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1. ඳශත  A - F  දක්ලළ ලේඵ භගින්  දෆක්ලලන්ලන් ඳරිශීකයකු තභ ලලබ් අතිරික්සුල තුෂ ඔහු ලයදූ 

ඒකළකළර වම්ඳත් ත නිහචළයකයට අදළෂ ලලබ් අඩවිය දර්නය කිරීභ වම්ඵන්ධලයන් ව පියලර ලේ.  එභ 

පියලර නිලෆරදිල ගඳන්න. ලේඵ ඳභණක් දෆක්වීභ ප්රභළණලත් ත ලේ. 

A. ලවම් නළභ ලවේලළදළයකයළ භගින් ඒකළකළර වම්ඳත් ත නිහචළයකය අදළ IP ලිපිනයට ඳරිලර්තනය 

කිරීභ. 

B. ලලබ් ලවේලළදළයකයළ භගින් අදළ IP ලිපිනය වශළ ගෆලඳන HTML දත් තත ප්රලළශය ඵළ ී භ. 

C. ලලබ් අතිරික්සුල ඒකළකළර වම්ඳත් ත නිහචළයකය ලවම් නළභ ලවේලළ දළයකයළ ලලත ලයොමු කිරීභ. 

D. අදළ IP ලිපිනය ඇති ලලබ් ලවේලළදළයකයළ ලලත ඉේලීභ ලයොමු කිරීභ. 

E. ලලබ් අතිරික්සුල භගින් අදළෂ ලලබ් පිටුල දර්නය කිරීභ. 

F. ඳරිශීක විසින් ලලබ් අතිරික්සුල විලෘත කර තභළ යළ යුතු ලලබ් අඩවිලේ ඒකළකළර වම්ඳත් ත 

නිහචළයකය ඇතුත් ත කිරීභ. 
 

2. ඳශත ලගන්ති ල වතය /අවතය ඵල දක්ලන්න. ඔඵලේ පිළිතුරු ඳලත් ත ලගන්තියට අදළ ලේඵය වභග 

වතය/අවතය ඵල දෆක්විභ ප්රභළනලත් ත ලේ. 

A. අන්තර්ජළලේ ඇති ඳරිගණකයක් දූරවහථ ල සිට ඳළනය ශළ ශෆසිරවීභ දූරවහථ පිවිසුභ භගින් සිදු 

ලකලර්. 

B. අන්තර්ජළය ශරශළ ලදලදනකු අතර ලඳෞද්ගලික ල වර ලකටි ඳළඨ ලයොදළ ගනිමින් වෆලණකින් 
අදශවහ හුලභළරු කර ගෆනීභ ක්ණික ඳණිවිඩ යෆවීභ භගින් සිදු ලේ. 

C. ලලබ් අතිරික්සුල උඳලයෝගීතළ භෘදුකළාංගයකි. 
D. අන්තර්ජළය ඔවහලවේ දුරවහථ වහථළනල සිටින ලදලදලනක් ලශෝ ලෆඩි පිරිවක් ලශෝ අතර ශ්රලය ශළ 

දෘය දත් තත වම්ලප්රේණය කරමින් ඳරිගණක වාංලළදයක් ඳෆලෆත් තවීභ  වීඩිලයෝ වම්භන්රණයක් ලව 

ශෆඳින්ලේ. 
E. Google Chrome ලවවුම් යන්රයකි. 
F. නියභළලලිය යනු ඳරිගණක ජළ තුෂ ක්රියළත් තභක නීති ඳද්ධතියකි. 

 

3. ඳශත දෆක්ලලන A-E දක්ලළ ලේඵ කර ඇති බළවිත වශළ ගෆලඳන නියභළලලිය ඵළ ී ඇති 

ෆයිවහතුලලන් ලතෝරළ ලියන්න. 

