ÁÜÛ Ù‘æ$ èóæ$½æØó ÁÚÙû
ß Û× à$×õù×

ûÎæßÂæ <$Ìõ$<
àùßõÌ´ø]
Ì´ø] Ñþ$è× - íù<$Í 2015
2015

(55)
55) µõ$ØõÝØ` æ}´ù$æØó× {$ <]$û$Íæ þ$Ñõ×
(Information Management & Application in Business)
සිසුන්ෙග් පාෙයෝගික දැනුම ඉලක්ක කර සාදන ලද පශ්න පතයක් ෙලස ෙමවර පශ්න පතය දැක්විය
හැක. ෙබොෙහෝ සිසුන් තමාෙග් තාක්ෂණික දැනුම පාෙයෝගික මට්ටමින් වැඩි දියුණු කර ගන්නා
වකවානුවක ෙමවන් පශ්න පතයක් õÝÙù
Ú ß &Ú&ù
Ô µß èß ÷À`ùÔ´ ûÎæßÂ$ æÚÎ´ ඉතාමත් කාෙලෝචිතය.

A - µæ$ð&
ý{Ô<Øó ûÜÁù
ß

ûÜÁù
ß à‘æ 01 - ÙæÝóÔ 40
(àùÚ<$Ì× ûÜÁù
ß ×æÚ.)

ෙකොටස් 20 කින් සමන්විත වූ බහුවරණ පශ්න සහිත ෙමම පශ්නය ඉතාමත් පාෙයෝගික වූ පශ්නවලින්
සමන්විතව සාදා තිබුණි. ෙතොරතුරු තාක්ෂණය හා වQාපාරික භාවිතය එක් ව ඇතිවන ගැටළු හා
සම්බන්ධව දැනුම පිරික්සා තිබුණි. }´Ôùß áõ$ ÑÁ$Ù ûÜ´$ó×æß ÙæÝóÔ 30 ð àòÔ ûÜ´$ó×æ &Ú¯. &´&ßö
ûÜÁù
ß ûõÜ× &´õß Ò´ð û}´Ôµ<ùÚ ûÜÁù
ß µ×ùß Ùý$ èùßù$ ÙæÝóÔ áõ$ <`÷Àèõß µÓ.

B - µæ$ð&
ûÜÁù
ß à‘æ 02 - ÙæÝóÔ 15
(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜÁù
ß ×æÚ.)

ෙමය පශ්න අංක 02 සිට 07 දක්වා ෙතෝරා ගත හැකි පශ්න 06 න් එකකි. (a), (b), (c) හා (d) ෙලස ෙමම
පශ්නය ෙකොටස් 4 කින් යුක්තය. සමස්ථයක් ෙලස සැළකීෙම් දී ෙමම පශ්න පතයට පිළිතුරු ලියූ µý$µ{$ß
සිසුන් ෙමම පශ්නයට ඉතාමත් ෙහොඳින් පිළිතුරු සපයා ලකුණු 15 ම µ{$ß 10-15 කට ආසන්න ලකුණු
ලබා තිබුණි. ඉතාමත් සාර්ථක පශ්නයක් ෙලස ෙමම පශ්නය පිළිබඳ හැඳින්විය හැකිය.
(a)

ෙමම ෙකොටසින් අසා ඇත්ෙත් දත්ත සහ ෙතොරතුරු අතර ෙවනසය. ඉතා ෙහොඳින් පිළිතුරු සපයා
තිබුණි.

(b)

ෙමම ෙකොටසින් ෙතොරතුරු පද්ධතිය හා එහි කාර්යයන් ගැන විමසා තිබුණි. ඉතාමත් සාර්ථකව
ඊට ද පිළිතුරු සපයා ලකුණු ලබාෙගන තිබුණි.

(c)

සංවිධානයක පශ්න විසඳීෙම් කියාවලිය ෙවනුෙවන් තීරණ ගැනීම සඳහා සුදුසු ෙතොරතුරුවල
ලක්ෂණ විමසා තිබුණු ෙමම ෙකොටසට ද ඉතා සාර්ථකව පිළිතුරු සපයා තිබුණි.

