12 fY%aKsh
ikaksfõokh yd udOH wOHhkh
06 - mdvu
udOH idlaIr;dj yd udOH úpdrh

2'1 udOH idlaIr;dj hkak ms<sn| wjfndaOfhka hq;= j udOH idlaIr;d uQ,sldx. ú.%y lrhs'
NdIdj ^Language&
 භානඹා සිඹ අදව්, වැඟීම් ප්රකාලනයේ දී බාා යඹොදා ගනියි. බාාක් ඹනු ංඥා, ංයක්ත
මුදාඹකින් ැදුම්රත් යටා මුදාඹකි.

idlaIr;dj ^Literacy&
 idlaIr;dj hkafkys ir, w¾:h jkafka,
බාාක් ලිවීභට වා කිඹවීභට ඇති වැකිඹායි.
 miq ld,Sk j idlaIr;dj hkakg mq¿,a w¾: /ila tla úh'

idlaIr;dj ks¾jpkh 01
 "අකුරු කිඹවීයම් වා ලිවීයම් වැකිඹා"
(Tlaia*¾â ලබ්දයකෝඹ)

idlaIr;dj ks¾jpkh 02

 ාක්යතා ඹනු, මුද්රිත වා ලිඛිත ද්රය බාිත කයමින් ංකීර්ණ ඳාඨ වඳුනා ගැනීභට, අයඵෝධ කය
ගැනීභට, අර්ථ කථනඹ කය ගැනීභට, නිර්භාණඹ කිරීභට, න්නියේදනඹ කිරීභට වා ංඛ්යාංකනඹ
කය ගැනීභට ඇති වැකිඹායි.
( UNESCO – Education Sector – 13, 2004)
 ikaksfõokfha ;dlaIKsl ÈhqKj
q ksid úúO wdldrfha ikaksfõok fuj,ï Ndú;hg
.ekSu fya;=fjka Bg iu.dó j idlaIr;d ixl,amh o úúO lafIa;% Tiafia mq¿,a úh'
1

 my; oelafjkafka tjeks lafIa;% lsysmhls'
I.

දෘලය ාක්යතා

II.

ශ්රය ාක්යතා

III.

ඳරිගණක ාක්යතා

IV.

යතොයතුරු ාක්යතා

V.

තාක්ණ ාක්යතා

VI.

ංඛ්යාංක ාක්යතා

udOH idlaIr;dj ^Media Literacy&
 udOH idlaIr;dj hkqfjka woyia lrkafka"

ckudOH u`.ska bÈß m;a jk úúO ikafoaY
lshjd jgyd .ekSug;a
tajd Ndú; lsÍug;a
mj;sk yelshdj" ksmqK;dj yd ±kqu hs'
 udOH idlaIr;dj úIhhla f,i ìys ùug miqìu ilia jkafka ckudOH jHdma; ùfï
m%;sM,hla jYfhks' II jk f,dal hqoaOfhka miq we;s jQ ckudOH n,mEu ms<sn| fidhd
ne,Su;a iu`. udOH wka;¾.;h wjfndaOlr .ekSfï l%ufõohla f,i udOH idlaIr;dj
wOHdmkh yd iïnkaO ù we;'

udOH idlaIr;dj ks¾jpkh 01

wm fj; ,efnk udOH ikafoaY w¾:l:kh lr .ekSug yd wm fld;rï
ÿrg udOHhg újD; o hkak ms<sn| m¾hdf,dalh udOH idlaIr;dj hs'
wm úiska m¾hdf,dal f.dvk`.d .kq ,nkafka wmf.a ±kqï jHQyhka u; hs'
ví,sõ' fcaïia fmdg¾ - 2011
W. James Potter (2011)
Media Literacy 9th edition
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udOH idlaIr;dj ks¾jpkh 02
udOH idlaIr;dj hkq udOHfhka iEu wdldrhlska u
bÈß m;a lrk ikafoaY mßyrKh lsÍug"
úYaf,aIKh lsÍug" we.hqug yd ks¾udKh lsÍug
,nd .kakd yelshdj hs'

hqfrdamd fldñiu

udOH idlaIr;dj ks¾jpkh 03
udOH idCIr;dj hkq
udOHhkag m%fõY ùu
udOHhka úYaf,aIKh
udOHhka we.hSu
udOH ks¾udKh iy
udOHhka ;=< l%shdYS,S j lghq;= lsÍfï iu;a nj hs'

udOH idCIr;d wOHdmkh i|yd jQ cd;sl ix.uh" wfußldj
udOH idlaIr;dj ks¾jpkh 04

udOH idCIr;d wOHdmkh - udOH ikafoaY úpdrYS,S Ñka;kfhka hq;= j jgyd
.ekSu;a iajlSh ikafoaY ks¾udKh lr .ekSu i|yd udOH Ndú; lsÍu;a ms<sn|
b.ekaùu udOH idCIr;d wOHdmkh hs' th úis tla jk ishjfia l=i,;dj hs'
wka;¾cd,h
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udOH idlaIr;d isoaOdka;
 udOH idlaIr;dj j¾Okh lr.; yels l=i,;djls' ta i|yd udOH idCIr;dfõ f;jeoEreï
isoaOdka; we;'
 udOH idCIr;dj f.dvkef`.kafka


iaj flakaøh$iaj m:h (Personal Locus)



{dk jHQy (Knowledge Structures)



l=i,;d (Skills) hk uQ,sl isoaOdka; weiqßKs'

 fuu isoaOdka; ;=k udOHhka ms<sn| j mqoa.,hl=f.a m¾hdf,dal mq¿,a lr .ekSu i|yd b;d
wjYH h'
 hful=f.a iaj flakaøh jkafka Tyqf.a Yla;sh iy ie,iqu hs' ta i|yd wjYH wuq øjH
weiqßka {dk jHQy f.dv kef`.a' yelshd ke;fyd;a l=i,;d hkak Bg Wmldß jk fuj,ï
njg m;a fõ'

් යක්න්ද්රඹ /් ඳථඹ (Personal Locus)
 ් යක්න්ද්රඹ ඹනු පුද්ගරයඹක් තුශ තියඵන ැරසුම් වගත ඵ ව ලක්තිඹ යි. ් යක්න්ද්රඹ
නිර්භාණඹ නුයේ, ඹයභකු තු ඹවඳත් ඉරක්ක ඇසුරිනි. යභභ ඉරක්ක imqrd .ekSu i|yd iaj
flakaøh Yla;su;a පුද්ගරඹා ;udg අලය යතොයතුරු muKla udOH u.ska ඳඹා ගනු රඵයි.
අනලය යතොයතුරු ප්රතික්යඳ කයනු රඵයි.
 tfy;a iaj flakaøh ÿ¾j, kï tkï wjidk úfYaI b,lal .ek ukd ±kqula ;udg
fkdue;s kï ;ud ta i|yd .uka lrjk n,h;a ÿ¾j, fõ' fujeks ;;a;ajhla hgf;a ;ud
j md,kh lsÍug udOHhkag we;s bvlv jeä jk w;r udOH u`.ska isÿ jk f;dr;=re
iemhSfï l%shdj,skaf.a n,mEïj,g hg;a ùug ;ukag isÿ fõ'