 

 

A. IP ලිපින හුලභළරුල ඳළනය කිරීභ. 

B. ලදෝ ඇති අලවහථළල ඳණිවිඩ දෆන්වීභ ශළ ඳණිවිඩ ඳළනය   

C. විදුත් ත තෆඳෆේ හුලභළරුල 

D. HTML ලේඛන හුලභළරුල 

E. ලගොනු හුලභළරුල 

4. අන්තර්ජළලේ ඇති ඳරිගණකයක් දූරවහථ ල සිට ඳළනය ශළ ශෆසිරවීභ භඟින් කෂ ශෆකි කළර්යයන් 

ලදකක් වශන් කරන්න. 

 

ෆයිවහතුල : - SMTP,  FTP,   HTTP,  ICMP,  TCP/IP 

 

වියය   :ලතොරතුරු ශළ වන්නිලේදන තළක්ණය 

ලශ්රේණිය :11 ලශ්රේණිය 
 

ඳළඩභ : ඒකකය 3 -  අන්තර්ජාය සහ විද්යුත් ත තෑල  - II  ලත්රය 
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5. ඳශත A-E දක්ලළ ලේඵ කර ඇති ලගන්ති ල හිවහතෆන් වශළ ගෆලඳන ලචනය ඵළ ී ඇති 

ෆයිවහතුලලන් ලතෝරළ ලියන්න. ඔලබ් පිලිතුරු ඳලත් ත ලගන්තිලේ ලේඵය වභඟ අදළ ලචනය ලිවීභ 

ප්රභළණලත් ත ලේ. 

 

 

A. අන්තර්ජළය …………………. ජළයක් ලේ. 

B. අන්තර්ජළය ……………… ආකෘතිය භත නිර්භළණය කර ඇත. 

C. ලවේලළළභී ඳරිගණක ලලත අලය වම්ඳත් ත ලඵදළලදනු ඵන්ලන …………………… භගිනි. 

D. ලවේලළදළයක ඳරිගණක ල ඇති ලතොරතුරු ලවේලළළභී ඳරිගණක ලලත ඵළගෆනීභ……… 

…………………ශඳුන්ලනු ෆලබ්. 

E. ලවේලළළභී ඳරිගණකල ඇති ලතොරතුරු ලවේලළදළයක ඳරිගණක ලලත ඵළ ීභ ……………ලව 

ශඳුන්ලනු ෆලබ්. 

 

6. ඳශත A - E දක්ලළ ලේඵ කර ඇති ලගන්ති වශළ ගෆලඳන, විදුත් ත තෆඳෆේ ගිණුභක් තුෂ බළවිතලේ 

ඳශසුල වශළ ලිපි ලර්ග කර ඇති ආකළරය ඵළ  ී ඇති ෆයිවහතුලලන් ලතෝරළ ලියන්න. ලගන්තිලේ 

ලේඵය වභඟ ගෆලඳන ලචනය ලිවීභ ප්රභළණලත් ත ලේ. 

 

 

 

 

A. ආයළචිත ලිපි රලළ ගෆනීභට   

B. ෆලඵන ලිපි තෆන්ඳත් ත කිරීභට 

C. යලන ද ලිපි තෆන්ඳත් ත කිරීභට 

D. යෆවීභට වකවහ කෂ නමුත් ත වම්පූර්ණ කර ගත ලනොශෆකි ව ලිපි තෆන්ඳත් ත කිරීභට 

E. භකළදභන ද ලිපි යම් කළයක් රලළ තඵළ ගෆනීභට 

7. ී ඇති හිවහතෆන් ලට සුදුසු ලචන ලරශන් තුලින් ලතෝරළ ලියන්න. 

