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(Information Management & Application in Business)
ළමුන්ෙග් පාෙයෝගික දැනුම ඉලක්ක කර සාදන ලද පශ්න පතයක් ෙලස ෙමවර පශ්න පතය දැක්විය
හැක. ෙම් කාල වකවානුෙව් ෙබොෙහෝ සිසුන් තමාෙග් තාක්ෂණික දැනුම පාෙයෝගික මට්ටමින් වැඩි දියුණු
කර ගන්නා වකවානුවක ෙමවන් පශ්න පතයක් දැමීම ඉතාමත් කාෙලෝචිතය. පළමු පශ්නය ෙවනුෙවන්
මුළු ලකුණු සියල්ලම (40) ලබාගත් සිසුන් ඉතාමත් අල්ප වුවත් මධRම මට්ටෙම් ලකුණු 30 ට වැඩිෙයන්
ලබාගත් ළමුන් ෙබොෙහෝ පමාණයක් විය.
පශ්න අතහැර දැමීෙම්දී පශ්න අංක 05 හා පශ්න අංක 06 සිසුන් විසින් අතහැර දමා තිබුණි. පශ්න අංක 05
සිසුන්ෙගන් 71% ක පමාණයක්ද, පශ්න අංක 06 සිසුන්ෙගන් 62% ක පමාණයක් ද ෙලස ඉතා විශාල
සංඛRාවක් අතහැර දමා තිබුණි. පශ්න අංක 03 මුළු සිසුන්ෙගන් 46% ක් පමණ අතහැර දමා තිබුණු බව
ෙපණුනි.
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ෙකොටස් 20 කින් සමන්විත වූ බහුවරණ පශ්න සහිත ෙමම පශ්නය ඉතාමත් පාෙයෝගික වූ පශ්නවලින්
සමන්විතව සාදා තිබුණි. ෙතොරතුරු තාක්ෂණය හා වRාපාරික භාවිතය එක් ව ඇතිවන ගැටළු හා
සම්බන්ධව දැනුම පිරික්සා තිබුණි. ළමුන් µý$µ{$´×æß ලකුණු 26 æð <`±µ×ùß Ùý$µèù õÚýÔóÚ.
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ෙ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
සිසුන්ෙගන් 99 % ආසන්න පිරිසක් ෙමම පශ්නයට උත්සාහ දරා තිබුණි. එම සිසුන්ෙගන් 75 % පමණ
ලකුණු 10 කට ආසන්න ලකුණු ලබා තිබුණි.
(a)

ෙමම ෙකොටසින් අසා ඇත්ෙත් “ෙතොරතුරු” යන්න අර්ථ දක්වන ෙලසය. ෙමම පශ්නය ඉතා
සුපුරුදු එකකි. සිසුන්ෙගන් විශාල පිරිසක් සාර්ථකව පිළිතුරු සපයා තිබුණි. නමුත් සුළු පිරිසක්
විභාගයට ෙපර අවශR මූලික අර්ථ දැක්වීම් පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු ෙකොට ෙනොතිබිණි.

(b)

දත්ත සැකසීෙම් කියාවලිය දැක්ෙවන රූප සටහනක් ෙමම ෙකොටෙසේ දී ඇඳීම කළ යුතු වුවත්
ෙබොෙහෝ සිසුන් එය සම්පූර්ණ කර ෙනොතිබිණි. ඉතා සුපුරුදු පශ්නයක් වුවත් ෙමහිදී දත්ත ඇතුළත්
කිරීම, සැකසීම හා පිටවීම සම්බන්ධ නිවැරදි පිළිෙවල දැක්වීමද වැදගත් විය. එය ඊ හිස (arrow)
දැමිය යුතු පිළිෙවලද ෙමහිදී වැදගත් µÓ.