 ;udf.a iaj flakaøh fo wdldrhlska l%shd;aul fõ' tkï ú{dksl yd wú{dksl jYfhks'
iaj flakaøh ú{dksl j l%shd;aul jk úg ;udf.a f;dard .ekSfï n,h jeä ù ;SrK ;Skaÿ
.ekSu myiq flf¾' ;udf.a iaj flakaøh wú{dksl j l%shd;aul jk úg ;ud .kakd ;SrK
md,kh lsÍug ;udg fkd yels jk w;r ;udf.a iïmQ¾K wkq±kqfuka f;dr j hï hï
;SrKhkag hg;a ùug fkdfyd;a jy,a ùug ;ukag isÿ fõ'
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ඥාන ුවඹ (Knowledge Structures)
 {dk jHQy hkq mqoa., ukil ;ekam;a ù we;s ieliqKq f;dr;=re lÜg,hls' {dk jHQyhka
iajhx isoaO j ke;fyd;a wyïfnka Wreu fkd jk w;r tajd b;d ie,ls,af,ka" b;d
ksjerÈ j f.dvk`.d .; hq;= h' {dk jHQyj, we;af;a idudkH lreKq muKla u fkd j
tajd f.dvkef`.kafka tla;rd ie,eiaula wkqj hï hï f;dr;=re f;dard fírd .ekSfuks'
 {dk jHQyhka f.dvk`.d .ekSug w;sYhska bjy,a jk uQ,sl øjHzzf;dr;=reZZ fõ' tfy;a
iEu f;dr;=rla u {dk jHQyhka f.dvk`.d .ekSug m%fhdackj;a jkafka ke;' iuyr
f;dr;=re wkqÑ;" fkd .eUqre" ksIaM, f;dr;=re fõ'
 tÈfkod Ôú;fha § fndfyda úg zzf;dr;=reZZ iy zzoekSuZZ fkdfyd;a {dkh tl iudk
w¾:fhka fhfohs' tfy;a tu jpk fol w;r úYd, fjkila we;s nj wm ±k .; hq;= h'
f;dr;=re l%u l%ufhka fjkia jk w;r ±kqu hkq hï jHQyhla" wdlD;shla wkqj"
ixúOdkd;aul njlska hqla; j idudkHfhka È.g u mj;sk" w¾:j;a iy jákd fohls'
 f;dr;=re ikafoaYj, wvx.= ù we;s ±kqu ;sfnkafka mqoa.,hl=f.a uki ke;fyd;a is; ;=<
h' w¾:l:kh l< hq;= fohla f;dr;=re u`.ska mqoa.,fhl=g ,efnk w;r w¾:l:kh lr
.;a hula mqoa.,hl=f.a ±kqu ;=< wvx.= h'
 udOH idCIr;dfjka hq;= Wiia ÈhqKq mqoa.,hl=f.a tla ,CIKhla jkafka zzf;dr;=reZZ {dk
jHQyhka njg m;a lsÍug yels l=i,;dj hs'
 udOH idCIr;dj .ek l;d lrk úg fCIa;% lsysmhl {dk jHQyhka ,nd .ekSu .ek
idlÉPd lsÍug wmg isÿ fõ' tkï udOH n,mEï" udOHhka ;=< wvx.= lreKq" udOH
l¾udka;h" jHdmdßl lghq;= iy ienE f,dfõ isÿ jk lreKq wdÈh hs'
 fuu fCIa;% weiqßka f;dr;=re iïmdokh jk whqre wjfndaO lr .;a úg .,d tk
f;dr;=re ksis mßÈ ;lafiare lr h:d¾:h ms<sn| ksjerÈ ;SrKhka .ekSug flfkl=g n,h
,efí'
 {dk jHQyhka ksid udOH u`.ska .,d tk kj f;dr;=re f;areï .ekSug wjYH miqìu wmg
,efí' wmf.a {dk jHQyhka mq`:,a ;rug udOHh idCIr;d {dkh o mq¿,a fõ'
 udOH u`.ska uqodyßk úúO jevigyka yd idfmaCIj ii|d n,k úg ;ud okafka tla
jevigykla fyda tla udOHhla ms<sn| muKla kï tu jevigykg muKla {dk jHqyhka
iSud fõ'
 úúO jevigyka .ek ;ud ;=< ±kqula fuka u ckudOHj, ienE yssñlrejka ljqo" tajd
md,kh lrkafka ljqo" flfiao" udOH jeä ÈhqKq jkafka flfia o" hï hï udOHhka u`.ska
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ks;r ks;r fmkajkq ,nk foa ;j;a udOHhka u`.ska fkd fmkajkafka wehs o hkak
wjfndaO lr .ekSu ;udf.a {dk jHQyhka mq¿,a lr .ekSug fya;= fõ'thska udOH
idlaIr;dj oshqKq fõ'

කුරතා (skills)
 udOH idlaIr;dj ixj¾Okh lr.ekSu i|yd l=i,;d f.dvk.d .; hq;=h' th il%Sh fuka
u úpdrYS,S .%dylfhla i;= úh hq;= l=i,;d o fõ'
1' úYaf,aIKh (Analysis) - udOH ikafoaYhl wka;¾.; j we;s fyda ixfhda. ù we;s øjH" wxYhka
fjka lsÍu
2' ;lafiarelrKh ^Evaluation) - udOH ikafoaYfhys .=K yd w.=K fidhd n,ñka ;lafiarelrKh
lsÍu
3' ldKavlrKh ^Grouping) - udOH ikafoaYh ldKavj,g fnod fjka lr .ekSu
4' wkqudkh ^Induction) - udOH ikafoaYfhys w;=<;a foa wkqj is;d n,d iuia; rgdj ms<sn|
wkqudk lsrSu
5' ks.ukh ^Deduction) - udOH ikafoaYfhys fmdÿ ;;a;ajhka weiqßka úfYaIs; hula ks.ukh
lsÍu
6' ixiaf,aIKh (Synthesis) - udOH ikafoaYfhys iuia;hg .<mñka kj m%ia;=;hla f.dvke`.Su
7' úhqla;slrKh ^Abstraction) - udOH ikafoaYfhys yrh iy jeo.;a lreKq b;d fláfhka
meyeÈ,s f,i ±laùu

 fuu l=i,;d l%ufhka oshqKq lr .ekSfuka
Wiia udOH idlaIr;djla ,nd .; yels h'
ksoiqkla f,i fuys mqj;am;l uq,a msgqj úYaf,aIKh
lr olajd we;' fufia mqj;am;l iEu msgqjlau iy
wfkl=;a mqj;am;a iu. ikaikaokh lrñka by;
l=i,;d f.dvkef.k wdldrh úuid ne,Sug yelsh'
iEu udOHla iïkaOfhkau o fuu l=i,;d j¾Okh
lr .ekSu udOH idlaIr;dj oshqKq lr .ekSug
Wmldr fõ'
 Wiia udOH idlaIr;djla we;s lr .ekSfuka ,efnk m%fhdack
1' úúO udOH ikafoaY ,nd .ekSfï leue;a; jeä ùu
2' wmf.a udkisl p¾hd moaO;sh md,kh lr .ekSfï yelshdj ,eîu
3' úúO udOH ikafoaY úplaIKYS,S j Wlyd .ekSfï mrsph ,nd .ekSu
ví,sõ' fÊïia fmdg¾ ^2011&
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6'2 udOH úpdrh yd thg iïnkaO úúOdx. y÷kd f.k
úpdrYS,S .%dyl;ajh meyeÈ,s lrhs'
udOH úpdrh
 lsishï fohl w.h úYaf,aIKh lr ±laùu úpdrh f,i
ye¢kaúh yels h'
 udOH úpdrfha m%Odk idOl
1' ú.%yh"
2' w¾:l:kh
3' w.h lsÍu
 udOH úpdrfha oS isÿ lrkqfha" ks¾udKh meyeÈ,s lsÍu" wdlD;sh úYaf,aIKh lsÍu iy ks¾udKfha
we;s w.hhka yd jákdlï úu¾Ykh lsÍu hs'
 úpdrd;aul Ñka;kh fm!reIfhka hq;= ikaksfõok pß;hla njg m;a ùug ;sìh hq;= w;HjYH
.=Kdxhls'
 w;S;fha isg j¾;udkh olajd l,d ks¾udK úpdrh lsÍu msKsi fkdfhla isoaOdka; f.dvke`.S we;'
 úpdrhl oS jeo.;a jk uQ,sl lreKq



lsishï ks¾udKhl f;audj y÷kajdoSu



.%dyl w;a±lSï yryd ks¾udKfha iqúfYaI;d meyeÈ,s lr §u



ks¾udKh ms<sn| .%dyl wjfndaOh j¾Okh lsÍu i|yd úpdrl w;a±lSï mdol lr .ksñka
ks¾udKh f;areï lsÍu



tu ks¾udKh Ôú;hg jeo.;a jk wdldrh ú.%y lr §u

 udOH yd iudch jgyd .ekSfuys ,d udOH úpdrh b;d jeo.;a fõ'
 úpdrYs,S;ajfhka f;dr j kQ;k udOH Ndú;h yd m%jK;d y`ÿkd .ekSu ÿIalr h'
 udOH úpdrfha § úúO udOH Tiafia bÈßm;a jk ikafoaY úYaf,aIKh lsÍu isÿ fõ'
 udOH u`.ska úÑ;%j;a wdlD;s Tiafia .,d tk ikafoaYj,g mqoa., ukfiys udOH flfrys we,Sula we;s
lrjhs' th udOHhg jy,a ùuls'
 udOH úpdrh wjYH jkafka fuu udOH jy,a Ndjfhka mqoa.,hd uqojd .ekSu msKsi h'
 udOH idCIr;dfõ wvqlu yd úpdrYS,S;ajfha W!k;dj fya;= fldg f.k mqoa.,hd udOHhg yiq fõ' tu
ksid udOH mqoa.,hdf.a ffoksl Ôú;hg" Tjqka i;= úYajdihkg iy iodpdrhkg m%n, f,i n,mEï
we;s lrhs'
 fuu ;;a;ajfhka ñ§u i|yd úpdrYS,S;ajh w;HjYH fõ'
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udOH úpdrfha úúOdx.$úúO me;slv