       ලෝක ලයළප්ත ත වියභන යනු       භගින් වඳයනු ඵන      ලන අතර එයට 

වම්ඵන්ධ ලොල පුරළ ඇති ඳරිගණක ල ගඵඩළ කර ඇති  විදුත් ත      ල 

විළ එකතුලකි. ලභය          ලව ලකටිලයන් ශඳුන්ලනු ඵන අතර         ලභහි 

නිර්භළතෘ ලව වකනු ෆලබ්. ඳරිශිකලයකුට ලම් ශළ වම්ඵන්ධ වීභට    භෘදුකළාංගයක් 

ලන    , Mozilla Firfox ලෆනි     බළවිතළ කෂ ශෆක. ලලබ් අඩවියකට පිවිසූ 

විගව දක්නට ෆලඵන ලලබ් පිටුල   ලව ශෆඳින්ලේ. ලලබ් අඩවියක් ලලබ් පිටු කිහිඳයකින් 

වභන්විත ලන අතර ඒ තුෂ ලිඛිත වටශන්, පින්තූර ලලනත් ත ඵහුභළධය වශ ලලබ් අඩවිය තු 

ඳශසුලලන් වෆරිවෆරීභට උඳකළරී ලන      ඇතුෂත් ත කර ඇත.  

 

ෆයිවහතුල : - ලවේලළදළයක ඳරිගණක, , පුරලර ලඳලදවහ, උඩුගත කිරීභ, 
                    ලවේලළළභී  වශ ලවේලළදළයක,  ඵළගත කිරීභ,   පුළුේ ලඳලදවහ 
 

 

ෆයිවහතුල : - Inbox,   Spam,   Drafts,   Trash,   Sent 

 

 

[ලලබ් අතිරික්සු,   Web Page,    අන්තර්ජළය , Google Chrome,   අධිවන්ධළන, 

ලවේලළලක්,   WWW,    ටිම් ඵර්නර්වහ ලී,  ඳද්ධති ,   නිකවහ ලර්ත් ත , ලයදුම් ,          

Home Page,    ලලබ් වර්ලරයක් ,   ලේඛන,    Google Playstore ] 
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8. ලෂළකුළු ඳරිගණක බළවිතලේ ලළසි ශළ අලළසි ලදක ඵෆගින් ලියන්න. 

 

 

9. “ Smart Hub” යනු කළුතර නඟරලේ පිහිටළ තිලඵන ජාංගභ දුරකථන උඳළාංග විකිණීලභන් තභ 

ලවේලළළභීන්ට විශිහට ලවේලයක් වඳයන ප්රමුඛ ලඳලෂේ ආයතනයකි. එභ ආයතනය විසින් තභ 

ලලෂවෆට බළණ්ඩ වඳයන ආයතනයන් වභඟ නිරතුරුල  විදුත් ත තෆඳෆේ  භඟින් ගණුලදනු කරන අතර, 

එභ ආයතනලයන් උපුටළ ගත් ත විදුත් ත තෆඳෆේ ලිපියක ආකෘතියක් ඳශත දක්ලළ ඇත. ඒ අනුල අවළ ඇති 

ප්රහනලට පිළිතුරු වඳයන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i). ඉශත තිලදනළට භ ලිපි ෆබී ඇතෆයි උඳකේඳනය කරමින් ඳශත ප්රකළ සතය අඅසතය ද යන්න අදළෂ 

ලේඵ බළවිත කරමින් වශන් කරන්න. 

A. ජිනළලිට (Jinali)  ලිපිය යලළ ඇති ඵල අභන්දළ (Amanda) ලේ ලිපිලේ දර්නය ලේ. 

B. අභන්දළට වශ වනත් ත (Sanath) ට ලිපිය යලළ ඇති ඵල ජගත් ත(Jagath) ලේ ලිපිලේ දර්නය ලේ. 

C. අභන්දළට ද ලිපිය යලළ ඇති ඵල වනත් තලේ ලිපිලේ දර්නය ලේ. 

D. ජගත් තට ලිපිය යලළ ඇති ඵල අභන්දළලේ ලිපිලේ දර්නය ලේ. 

 

(ii). විදුත් ත තෆඳෆේ ලිපි යෆවීභ ඳළනයට ලඳොදුලේ බළවිතලන නියභළලලියක් වශන් කරන්න. 

 

(iii). ලෂළකුළු ඳරිගණක භඟින් ඉටු ලකලරන ප්රධළන ලවේලළලන් කක් ශළ ඉන් සිදුලන කළර්යය ලකටිලයන් 

විවහතර කරන්න. 

