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11 ශ්රේණිය - සන්නිශ්ේදනය හා මාධ්ය ධධ්යයනය 11 

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි.  

 

 

 

 

 

I m;%h 

01. 3  16. 3 31. 1 

02. 3  17. 4 32. 1 

03. 3  18. 4 33. 1 

04. 2  19. 4 34. 2 

05. 2  20. 1 35. 2 

06. 1  21. 2 36. 2 

07. 2  22. 4 37. 3 

08. 1  23. 4 38. 1 

09. 3  24. 1 39. 1 

10. 3  25. 2 40.  

11. 1  26. 2 

12. 2  27. 4 

13. 3  28. 3 

14. 4  29. 3 

15. 1  30. 3 

fmr’Urg iúhla m%;sM, ixව¾Ok jevigyk 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone 

kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone  

ckikaksfõokh yd udOH wOHhkh 11 fY%aKsh ms<s;=re m;%h 

u;=.u wOHdmk l,dmh  
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සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි.  

 

 

 

 

සැලකිය යුතුයි :-  

 සියලු ම ප්රශේන සඳහා ිවැරදි පිළිතුර ශ්හෝ වඩාත් ගැලශ්ෙන පිළිතුර ශ් ෝරන්නන. 

 එක් ප්රශේනයට  ලුණු  01 ැැිනන්න ලුණු  00 ි..   

I පත්රය  

01. “ශ්ටශ්නුණශ්ේ ෙංශ්ේන්නිය මිනන්න ලැශ්ැන විවිධ් සංශ් ශ රහයය ටරශ්ගන එය ශ්ත්ුම්  ගැීම”  

  i. සංජානනය යි. ii. ෙරිටල්ෙනය යි. 

iii. සංශ්ේදටනය යි. iv. සමාජානුශ්යෝජනය යි. 

02. ශ් ශනයට දී ශ් ශටශ්යුණ   ම ෙරිගයටය තුළ ගැඩා ටර ගත් ප්රසේ ාර හා ූපෙ ස හන්න ප්රද්ශනය ි.ීමම  

ශ්යාදා ග  හැි. ෙහසුම උෙටරයය වන්නශ්න්න, 

  i. ප්රති  ීර්ෂ  ප්රක්ශ්ෂ ේෙය යන්නත්රය ii. ැහු මාධ්ය ප්රක්ශ්ෂ ේෙය යන්නත්රය 

iii. විිවිදට ප්රක්ශ්ෂ ේෙය යන්නත්රය iv. ඩිජි ල් මුද්රය යන්නත්රය 

03. ිශේචල ඡායාූපෙ ශිල්ෙශ්ේ දී සුදුසු ආශ්ලෝට  ත්ත්වය ෙවත්වා ගැීම  මූලිටව සටසා ග  යුත්ශ්ත්, 

  i. ආශ්ලෝට ලා් ුව සවි ි.ීමම. ii. නාභිග  ි.ීමම. 

iii. ටාච විවරය ගලො ගැීම. iv. ුළුල් ශ්ටෝය ටාචයක් භාවි ා ි.ීමම. 

04. ශ්මම සන්නිශ්ේදන ආටෘති ය හඳුන්නවන්නශ්න්න, 

 

 

 

 

 

i. චක්රීය ආටෘති ය ii. දාම ආටෘති ය iii. වයි ආටෘති ය iv. ශ්රෝද ආටෘති ය 

05. රාහට ක්ශ්ෂ ේත්රය ශ්ව  ස් ශ්ේෂ ය ටරනු ලැන ෙණිවිඩය පිළිැඳ ොලනයක් සිදු ටළ හැි. ු ගලශ්යක් ශ්හෝ 

පිරිසක් ශ්ේ න් , ඒ 

i. ිසි ැලධ්ාීමන්න ය. ii. ශ්දාරටු ොලටයන්න ය. iii. ියාමටයින්න ය. iv. සංසේටාරටයින්න ය. 