1' udOH yd ffoksl Ôú;h
2' udOH iy úúO oDIaájdo
3' udOH iy ikafoaYhkays iu úIu;d
4' udOH ikafoaY wdêm;Hh
5' udOH wd¾Ólh
6' udOH yd ;dCIKh
7' udOH yd ixialD;sh
8' udOH yd udhdj

1' udOH yd ffoksl Ôú;h
 udOH f;dr;=re ,nd oSu yd úfkdaodiajdo iïmdokfhys m%Odk uQ,dY%hls' tneúka udOH jvd;a
wmf.a tÈfkod Ôú;h yd iïnkaO j mj;S'

 udOH úiska wmf.a fmkqu" wdydr rgdj" isrs;a úrs;a" úYajdihka" wdYdjka iy u;hka yiqrejñka wm
fj; n,mEï we;s lrhs'

 tajdg yiq fkdù isàug udOH úpdrh mqoa.,hdg jeo.;a fõ'
2' udOH iy úúO oDIaájdo

 භාධය ිාායඹට ිිධ දෘ්ිවාද ගණනාක් භගයඳන්නු රැයබ්.
 යභභ දෘ්ිවාද ඔ්ය භාධය ිාායඹ යඳෝණඹ යේ.
 යභභ දෘ්ිවාද අතය භාක්්ාදී ිාායඹ, භයනෝිල්යේණ ිාායඹ ව ්ත්රීාදී ිාායඹ ප්රමුඛ් යේ.


භාක්්ාදී ිාායඹ

 යභහි අදව නුයේ ධයන්ල්ය භාජයේ අලයතා වා යප්රාද රත් ව ඳත්නා ඵර ුවඹ
ලක්තිභත් කිරීභ වා භාධය නි්ඳාදන ඳතින ඵ ඹ.
 භාධය කරා ව නි්ඳාදන කාර්ඹඹ භිනන් ්ාවකඹාට ිිධ යද් ඳැරීභ, ඳතුරුා වැරීභ වා
ඳයාර්තනඹන් පිළිඵ යභභ භාධය ිාාය දෘ්ිවයඹන් ිභනු රඵයි.
 භාධයර ඳත්නා

ර්ථක ං්කෘතික ඵරඹ වා ප්රාග්ධනධනඹ ඉරක්කඹ කයයගන භාධය ks¾udK

ìys න ඵ යභභ ිාායයඹන් ිල්යේණඹ කශ වැකි ඹ.
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 ධනඹ වා ඵරඹ පිළිඵද අභතුලිතතා හිත iudcSh
කායඹත්, භාධය


ධිඳතය ඳත්ායගන ඹන

ඹතන භාධය ිසින් ලක්තිභත් කයනු රඵන

කායඹත් ිාායඹට රක් කශ වැකි ඹ..

භයනෝ ිල්යේණ ිාායඹ

 ufkda úYaf,aIK úpdrlfhda ufkdaúoHdj Tiafia udOH ikafoaY wjOdkhg .ks;s'
 ශදරුන්යග්ධන භන යනොන්සුන් කිරීභට භාධය ඵරඳායි'
 යශද දැන්වීම් භගින් පුද්ගරඹායග්ධන භනට

භන්ත්රණඹ කයනු රඵයි'

 යභභිනන් ංයක්තාත්භක භාධය බාිතඹන්හි ඹිව අරුත් ිභසිඹ වැකි ඹ. යාජ න්නියේදනඹ
භනා වදුනාගත වැකි ඹ'
 යභභ ිාාය දෘ්ිවයේ දී චිත්තයේග ඵරඳෑභ,

තතිඹ ඇතිවීභ පිළිඵද ිභර්ලනඹ කයයි.

 udOH u.ska f.dvk.k udhdj fya;=fjka mqoa.,hd භනංකේපිත ජීිතඹක් කයා යඹොමු lsrSභට
භාධය ්රිඹාකායකම් යවතු න ඵ යඳන්ා යදයි.


්ත්රීාදී ිාායඹ

 යභභ දෘ්ිවාදයේ ඳදනභ න්යන් ්ත්රී අයිතිාසිකම්
පිළිඵ, ලිංගිකත් භානතා ඳදනභක සිට ිාායඹ
කිරීභයි.
 ්ත්රීාදී දෘ්ිව යකෝණයඹන් භාධය තුශ කාන්තාන්
අප්රභාණඹ කයන

කායඹ ිභර්ලනඹ කයයි.

 ජනභාධයර කාන්තාන් අප්රභාණඹ කිරීභට ඵරඳාන
ඵරඹ පිළිඵ ිල්යේණඹ කයයි.
 ්ත්රී පුරු බාඹ ව භාධය භගින් කාන්තාට රයයහි යන්කම් ාක්ඡාා කයයි.
 භාධයර ගැවැනිඹ කකාකෘත යර නිරඳණඹ කයන ඵ යඳන්ා යදයි.
උදා - භේරුන්, බාර්ඹාන්, දිඹණිඹන්, යඳම්තිඹන් ලිංගික බාණ්ඩ යර නිරඳණඹ කයයි.
 භාධය

ධිඳතය පුරුඹන් තු ඳතින ඵ යභභ ිාාය දෘ්ිවයඹන් යඳන්ා යදයි.

 ්ත්රීත්යේ ිවනාකම් පිළිඵ භාධය න්යද්ල යඵදාවැරීභ සිදු l< යුතුඹ.
 කාන්තා ගැටලු භාධය භිනන් ිකෘති කිරීයභන් කාට ීතතෘ මලික දෘ්ිවඹක් රැයබ්.
 ්ත්රීන්යග්ධන ිවනා යඵොයවෝ ඳැති භාධය භගින් යනොරකා වැරීභ ිාායඹට ගත වැකි ිඹ යුතුඹ.

3' udOH iy ikafoaYhkays iu úIu;d

 භාධය න්යද්ලඹ කුභක්ද? රඹ නිර්භාණඹ කයශ කාටද? කවුරුන්ද? කුභක් දවාද? කුභන
භාධයකින්ද? ඹන්න ිභා ඵැලිඹ යුතුඹ.
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 භාධය න්යද්ල නිර්භාණකරුන් ාන, රඳ, ලබ්ද, ැරසුම් ව අයනකුත් අංග බාිත කයමින්
න්යද්ල නිර්භාණඹ කයගන්නා

කායඹ ව භාධය නි්ඳාදකඹන්යග්ධන දෘ්ිවයකෝණඹ ිවනාකම්,

ඳක්ඳාතීත්ඹ ව කායග්ධන ැඟවුණු අර්ථඹ ද යොඹා ගත යුතුඹ.
 භාධය න්යද්ල තුශ නිර්භාණකරුන්යග්ධන ිවනාකභ ව භත නිරඳණඹ කයයි.
 udOHlrejka ksYaÑ; j bÈßm;a lrk ikafoaY" ckhd Tjqkaf.a mQ¾j oekqï iy w;aoelSï"
Tjqkaf.a jákdlï iy Tjqkaf.a úYajdihka u; mokï j" tajd fjk;a wdldrfhka ms<sf.k
mßj¾;kh lr .ks;s'
 fuhska woyia jkafka udOHfha tl u ikafoaYfhka úúO Wm fm< ks¾udKh l< yels
njhs'

4' udOH ikafoaY wdêm;Hh
 භාජ ං්කෘතික ිවනාකම් ව චින්තනඹ යකයයහි ඵර ඳත්නා භාධය ඵරඹයි.
 පුත්ඳත්, ඟයා, ගුන්ිදුලිඹ, රඳාහිනිඹ වා අන්තර්ජාරඹ යභයර

ධිඳතයඹ දයන

ඹතනඹ

යේ.
 යභභ භාධය අඳයග්ධන ං්කෘතියේ යභන්භ චින්තනයේ
 භාධය න්යද්ල

ධිඳතයඹ

ධිඳතයඹ දයයි.