 

(iv). වීඩිලයෝ වම්භන්රණයක් යනු කුභක් ද  එලෆනි වීඩිලයෝ වම්භන්රණයක් ඳෆලෆත් තවීභ වශළ තිියය යුතු 

උඳකරණ 3ක් ලියන්න. 
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10.  

(i). තභරළ වශ නිභළලි යනු ඳළවලේ සිටින දක් සිසුවියන් ලභන් භ ලශො ලයලශළියන් ලදලදලනකු වුලද, 

ඳළව විසින් වාංවිධළනය කෂ අධයළඳන චළරිකළලට නිභළලිට වශබළගී වීභට ලනොශෆකි වලේ ඇය ඒ 

ලන විට ඳළදලේ ඇතිව ආඵළධයක් නිවළ ලන්ලළසිකල වලදය ප්රතිකළර ගෆනීභට ලගොවහ තිබ නිවළ ය. 

එඵෆවින් තභරළ විසින් නිභළලි ලලත ඳළවේ අධයළඳන චළරිකළලය අදළෂ ලතොරතුරු විදුත් ත තෆඳ 

භඟින් යෆවීභට අදශවහ කරයි. විදුත් ත තෆඳෆේ ලිපිය යෆවීභට වකවහ කරමින් සිටින අතරතුර ී තභරළලේ 

තලත් ත හිතලලතකු ලන ලරොළන් ඇයත් ත වභඟ ඵළ ගත් ත ඡළයළරඳයක් විදුත් ත තෆඳ භඟින් එලන ී. 

එභ ඡළයළරඳය අඩාංගු විදුත් ත ලිපිය තභරළලේ විදුත් ත තෆඳෆේ ගිණුලම් ①...................... නෆභෆති 

ඵශළලුභ (folder) තෆන්ඳත් ත විය. තභරළ විසින් දින කිහිඳයකට ලඳර වකවහ කරන ද විදුත් ත ලිපිය 

විලෘත කිරීභ වශළ ②........................ නෆභෆති ඵශළලුභ තුෂට ප්රලේ විය. එභ ලිපිය ඵළ ලගන 

ලරොළන් විසින් එලන ද ඡළයළරඳය ද ඇතුෂත් ත කර එය නිභළලිට යෆවීභ වශළ ඇයලේ විදුත් ත 

තෆඳෆේ ලිපිනය ඵළ ගෆනීභ වශළ ඇය ලඳර යලන ද විදුත් ත ලිපියක් විලෘත කර ගෆනීභ වශළ 

③.................. නෆභෆති ඵශළලුභ තුෂට පිවිලවේ. ඳසුගිය භළවලේ තභරළ විසින් භකන ද ලගොනුලක් 

නෆලත ඵළ ගෆනීභ වශළ ඇය . ④.................. ඵශළලුභ තුෂට පිවිලවන ී. 

 

ඉශත වාංසිද්ධියට අදළෂල සිට දක්ලළ ඇති ලේඵලට ගෆෂලඳන නිලෆරදි ඳද ඳශත ෆයිවහතුලලන් 

ලතෝරළ ලේඵය ඉදිරිලයන් ලියළ දක්ලන්න. 

 

 

 

 

 

(ii). ඳශත A සිට  E දක්ලළ ලේඵ කර ඇති ඳද/ ලළකය ඛණ්ඩ වකන්න. 

A - විදුත් ත තෆඳෆේ ලිපිනය 

B - ලලබ් අතිරික්සුල 

C - ලලබ් පිටුල 

D - නියභළලලිය 

E – IP ලිපිනය 

ඉශත ලේඵේ කර ඇති අයිතභ වශළ නිලෆරදි උදළශරණය ඳශත ෆයිවහතුලලන් ලතෝරළ ලගන 

ලේඵය ශළ අදළෂ උදළශරණය ඳභණක් ලියන්න. 

 

(iii). ඳශත දක්ලළ ඇති ලේඵ වශළ ගෆෂලඳන ඳද නිලෆරදි ල ලියළ දක්ලන්න. 

 
(iv). අන්තර්ජළ දුරවහථ ප්රලේ (remote access) ඳශසුකභ නිවළ ඇතිවිය ශෆකි අහිතකර ප්රතිප ලදකක් 

වශන් කරන්න. 