06. ආසියාශ්ේ ප්රථමම ුවවන්නවිදුලි ශ්සේවය ආර් භ ටරන ලද ර  වන්නශ්න්න, 

i. ඉන්නදියාව ii. ශ්රී ලංටාව iii. ැංේලාශ් ශය iv. ශ්න්නොලය 

07. ූපෙවාහිිය වත්මන්න සමාජය ශ්ටශ්රහි ප්රැල ැලෙමමක් සිදු ටරයි. ඒ ධ රින්න ධිසි ැලෙමමක් වන්නශ්න්න, 

i. දැනුම ලැාදීම. ii. විශ්නෝදය ලැාදීම. 

iii. සජීවිටරය ශ් ාරතුුම ලැාදීම. iv. ූපෙ මාධ්ය ප්රච්ඩත්වය. 

fmr’Urg iúhla m%;sM, ixව¾Ok jevigyk 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone 

kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone  

ckikaksfõokh yd udOH wOHhkh 11 fY%aKsh ld,h : meh 03 hs 

u;=.u wOHdmk l,dmh  
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08. ප්රවෘත්ති  වා් ාටරයශ්ේ දී ශ්යාදා ගන්නනා ආටෘති ය වන්නශ්න්න, 

i. උඩුුණුම පිරමීඩ ආටෘති ය ii. යටිුණුම පිරමීඩ ආටෘති ය 

iii. හරසේ පිරමීඩ ආටෘති ය iv. ති රසේ ආටෘති ය 

09. යුශ්නසේශ්ටෝව ධ්ථම දක්වන ආටාරය  ශ්ො ට ඇතුළත් විය යුතු පිටු ප්රමායය,   

i. 09  වැඩි විය යුතු ය. ii. 00   වැඩි විය යුතු ය. iii. 69  වැඩි විය යුතු ය. iv. 60  වැඩි විය යුතු ය. 

10. එටම භාෂ ාවට ලිඛි  හා ටථමන යන සේවූපෙ ශ්දටම ති බීම හඳුන්නවන නම, 

i. ඒටූපෙ ාවයයි. ii. භාෂ ා  ීූපෙ ාවයයි. iii. ඒටාැ ධ් ාවයයි. iv. භාෂ ා ඥානයයි.  

11. මාධ්යශ්යන්න එන සන්නශ් ශ ි.සිදු විචාරයි.න්න ශ් ාරව භාර ගැීම  ූදදානිනන්න සිටින්නශ්න්න, 

  i. සක්රීය රාහටයා ය. ii. ිෂ ේක්රීය රාහටයා ය. 

iii. තීක්ෂ ය රාහටයා ය. iv.  රඟටාීම රාහටයා ය. 

12. ප්රටාශන හිිනටම ස් ැන්නධ්ශ්යන්න ව් මානශ්ේ දී ක්රියාත්මට වන තනති ට ශ්ල්යනයි.. 

  i. 2003 ධංට 36 දරය බු ිමය ශ් ෙළ ෙන  ii. 1987 ධංට 72 දරය බු ිමය ශ් ෙළ ෙන  

iii. 1978 ධංට 52 දරය බු ිමය ශ් ෙළ ෙන  iv. 1967 ධංට 32 දරය බු ිමය ශ් ෙළ ෙන  

13. රැජිනශ්ේ වයවසේථමාව ශ්ලසින්න හැිනන්නශ්වන ශ්ලාව ප්රථමම ප්රටාශන හිිනට්  ීති ය ස් ම  ූයශ්ේ ටවදා ද  

  i. 1910 ධශ්ේල් 01 ii. 1908 ධශ්ේල් 02 iii. 1912 ධශ්ේල් 00 iv. 1910 ධශ්ේල් 10 

14. ූපෙවාහිී මාධ්යශ්ේ ලක්ෂ යයක් ශ්නාවන්නශ්න්න, 

  i. රවය දෘශය මාධ්යයි.. ii. සජීී මාධ්යයි.. iii. සේථමායී මාධ්යයි.. iv. ජන මාධ්යයි.. 