ර්ිකක, යද්ලඳාරනික වා ං්කෘතික ඵරයේග භත ිහහි යයි.

 භාධය ධයන්ල්යයේ උඳකයණඹකි.
 භාජීඹ

ධිඳතයඹක තත්ත් ඳත්ා ගැනීභට ධයන්ල්යඹ භාධය යඹොදා ගනී.

 ධයන්ල්යඹ තභා කැභති භාධය භගින් දෘ්ිවාදඹ යඵදා වරියි.
 න්යද්ලඹක

්බාඹ

වඳුනා

ගැනීයම්දී

න්යද්ලඹක

මරාශ්රඹ,්ාවකඹා,යඳශ,උඳයඳශ,

යඳශඵවීයම් ප්රයඹෝග වා දෘ්ිවයකෝණඹ ිාායඹට බාජනඹ කශ යුතුඹ.
 භාධය න්යද්ල

ධිඳතයඹ ෘජු යවෝ ්ර යර ඳැතිඹ වැකිඹ.

 කිසිඹම් ප්රෘත්තිඹක් යවෝ න්යද්ලඹක්,
යවෝ

ඹතනික භාර්යගෝඳයද්ලනඹ,

ඹතනික භාධය ම්මුති

ධිඳතයාදී භතඹ භගින් ක් කයන න්යද්ලයේ දී දිලානතීන්ට අනු යගොඩනැයගන

කායඹ ිාායඹ කශ වැකිඹ.

5' udOH wd¾Ólh
 ඳසුගිඹ ය 40ඹ පුයා ැරකිඹ යුතු යර ර්ධනඹට රක්වී ඇති අධයන ක්යත්රඹ කි.
 න්නියේදනඹ ඹනු යශද ං්කෘතිඹකි.
 න්නියේදන ඳද්ධති භගින් යශදයඳොර වා ඹිවතර ඳවසුකම් ඳඹයි.
 භාධය

ර්ිකකඹ, භාධය අයිතිඹ අධයනඹ කයන න ප්රයේලඹකි.
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 භාධය

ර්ිකකයේ ප්රධාන ඳාර්ලකරුන් න්යන් යතොයතුරු ඳඹන්නන් ව ියනෝදා්ාදඹ

ඳඹන ැඳයුම්කරුන්ඹ.
 භාධය ඹනු යාඳාරික ක්යත්රයේ සිිව නිර්භාණාත්භක අදව් දක්ා පුුලේ ක්යත්රඹන්

යණඹ

කයයි.
 භාධය

ර්ිකකයේ මලික භ්ටටයම් දී භාධය කර්භාන්තඹ ප්රධාන භාගම්, ඳාරියබෝගිකඹා ව භාධය

ඳරියඹ පිළිඵ අධානඹ යඹොමු කයයි.
 භාධය

ර්ිකකයේ මලික භ්ටටයම්දී භාධය කර්භාන්තයේ ප්රධාන භාගම් ඳාරියබෝගිකඹන් ව භාධය

ඳරියඹ පිළිඵ අධානඹ යඹොමු කයයි.

6' udOH yd ;dCIKh
 මුද්රිත වා ිදුත් භාධය යර ර්ධනඹ ව ඹාන්ත්රික භාධය ගුන් ගුන්ිදුලිඹ වා රඳාහිනිඹ ඔ්ය
ිදුත් ඵට ඳත් ිඹ.
 ංඛ්යාංක භාධය ඔ්ය ිිධ ව න භාධය තාක්ණඹන් ිහහි ිඹ.
 නතන භාධය තාක්ණඹ භානුීයඹ ප්රල්න ින ඳදනභ ව භාධය තාක්ණඹ ව නිදව ිභසිඹ
යුතුඹ.


උදා - අන්තර්ජාරඹතුශ යඳෞද්ගලිකත්ඹ ව ප්රකාලන නිදව



යගෝලීඹ ලයඹන් භාධය තාක්ණඹ බාිතඹ



පුයැසි භාධය භාධය වා අන්තර්ජාර තාක්ණඹ (ංඛ්යාංකකයණඹ)



භාධය යාඳාය ව තාක්ණඹ

 භාජ ිඳරිණාභඹ පිළිඵ දැනුත් වීභට භාධය තාක්ණඹ ැදගත් යේ.

7' udOH yd ixialD;sh
 ං්කෘතික අයඵෝධ භාධය ිාායඹට අලය

යේ.

 ං්කෘතිඹ ිිධාකාය යයි.
 උදා - ජනප්රිඹ, උඳ, ඉවශ ඳවශ, ප්රභූ  ව ජන...

දී

යර
 රඳාහිනිඹ ං්කෘතික ඵරයේගඹකි.
 රභිනන් භාජයේ ඳයභාදර්ශී, ඹථාර්ථාදී, නීතිඹ වා
භූ මිකා පිළිඵ අයඵෝධඹ රඵා යදයි.
 රඳාහිනිඹ භාජීඹ, ං්කෘතික ිවනාකම්

දිඹ යඵදා වදා ගනියි.
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8' udOH yd udhdj
 භාධය ංයද්ලර ිකෘති කිරීම් ද දැකිඹ වැක.
 යශ දැන්වීම්ර දී ප්රාායකඹා ිිධ ංඥා භගින් මිතයා අර්ථකථන ැඳයේ.
 ප්රාායකඹායග්ධන මිතයා අයඵෝධ කයගැනීභට ්ාවකඹාට නිැයදි ංජානනඹ අලය යේ.
 භාධය භගින් තය යවෝ අතය න්යද්ලඹක් කාරඹක් ිසුරුා වැරිඹ ිට කා තය යර
පිළිගැනීභට ජනභතඹ නැඹුරු යේ.
 යශ දැන්වීම් ර යඳශ වා රඳ භිනන් මිතයා ජනනඹ කයයි.
 යඵොයවෝ යශ දැන්වීම් ර ැඟවුණු අර්ථ ඳතී.
 මිතයා ප්රායඹෝගික බාිතයේදී ,
උදා - කාන්තා ිරාසිතාක් යරත් යශද බාණ්ඩඹක් යරත් යඹොදාගන්යන් මිථ්ඹාභඹ අරංකාය
බාිතයඹනි.
úpdrYS,S .%dylhd
 udOHhkaf.ka wdl+, jQ iudc mßirhl Ôj;a
jk mqoa.,hka f,i ckudOH f;areï .ekSu"
úu¾Ykd;aul j udOH ikafoaY jgyd .ekSu
iy udOHfha udhdj yd h:d¾:h f;areï
.ekSu

we;=¿

udOH

idCIr;d

,CIK

úpdrYS,S .%dylfhl= i;= úh hq;= h'
 පුද්ගරඹා ිාායශීලී ්ාවකඹකු ිඹ යුතුඹ. රිට ඔහු ක්රීඹ ්ාවකඹකු යර වඳුන්යි.
 ක්රීඹ ්ාවකත්ඹ වැදෑරිඹ යුතු ිඹකි. “ක භගින් යනොයඹකුත් ජනභාධය, ජනප්රිඹ ං්කෘතිඹ, න
තාක්ණඹ පිළිඵ ිාායශීලී ිභා ඵැලීභට අ්ථා රඵා යදයි”. (ඩග්ධනර් යකේනර් 1979)