 

ඳද ෆයිවහතුල  :- Spam /Junk,   Draft,   Inbox,   Deleted/Trash, Sent 

 

 

ඳද ෆයිවහතුල :- , Duck Duck Go,  SchoolLibrary.html,  Netscape Navigator, 

198.165.2.3,   http,     www,     250.258.23.32 ,    Tharini98@gmail.com 
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(v). වභළජීය ජළ යනු පුද්ගයන් අන්තර්ජළය ඔවහලවේ වභළජ වඵතළ ඳලත් තලළලගන යළලම් 

ක්රභලේදයකි. වභළජීය ජළ වශළ නිදසුන් කක් ලියළ දක්ලන්න. 

 

11. අන්තර්ජළය යනු ලොල පුරළ පිහිටි ඳරිගණක ජළල එකතුලක් ලේ. ලභය ලර්තභළනය ලන විට ලෝක 

ප්රජළල වභග ලතොරතුරු වන්නිලේදනය කර ගෆනීභට ඇති ලේගලත් තභ භළර්ගය ලන අතර එභගින් මුළු 

ලෝකයභ විහල ගම්භළනයක් ඵලට ඳත් තල ඇත. 

 

(i) අන්තර්ජළය භගින් ඵළ ලදන ලවේලළලන් ශතරක් නම් කරන්න. 

 

(ii) ඳශත දෆක්ලලන්ලන් එක්තරළ ලලබ් අඩවියක ඒකළකළර වම්ඳත් ත නිහචළයකයකි. එහි Ⓟ  Ⓤ දක්ලළ 

ඇති ලකොටවහ නම් කරන්න. 

 
(iii) අන්තර්ජළලේ ඇති ලවේලළදළයක ඳරිගණක ලර්ග ලදකක් නම් කර ඉන් ඉටු  ලකලරන කළර්යයන් එක 

ඵෆගින් ලියන්න. 

 

(iv)  -  දක්ලළ ඳශත ී ඇති ලගන්තිල හිවහතෆන් පිරවීභ වශළ ඒ වභග ලරශන් තුෂ ී ඇති ඳද ලදක 

අතුලරන් ලයෝගය ඳදය ලතෝරළ ලියන්න. 

 - ලවේලළළභී ඳරිගණකල ඇති ලතොරතුරු ලවේලළදළයක ඳරිගණක ලලත ඵළ ීභ    

ලව ශඳුන්ලයි. [ උඩුගත කිරීභ (upload)  |  ඵළගත කිරීභ (download) ] 

 - අන්තර්ජළය තු ඇති IP ලිපින හුලභළරුල ඳළනය කිරීභ වශළ     නියභළලලිය 

ලයොදළ ගෆලන්. [ TCP/IP  |  HTTP ] 

 - අන්තර්ජළය තු වර ලකටි ඳළඨ ලයොදළගනිමින් වෆලණකින් අදශවහ හුලභළරු කර 

ගෆනීභ    ලව ශෆඳින්ලේ. [ වභළජීය ජළ   |   ක්ණික ඳණිවිඩ යෆවීභ] 

 -                  ඵළ ලදනු ඵන්ලන් අන්තර්ජළ ලවේලළ වඳයන්ලනකු විසිනි.  

[ IP ලිපින  |   ලවම් නළභ ] 

 

(v) (a) ලෂළකුළු ඳරිගණක භගින් ඉටු ලකලරන ප්රධළන ලවේලළලන් තුන නම් කරන්න 

 

(b) ලෂළකුළු ඳරිගණක බළවිතලේ ඇති ලළසි වශ අලළසි ලදක ඵෆගින් ලියන්න. 
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12. ඳශත දෆක්ලලන්ලන් අනළලේ විදුත් ත තෆඳෆේ ගිණුලම් නල ලිපියක් වකවහ කිරීභට බළවිතළ කරනු ඵන 

අතුරු  මුහුණතකි. ලභහි විවිධ ක්ලේර වශ අයිකන A  සිට L දක්ලළ නම් කර ඇත. 