15. ශ්රෝඩ්ෂීට් ප්රමායශ්ේ ුවත්ෙ ට  උදාහරයයක් ශ්නාවන්නශ්න්න, 

i. සිළුිනය ii. විදුසර iii. විජය iv. ිනහිර 

16. ය්  සිදුීමක් එය සිදු ූය ආටාරශ්යන්න ම ඉදිරිෙත් ි.ීමම. 

  i. සාමානය වා් ාටරයය යි. ii. සෘජු වා් ාටරයය යි. 

iii. ි්මායාත්මට වා් ාටරයය යි. iv. ශ්්ඛීය වා් ාටරයය යි. 

17. ශ්මර  ප්රථමම ප්රාශ් ීරය ුවවන්නවිදුලි ශ්සේවය වන්නශ්න්න, 

  i. ුමහුු  ශ්සේවය ii. මහනුවර ශ්සේවය 

iii. රජර  ශ්සේවය iv. මහවැලි ප්රජා ුවවන්නවිදුලිය ශ්සේවය 

18. “ිහඬ සිනමාව’  ම හැි.යා ප්රද්ශනය  ආශි්වාදයක් ශ්ටා  ගත් ි්මාය ශිල්පිශ්යක් වන්නශ්න්න, 

i. චාලි චැප්ලලින්න ii. හීත් ශ්ලජ් iii. ිනසේ ් බීන්න iv. ැෲසේ ලී 

19. නූ න ශබ්ද මාධ්යය  උදාහරයයක් ශ්නාවන්නශ්න්න, 

i. ුවවන්න විදුලිය ii. සංගී ය iii. සේවභාවිට ශබ්ද iv. ටෘති ම ශබ්ද 

20. සන්නිශ්ේදනශ්ේ මූලිට ටා්යයක් ශ්නාවන්නශ්න්න, 

i. ශ් ාරතුුම සැෙයීම. ii. ශ්ෙළඹීම. iii. ධධ්යාෙනය ලැාදීම. iv. චිත් ශ්ේග ොලනය 

21. සජීී හා ආට්ශීය ෙන්නති  ටාමර ෙසුබිමක් ි්මායය ටර ගැීම  ශ්යාදාග  හැි. විදුත් ශ්මවලමි.. 

  i. ැහුමාධ්ය ප්රක්ශ්ෂ ේෙය යන්නත්රය ii. ධන්න ් ක්රියාටාීම ුවුමව 

iii. ක්ෂ ණිට ප්රක්ශ්ෂ ේෙය යන්නත්රය iv. ටදා ප්රක්ශ්ෂ ේෙය යන්නත්රය 
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22.        

 

ඉහති න්න දක්වා ඇත්ශ්ත්,  

  i. ඉන්නිය-සංඥා ක්රියාවලියයි.  ii. රහයය හා ව හා ගැීශ්්  ක්රියාවලියයි. 

iii. උත්ශ්ත්ජන ප්රති චාර ක්රියාවලියයි. iv. ශ්ෙළඹීශ්්  හා ප්රති ක්ශ්ෂ ේෙ ි.ීමශ්්  ක්රියාවලියයි. 

