳෆල් ඳශසුකම් වඳයළ යදන අතර 

යභභ යවේලළල යන මියල් වඳයයි. 

 

(1) A ශළ B ඳභණි. 

(2) A ශළ C ඳභණි. 

(3) B ශළ C ඳභණි. 

(4) A, B ශළ C සියල්භ 

 

41. IP ලිපින වම්ඵන්ධල වතය ලන්යන් ඳශත ලගන්ති අතුරින් කලරක්ද? 

A. අන්තර්ජළයේ ඇති වභ ඳරිගණකයක්භ අනනයල ශුනනළ ගෆීභය IP ලිපින බළවිත යකයර්. 

B. IP ලිපිනය දභ තියතන් යලන් කරන ද 0 සිය 255 දක්ලළ ව අගයන් ශතරක් භගින් දක්ලනු ෆයබ්.  

C. 192.168.10.4   IP ලිපිනයක් වශළ පදළශරණයකි. 
 

(1) A ශළ B ඳභණි. 

(2) A ශළ C ඳභණි. 

(3) B ශළ C ඳභණි. 

(4) A, B ශළ C සියල්භ 

 

42. අන්තර්ජළයේ නසේලාලක් න ොලන්නන් ඳශත අතුයරන් කලරක් ද? 

 
(1) යෝක ලයළප්ත ත වියභන 

(2) යලබ් ලිපිනය 

(3) විදුත් ත තෆඳ 

(4) යග නු ුවලභළු ල 

 

43. ලවම් නළභය වම්ඵන්ධල නිලෆරදි ලන්යන් ඳශත වශන් කලරක් ද? 

(1) එකභ ලවම් නළභය වහිත යලබ් අඩවි අන්තර්ජළය තුෂ ඉතළ සුඵය . 

(2) යලබ් අඩවියක ලවම් නළභය  යලබ් යවේලළදළයකයළ ශය ශුනනළ ගත ශෆක. 

(3) අන්තර්ජළය තු ඳලතින වභ යලබ් අඩවියකභ අනනයතළල ලවම් නළභය භගින් ඵළ යදයි. 

(4) අන්තර්ජළ යවේලළ වඳයන්නළ විසින් ලවම් නළභය ඵළ යදයි . 

 

44. http://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk යන ඒකළකළර වම්ඳත් ත නිහචළයකයේ ඉශෂ භට්යයම් ලවභ ලන්යන් 

කුභක්ද? 

(1) http (2) gov (3) lk (4) moe 

 

45. ලවම් නළභ යවේලළදළයකය වම්ඵන්ධයයන් නිලෆරැදි ලගන්තිය කුභක්ද? 

(1) එය ලවම් නළභය IP ලිපිනය ඵලය ඳරිලර්තනය කර දීභ සිදු කරයි. 

(2) වම්ඳත් ත යවේලළළභී ඳරිගණක අතයර් ශවුයල් බළවිත කිී භය අලය ඳශසුකම් වඳයළ දීභ ලවම් නළභ 

යවේලළදළයකයළයේ ප්රධළන කළර්යය යේ. 

(3) එය අන්තර්ජළ ඳරිශීකයන්ය අලය ඕන භ යත රතුරක් යව යළ දීභ සිදු කරයි. 

(4) පු ගයන් යදයදයනකු යශෝ වමූශයක් යශෝ අතර විදුත් ත ක්රභයය ලිපි ශළ ලිපි යග නු යව ඳණිවුඩ 

ුවලභළු  කිී භ සිදු කරයි. 
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46. දී ඇති වි ුතත් ත තෆඳෆල් ලිපියක යක යව අනුල ඳශත ලගන්ති අතුරින් වතය ලන්යන් කුභක්ද? 

A. ගනිදුය , වතීහ ශළ භෆටිල්ඩළ ශයද ඉශත වි ුතත් ත තෆඳ ඳණිවුඩය ඵන්නන් යවේ දිවහ යේ. 

B. වතීහය , භෆටිල්ඩළ ශළ භළළ ශයද ඉශත වි ුතත් ත තෆඳ ඳණිවුඩය ඵන්නකු යවේ දිවහ යේ. 

C. භළළය , ගනිදුයද  ඉශත වි ුතත් ත තෆඳ ඳණිවුඩය ඵන්නකු යවේ දිවහ යේ. 

(1) A ශළ B ඳභණි. 

(2) A ශළ C ඳභණි. 

(3) B ශළ C ඳභණි. 

(4) A, B ශළ C සියල්භ 

  

47. වභළජීය ජළ වම්ඵන්ධයයන් වතය ලන්යන් ඳශත ලගන්ති අතුරින් කලරක්ද? 