úpdrYS,S .%dyl;ajh flfrys n,mdk idOl
 ckudOH iy tAjdfha .%dylhka ms<sn| j f;dr;=re ,nd .ekSfuka ,efnk n,.ekaùu ms<sn|
yeoErSu
 m%Odk ckudOH uÕska ,efnk f;dr;=re fuka úl,am ckudOH uÕska ,efnk f;dr;=re
,nd .ekSfï jeo.;alu yd wNsfhda.
 tAjd wkqidrfhka wmf.a u ks¾udK fkdfhl=;a ckudOHhkag ,nd §fï wNsfhda.
 il%Sh iy úpdrYS,s udOH idlaIr;dj uÕska udOHfha msgqmi ;sfnk fkdfhl=;a n,fõ.
ms<sn| oekqj;a ùu
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 ia;%S mqreI Ndjh" cd;sh" j¾.h" l=,h" ,sx.sl;ajh" ckudOH uÕska m%;sks¾udKh ùu ms< sn|
yeoErSu
 fuu wOHhkh udOH idlaIr;dj we;s lr .ekSu i|yd muKla fkd j úúO ckudOH foi
úpdrYS,S j ne,Su iy tAjd msgqmi isák woDYHudk n,fõ. iy .%dylhka iy ckudOH
weiqfrka hï hï foa ms<sn| ljrdldrfhka jgyd .kafka ±hs wOHhkh lsÍu
 il%sh .%dylfhl= ieu úg u ;ud l< hq;= foa" is;sh hq;= foa" fkdis;sh hq;= foa .ek
úpdrYS,S j l,amkd lsÍu
 fkdfhl=;a ckudOH iudcfha ljrdldr ñksiqka fyda ia;%Ska úh hq;= o hkak wmg fmkajd
fohs' ckm%sh jkafka flfia o" Ôú;h id¾:l lr .kafka flfia o" Ôú;fha wid¾:l
Ndjh ke;s lr .kafka flfia o" iudcfhys l%shd;aul jk m%Odk n,fõ." jákdlï iy
iudc ixia:dj,g wkql+, j mqreÿ mqyqKq ùu wmg b.ekaùug udOH l%shd lrhs'
 úpdrYS,S .%dyl;ajh udOH idlaIr;dj iEu mqrjeisfhl= u n, .kajhs' ckudOHj,ska ujk
udhdldÍ f,dalfhys h:d¾:h y÷kd .ekSug úpdrYS,S;ajh wmg uÕ fmkajhs'

 úpdrYS,S .%dyl;ajh udOH idlaIr;dj iEu mqrjeisfhl= u n, .kajhs' ckudOHj,ska ujk
udhdldÍ f,dalfhys h:d¾:h y÷kd .ekSug úpdrYS,S;ajh wmg uÕ fmkajhs'

úpdrYS,S .%dylhl= i;= úh hq;= l=i,;d
 ිල්යේණඹ - භාධය ංයද්ලඹක අන්තර්ගත වී ඇති ද්රය, අංලඹන් යන් කිරීභ
 ඇගයීම් - භාධය ංයද්ලයේ ගුණ වා අගුණ යොඹා ඵරමින් තක්යරු කිරීභ
 කාණ්ඩකයණඹ - භාධය න්යද්ලඹ කාණ්ඩකයණඹ යඵදා යන් කය ගැනීභ
 අනුභානඹ - න්යද්ලයේ ඇතුශත් යද් අනු සිතා ඵරා භ්ත යටා පිළිඵ අනුභාන කිරීභ
 නිගභනඹ - භාධය න්යද්ලයඹහි යඳොදු තත්ත්ඹන් ඇසුයයන් ියලිතත ඹභක් නිගභනඹ කිරීභ
 ං්යේණඹ - භාධය න්යද්ලයඹහි භ්ථඹට ගශඳමින් න ප්ර්තුතඹක් යගොඩනැීභ
 ියුක්තිකයණඹ - භාධය න්යද්ලයේ වයඹ ව ැදගත් කරුණු ඉතා යකිවයඹන් ඳැවැදිලි යර
දැක්වීභ
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6'3 udOH ikafoaY úYaf,aIKh ms<sn| wjfndaOfhka hq;= j úpdrYS,S j lghq;= lrhs'
udOH ikafoaY úYaf,aIKh

 udOH ikafoaYhla úYaf,aIKh lsÍu i|yd fhdod .ekSug yels uQ,sl lreKq lsysmhla we;' úúO udOH
iajrEmhka wkqj ikafoaY úYaf,aIKh lsÍu i|yd ;j;a fujeks lreKq /ila wod< lr .; yels h'

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

I.

අර්ථඹ - (Meaning)
අදාශ ඵ - (Appropriateness)
යඳශමවීභ - (Motivation)
ඳක්ඳාතීත්ඹ - (Bias)
ිල්නීඹත්ඹ - (Credibility)
ිකෘතිකයණඹ - (Distortion)
පරතා - (Effectiveness )
ශූය යභයවඹවීභ - (Manipulation)
කකාකාය ඵ - (Stereotype)
ඇගයීභ- (Evaluation)

අර්ථඹ - (Meaning)

 lsishï udOH ikafoaYhl Rcqj m%ldYhg m;a fkdjk
woyila ksrjq,a j yd meyeos,s j bosrsm;a lsrSu w¾:h hs'
 th jpkhla" mdGhla" ixl,amhla fyda lsishï l%shdjl isoaê ud,djl woyi m%ldY lsrSuls'
 fï wdldrfhka woyia lrk fyda m%ldYs; fyda w`.jk b`.s lrk foa w¾:h kï fõ'
 w¾:h hkq hï fohla ms<sn| jákdluls'
 w¾:h jd.a úoHd;aul j NdId Ndú;h u`.ska ikaksfõokh lrkq ,nhs'
 wfkla w;ska w¾:h ufkdaúoHd;aul wdia:dkhls'
 Ôú;fha w¾:h ñksia meje;afï iajNdjh ms<sn| ixl,amh hs'
 jd.a úoHdj ;=< NdIduh m%ldYkhl wdrïNl w¾:hg jvd we;eï úg tys wjidk w¾:h fjkia úh
yels h' ksoiqkla f,i —wdorh˜ iy —foúhd˜ hk fhÿïj, úúO w¾:hka we;s nj úuish yels h'
 WodyrKhla f,i ujlf.a orefjl=g ;sfnk wdorh wmrsñ;hs' ujla ;u orejdg zuf.a wdor mq;dZ
zuf.a mKZ zuf.a foúfhdaZ hhs wmrsñ; fifkyiska m%ldY l< yels h' ta wkqj Ndú; jk ikao¾Nhg
wod< j jpkj, w¾:h fjkia úh yels h'
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II. අදාශ

ඵ - (Appropriateness)

 න්යද්ලඹට අදාශ අන්තර්ගතයේ දි ඊට අදාශ ඛ්යානඹ, අනු්රභඹ, භඵයතා, සුංයඹෝගඹ වා
ප්රභාණාත්භක ඵ භනා යර ගැශීතභයි. යම් වා තාක්ණඹ ද උචිත ිඹ යුතු ඹ.
 ජනභාධය න්යද්ලර යඹෝගයතා, තත්ත්ඹ,අලයතා වා භාධය රක්ණ අතය ගැශීතභ භත යදා
ඳතී.
 අයමුණු ාක්ාත් කයගැනීභ දවා න්දර්බයේ අලයතාන්ට ගැශයඳන සුදුසු තාක්ණඹක් යඹොදා
ගත යුතුඹ.

III. යඳශමවීභ

- (Motivation)

 යඳශමවීභ නියන්තයයඹන් සිදු යකයයන න්නියේදන ්රිඹාලිඹකි.
 යඳශමවීභ ඹනු භාධය භිනන් පුද්ගර ිල්ා කේඳ, අිපප්රාඹ යවෝ වැසිරීභ යකයයහි ඵරඳෑම් ඇති
කය පිළිගැනීභට ඹටත් කිරීභයි.
 භාධය න්යද්ල යකයයහි ිල්නීඹත්ඹ ඇති කිරීභට යඳශමවීභයි.
 න්නාමික රාංාන ව චිත්තයේග න්යද්ල භිනන් යඳශමවීභ කශ වැකිඹ.
 යඳශමවීභ ප්රධාන භානඹන් තුනකි.




IV.