23. ුවවන්නවිදුලි හා ූපෙවාහිී නාලිටා සඳහා ැලෙත්ර ලැාදීම හා ශ්සේවාවන්න ධත්හිටුීම ස් ැන්නධ්ව ට යුතු ටරන 

රාජය ආය නය වන්නශ්න්න, 

  i. රාජය ශ්සේවා ශ්ටාිනෂ න්න සභාව ii. විදුලි සංශ් ශ ියාමන ශ්ටාිනෂ න්න සභාව  

iii. ුවත්ෙත් ම්ඩලය iv. රැඟු්  ොලට ම්ඩලය 

24. විදුත්  රංග ්සේශ්සේ ලිඛි  ස හනක් සන්නිශ්ේදනය ටළ හැි. වන්නශ්න්න, 

i. ඩිජි ල් ධනුපි ෙත් යන්නත්රය මිනන්න ii. ෆැක්සේ යන්නත්රය මිනන්න 

iii. ඡායා පි ෙත් යන්නත්රය මිනන්න iv.  ැෙැල් මුද්රා යන්නත්රය මිනන්න 

25. * ි්මායීරලී ීම. 

* නව  ාක්ෂ යය හා ධත්වැල් ැැඳ ගැීම. 

* ඡායාූපෙටරයය පිළිැඳ ප්රමායවත් දැනුම. 

* ධධ්යයනය  ටැමැත් ක් දැක්ීම. 

ඉහ  ලක්ෂ ය ති බිය යුත්ශ්ත්, 

  i. ප්රධ්ාන ට් ෘ තුළ ය. ii. ප්රවෘත්ති  ිලධ්ාරියා තුළ ය. 

iii. මාධ්ය හිිනටාරිත්වය තුළ ය. iv. ඡායාූපෙ ශිල්ීය වෘත්ති ටයා තුළ ය. 

26. නව මාධ්ය බිහිීම  ෙදන්  ූයශ්ේ, 

  i. ෙරිගයට  ාක්ෂ යයයි. ii. ධංි.   ාක්ෂ යයයි. 

iii. සන්නිශ්ේදන  ාක්ෂ යයයි. iv. මාධ්ය  ාක්ෂ යයයි. 

27. ජනමාධ්යය ෙවත්වාශ්ගන යාශ්්  ප්රධ්ාන ධරමුු  ශ්දටි.. ඉන්න එටක් වන්නශ්න්න, 

 i. වාණිජ ෙරමා්ථමයක් ශ්ලස ෙවත්වාශ්ගන යාම. 

ii. මහජන උෙශ්යෝගී ා ශ්සේවයක් ශ්ලස ෙවත්වාශ්ගන යාම. 

iii. ීති  උෙශ් ශට ශ්සේවාවක් ශ්ලස ෙවත්වාශ්ගන යාම. 

iv. සමාජ සුැසාධ්ට ෙරමා්ථමයක් ශ්ලස ෙවත්වාශ්ගන යාම. 

28. රවය දෘශය ප්රටාශන විියට  උදාහරයයි.. 

i. ශ්සාටරි නා යය ii. සා් ප්රදායිට සැරසිලි iii. ශ්ටෝල්  ර ා iv. ශ්ැර වාදන 

29. සා්ථමට ුවවන්නවිදුලි වැඩස හනට ලක්ෂ යයක් ශ්නාවන්නශ්න්න, 

  i. ශ් ීරය සංසේටෘති ය ආරක්ෂ ා ීම. ii. ටාලය ඵලදායීව ධ්ථමවත්ව භාවි ා ීම. 

iii. ශ්ෙෞ ගලිටත්වය  සීමා විය යුතුශ්  එළි ශ්නාදැක්ීම. iv. රාහටයා රැවමටම  ලක් ි.ීමම. 

30. සන්නිශ්ේදන මාධ්යයක් ශ්ලස මුි  මාධ්ය භාවි ය වැදගත් වන්නශ්න්න ුණමන ටුමයක් ිසා ද  

  i. ශ්ේගවත් හා ආට්ෂ ණීය ීම. 

ii. නැව  නැව  ෙරිහරයය  ග  හැි. ීම. 

iii. සජීී ුවයශ්යන්න යුක්  මාධ්යයක් ීම. 

iv. ිශේචි ව ශ්නාදන්නනා ධති  විශාල රාහට සමූහයට  එටවර ආමන්නත්රයය ටළ හැි. ීම. 