(d)

බැංකුවක් අයදුම්කරුෙවකුෙග් ණයමුදලක් අනුමත කිරීෙම් කියාවලිය සම්බන්ධෙයන් සිසුන්ෙග්
දැනුම විමසා බලන ෙමම ෙකොටසට ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` &`û×ÛµÈ÷ÀÛ &´{Ø &Ú&ù
Ô ß ×È à&$Ìöæ ý<æß µûùßùÈ
Ô
æØ à`õ. µ´×ð µ{ßõ<
Ý <ùÔµ×ß µõ$ØõÝØ` õ$æßÂóÚæ {$ æ}´ù$æØó &Ú÷ø
Àß $ùßõ ûÜ$µ×$ßèæ
Ú <
µ×$÷À$è`ùÛ´ð &Ú&ù
Ô ß ÷Àæ<
ß ù ÷¸Ì<Ùõ$<××Ú.

1

ûÜÁù
ß à‘æ 03 - ÙæÝóÔ 15
(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜÁù
ß ×æÚ.)

ආයතනයක ෙතොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ දළ අවෙබෝධය සහ ඒවා හඳුනා ගැනීම ෙමම පශ්නෙයන් විමසා
තිබුණි. ඒ යටෙත් ෙකොටස් 3 කි. එනම්, නිෂ්පාදන ෙතොරතුරු පද්ධතියක ඉටු කරන කාර්යයන්, වQාපාර
සම්පත් සැලසුම් පද්ධතිය හා කළමනාකරණ ෙතොරතුරු පද්ධතිය සහ ගනුෙදනු සැකසුම් පද්ධතිය
සම්බන්ධව සිසුන්ෙග් දැනුම පිරික්සා බලන පශ්නයකි. වැඩි සිසුන් පිරිසක් පළමු සහ ෙදවන ෙකොටස්
සඳහා සාර්ථකව පිළිතුරු ඉදිරිපත් කිරීම ෙකෙරහි ෙයොමු වී ඇත.
(a)

ෙමම ෙකොටස සඳහා පිළිතුරු සැපයීෙම්දී වඩාත් සාර්ථකව පිළිතුරු සැපයීමට සිසුන් සමත්ව ඇති
බව නිරීක්ෂණය විය.

(b)

ෙමම ෙකොටසටද සිසුන්ට ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිබුණි. ඉතා ෙහොඳින් රූප සටහන්
භාවිතා කර අදාළ පිළිතුරු සැපයීමට &`}æÚ× ×ÔõÝ &Ú&ù
Ô ß ûÚÍ&æß සමත් ව තිබුණි.

(c)

ෙමම ෙකොටස සඳහා පිළිතුරු සැපයීෙම්දී ûÜÁù
ß × නිවැරදිව අවෙබෝධ කර ෙනොගැනීම නිසා
අෙප්ක්ෂිත ලකුණු ලබා ගැනීමට සිසුන්ට හැකියාව ෙනොමැති වී ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.

"&‘Ñø$ù×æ, æ}´ù$æØó µõ$ØõÝØ` û÷Àø
ß õÚ×æß, èùÔµ÷ÀùÔ &`æ&ÔÈ û÷Àø
ß õÚ (Transaction processing
Systems -TPS) <`ùÚ µ<ùõß µõ$ØõÝØ` û÷Àø
ß õÚ &úÀ{$ ÷Àõõ
ß ûÜþ<×æß µÓ" ×ù ûÜæ$Á× &úÀ{$ äæêÑ×
{`æÚ÷À ù`÷À÷ß À ×ùßù û`{`÷ÀÙ
Ú <
Ú ÷Àæ<
ß $ ûÚ}õ
Ú Ø
Ý &$ø$ØóÛæØó× æ} ×Ôõ×
Ý . <ò$õß &ØÙ µÙ& æØ`óÔ ÷À`æßÒ´
&{ ùÚ<`Ø÷ÀÚ ã÷À${Øó äß &úÀ{$ þ$Ñõ æ} {`æ.

ûÜÁù
ß à‘æ 04 - ÙæÝóÔ 15
(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜÁù
ß ×æÚ.)

ෙමය නවීන පරිගණක කියාකාරීත්වය සම්බන්ධ දැනුම පරීක්ෂා කරනු ලබන කාලීන පශ්නයකි. ෙමයට
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් පිළිතුරු ලිවීමට උත්සාහ දරා ඇත. නමුත් සිසුන්ට පිළිතුරු සාර්ථක මට්ටමින්
සැපයීමට හැකියාවක් ලැබී නැත. නමුත් ෙමම පශ්නය පහසුෙවන් ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක්
තිබුණු පශ්නයකි.
(a)

ෙමම ෙකොටසින් විමසා තිබුෙණ් නවීන පරිගණකවල “ෙකෝර්” සම්බන්ධවයි. ෙමයට පිළිතුරු
සැපයූ සිසුන්ෙගන් µýµ{$´×æß සාර්ථකව පිළිතුරු සැපයීමට හැකියාවක් ෙනොතිබිණි. මන්ද යත්
ඔවුන් ෙපන්ටියම් හා සම්බන්ධ කර පිළිතුරු සැපයීමට උත්සාහ දරා තිබීමයි. එමගින් උදාහරණ 2
ක් ෙලස දැක්වීමට ඇති සංෙක්තමය අගයන් වරද්දා ෙගන ඇත.