1

(c)

ෙකොටසින් අසා ඇත්ෙත් පාථමික පාසලක් (A primary school) හා ගමක සිල්ලර ෙවෙළඳසළක්
(A retail shop in a village) යන අවස්ථා ෙදක සඳහා වූ ෙතොරතුරු පද්ධතියක ගබඩා කරනු
ලබන ෙතොරතුරු වර්ග 03 බැගින් වූ ලැයිස්තුවකි. ෙමම ෙකොටසට ලකුණු 06 ක් හිමි විය. එහිදී
එක් ෙතොරතුරක් සඳහා එක් ලකුණ බැගින් අවස්ථා ෙදෙක් ෙතොරතුරු 6 සඳහා ලකුණු 06 ෙලසය.
සමස්ථයක් ෙලස සිසුන් ෙමම ෙකොටසට සාර්ථකව පිළිතුරු ලියා ෙනොතිබිණි. එහිදී ෙතොරතුරු
වර්ග තුනක් ෙවනුවට එකම ෙතොරතුරු වර්ගෙය් ෙක්ෂ්ත (fields) ලියා තිබුණි. උදාහරණයක්
ෙලස සිසුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ෙතොරතුරු යන එක් වර්ගය සඳහා එහි අඩංගු සිසුන්ෙග් නම්,
සිසුන්ෙග් ඇතුළත් වීෙම් අංක, සිසුන්ෙග් උපන්දින, ............. ආදිය දක්වා තිබුණි. ෙමහිදී සිසුන්
පාසෙල් ඇති මානව සම්පත් හා ෙභෞතික සම්පත් ෙවන්ෙකොට හඳුනාෙගන ඒවාට අදාළ
ෙතොරතුරු වර්ග දැක්වූෙය් නම් පිළිතුර වඩා සාර්ථක වනු ඇත.
ගමක සිල්ලර ෙවළඳසැෙල් ෙතොරතුරු වර්ග සැළකීෙම්දී ෙබොෙහෝ සිසුන් යම් තරමක් සාර්ථකව
පිළිතුරු ලියා තිබුණි.

(d)

ෙකොටසින් අසා ඇත්ෙත් උපකමික ෙතොරතුරුවල (Strategic information) ලක්ෂණ තුනක් වුවත්
ෙබොෙහෝ සිසුන් උපකමික ෙතොරතුරු යන්න ෙනොසලකා ෙපොදුෙව් ෙතොරතුරු වල අඩංගු සාමානR
ලක්ෂණ දක්වා තිබුණි. ඔවුන් ෙමම ෙකොටසින් බලාෙපොෙරොත්තු වන උපකමික ෙතොරතුරු යන්න
සළකා නැත.
සමස්ථයක් ෙලස ෙමම පශ්නයට සිසුන් සාර්ථකව පිළිතුරු ලියා තිබුණි.
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(1)

පශ්නෙයන් අසා ඇති ෙද් ෙමම පශ්නෙයන් ෙමෙහයුම් පාලන පද්ධති, ගනුෙදනු සැකසුම් පද්ධති සහ තීරණ ආධාරක පද්ධති
පිළිබඳ දැනුම පරීක්ෂා කර තිබුණි.

(2)

පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ
පිළිබඳව පිළිතුරු ලියා ඇති සිසුන්ෙගන් 50% කටත් වැඩි පමාණයක් මුළු ලකුණු පමාණෙයන්, 8 කට අඩු
පමාණයක් ලබාෙගන ඇත. (c) ෙකොටස සඳහා ලකුණු ලබාගත්ෙත් ඉතාම සුළු පිරිසකි. අනිත්
ෙකොටස් වලට ද බලාෙපොෙරොත්තු වන පිළිතුර ෙබොෙහෝ විට ෙනොතිබුණි.

( 3)

පිළිතුර පිළිබඳ
පිළිබඳව සෑහීමට පත්ෙනොවීමට ෙහේතුව පිළිතුරු ලියා ඇති පමාණය සහ ලකුණු ලබාගත් පමාණය පිළිබඳව සතුටු විය ෙනොහැක. ෙතොරතුරු
පද්ධති වර්ග පිළිබඳ දැනුම අඩු බවක් ෙපන්නුම් කරන අතර පශ්නය ෙත්රුම් ගැනීෙම්
දුර්වලතාවයක් ද ෙපන්නුම් කරයි. Study pack, test book හා ගුරුවරයා ලබාදුන් සටහන් කටපාඩම්
කර &Ú×Ï´ µ÷Àß පිළිතුරු ලියන බවක් ෙපෙන්. ûÜÁßùµ×ùß à&ù µ÷Àß µõßØ`È µèù µù$´`õ.