 උත්ශ්ත්ජටය ඉන්නිය සංඥාව මනසින්න සිදුවන 

ව හා ගැීම 

සංටලනය 

සංටලනය 

ප්රති චාරය 
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31. ශ් ාරතුුම වා් ාටරයශ්ේ සේවූපෙයක් ශ්නාවන්නශ්න්න, 

  i. සෘජු වා් ාටරයය ii. ි්මායාත්මට වා් ාටරයය   

iii. විශේශ්ල්ෂ යාත්මට වා් ාටරයය iv. ගශ්ේෂ යාත්මට වා් ාටරයය 

32. ශ්රී ලංටාශ්ේ ප්රථමම ූපෙවාහිී නාලිටාව වන්නශ්න්න, 

  i. මට.එන්න.එල්. නාලිටාව ii. ජාති ට ූපෙවාහිිය iii. සේවාධීන ූපෙවාහිිය iv. සේව්යවාහිිය 

33. දෘෂ ේටිශ්ේ ධය්ඩ ා සි ධ්ාන්න ය ෙැහැදිලි වන ධවසේථමාවි.. 

  i. දැල්ශ්වන විදුලි බුබුලක් ii. බිත්ති ශ්ේ එල්ලා ඇති  දින ද්ශනයක් 

iii. මා්ගශ්ේ ධ්ාවනය වන ශ්මෝ ් රථමයක් iv. ටැරශ්ටන විදුලි ෙංටාවක් 

34. ිශ්ේදනශ්ේ ශ්ටා සක් ශ්නාවන්නශ්න්න, 

  i. ධවධ්ාරි  ිශ්ේදන ii. මාධ්ය ිශ්ේදන iii. ි.ංි.ණි ිශ්ේදන iv. ශ්වළඳ ිශ්ේදන   

35. එදිශ්නදා ජීවි ශ්ේ දී ැහුලව භාවි ා ටරන සන්නිශ්ේදන සේවූපෙ 2ි.. 

  i. දෘශය සන්නිශ්ේදනය හා රවය සන්නිශ්ේදනය 

ii. ධවාචිට සන්නිශ්ේදනය හා වාචිට සන්නිශ්ේදනය 

iii. ධන්න ්ු ගල සන්නිශ්ේදනය හා ධන්න ්ව්තී සන්නිශ්ේදනය 

iv. ජන සන්නිශ්ේදනය හා සමූහ සන්නිශ්ේදනය 

36. මුද්රය ශිල්ෙය ආර් භ ටරන ල ශ් , 

  i. ජ්මන්න ජාති ටයන්න විසිි. ii. ඉංග්රීසි ජාති ටයන්න විසිි. 

iii. ධරාබි ජාති ටයන්න විසිි. iv. චීන ජාති ටයන්න විසිි. 

37. සන්නිශ්ේදන ක්රියාවලිය ආර් භ ටරන්නශ්න්න, 

i. සන්නිශ්ේදටයා ය. ii. රාහටයා ය. iii. මාධ්යය ය. iv. ශ්ේක්ෂ ටයා ය. 

38. ශ්ලාව මුල්ම ටඩදාසිය ි්මායය ටරන ල ශ් , 

  i. ක්රි.ු. 2 වන සියවශ්සේ දී චීනය විසිි. ii. ක්රි.ු. 1 වන සියවශ්සේ දී ජ්මිය විසිි. 

iii. ක්රි.ු. 2 වන සියවශ්සේ දී ැැබ්ශ්ලෝියාව විසිි. iv. ක්රි.ු. 1 වන සියවශ්සේ දී චීනය විසිි. 