කේඳ යන් කිරීභ
වැසිරීභ යන් කිරීභ
කාරඹත් භඟ යන් කිරීභ

ඳක්ඳාතීත්ඹ - (Bias)
 රක් පුද්ගරයඹකුට යවෝ ියලත්ඹක් දැක්වීභ ඳක්ඳාතීත්ඹයි.
 ඳක්ඳාතීත්ඹ ඹනු අගතිඹ යි.
 ාධායණ යවතු යවෝ ප්රභාණත් දැනුභක් යනොභැති නිගභනඹකට රශඹීභ යවෝ ඹම් අදවක් භත
ඳදනම් ව භතඹක් දැරීභයි.
 ප්රෘත්තිඹක ඳක් ්ාවකත්ඹ අනායණඹ කිරීයම් දී,





මරාශ්රඹ යතෝයා ගැනීභ
මරාශ්රඹ යගොඩනගන දිලානතිඹ
ම්මුඛ් ාක්ඡාා වා පුද්ගරඹන් යතෝයා ගන්නා
ාර්තාකරු රභ සිදුවීභ ඳන කායඹ

කායඹ

 යඹොදා ගන්නා ාාඹාරඳ ං්කයණඹ දී භත ප්රෘත්ති ිහහි යේ.
 ඇතැම් න්යද්ලර ඹම් නිල්චිත කරුණු යවෝ ි්තය කඳා වැය අයනකුත් කරුණු ඇතුරත් කයනු
රැයබ්. ක අනු ඳක්ඳාතීත්ඹ ඇති යේ.
 ඹම් න්යද්ලඹක් යත්රුම් ගැනීභට හිදී ිිධ භාන ලින් ඵැලිඹ යුතුඹ.
උදා - මිනිසුන් කම්ඳා න

කායයඹන් ප්රෘත්ති යානඹ
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ප්රෘත්ති ්ථානගත කිරීභ අනු ද ඳක්ඳාතීත්ඹ ඇති යේ.
ප්රෘත්තිඹක ඳරන ාාඹාරඳයඹන් ඳක් ්ාවකත්ඹ නිරඳණඹ යකයර්.
භාධයයේදී බාිත කයන ාන ව තාරඹ න්යද්ලඹට ඵරඳෑම් කශ වැකි ඹ.
අතයලය යතොයතුරුලින්ලින් භගවැරීභ,මරාශ්ර යතෝයා ගන්නා කායඹ,කතා යතෝයාගන්නා
කායඹ,්ථානඹ යතෝයා ගන්නා කායඹ,වඳුන්ා යදන කායඹ අනු යතොයතුරු ගභන් කයනා
යේගඹ අනු ඳක්ඳාතීත්ඹ යගොඩනැයග්ධන.

V.

ිල්නීඹත්ඹ - (Credibility)

 මරාශ්රයේ ිල්ානීඹත්ඹට දැනුභ යර අධයාඳනඹ වා අද්දැකීම් වැකිඹා යර යබෞතික ව භාන
ාධක ද අදාශ යේ.
 න්නියේදකඹකුයග්ධන ිල්ානීඹත්ඹ ඹනු පිළිගත් ිනිල්ාඹකි.
 රඵන්නා භත ඳදනම් ව ඉදිරිඳත් කිරීභක් යර ිල්නීඹත්ඹ ඳතී.
 ිල්ානීඹත්ඹ ඵහුභාන යයි.
 ිල්ානීඹත්ඹ ඹනු ්ාවකඹන් ිසින් න්නියේදකඹන්ට රඵා යදන ිාරයඹකි.
 ිල්ානීඹත්ඹ ඹනු “යගෞයාර්ව ප්රබඹ” යර ද වැඳින්යේ .
 ිල්නීඹත්ඹ ඇතැම් ිට තවවුරු කයගත යනොවැකිඹ. රඹ
ඳතී.

යයෝඳණඹ කිරීයම් ්බාඹක් ද රහි

 ිල්නීඹත්ඹ තක්යරු කිරීභ වා යර නීතිඹක් යනොභැත.
 ිල්නීඹත්ඹ තක්යරු කිරීභට ිනිල්ාඹ අලය යේ. ිනිල්ාඹ ඹන්න, රභ ිඹ ක්යත්රඹට ඳදනම්
දැනුභ භත යා ඳතී.
 භාධය න්යද්ල යකයයහි ිල්නීඹත්ඹ ඇතින අයුරින් පිළිඵ අඳ න්යද්ල ිාායඹට රශඹිඹ
යුතුඹ.

VI.

ිකෘතිකයණඹ - (Distortion)



න්නියේදන ිකෘතිඹ ිකෘතිකයණඹ ඹන නමින් වඳුන්යි.



න්යද්ලඹ යතොයතුරු න්නියේදනඹ කයන ංයක්තාත්භක



ංයක්තාත්භක න්නියේදනඹ අඳ ැඩි ලයඹන් බාිත කයන ිට ංයක්තරට අඳ ිසින් යදනු
රඵන අර්ථඹ නිැයදි  න්නියේදනඹ කශ යනොවැකි ඹ.



නාලිකා යවෝ ිිධාකායයේ භැදිවත්වීභලින් න්යද්ල ිකෘති කිරීම්රට රක් යේ.
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කෘතිඹ යි.



න්යද්ලඹක යත්රුම් ගැනීයම් ්රිඹාලියේ දී, අයනයෝනය අර්ථඹ, ්යඹ යවෝ ාන ම්ූරර්ණයඹන්භ
අේරා ගැනීභට යනොවැකි ිඹ වැකිඹ. රඹ ිකෘතිකයණඹ යි.



න්යද්ලඹක් ිකෘතිකයණඹට ඳවත් දැක්යන ාධක ඵරඳායි











VII.

ප්රතියඳෝණඹ යනොරැීමභ නිා
භාධය න්යද්ලඹට ඵරඳෑම් කිරීභ
අතිලයඹෝක්තිඹට නැීභ
නින්දා කිරීභ
අනුර්තී
ය්රෝක්තිවයණ
ප්රතයක්ණ
ඳාර්ලවීඹ
ි්තය ිලාර කිරීභ
ඳර්ඹායරෝකඹ

පරතා - (Effectiveness)

 අයේක්ිතත ප්රතිපරඹ ඉදිරිඳත් කිරීයම් දී කිසිඹම් ාර්ථකත්ඹක් රඟා කය ගැනීභ පරතායි.
 ප්රෘත්ති ප්රකාලනයේ පරතා ඇතිනුයේ ංයද්ලඹ ගුණාත්භකබාඹ, නි්ඳාදන ගුණත්ත්ඹ වා
කත්තු ගැන්වීභ භත ඹ.
 ලක්තීන් වා දුර්රතා වඳුනා ගැනීභ වාභ මයරෝඳායික ප්රල්න කිරීභ භිනන් න්යද්ලඹ පරතා
ඇගයීභ ැදගත්යේ.
 න්යද්ල භැනීභ වා වශික ප්රමිති ඇති කිරීභ ප්රයඹෝජනත් යේ.
 පරදායි න්යද්ල වා ප්රධාන ගුණාංග වතයක් තියබ්.





යර ඵ (Simplicity)
ියලත්ඹ (Specify)
ුවඹ (Structure)
ඇලීභ (Stickiness)

 න්යද්ලඹක යර ඵ වතික කය ගැනීයම්දී, අයමුණු ඳැවැදිලි ිඹ යුතු ඹ.
 ප්රධාන න්යද්ලඹ ඳැවැදිලි ිඹ යුතු ඹ.
 ියලත්ඹ ඹනු බාායේ යත්රීභ ව රහි බාිතඹ යි. යභහි දී බාා ියලිතත ද? බාා අනලය
යර ංයුක්ත යේ ද ?
 න්යද්ලඹ ුවගත කිරීභ, අනු්රමික සිදුන්නකි. න්යද්ල යවො නයක යර ුවගත කශ
වැකිඹ.
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 රඹට ඳත්නා ං්කෘතික ව භාජ ිවනාකම් ඵරඳෑම් කයයි.
 න්යද්ල ුවගත වීභ ්වකඹා සිතන

කායඹට සිදු න්නකි .

 න්යද්ලඹට ඇලීභ අතිලඹ භානසික ංකීර්ණ ්රිඹාලිඹකි.
 රඹට භාජ, ං්කෘතික ිවනාකම් යභ න්යද්ලඹ යගොඩනගන

කායඹ ද ඵරාඳායි.

 න්යද්ලඹ යකයයහි ඇලීභට යර ඵ, අනයේක්ිතත ඵ, න්යද්ලයේ ලක්තිභත්බාඹ,
ිල්නීඹත්ඹ, වැඟීම් උත්ඳාදනඹ, කතන්දයඹක් වීභ ඹනාදිඹ ප්රධාන මරධර්භ යේ.

VIII.

