f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh ^80&
o;a; iy f;dr;=re
ld¾h m;%sldj - 10 fY%aKsh
 කෙටි සහ නිශ්චිත පිළිතුරු සපයන්න.
(1) දත්ත වශ තතොරතුරු අතර තලනව ඳැශැදිලි කරන්න.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) දත්ත වශ තතොරතුරු වශා නිදසුන් තදක ඵැගින් ලියන්න.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(3) ගුණාත්භක තතොරතුරක තිබිය යුතු විතේ ක්ණ 4 ක් ලියන්න.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4) තතොරතුරු ඳද්ධතියක් තව ශැඳින්තලන්තන් කුභක්ද?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(5) ඳරිගණක ඳද්ධතියක් යනු කුභක්ද?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(6) ඳරිගණක ඳද්ධතිතේ ක්රියාලලිය රඳ වනශනන්න් ඇ දක්ලන්න.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(7) එදිතනදා ජීවිතතේදී ඵහුල බාවිතා ලන ඳද්ධති වශා උදාශරණ 3 ක් ලියන්න.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



පහත දී ඇති ප්රශ්න අතුරින් වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර කතෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න.

(8)

ඳශත වශන් ප්රකායන්තගන් ලාාත් නිලැරදි ලනුතේ
a.තතොරතුරු කාලීන ලන අතර තීරණ ගැනීභන උඳකාර තේ.
b.තතොරතුරු ආධාරතයන් තඳර දැනුභ නවීකරණය කරනු ඵයි.
c.දත්ත ව කලි තතොරතුරන්.
1) a

(9)

11) a,b

111) b,c

iv) a,b,c

රතු ඳාන ඳැන්වල් තදකක්, අභාලි තලෂවලින් මිදී ගත්තාය.තභභ ලගන්තිතේ ඉරි ඇඳි තකොනසින්
නිරඳණය ලන්තන් ඳශත ඒලායින් කුභක්ද?
i)

ප්රභාණාත්භක ශා ගුණාත්භක දත්තයන්.

iii) ගුණාත්භක ශා ප්රභාණාත්භක දත්තයන්.
(10)

ii) ගුණාත්භක දත්තයන්.
iv) ප්රභාණාත්භක දත්තයන්.

කශ ,දුඹුරු, වශ තකොෂ ඳැශැ ලර්ණයන්තගන් සිත්තම් කෂ රඳයක් 30 cm x 32 cm රාමුලක් තයොදා
වකවා ඇත.තභහි වශන් දත්තයන්හි තඳෂ ගැව්භ ලනුතේ
i)

ගුණාත්භක, ගුණාත්භක, ගුණාත්භක, ප්රභාණාත්භක

ii) ගුණාත්භක, ප්රභාණාත්භක, ප්රභාණාත්භක, ගුණාත්භක

iii) ප්රභාණාත්භක, ප්රභාණාත්භක, ප්රභාණාත්භක, ගුණාත්භක
iv) ගුණාත්භක, ප්රභාණාත්භක, ගුණාත්භක, ප්රභාණාත්භක
(11)

ඳශත වශන් දෑ අතරින් දත්තයක් ලන්තන්
A. ඳන්තියක සිටින සිසුන්තේ නම්
B. ලර් අලවාන විබාගතේ ඳන්තිතේ සිසුන්තේ ව්ථාන ඵා ගත් කුණු ැයිව්තුල
C.අ.තඳො.ව ( වා.තඳෂ) විබාග ප්රතිප
D.ගුරුලරුන්තේ ලැටුප් තල්ඛන තුෂ ඇති අංක
i) A ඳභණි.

(12)

ii) A,ශා B ඳභණි.

iii) A,ශා D ඳභණි.

iv) සියල්භ

ඳශත වශන් වනශතන් හිව්තැන්ලන අදාෂ ලන්තන්

දත්ත

B

A

ආදානය

ප්රතිදානය

i)

A - ගඵාා න්රීභ

B - විව්තර

ii) A - වැකසීභ

B - වංඛයා

iii)

A - වැකසීභ

B - තතොරතුරු

iv) A - තතොරතුරු

B - වැකසීභ

(13) අමි තභ ඳන්තිතේ මිතුරන්තගන් ඔවුන් කැභතිභ විතනෝදාංය විභවා ඉන් ලාාත්භ ජනප්රිය
විතනෝදාංය තෙව් ක්රීාාල ඵල තවොයා ගත්තත්ය.ඉශත ක්රියාලලිය ශා වම්ඵන්ධ ඳශත ලගන්තිය වකා
ඵන්න.
A ඳන්තිතේ මිතුරන්තගන් ඔවුන් කැභතිභ විතනෝදාංය විභසීභ
B තෙ ව් ක්රීාාල ඳන්තිතේ මිතුරන් අතර ලාාත්භ ජනප්රිය විතනෝදාංය ඵල තවොයා ගැනීභ
ඉශත ප්රකා වම්ඵන්ධතයන් වතය ලන්තන් ඳශත කලරක්ද?

(14)

(15)

i)

A –දත්තයන්

B - දත්තයන්

iii)

A - තතොරතුරන් B - තතොරතුරන්

ii) A - තතොරතුරන්

B - දත්තයන්

iv) A - දත්තයන්

B - තතොරතුරන්

ඳශත ප්රකා අතුරින් තතොරතුරක් තනොලන්තන් කුභක්ද?
i)

10 තරේණිතේ සිසුන්තේ ඵා ගත් ව්ථාන අනුල වකව් කෂ කුණු වි්තල්ණය

ii)

ංකාතේ ලාර්ෂික දෂ ජාතික නි්ඳාදිතය

iii)

ංකාතේ ජනගශනතේ ජන ලර්ගය අනුල ප්රතිතය

iv)

ංකාතේ ජාතික පු්ඳය නිල් භාතනල් භයි.

තතොරතුරක් ප්රතිදානයක් ලතයන් ඵා තදන ්භයක් තනොලන්තන්
i) භෘදු පිනඳතක් තව
ii) ජීල පිනඳතක් තව
iii) දෘා පිනඳතක් තව
iv) බ්ද පිනඳතක් තව

* **