39. සමූහ සන්නිශ්ේදන ක්රම ශිල්ෙ භාවි  ටළ හැි. ධවසේථමාවක් ශ්නාවන්නශ්න්න, 

  i. ශ්ඩංුව ම්දන වැඩස හන්න පිළිැඳ දැනු් වත් ි.ීමශ්්  දී 

ii. ශිෂ යශ්යුණශ්ේ විනය විශ්රෝධී ක්රියාවක් ස් ැන්නධ්ශ්යන්න ශ්දමාපියන්න දැනුවත් ි.ීමශ්්  දී 

iii. ොසල් ළමා ශ්ොළ පිළිැඳ ොසල් ප්රජාව දැනුවත් ි.ීමශ්්  දී 

iv. උදය රැසේීම ඇමතීශ්්  දී 

40. “ධභිසාරි ාව” යනු, 

i. විසිීමම ය. ii. ස් ැන්නධ් ීමය. iii. එට  හමුීමය. iv. ශ්ැදී යාමය. 

 

 

 



 

5 
 

11 ශ්රේණිය - ජනසන්නිශ්ේදනය හා මාධ්ය ධධ්යයනය - 02 

II පත්රය 

සැලකිය යුතුයි :-  

 ෙළමුවන ප්රශේනය හා ශ් ෝරාගත් ප්රශේන හ රක් ඇතුළුව ප්රශේන ෙහට  ෙමයක් පිළිතුුම සෙයන්නන. 

 ෙළමුවන ප්රශේනය  ලුණු  20ක් හිිනවන ධ ර ධශ්නුණත් සමම ප්රශේනයට ම ලුණු  10 ැැිනන්න හිින ශ්ේ. 

   

01. ර තුළ හදිසිශ්ේ උ ග  ූය ගැටු්  හා ශ්නාසන්නසුන්න වා ාවරයය හමුශ්ේ සියලු සමාජ මාධ්ය  ාවටාලිටව 

ධවහිර ි.ීමම  ෙැවති  රජය තීරයය ටශ්ළේය. 

i. මාධ්ය සංශ් ශ ස් ැන්නධ්ශ්යන්න දක්වන ප්රති චාර ධනුව ශ්ැදා දැක්ශ්වන රාහට ටා්ඩ ශ්දට න්  ටරන්නන. 

ii. නව මාධ්ය 2ක් න්  ටරන්නන. 

iii. මාධ්ය ශ්ව  ප්රති චාර දැක්විය හැි. ක්රම 2ක් න්  ටරන්නන. 

iv. විචාරීරලී රාහටශ්යුණ තුළ ව්ධ්නය විය යුතු ිුය ා 2ක් ලියන්නන. 

v. සමාජ මාධ්ය භාවි ශ්ේ දී සැලි.ලිමත් විය යුතු ටුමු  2ක් ලියන්නන. 

vi. ධන්න ්ජාලශ්ේ ජනප්රිය ශ්සම්්  යන්නත්ර 2ක් ලියන්නන. 

vii. ගැටුම හා සාමය පිළිැඳ ධධ්යයනය ටරන ජනමාධ්ය ිශ්යෝජනය ුණමක් ද  

viii.  නව මාධ්යශ්ේ සේවභාවයන්න 2ක් ලියන්නන. 

ix. ගැටු් ටාීම  ත්ත්වයටදී සිදුවන ධහි ටර ප්රති විොට 2ක් න්  ටරන්නන. 

x. සමාජ මාධ්ය ධවහිර ි.ීමම තුළින්න රජය ැලාශ්ොශ්රාත්තු වන සාධ්ීය ටුමු  2ක් ලියන්නන. 