ශූය යභයවඹවීභ - (Manipulation)

 ියලිතත අලයතාන්ට අනුකර න ප්රතිරඳඹක් යවෝ තර්කඹක් නිර්භාණඹ කයන උඳ්රභ
භාරාකි.
 තර්කාන්ිත යභයවඹවීභ, භානසික වැසියවීභ මුුලභනින්භ රැටීභ, පුයායම් ව ප්රාායක ශිේඳ ්රභ
බාිත කිරීභ.
 පුද්ගරඹන්යග්ධන

කේඳ ැකසීභ, භවජන ම්ඵන්ධතා, ප්රාායඹ අයරිකයණයේ බාිතා යේ.

 රක් රක් න්දර්බඹ වා ඳයභාර්ථඹ
යඵයවින් යන් න අතය පුුලේ
තාක්ණඹක් යඵොයවෝ ිට යඹොදා
ගැයන්.

 න්යද්ලඹක ශූය යභයවඹවීයම් දී
න්යද්ලඹක අංග යන් වීභට
ඵරඳාන ප්රාථමික ංයාක ඳවත ඳරිදි
යේ.



ප්රභාණඹ (Quantity) - න්යද්ලඹකින් රඵාදිඹ යුතු ාධායණ යතොයතුරු



ගුණාත්භකබාඹ (Quality) - න්යද්ලඹක ඉදිරිඳත් කය ඇති යතොයතුරු තය ඵ



ම්ඵන්ධතා (Relationship) - යඳය අදව් භගින් තවවුරු කය ඇති ංාදයේ ම්ඵන්ධතා.



කායඹ (Manner) - ඹභක් ප්රකාල කය ඇති
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කායඹ පිළිඵ අයේක්ා

IX.

කකාකාය ඵ $taldlD;sl Ndjh - (Stereotype)
 සිඹලුභ ාභාජිකයින්ට නිතයභ යඹයදන මවඹක ්ථාය භානසික ්රඳඹකි.
 ිල්ඹ පිළිඵද දැනුභ යඵොයවෝිට අම්ූරර්ණ අද්දැක ඇති නිා යනත් කණ්ඩාඹම්ර ූරර්
නිගභනරට අනුකර න ඳරිදි යතොයතුරු යන්කය ගැනීභට උත්ාව දයනු රැයබ්.
 කකාකාරීත්ඹ යගොඩනැයගනුයේ ලිංගිකත්ඹ, ාර්ගිකත්ත්ඹ ව ාර්ගික අගතින් භග ඹ.
 යනොකශ ං්කෘතික ඵරඳෑම් නිා ජනභාධයයේදීන්ට කකාකාරීත්ඹ වා ඹථාර්ථඹ අතය ඳත්නා
යන්කම් අයඵෝධ කය ගැනීභට වැකි ිඹ යුතුඹ.
 ැඵෑ යරෝකයේ යන්කම් සිදු කයන රකාකාය නිරඳණඹන් ට රයයහි ්ිකයාය නිරීක්ණඹන්
ඳත්ා ගැනීභට ගකීභක් ඇත.
 කකාකාය ඵ බාිත කීරීභ භිනන් මලික මිනි් ිවනාකම් උේරංඝනඹ කශ වැකිඹ.
 ූරර් අත්දැකීම්ලින් උපුටාගත් උඳකේඳන භත ඳදනම් ව කණ්ඩාඹම් කකාකායඹ.
 කකාකාරිත්ඹ ඹනු න යතොයතුරු වඳුන්ාදීයම් දී රඹ යන් කිරීභට අභත් වීභයි.
 රය ව ිට අගතිගාමී වා ඳක්්ාහී ය ඹනුයන් වැඳින්ිඹ වැකිඹ.
උදා - ලිංගිකත්ඹ, ජාතිාදඹ ...
 මිනිසුන් ිලාර පිරික් රක භාන සිතීභ, කකාකාරී ඵ පිළිඵ යප්රක්කඹන් දිරිගන්යි. රිට රභ
භාජර ඍණාත්භක රක්ණ වට ගනී.
 කකාකාරී ඵ භඟ රකඟ න යතොයතුරු, යතෝයාගන්නා අතය රකඟ යනොන යතොයතුරු
යනොරකා වැරීභට යඹොමුයති.

X. ඇගයීභ-

(Evaluation)

 ඇගයීම් යාමු “කුරතා ක්ටටරඹක්” ඳභණක්
යනො අත්දැකීම් පිළිඵ කේඳඹකි.


ඇගයීයම්දී ඳවත දැක්යන

කායයේ ිල්යේණඹ භගින් ප්රල්නරට පිළිතුරු ැඳයිඹ වැකිඹ.
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න්යද්ලඹ ඹනු කුභක්ද?
ඔඵ ඩාත් කැභති කුභන න්යද්ලඹට ද? ක ඇයි?
භාධයයඹන් රැුණණු යතොයතුරු නිැකයඹන්භ ඹවඳත් ද?
න්යද්ලඹ ායාංලගත කශ වැක්යක් යකයද?
න්යද්ලඹ ඔයබ් ඹථාර්ථඹ, ිල්ාඹන් ව ිවනාකම් භග යකතයම් මීඳද?
න්යද්ලඹ නිර්භාණඹ කයශ කයයක්ද?
න්යද්ලඹ වා අන්තර් ්රිඹාකාරී න අඹයගන් ඔවුන් ප්රයඹෝජන රඵන්යන් කුභන
භාධයකරුන්යග්ධන උඳකේඳන, ිල්ාඹන් ව ිවනාකම් යභොනාද?
න්යද්ලයේ අයමුණ කුභක්ද?
න්යද්ලඹ න්නියේදනඹ කයන්යන් යකයද?
පුද්ගරඹන් තභ ං්කෘතීන් භාධයයඹන් නිරඳණඹ කයන්යන් යකයද?

කාය ලින්ද?

 භාධය යඳශ ිල්යේණයේ දී ,




න්යද්ලඹ කීයභන් අදව් කයන්යන් කුභක්ද?
න්යද්ලඹ ්වකඹන්ට කය යරසින් අර්ථත් න්යන් ද?
නි්ඳාදනඹ න්යද්ලයේ අර්ථඹ යගන රන්යන් යකය ද? ව ක ඇයි? ඹන ගැටලු රට පිළිතුරු
ම්ඳාදනඹ කශ යුතු ද?

6. භාධය ාක්යතා වා භාධය ිාායඹ - ඇගයීභ
1. “අඳ යත රැයඵන භාධය න්යද්ල අර්ථකථනඹ කයගැනීභට වා අඳ යකොතයම් දුයට භාධයට
ිෘත ද ඹන්න පිළිඵ ඳර්ඹායරෝකඹ භාධය ාක්යතාඹයි. අඳ ිසින් ඳර්ඹායරෝක යගොඩනගා
ගන්යන් අඳයග්ධන දැනුභ ුවඹන් භතයි” නිර්ාන ඉදිරිඳත් කයන රද්යද්,
I.
II.
III.
IV.
V.

යුයයෝඳා යකොමිභ
භාධය ාක්යතා අධයාඳනඹ
ජාතික භාධය ාක්යතා වා ජාතික
න්නියේදන වා භාධය ඹතනඹ
W.යජම්් යඳෝටර්

ඹතනඹ - ඇභරිකා

2. ඥාන ුව ( knowledge structures ) යර ැරයකන්යන්,
I.
II.
III.
IV.
V.

පුද්ගර භනක තැන්ඳත් වී ඇති ැකසුණු යතොයතුරු ක්ටටරඹකි
ිඥානික වා අිඥානික ්රිඹාලිඹකි
භාධය භගින් රඵායදන න්යද්ල ංජානනඹ කිරීයභනි
ංයක්ත ංඥා ඇසුරින් යතොයතුරු ම්ඳාදනඹ කය ිකාලනඹ කිරීභ භගිනි
ඹම්කිසි ්රිඹාක නියත වී ක පිළිඵද ඳශපුරැද්දක් රඵා ගැනීයභනි.

3. ඩබ්ලිේ යේම්් යඳෝටර්ට අනු උ් භාධය ාක්යතාක් රඵා ගැනීයභන් යවෝ භාධය ාක්යතා
දියුණු කය ගැනීයභන් රැයඵන ප්රයඹෝජන අතයට අඹත් යනොන්යන්,
I.
II.