 
අනළට තභ ඳළවලේ  මිතුරියක ලන ලවේලන්දිට ගණිතය ඳළඩභකට අදළ ප්රහන ඇතුත් ත 

„Assessment01.pdf‟ නෆභෆති ලගොනුල යෆවීභට අලයල ඇත. එලභන්භ එහි පිටඳත් ත ගයනිට වශ පියුමිටද 

යෆවිය යුතුල ඇත. 

 

(i) ඉශත දෆක්ලලන විවහතරය අනුල ඳශත දෆක්ලලන ප්රහන ලට A  සිට L දක්ලළ ී ඇති ලේඵ 

බළවිතළ කරමින් පිළිතුරු වඳයන්න. 

(a) අනළට තභ විදුත් ත තෆඳෆේ ලිපිලයහි ශිර්ය ලව “Maths Assessment” යන්න වශන් 

කෂ යුතුල ඇත. ඇය ලභභ ශීර්ය ඇතුත් ත කෂ යුත් තලත් ත ලකොතෆනක ද  

(b) අනළ විසින් ලවේලන්දි ලේ ඉ-තෆඳෆේ ලිපිනය යතුරු ලියනය කෂ යුත් තලත් ත ලකොතෆනක ද  

(c) අනළ විසින් ගයනිලේ වශ පියුමිලේ ඉ-තෆඳෆේ ලිපින යතුරු ලියනය කෂ යුත් තලත් ත 

ලකොතෆනක ද  

(d) අනළට „Assessment01.pdf‟ යන ලගොනුල ලභභ විදුත් ත ලිපිය ශරශළ ඇමුණුභක් ලව 

යෆවීභට අනුගභනය කෂ යුතු පියලර ලකටිලයන් ඳෆශෆදිලි කරන්න. 

(e) BCC ලව දක්ලළ ඇති ක්ලේරය බළවිතළ කරන්ලන් කුභක් වශළ ද  
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(ii)  

අනළ විසින් බළවිතළ කරනු ඵන විදුත් ත තෆඳෆේ ගිණුලම් ලිපි ලර්ග කර තඵළ ගෆනීභට ඳශත 

දෆක්ලලන  ලසෝේඩර බළවිතළ ලකලර්. ඒ ඇසුරින් ඳශත ී  ඇති ප්රහන ලට පිළිතුර වඳයන්න. 

 
 

 

(a) අනළ විසින් යලන ද ඉ-තෆඳෆේ ලිපි තෆන්ඳත් ත ලන්ලන් ඉශත දෆක්ලලන කුභන   

ලසෝේඩරලේ ද  

(b) ඳසුදින ලවේලන්ී විසින් තභළට ෆබුණු  ඉ-තෆඳෆේ ලිපියට පිළිතුරු ලිපියක් අනළට එලන 

ද අතර එය අනළට ලවොයළ ගත ශෆකි ලන්ලන් කුභන ලසෝේඩරය විලෘත කිරීලභන්ද  

(c) අනළ විසින් තභළට ෆබුණු ඳෆරණි විදුත් ත ලිපි කිහිඳයක් භකළ දභන ද අතර 

අත් තලෆරීභකින් තභළට අතයළලය ඉ-තෆඳෆේ ඳණිවිඩයක්ද භෆකී ඇති ඵල ඇයට ලෆටහුණි. 

අනළට ලභභ භකළ දභන ද අතයළලය විදුත් ත ලිපිය නෆලත ඵළ ගත ශෆකි ද  ඔලබ් පිළිතුර 

ලකටිලයන් ඳෆශෆදිලි කරන්න. 

(d) ඉ-තෆඳෆේ ගිණුභකට අනලය ලව ෆලඵන ලිපි රලළ තඵළ ගෆනීභට බළවිතළ කරන 

ලසෝේඩරය කුභක් ද  

(e) Drafts ලසෝේඩරලේ දක්නට ෆලඵන්ලන් කුභන ලර්ග ලේ ලිපි ද  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සෑකසුම :-  කළුතර අධ්යාලක කාලය - තතොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය 