(ලුණු  0210=20) 

02. ධද ජන ාව තුළ ජනප්රිය සන්නිශ්ේදන උෙටරයය වන්නශ්න්න ජංගම දුරටථමනය යි. 

i. ෙණිවිඩ හුවමාුමව හැර ජංගම දුරටථමනශ්යන්න ලැාග  හැි. ප්රශ්යෝජන 2ක් ලියන්නන.          (ලුණු  01) 

ii. දුරටථමනය හැර ටා්යාලයට ශ් ාරතුුම හුවමාුමව සඳහා ශ්යාදා ගන්නනා මාධ්ය උෙටරය ශ්දටක් න්  

ටරන්නන.                  (ලුණු  02) 

iii. ෙන්නති  ටාමරශ්ේ භාවි  ටරන ප්රක්ශ්ෂ ේෙණීය ශ්නාවන ඉශ්ගනු්  උෙටරය තුනක් න්  ටර ඉන්න එටක් 

ශ්ටටියන්න විසේ ර ටරන්නන.                 (ලුණු  03) 

iv. ෙරිගයට ආශ්රි  ප්රටාශන ක්රියාවලිශ්ේ (DTP) ප්රධ්ාන පියවර ශ්ටටිශ්යන්න විසේ ර ටරන්නන.        (ලුණු  00) 

 

03. ොසශ්ල් ප්රධ්ාන රැසේීම ධම ා ටථමාවක් ි.ීමම  ූදදාන්  වන ශ්ලස ෙන්නති  භාර ුවුමතුිනය ජිනුට  ෙැවූද ධ ර 

ජිනුට ඉ ා උනන්නදුශ්වන්න ශ්ො ෙති න්න, ධන්න ්ජාලශ්යන්න ශ් ාරතුුම ලැාශ්ගන සා්ථමට ටථමාවක් ඉදිරිෙත් 

ටරන ලදී. 

i. ශ්මම ධවසේථමාවල ජිනුට ස් ැන්නධ් වන සන්නිශ්ේදන ව්ග ශ්දටක් න්  ටරන්නන.          (ලුණු  01) 

ii. ට ාව සා්ථමටව ඉදිරිෙත් ි.ීමම  ්හු  භාවි ා ටළ හැි. උෙක්රම ශ්දටක් ලියන්නන.         (ලුණු  02) 

iii. දක්ෂ  ටථිටශ්යක් ීම  ්හු ව්ධ්නය ටරග  යුතු වාචිට සන්නිශ්ේදන ිුය ා තුනක් ශ්ටටිශ්යන්න 

විසේ ර ටරන්නන.                  (ලුණු  03) 

iv. ධවාචිට සන්නිශ්ේදනශ්ේ ධංග හ රක් විසේ ර ටරන්නන.             (ලුණු  00) 
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04. ජනමාධ්ය මිනන්න රාහට ග  ටරන සංශ් ශ රහයය ටර ගැීම  එම සංශ් ශවල ිශ්යෝජනයන්න පිළිැඳ 

දැනු් වත් විය යුතු ය. 

i. විසේ ෘ  ෙම්ල හා නයෂ ේටිට ෙම්ල යන සංටල්ෙ හඳුන්නවන්නන.             (ලුණු  01) 

ii. ෙම්ලි.න්න ඉටුවිය යුතු ටා්යභාර 2ක් ලියන්නන.              (ලුණු  02) 

iii. ජනමාධ්ය මිනන්න යහෙත් ෙම්ල් සංසේථමාවක් ශ්ගාඩ නැගීම සඳහා දායට විය යුතු ආටාරය ටුමු  3ි.න්න 

විසේ ර ටරන්නන.                  (ලුණු  03) 

iv. ජනවා්ිනට ඒටාැ ධ් ාවය ඇති  ි.ීමම සඳහා මාධ්යයන්න මිනන්න සිදුටළ යුතු ටා්යයන්න 0ක් විසේ ර 

ටරන්නන.                       (ලුණු  00) 

 

05. ශ්ජාහැන්නනසේ ගැශ් ල්ැ්ේ විසින්න මුද්රය යන්නත්රය ශ්සායා ගැීම නූ න සන්නිශ්ේදන දියුු ශ්ේ විශ්ශේෂ  

ටඩඉමක් විය. 

