f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh ^80&
f;dr;=re moaO;s ixj¾Ok ls%hdj,sh
ld¾h m;%sldj 11 fY%aKsh
1. හිව්තැනට ලඩාත්ම සුදුසු ලචනය ැයිව්තුවලන් වතෝරා ලියන්න
A. දත්ත ...................................මගින් වතොරතුරු බලට ඳත්වේ
B. දත්ත වතොරතුරු බලට ඳත්කරන ඳද්ධතියක් ..................................ඳද්ධතියක් වව ශැඳින්වේ
C. ඳද්ධතියක් යනු යම්....................................... වාක්ාත් කර ගැනීමට නිරන්තර අන්තර්
ක්රියාකාත්ත්ලවයන් තුතු.................................වහයශයක් තකතුල..
D. ඳරිගණක ආශ්රවයන් දත්ත වතොරතුරු බලට ඳත් කරන ඳද්ධතියක් .................................. වතොරතුරු
ඳද්ධතියක් වව ශැඳින්වේ
E.
වතොරතුරුල ලැදගත්කම ලනුවේ ඒලායින් අඳට ..........................ගැනීමට ශැ. වීමයි.
(තීරණ,වැකසුම,ඳරිගණක ඳාදක,වඳොදු අරහයණක්,වතොරතුරු,වංඝටක)
2. නිලැරදි පිළිතුරට යා කරන්න
කාර්යය

SDLC පියලර

A. ඳැරණි ප්ධතිය ක්රියාත්ම වලන්න් ඳලතින අතරතුවර් න නල
ඳද්ධතිය ව්ථාඳනය කර ක්රියාත්මක .රිම

1. විවඳුම් ඳත්ක්ා .ත්ම වශ වදෝ ඉලත්
.ත්ම

B. තක් තක් උඳඳද්ධතිල ඳරායත්ත බල ශඳුනා ගැනීම

2.අලයතා ශඳුනා ගැනීම

C.අලුතින් ශඳුනා ගත් ඳරිශීක අලයතා අනුල ඳද්ධතිවේ සුළු
වලනව්කම් සිදු .ත්ම

3.ඳද්ධති පිහිටුවීම

D.වතොරතුරු තක් රැව් .ත්ම වශා වම්හයඛ වාකච්ඡා ඳැවිත්වීම

4.ඳද්ධති නඩත්තු .ත්ම

E.වම්පුර්ණ ඳද්ධතියට අදා ආදාන බාවදන්න් අවප්ක්ෂිත
ප්රතිදානය ැවදදැයි ඳත්ක්ා .ත්ම

5.විවඳුම් වැසුම් .ත්ම

3. “Sri Lanka Farmers” යනු ජාතික ලවයන් කෘෂිකාර්න්ක නි්ඳාදන කටතුතුල වයවදන ආයතනය..අවුරුදු 5
කට වඳර ඔවුන් ව්ථාපිත ඳරිගණක ගත ඳද්ධතියක් වම් ලනවිටත් භාවිතා කරන අතර ඔවුන් තමගින් වබොවශෝ
පුතිාභ බාවගන ඇත. නහයත් ඊඟ ලවවර් සිට සියළුම ලයාඳාර කටතුතු මාර්ග ගතල සිදු .ත්මට අවප්ක්ා
කරන අතර ඳලතින ඳද්ධතිවයන් සිදුකරන සියළුම කටතුතු වමම වලද ඳාදක ඳද්ධතිය මඟින් සිදු .ත්මට
අවප්ක්ා කරයි.
a.
ඳලතින ඳද්ධතිය නල ඳද්ධතියකට වලනව් .ත්මට වමම ආයතනය තීරණය .ත්මට වශේතුවිය ශැ.
කරුණු 2 ක් ලියන්න
..........................................................................................................................................................
b.
ඳරිගණක ගත ඳද්ධතියක් භාවිතා .ත්වමන් ඳශත ඳාර්ලයන් වශා ැබුණු ප්රතිාභ 22 බැගින්
ලියන්න............................................................................................................................
i. ඳාරිවභෝගිකයාට.................................................................................................................................
ii. වලෂආයතනය.................................................................................................................................
c.
වයෝජිත ඳද්ධතිය වගොඩනැගීම වශා වර්පිාකාර ආකෘතිය භාවිතා .ත්මට අවප්ක්ා කරයි.
i. ඉශත තිරණ වම්බන්ධවයන් ඔබ තකඟ ලන්වන්ද?..........................................................................
ii. ඔවද පිළිතුරට වශේතු දක්ලන්න ......................................................................................................
හිව්තැනට ලඩාත්ම සුදුසු ලචනය ලරශන තුලින් වතෝරා ලියන්න
d. ඳද්ධති වංලර්ධන ජීනල චක්රවේ ඳෂහය පියලර ලන්වන්...........................(අලයතා ශඳුනා
ගැනීම,විවඳුම් වැසුම් .ත්ම,වම්හයඛ වාකඡ්චා)

e. අලයතා ශඳුනාගැනීම පියලවර්  න...................................විසින් ඳලතිනඳද්ධතිය විව්තරාත්මකල
අධයයන්ය කරනු බයි (ක්රමවඛඛක,ඳද්ධති වි්වඛක,ඳද්ධති වංලර්ධක)
f. විවඳුම් වැසුම් .ත්ම පියලවර් සිදුකරන කාර්යයක් ලන්වන්................................(ඳද්ධතිය වක්ත
කරනය,වදෝ නිරාකරණය,උචිත දෘඩාංග ශා මෘදුකාංග තීරණය .ත්ම)
g. ඳද්ධති පිහිටුවීවම් ක්රමයක් වනොලන්වන් ....................................(වෘජු පිහිටුවීම,නියයහයමය
පිහිටුවීම,අන්තර් පිහිටුවීම)
h. .............................ඳද්ධති වංලර්ධන ආකෘතියකට උදාශරණය.(හයාදර් ආකෘතිය,ඳරිගණක
ඳාදක ආකෘතිය,පියගැටවඳෂ ආකෘතිය)
4. හිව් තැන් පුරලන්න
a. ඳද්ධති වංලර්ධන ජීලන චක්රය
i. අලයතා ශඳුනා ගැනීම
ii. ................................
iii. විවඳුම් වක්තකරණය
iv. .............................
v. ............................
vi. ...........................
b. ඳද්ධති වංලර්ධන ආකෘති
i. දියඇළි ආකෘතිය
ii. ...........................
iii. ............................
iv. ............................
c. ඳද්ධති පිහිටුවීවම් ක්රම
i. ..............................
ii. ..............................
iii. ..............................
iv. ..............................
d. පුනර්කරණ ලෘද්ධි ආකෘතිවේ චක්රවේ පියලර ලන්වන්
i. අලයතා ශඳුනා ගැනීම
ii. වි්වඛණය ශා පිරිවැසුම් .ත්ම
iii. ..............................................
iv. ඳත්ක්ා .ත්ම
v. ...............................................
vi. පිහිටුවිම
vii. ..............................................
viii. ආරම්භක වැැසුම්
ix. ...............................................
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