(b)

ෙමම ෙකොටසට සිසුන් µýµ{$´×æß සාර්ථකව පිළිතුරු සපයා තිබිණ. නමුත් ෙමහිදී අතෙලොස්සක්
ෙදනා OCR හා OMR ෙකටි ෙයදුම්වල ෙත්රුම හරිහැටි අර්ථ කථනය කර ෙනොමැත.

(c)

ෙමම ෙකොටස පහසුෙවන් පිළිතුරු සැපයිය හැකි ෙකොටසකි. ෙමයට සිසුන් සාර්ථකව පිළිතුරු
සපයා ඇත. ෙමහිදී ෙබොෙහෝ ෙදනා සමාන අසමානකම් ෙවන් ෙවන් ව වර්ග කර දක්වා ෙනොමැති
බව දැකිය හැකි වුණි.

(d)

ඉහත පශ්නවලට සම්බන්ධතාවක් ෙනොතිබුණු ෙමම ෙකොටසින් විමසා ඇත්ෙත් ගිණුම්කරණ
පැෙක්ජ සම්බන්ධවය. ෙමයට පිළිතුරු සැපයූ සිසුන්ෙගන් 75% ක් පමණ සාර්ථකව පිළිතුරු
සපයා ඇත. නමුත් සමහර සිසුන් èÚóÈ
Ô කරණ ´#÷¸æ$‘è û`µæßí µ<ùÔ<ð පරිගණක පද්ධති ගැන
සිතා Microsoft Office පිළිබඳව සඳහන් කර ÙæÝóÔ à{ÚÆ æØµèù õÚýó
Ô .Ú
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ûÜÁù
ß à‘æ 05 - ÙæÝóÔ 15
(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜÁù
ß ×æÚ.)

µ´´ ûÜÁù
ß × µõ$ßØ$µèù õÚýó
Ô &Ú&ù
Ô ß &‘ç]$< &$µûßæÂ
ß < àòÔ×. äµ´ùß´ µ´´ ûÜÁù
ß ×ð ãõß&{$ æØ à`õÚ
&Ú&ù
Ô ß àõÍùß áõ$ ÑÁ$Ù ûÜ´$ó×æ ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` áõ$ ÷¸Ì<Ù ´>ð´æ Ñ×.
ෙතොරතුරු පද්ධති සංවර්ධනය පිළිබඳ සිසුන්ෙග් දැනුම විමසා බලන ෙමම පශ්නය ෙකොටස් 02 කින්
සමන්විත ෙව්.
(a)

ෙමම ෙකොටසින් විමසා තිබුෙණ් ෙතොරතුරු පද්ධති සංවර්ධන වQාපෘතියක් අවලංගු කිරීම
ෙකෙරහි දායක වන කරුණු ෙමොනවාද යන්නය. සිසුන්ෙගන් ඉතා විශාල පමාණයක් වැරදි
පිළිතුරු සපයා තිබුණි. නිවැරදි පිළිතුරු සැපයීමට සමත්ව තිබුෙණ් ඉතා සුළු පිරිසක් පමණි.

(b)

ෙතොරතුරු පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චකෙය් සංරචකයක් වන පද්ධති පරීක්ෂාව පිළිබඳ ව විමසා
තිබූ ෙමම ෙකොටසට ද සාර්ථක ෙලස පිළිතුරු සැපයීමට සිසුන් අෙපොෙහොසත් විය. පළමු
ෙකොටසට සාෙප්ක්ෂව යම් ලකුණු පමාණයක් ලබා ගැනීමට සිසුන්ට හැකියාව තිබුණ ද
පමාණවත් තරම් ලකුණු ලබා ගැනීමට ඔවුන් අෙපොෙහොසත් විය.

ûÜÁù
ß à‘æ 06 - ÙæÝóÔ 15
(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜÁù
ß ×æÚ.)