(4)

පිළිතුරු ලිවීෙම් හැකියාව වර්ධනය කිරීමට කළ යුතු ෙද් සිසුන්ට ෙතොරතුරු පද්ධතිවල භාවිතයන් පිළිබඳව පාෙයෝගික කියාකාරකම් මගින් දැනුවත් කිරීම
කළ යුතුයි. එමගින් සිසුන් නිර්මාණාත්මක පිලිතුරු ලිවීම සඳහා පුහුණු කළ හැක. ගුරුවරුන් විසින්
කල යුත්ෙත් සිසුන්ෙග් නිර්මාණාත්මක හැකියාවන් දියුණු කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීමයි.
පිළිතුරු ලිවීෙම් දී අදාළ පිළිතුර ෙකටිෙයන් ලිවීමට හුරු කළ යුතුය. අනවශR පරිදි විස්තරාත්මකව
පිළිතුරු ලිවීමට උත්සාහ කිරීෙම් දී කාල කළමනාකරණ ගැටළු මතු විය හැකිය.
2

ûÜÁù
ß à‘æ 04

-

ÙæÝóÔ 15

(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜÁù
ß ×æÚ.)

(1)

(2)

පශ්නෙයන් අසා ඇති ෙද් (a)

ප්ලාස්ටික් පුටු නිපදවන ආයතනයක කළමනාකාර අධRක්ෂ හා තත්වපාලක අධික්ෂක
විසින් භාවිතා කරන ෙතොරතුරු 2 බැගින්

(b)

පරිගණකයට අදාළව නිර්වචණෙයන් කුමක් අදහස් කරන්ෙන්ද යන්න

(c)

ෙතොරතුරු පද්ධතිවලට මිනිසා විසින් සිදු කරන ආපදා

(d)

ආපදා පතිසාධන සැලසුමක ඉතාමක් වැදගත් පැතිකඩවලින් එකක් වනුෙය් අඛණ්ඩභාවයයි,
උත්තරය සාධාරණිකරණය කරන්න.

පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ
පිළිබඳව ශිෂRන්ෙගන් 80% ක් පමණ ලකුණු 10 ට වැඩිෙයන් ලබාෙගන ඇත.

( 3)

පිළිතුර පිළිබඳ
පිළිබඳව සෑහීමට පත්ෙනොවීමට ෙහේතුව (d) &Ú&ù
Ô ß µý$µ{$´×æß (a) µæ$ðµ&ß ÷ÀÛ à`õÚ õùõÝØ` µ÷Àæ µõßØ`È µù$µèù µû$÷¸µÓ þ$Ñõ <ù
µõ$ØõÝØ` Ñ&ßõØ æØ õÚýÔó.Ú äæß äæß õùõÝØ àùÔ< à<Á] <ù µõ$ØõÝØ` µ<ù&ß ý< &Ú&ù
Ô ß
à<µý$ßø æØèõ ×ÔõµÝ Ó.
(i) එනම්, (d) µæ$ð&Úùß ආයනෙය් මුළු ෙද්පළවලට ආරක්ෂාව සඳහා ආපදා පතිසාදන
සැලස්මක් අවශR බව. µ´{Ú÷ÛÀ µý$µ{$ß &Ú&ù
Ô ß õ´ùßµèß ûÚ}õ
Ú Ø
Ý &$ø$ØóÛæØó× æØ
µù$õÚýó
Ô .Ú

ûÜÁù
ß à‘æ 05

-

ÙæÝóÔ 15

(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜÁù
ß ×æÚ.)

