iudcúoHdfõ හා iudc මානව úoHdfõ m¾fhaIK l%ufõo: SOCE 202
isiqka i|yd Wmfoia
fuu úIfhys m%Yakm;%h m%Yak 8 lska iukaú; fõ tys§ Tn ms<s;=re iemhsh hq;af;a m%YAk 4
lg muKs iEu m%Yakhlau fldgia 2 lska හහෝ 3න් iukaú; jk w;r tl m%Yakhla fjkqfjka
Tng ysñjk ,l=Kq 25 Tfnka n,dfmdfrd;a;=jk ms<s;=r wkqj fnod we; ta i|yd my;
wdo¾Y m%Yak පත්ර ය  n,kak
ÿria: yd wLKAv wOHdmk flakaøh
fmardfoKsh úYajúoHd,h
Ydia;%fõ§ idudkH Wmdê ^ndysr& mdGud,dj ^kj ks¾foaYh&
iudcúoHdfõ හා iudc මානව úoHdfõ m¾fhaIK l%ufõo: SOCE 202
wdo¾Y m%Yak පත්ර ය 
කාලය  පැය  3යි
m%Yak 4 පිලිතුරු සපය න්න
1.

i) සමාජ පර්හේෂණයක් යනුහෙන් අදහස්කරන්හන් කුමක්ද?( ලකුණු 05 යි)
ii)සමාජ පර්හේෂණයෙල බහුලහලස භාවිතා ෙන ප්රරශ්්නානෙියහේ ොි  අොි  පහහහිලිය කරන්න
(ලකුණු20 යි)

2.

i)මුියක පර්හේෂණ සහ ෙනෙහාිකක පර්හේෂණඅතර පෙතින හෙනස ,සබදතා සහ සමානකම්
idlÉcd lrkak.((ල.10යි)

ii) සමාජ පර්හේෂණක් කිිකහම්දී අනුගමනය කළ යුතු පියෙරෙල් හමොනොද?(ලකුණු 15යි)
3.

i)උද්ගාමි හා නිගාමි ක්රිම හුනන්ොහදන්න. ඒො නනායන් සමග සම්බන්ද ෙන අකාරය
හපන්ොහදන්න (ල.10යි)
ii)සමාජ පර්හේෂණ හා නනායන් අතර ිති සම්බන්ාතාෙය පහහහිලිය කරන්න. (ලකුණු 15යි)

4.

i)ස්ොයත්ත විචල්ය හා පරායත්ත විචලය යනු හමොනොද? (ලකුණු 10යි)
ii)“ශ්රීi ලාකාහව විොහ චාිකරත ි ුනහෙමින් පෙතින හෙනස්කම් පිිබබද බබ
කිිකම

පර්හේෂණයක්

ි ුනවුෙහහොත් ස්ොයත්ත විචල්ය හා පරායත්ත විචලය හලස බබ හුනනගන්හන්

හමොනොද? (ලකුණු 15යි)
5

i)මාතය, මානයනය හා මානස්තය හුනන්ොහදන්න. (ලකුණු 15යි)
ii)පහත දහක්හෙනුහේ පර්හේෂණයක හයොදාගත් පුද්ගලයන් පිිකසකහග ෙයස් ඛණ්ඩයනන.
20,22,35, 38,21 , 40 ,12 22,16

හමහි මාතය, මානයනය හා මානස්තය හසොයන්න .

(ලකුණු 15යි)

1

6

i)පර්හේෂණ සහලස්මක් යනු කුමක්ද? (ලකුණු 10යි)
ii) “ශ්රි  ලාකාහව ිගම්ම්

කර්මාන්තශ්ාලෙල කාන්තාෙන් මුහුණ හදන ගහ

”යන

පර්හේෂණය ි ුනකිිකම සදහා සුුනසු පර්හේෂණ සහලහස්මක් සකස්කරන්න. (ලකුණු 15යි)
7

i) ගුණාත්මක ක්රිමහවදය යනු කුමක්ද? (ලකුණු 10යි)
ii)

බබ කහමති ඕනෑම ගුණාත්මක ශිල්පිය ක්රිමයක් හතෝරාහගන හහි ොි  අොි  idlÉcd
lrkak(ලකුණු 15යි)

8

පහත සදහන් ඕණෑම සාකල්ප 3ක් පිිබබද හකටි ස හන් ියයන්න. (ලකුණු 25යි)
1.නියහිලම 2. සහභාගි නිිකක්ෂණය 3.ද්විතික දත්ත 4. පර්හේෂණයක ආචාරාර්ම

…………………Good Luck for your Examination……………
Prof. Mallika Pinnawala
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