µ´× සිසුන්ෙග් අන්තර්ජාල සම්බන්ධ දැනුම පරීක්ෂා ෙකෙරන පශ්නයක් ෙලස හැඳින්විය හැකිය. සිසුන්ට
වඩාත් ෙහොඳින් ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිබුණු ûÜ$µ×$ßèæ
Ú පශ්නයකි.
(a)

විදත් තැපෑල භාවිතා කිරීෙම් වාසි විමසා බලන ෙමම ෙකොටසට සිසුන් ඉතාමත් සාර්ථක ෙලස
පිළිතුරු සපයා තිබුණි. එමගින් ලකුණු 4 ම ලබාගත් සිසුන් පමාණය ඉතා වැඩිය.

(b)

විදත් වාණිජQය වර්ගීකරණය සඳහා වූ ආකෘති සම්බන්ධව විමසා තිබුණු ෙමම ෙකොටසට
µû$õûõ ûÍÁÛÙù× æØùßµùßùÈ ඉතාමත් ෙහොඳින් පිළිතරු සැපයීමට හැකිය.

(c)

ජංගම වාණිජQය සම්බන්ධව විමසා තිබුණු ෙමම ෙකොටසින් ද සිසුන්ට වැඩි ලකුණු පමාණයක්
ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිබුණි. මන්ද අන්තර්ජාලය සම්බන්ධව හා නවීන තාක්ෂණය
සම්බන්ධන සිසුන්ෙග් පවතින වැඩි නැඹුරුතාවය හා වැඩි දැනුම මගින් ෙමවන් පශ්නවලට
පිළිතුරු සැපයීම වඩාත් පහසු වී තිෙබ්.

ûÜÁù
ß à‘æ 07 - ÙæÝóÔ 15
(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜ
Ü ù
ß ×æÚ.)
ûÁ

ෙමම පශ්නෙයන් සිසුන්ෙග් නිදහස් මෘදුකාංග සහ හුවමාරු මෘදුකාංග පිළිබඳ දැනුම, ෙතොරුතුරු පද්ධති
තුළ කියාත්මක කළ හැකි පතිදාන පාලන පිළිබඳව, ෙසොරකම හඳුනා ගැනීමට ෙයොදා ගත හැකි නවීන
උපකරණ පිළිබඳව සහ ආපදා පතිදාන සැලසුම් පිළිබඳව දැනුම පිරික්සා බලන ලදී. ඉතාමත් කාෙලෝචිත
පශ්නයක් වුවද සිසුන් ෙබොෙහෝ පමාණයක් ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු සැපයීමට ෙතෝරාෙගන ෙනොතිබුණි.
පිළිතුරු සපයා තිබුණු සිසුන් වුවද වැඩි ලකුණු පමාණයක් ලබා ගැනීමට අෙපොෙහොසත් විය. විෂය
පද්ධතිය පිළිබඳව සිසුන් හරි හැටි අවෙබෝධය කරෙගන ෙනොමැති බව ෙපනී යයි.
(a)

ෙමම ෙකොටස සඳහා‚ පශ්නය ෙතෝරාගත් සෑම සිසුෙවකුම සාර්ථකව පිළිතුරු සපයා තිබුණි.

(b)

ෙමම ෙකොටස සඳහා පිළිතුරු ලබා දී තිබුණද ෙබොෙහෝ සිසුන් වැරදි පිළිතුරු &û×$ õÚýó
Ô .Ú ෙමම
ෙකොටසට පිළිතුරු සැපයීම සම්බන්ධෙයන් සෑහීමකට පත්විය ෙනොහැකිය. ෙමහිදී සිසුන් පශ්නය
හරිහැටි ෙත්රුම් ෙගන ෙනොමැති බවක් ෙපනීයයි. ෙමය ඉතා පහසු පැනයකි. පතිපාදන පාලන
සම්බන්ධව සිසුන්ෙග් දැනුම අල්ප බව ෙපනී යයි. ෙපොත පරිශීලනය කිරීම ද අඩු මට්ටමක පවතින
බව ෙපෙන්. û&Ôè×
Ú ûÜÁù
ß ûõÜ µ{$úÀù
Ú ß àø]×ù× æØù &Ú&ù
Ô ð
ß µ´<`ùÚ ûÜÁù
ß <Ùð ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` ÙÚÒ´
äõØÈ àû{&Ô µù$µÓ.
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(c)

ෙමම ෙකොටසටද සිසුන් පිළිතුරු සපයා තිබුණ ද ෙබොෙහෝ පිළිතුරු වලින් එක් පිළිතුරක් පමණක්
නිවැරදිය.