(1)

(2)

පශ්නෙයන් අසා ඇති ෙද් (a)

යන්ත භාෂාව යනු කුමක් දැයි විමසා තිබුණි

(b)

පරිගණක මෘදුකාංග ෙපොදි / කට්ටලයක් යනු කුමක්දැයි හැඳින්වීමට සහ ඉන් එකක් නම්
කිරීම.

(c)

අන්තර්ජාල මූලික හා පුද්ගල මූලික ඊෙම්ල් යනු කුමක්දැයි හැඳීන්වීම හා උදාහරණ 2 බැගින්
නම් කිරීම.

(d)

භාවිතෙයන් ඉවත් කර ඇති ෙමෙහයුම් පද්ධතිය නම් කිරීම හා ඒ ෙවනුවට ගත හැකි විකල්ප
කියාමාර්ගයක් නම් කිරීම.

පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ
පිළිබඳව ෙමම පශ්නය සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට උත්සාහ දරා තිබුෙණ් සමස්ත සිසුන් පමාණෙයන් 25 % ක්
පමණ පමාණයකි. ෙමම පශ්නය පරිගණක භාවිතෙය් නRායාත්මක දැනුම පාෙයෝගික භාවිතෙය් දී
ෙකෙසේ ද යන්න ඉතාමත් ෙහොඳින් විදහා දැක්ෙවන පශ්නයකි.

3

(b)

60 % පමණ නිවැරදිව පිළිතුරු සපයා තිබූ අතර, මෘදුකාංග ෙපොදි යන්න පැහැදිලි කර තිබූ අතර
වැඩිෙදෙනකු උදාහරණය පමණක් නිවැරදිව දක්වා තිබුණි.MS Office ෙලස ෙකළින්ම පිළිතුරු
ෙනොලියා Microsoft Word, Access, Excel, PowerPointආදී ෙලස පිළිතුරු සටහන් කර තිබුණි.

(c)

50% පමණ නිවැරදිව පිළිතුරු සපයා තිබුණි. Web based Email සඳහා උදාහරණ සහිතව
නිවැරදිව පිළිතුරු උදාහරණද සහිතව දක්වා තිබුණි. එෙහත් standalone යන්න අවෙබෝධ
කරගැනීමට උත්සාහ දරා නැත. පිළිතුරු ෙලස ෙබොෙහෝ අය තමන්ෙග් ඊෙම්ල් ලිපිනය දක්වා
තිබුණි.

(d)

ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු පිළිතුරු දැන ෙනොසිටිය බව දැක්විය හැක. විසඳුම ෙලස ෙවනත් ෙමෙහයුම්
පද්ධතියකට මාරුවීම û´óæß දක්වා õÚýó
Ô .Ú

සමස්ථයක් ෙලස දැක්වීෙම් දී ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු අඩුෙවන් ෙතොරාෙගන තිබූ පශ්නයකි.
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-
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(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜÁù
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(1)

පරීක්ෂා කෙළේ,
(a)

පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග වල තිෙබන අංග 03 ක ඉටුකරන කාර්යයන්
(i)

ශිතය

(ii)

සූතය

(iii) වැඩ පතිකාව

(2)

( 3)

(b)

ෙතොරතුරු පද්ධතිවල භාවිත ආකාරයට “දත්ත පදනම “ සහ “දත්ත ආයචන ගබඩාව “ යන
පද අතර ඇති ෙවනස

(c)

පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චෙකයහි පියවර සහ කාර්යයන් ගලායන රූප සටහන

පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ
පිළිබඳව (a)

ෙමම ෙකොටස සඳහා පිළිතුරු ලියා තිබූ සියලුම අෙප්ක්ෂකයන් ෙකොටස් 03ටම පිළිතුරු
සපයා තිබුණි.

(b)

ෙමම ෙකොටසට නිවැරදි පිළිතුරු ලියූ අෙප්ක්ෂකයන් පමාණය අඩුය.

(c)

පිළිතුරු ලියූ අෙප්ක්ෂකයන් වැඩි පිරිසක් ෙමම ෙකොටසටද පිළිතුරු සපයා තිබුණි.