A. වභළජීය ජළ යනු වභළජයේ පු ගයන් අන්තර්ජළය ඔවහයවේ වභළජ වඵතළ ඳලත් තලළයගන යයම් 

ක්රභයේදයකි.  

B. වභළජ ජළ ශරශළ තභ යඳෞ ගලික යත රතුු , යළයළරූඳ, වීඩියයෝ ආදී යත රතුු  ුවලභළු  කර ගත 

යන ශෆක. 

C. වභළජීය ජළ භගින්  වභළජ වම්ඵන්ධතළ පුළුල් ලන්නළ යවේ භ යන යයකුත් ත වභළජ අකයුතතුකම් ද 

සිදුයේ. 

(1) A ශළ B ඳභණි. 

(2) A ශළ C ඳභණි. 

(3) B ශළ C ඳභණි. 

(4) A, B ශළ C සියල්

 

48. ලෂළකුළු ඳරිගණනය ඵළ යදන යවේලළ වම්ඵන්ධයයන් නිලෆරැදි ලන්යන් ඳශත ලගන්ති අතරින් කලරක් ද? 

A. භශදුකළවග වවලර්ධනය වශ භශදුකළවග ධළලනය වශළ අලය ඳරිවරයක් ඵළ දීභ.  

B. යවේලළළභියළය අලය යයදුම් භශදුකළවග තභ ඳරිගණකය තුෂ වහථළඳනය යන කර අන්තර්ජළය තුෂ 

වහථළඳනය කර ඇති භශදුකළවග බළවිත කිී භය ඳශසුකම් වෆගිභ. 

C. ඳරිගණකල අතථය ඳරිවරයක් යග ඩනගළ යවේලළදළයක ඳරිගණකල වශළය තුළින් දත් තත ගඵඩළ 

කිී භය අලය අලකළය ඵළදීභ. 

 

(1) A ශළ B ඳභණි. 

(2) A ශළ C ඳභණි. 

(3) B ශළ C ඳභණි. 

(4) A, B ශළ C සියල්භ 



 

අන්තර්ජළය ශළ විදුත් ත තෆඳ පිටුල 10 
 

 

 

49. වන්නියේදනය වශළ අන්තර් ජළය බළවිතය වම්ඵන්ධ ඳශත ප්රකළ වකන්න. 

A. පු ගයන් යදයදයනකු අතර ඳභණක් විදුත් ත ක්රභයය ලිපි ශළ ලිපි යග නු ුවලභළු ල විදුත් ත තෆඳ 

(e-mail) භගින් සිදුයේ. 

B. අන්තර්ජළය ශරශළ යදයදනකු අතර වර යකටි ඳළඨ යය දළගනිමින් වෆයනකින් අදශවහ ුවලභළු  

කරගෆනිභ ක්ණික ඳණිවිඩ (Instant Messaging) භගින් සිදුයේ. 

C. දුරවහථ වහථළනල සිටින යදයදනකු යශෝ ලෆඩි පිරිවක් අතර ඳරිගණක ජළ ඇසුයරන් ශ්රලය දශය 

දත් තත වම්යප්රේණය වීඩියයෝ වම්භන්ත්රණ (Vedio Conferencing) භගින් සිදුයේ. 

      ඉශත ප්රකළ අතරින් වතය ලන්යන් කුභකන ප්රකළයපප්රකළන ද  

(1) A  ඳභණි. 

(2) A ශළ C ඳභණි. 

(3) B ශළ C ඳභණි. 

(4) A, B ශළ C සියල්භ 

 

50. විදුත් ත තෆඳෆල් ගිමටභක බළවිතයේ ඳශසුල වශළ ඇති  ලිපි ලර්ග වම්ඵන්ධ A ශළ B තීු  වෂකළ ඵන්න 

A තීු ල    B තීු ල  

 Bcc     (A)  යලන ද ලිපි තෆන්ඳත් ත යේ 

 Draft    (B)  ආයළචිත ලිපි තෆන්ඳත් ත යේ. 

 Sent    (C)  යෆවීභය වම්පර්ණ කර ගත යන ශෆකි ව ලිපි තෆන්ඳත් ත යේ. 

 Spam/Junk   (D)  To වශ  Cc යයයත් ත වශන් අයය යන දෆයනන යව ලිපි යෆවීභ 

 Inbox   (E)  ෆයඵන ලිපි තෆන්ඳත් තයේ  

 

ඉශත A තීු ලය ගෆයඳන B තීු යේ යල්ඵය  කුභක් ද  

 

(1) (D)  , (C)  , (E)  , (B)  (A)  

(2) (D)  , (C)  , (B)  , (A)  (E)  

(3) (A)  , (C)  , (B)  , (D)  (E)  

(4) (D)  , (C)  , (A)  , (B)  (E)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සෑකසුම :-  කළුතර අධ්යාල  කාලය - නතොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය  