(d)

ෙමම ෙකොටසටද සිසුන් පිළිතරු සපයා තිබුණ නමුත් දී ඇති ෙබොෙහෝ පිළිතරු සම්පූර්ණ ලකුණු
ලබා ගැනීමට තරම් පමාණවත් ෙනොවීය.

Ñþ$è à×÷¸ÈæØ`<ùßµèß &$øù ´>ð´ ÷À×
Ú ó
Ô Ô æØ è`ùÛ´ &úÀ{$ &`ÙæÚÙÙ
ß µ×$´Ô æ} ×ÔõÝ
µû$÷¸ æØ`óÔ:
1.

ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` &`û×Û´ð µûØ ûÜÁù
ß × µ{$úÀù
Ú ß æÚ×<$ ùÚ<`Ø÷À<
Ú <ð{$µèù à&$ à`õÚ µ÷À×ð û´óæß
ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` &`û×Ú× ×Ôõ×
Ý .

2.

&Ú&ù
Ô ð
ß äæß äæß æßµÂßõÜ<Ù õ$æßÂóÚæ <ëù ûÚ}ý
Ú úÀ< {$ äß<$µ×ß µ<ù&ßæÈ ûÚ}ý
Ú úÀ ´ù$
<`ð{Û´æß õÚÃ× ×Ôõ×
Ý .

3.

µõ$ØõÝØ` õ$æßÂó× &Èýùßø è`ð_ <Ùð ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` ÙÚÒµÈ÷ÀÛ à_õÚùß ùÚæõ
Ý ß æØù &êØ$,
ûÔ<õßûõß, àõßµû$õß, û$ñ èÜùö
ß {$ àùßõÌí$Ù× µ{$úÀù
Ú ß ûÍÁÛÙù× æØ ùÚØùßõØµ×ùß
àø]×ù× æ} ×ÔõÝ µÓ

4.

ÑµÁßÂµ×ùß µõ$ØõÝØ` õ$æßÂóµ×ß ù< ûÜ<óõ$ &Èýùßø< ÷À`ùÔ´ ×$<õßæ$ÙÛù æØ è`ùÛ´.

5.

µõ$ØõÝØ` õ$æßÂóµ×ß ù]$×$õß´æ æØ`óÔ ûÜ$µ×$ßèæ
Ú < æÜ×
Ú $õß´æ æØù à$æ$Ø× û`{`÷ÀÙ
Ú <
Ú
÷À`ù &Ú¯´.

6.

ÑµÁßÂµ×ùß´, ý{Ô<Øó µæ$ð& &úÀ{$ ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` &`û×ÛµÈ÷ÀÛ ùÚ<`Ø÷ÀÚ ûÜÁù
ß à‘æ (á‘èÜ&
Û Ú
àæßÂØ×ùß) ûÚ}µ
Ú <ÙÚùß ãõßõØ µû$µõß &úÀ{ùß æØ ä´ ûÜÁù
ß <Ù ãõßõØ×ùßð à÷À$Ù áÙæßæ´
û`{`÷ÀÙ
Ú <
Ú ÷À`æßÒ× ×Ôõ×
Ý (àùÔûÚ}µ
Ú <Ùð A &Úð T ÷Àæ<
ß $ ûÜÁù
ß à‘æ µ×÷À´
Û ).

7.

à_õß ûÜÁù
ß ×æß à_õß ûÚð<
Ô æÚùß à$ØÈþ æ} ×Ôõ×
Ý .

8.

àõß àæÝØ` û`{`÷ÀÙ
Ú <
Ú ÙÚÑ× ×Ôõ×
Ý .

9.

ãõßõØ ûõÜ þ$Ø ÷À´
Û ð µûØ Ñþ$è Á$Ù$µÓ÷ÀÛ ûÜÁßù à‘æ {$ õ´ùßµèß Ñþ$è à‘æ× ùÚ&û
Ú Í÷ÀÚ
µ×$÷À$ à`õß÷À`×Ú ûÎæßÂ$ æØ ý`ÙÛ´.

10. Ñþ$è×ð µûØ &Õ÷$À ù´æß &{Úõ< û&Ôè×
Ú ûÜÁù
ß ûõÜ ûÍÁÛÙù× æÚÎ´ {$ äßä¯
ß à$×õù×
ùÚæõ
Ý ß æØ à`õÚ &ß<àø]×ù û$òÈ´$Ù$ µû$õ (Study Pack) µ{$úÀù
Ú ß àø]×ù× æÚÎ´.
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