i. මුලින්නම ටඩදාසි ශ්සායා ගනු ලැශ්බ් ටවර ජාති ටයින්න ද              (ලුණු  01) 

ii. සා් ප්රදායිට දෘශය මාධ්යයක් හා සා් ප්රදායිට ශබ්ද මාධ්යයක් ලියන්නන.           (ලුණු  02) 

iii. ධවාචිට සන්නිශ්ේදනය හා ස් ැන්නධ් සාධ්ට 3ක් න්  ටර ශ්ටටිශ්යන්න විසේ ර ටරන්නන.         (ලුණු  03) 

iv. ජනමාධ්ය ආය නවල ටා්ය සා්ථමටව සිදුටර ගැීම  එම ආය නවල විිමත් සංවිධ්ාන වුහය 

වැදගත් ශ්ේ. ුවත්ෙත් ආය නයට ප්රධ්ාන ධංශ තුනට ටා්යයන්න ශ්ටටිශ්යන්න විසේ ර ටරන්නන. (ලුණු  00) 

 

06. ුළුල් ූය සන්නිශ්ේදන ක්රශ්මෝොයිට ධවශය ාව ම  ජනසන්නිශ්ේදනය බිහි විය. 

i. ජනසන්නිශ්ේදනය ෙැහැදිලි ි.ීමම සඳහා ්ශ්බ්ම ි්වචනයක් ශ්ගාඩනගන්නන.           (ලුණු  01) 

ii. ජනසන්නිශ්ේදන ක්රියාවලිශ්ේ විශ්ශේෂ  ලක්ෂ ය 2ක් ලියන්නන.            (ලුණු  02) 

iii. “ුවත්ෙත් සංසේටාරටවුම යනු ශ්දාරටු ොලටයන්න ය.” යන ධදහස ෙැහැදිලි ටරන්නන.         (ලුණු  03) 

iv. ධවිිමත් සන්නිශ්ේදනය ජනසන්නිශ්ේදනය  ැලොන ආටාරය ෙැහැදිලි ටරන්නන.         (ලුණු  00) 

 

07. “ව් මානශ්ේ දක්න  ලැශ්ැන්නශ්න්න ශ් ාරතුුමවලින්න පිීමිනය සමාජයි..” 

i. ශ් ාරතුරක් යන්නන හඳුන්නවන්නන.                (ලුණු  01) 

ii. ශ් ාරතුුමවල ප්රශ්යෝජන ශ්දටක් දක්වන්නන.              (ලුණු  02) 

iii. ප්රවෘත්ති යට වටිනාටම ශ්ටශ්රහි ැලොන සාධ්ට 3ක් න්  ටර විසේ ර ටරන්නන.          (ලුණු  03) 

iv. යටිුණුම පිරමීඩ ආටෘති ශ්ේ විශ්ශේෂ  ා 2ක් ද උඩුටුම පිරමීඩ ආටෘති ශ්ේ විශ්ශේෂ  ා 2ක් ද ශ්වන ශ්වනම 

විසේ ර ටරන්නන.                 (ලුණු  00)  
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සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි.  

 

 

 

 

 

I m;%h 

01. 1  16. 2 31. 3 

02. 1  17. 3 32. 3 

03. 3  18. 1 33. 4 

04. 4  19. 3 34. 2 

05. 4  20. 4 35. 2 

06. 2  21. 1 36. 4 

07. 4  22. 3 37. 1 

08. 2  23. 2 38. 4 

09. 1  24. 3 39. 2 

10. 2  25. 4 40. 3 

11. 2  26. 2 

12. 1  27. 1 

13. 4  28. 1 

14. 3  29. 4 

15. 1  30. 2 

fmr’Urg iúhla m%;sM, ixව¾Ok jevigyk 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone 

kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone  

ckikaksfõokh yd udOH wOHhkh 11 fY%aKsh ms<s;=re m;%h 

u;=.u wOHdmk l,dmh  