සැහීමකට පත් ෙනොවූ අවස්ථා (a)

&´{Ø &Ú&ù
Ô ß ÁÜõ
Ú ×, &Õõ×
Ü &{ <`ò ûõÜæ
Ú $ ×ù$÷À×
Ú ´èÚùß áðÔæØù µ÷Àß û`{`÷ÀÙ
Ú <
Ú {ú¸ù$µèù
µù$õÚýó
Ô Ú.

(b)

ෙමම ෙකොටස සඳහා පිළිතුරු ලියා තිබුණු අෙප්ක්ෂකයන් පමාණය අඩු අතර ලියා තිබුණු
පිළිතුරු ද ෙබෙහවින් නැවැරදි ෙනොවීය..

(c)

ෙකොටස සඳහා ෙබොෙහෝ අෙප්ක්ෂකයන් පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චකෙය් රූපසටහන
නිවැරදිව ඇඳ ෙනොතිබිණි.
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ûÜÁù
ß à‘æ 07 - ÙæÝóÔ 15
15
(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜÁù
ß ×æÚ.)

(1)

පරීක්ෂා
පරීක්ෂා කෙළේ,
සාමාජීය ජාල, ෙතොරතුරු පද්ධති පාලන වර්ග සහ ගිනිවැට (\×Ìµ<$ßÙß) සම්බන්ධවයි. ෙමය බාහිර
දැනුම සහ ස්ව අධRයන කට්ටලය ෙදෙක්ම දැනුම සම්බන්ධව ෙයදුනු පශ්නයකි.

(2)

පගතිය
සියලුම සිසුන් ෙමම පශ්
ශ්නයට පිළිතුරු ලිවීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඉන් ෙබොෙහෝමයක් 7-8 ලකුණු
ලබා ඇත.

( 3)

සැහීමකට පත් ෙනොවූ අවස්ථා (a)

(i)

බලාෙපොෙරොත්තු වූ පිළිතුර ලබා දී තිබුෙණ් ඉතා සුළු පිරිසක් පමණි.
වැඩිපුර තිබූ වැරදි පිළිතුරු
- පවුෙල් විස්තර, සාමාජීය ෙතොරතුරු, පුද්ගලික ෙතොරතුරු

(ii)

වැඩි පිරිසක් ෙහොඳින් ලියා තිබුණද, වැඩි පමාණයක් සාමානR අන්තර්ජාල වල වාසි
ලියා ඇත.

(iii) පාවිච්චිය නවතා දැමීම, වයස් සීමා පැනවීම, ආදී පිළිතුරු ÷ÀÛ õÚýÔóÚ.

(b)

50% ළමුන් කිසිම පිළිතුරක් සපයා නැත. පිළිතුරු සැපයූ අයෙගන් 90 % පමණ වැරදි පිළිතුරු
සපයා තිබුණි. නිවැරදිව ලියා තිබුෙණ් æÚ{û
Ú µ÷Àµùæß පමණි.

(c)

75% ළමුන් ලියා ඇත්ෙත් ෛවරස් නැවැත්වීම බවයි. රූපසටහන ඇඳ තිබුෙණ් ඉතාම සීමිත
පිරිසක් පමණි. දී තිබූ වැරදි පිළිතුරු අතර පහත ඒවාද බහුල වි.
-

(4)

විදුලි ෙකටීම්වලින් ආරක්ෂා කරගැනීම
දිගුකලක් පාවිච්චිෙය්දී එකතුවන තාපෙයන් ආරක්ෂා කිරීමට

පිළිතුරුලිවීෙම් හැකියාව වර්ධනය කිරීමට කළ යුතු ෙද් ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ බාහිර දැනුම ලබා ගත යුතුය. එෙසේ ෙනොමැතිව facebook ගැන අසා
ඇති ෙද් ලිවීෙමන් පමණක් ලකුණු ලබා ගත ෙනොහැකිය.
අෙනක් ෙකොටසට firewall ûÚ}ý
Ú úÀ< විස්තර දැන සිටීම අවශRය. වැඩි පිරිසක් firewall ෙනොදන්නා
බව ෙපනි යයි.

5

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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