භාධය ඳාරනඹ කිරීභට ඵරඹක් රැීමභ
අඳයග්ධන භානසික ාර්ඹා ඳද්ධතිඹ ඳාරනඹ කය ගැනීයම් වැකිඹා
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III.
IV.
V.

ිිධ භාධය ඳණිිඩ රඵා ගැනීයම් කැභැත්ත ැඩි වීභ
භාධය හිමිකරුන්යග්ධන යාඳාරික අයමුණු වා ්ාවක අයමුණු රක භාන යනොවීභ
යඹෝගය ිකේඳ භාධය යතෝයා යබ්යා ගැනීභට වැකිවීභ

4. භාධයයේ ව ිිධ දෘ්ිවාද වා ිාායඹන් ගණනාක් ඵරඳා යි. ක අතයට අඹත් යනොන්යන්,
I.
II.
III.
IV.
V.

භාක්්ාදී ිාායඹ
භයනෝිල්යේණ ිාායඹ
භාධය න්යද්ල ධිඳතයඹ පිළිඵ ිාායඹ
්ත්රීාදී ිාායඹ
ධයන්ල්ය භාජඹ පිළිඵ ිාායඹ

5. ිාායශීලී ්ාවකත්ඹ යකයයහි ඵරඳාන ාධක අතයට අඹත් යනොන්යන්,
I.
II.
III.
IV.
V.

ජනභාධය ව කායේ ්ාවකඹන් පිළිඵ යතොයතුරු රඵා ගැනීයභන් රැයඵන ඵර ගැන්වීභ
පිළිඵ වැදෑරීභ
ප්රධාන ජනභාධය යභන්භ ිකේඳ ජනභාධය භගින් රැයඵන යතොයතුරු රඵා ගැනීයම් ැදගත්කභ
වා අිපයඹෝග
්ත්රී පුරු බාඹ, ර්ගඹ,කුරඹ,ලිංගිකත්ඹ, ජනභාධය යභන්භ ජනභාධය භගින් ප්රතිනිර්භාණඹ
වීභ පිළිඵ වැදෑරීභ
ක්රීඹ ්ාවකඹා ැභිටභ තභා කශ යුතු යද් , සිතිඹ යුතු යද්, යනොසිතිඹ යුතු යද් ගැන ිාායශීලි
කේඳනා යනොකිරීභ
ක්රීඹ වා ිාායශීලී භාධය ාක්යතා භගින් භාධය පිුපඳ තියඵන යනොයඹකුත් ඵරයේග පිළිඵද
දැනුත් වීභ

6. ිාායශීලි ්ාවකඹා තු ිඹ යුතු කුරතා අතයට අඹත් න්යන්,
I.
II.
III.
IV.
V.

භාධය න්යද්ලයඹහි තියඵන කරුණු ක අයුරින්භ පිළිගැනීභ
භ්ත භාධය න්යද්ලඹ භ භතක තඵා ගැනීභ
භාධය න්යද්ලයඹහි ගුණ වා අගුණ යොඹා ඵරමින් තක්යරු කයණඹ කිරීභ
භාධය න්යද්ලඹන්යග්ධන අන්තර්ගතඹ යනො සිතා ඵරා නිගභනරට රශඹීභ
භාධය න්යද්ලඹන් පිළිඵ ැයදි අනුභානඹන්රට රශැඹීභ.

7. භාධය න්යද්ලඹක් ිල්යේණඹ කිරීභ වා යඹොදා ගන්නා මලික කරුණක් න අර්ථඹ ඹන්යනහි
අදව න්යන්,
I.
II.
III.
IV.
V.

ෘජු ප්රකාශිත යනොන ඹභක් පිළිඵ ඳැවැදිලි න්නියේදනඹ කිරීභ
ඹම් යදඹක් පිළිඵ රහි ිවනාකභ දැන් අයුරින් කතාඵවක් යනොකිරීභ
ඹම් න්යද්ලඹක ිදයභාන යනොන යදඹක් පිළිඵ කතා ඵව කිරීභ
ැඟවුණු අර්ථ යකයයහි ඳභණක් අධානඹ යඹොමු කිරීභ
ඹම් න්යද්ලඹක රක්ණ ෑභ ංයද්ලඹක භ අන්තර්ගතඹ යර ි්ව කිරීභ

8. භාධය න්යද්ලඹක් ිල්යේණඹ කිරීභ දවා යඹොදා ගන්නා මලික කරුණක් න “ිල්නීඹත්ඹ”
වා ඵරඳාන ප්රාථමික භාන අතයට අඹත් යනොන්යන්,
I.
II.

ියලඥතා
ිල්ා කශ වැකි ඵ
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III.
IV.
V.

කීර්ති නාභඹ
භාජයීඹබාඹ
ගතිකත්ඹ

9. භාධය ාක්යතා වා ම්ඵන්ධ කුරතාක් යර ැරකිඹ යනොවැකි ප්රකාලඹ න්යන්, භාධය න්යද්ල
I.
II.
III.
IV.
V.

ඳරියබෝජනඹට ඇති රුචිකත්ඹයි
ංජානනඹ කිරීයම් වැකිඹායි
ඵරඳාන කායඹ වඳුනා ගැනීභයි
්රිඹාලිඹ වඳුනා ගැනීභයි
නිර්භාණඹ කිරීයම් වැකිඹායි

10. භාධය ාක්යතා ම්ඵන්ධයඹන් ඉදිරිඳත් ව ප්රකාල කිහිඳඹක් ඳවත දැක්යේ .
A - භාධය ාක්යතායහි ඳදනභ ලිවීභට වා කිඹවීභට ඇති වැකිඹායි .
B - භාධය ාක්යතා ැඩිපුය අදාශ න්යන් මුද්රිත භාධය ම්ඵන්ධයඹනි.
C - භාධය අන්තර්ගතඹ යත්රුම් යගන ඳරිවයණඹ කිරීභ භාධය ාක්යතායි.
D - ංයද්ල නිර්භාණඹ වා ඇගයීභ භාධය ාක්යතායහි අංගඹක් යේ.

ඉවත ප්රකාල අතුයයන් .
1. A ඳභණක් තයයේ

11. B ඳභණක් තයයේ

Iii. C ඳභණක් තයයේ

iv. A වා B ඳභණක් තයයේ

v. C වා D ඳභණක් තය යේ.

11. යඳයදින රඳාහිනියඹන් නැයමූ ැඩටවනක් භතකඹට නගා යගන රහි වයඹ ඳැවැදිලි යකිවයඹන් ඳන්තිඹට
ඉදිරිඳත් කයන යර ගුරුතුභා යභණි ට ඳැසුයේඹ.යභහිදී යභණි තුශ ඳැතිඹ යුතු වැකිඹා න්යන් ,
I.
II.
III.
IV.
V.

ිල්යේණඹයි
කාණ්ඩකයණඹයි
ං්යේණඹයි
ඇගයීභටයි
ියුක්තිකයණඹයි

01. වදනික ජීිතඹ වා භාධය අතය ම්ඵන්ධතා ඩාත් අර්ථ ූරර්ණ කය ගැනීයම්දී භාධය ාක්යතා
වා ිාායශීලීත්ඹ ැදගත් යේ.
I.
II.
III.

යුයයෝඳා යකොමිභ භගින් ඉදිරිඳත් කය ඇති නිර්ානඹට අනු භාධය ාක්යතාට අදාශ ප්රධාන
කරුණු යදකක් නම් කයන්න.
භාධය ිාායයේ අලයතා කරුණු යදකක් ඔ්ය යකිවයඹන් ි්තය කයන්න.
රඳාහිනි යප්රක්කඹා ිාායශීලී වීයම් ැදගත්කභ කරුණු තුනක් ඇසුයයන් ඳැවැදිලි කයන්න.
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IV.

"භාධය ාක්යතායන් යඳොයවොත් යටක්" භැයඹන් ඳවත යත්භා ඹටයත් පුත්ඳතකට ාන
300ට යනොඅඩු ලිපිඹක් ක් කයන්න.
a. න්නියේදකඹා
b. ඵරඳෑභ

c. ්ාවකඹා
d. න්යද්ලඹ

02.
භාධය පිළිඵ අධයඹනයේ දී ර්තභාන යරෝක ප්රණතා පිළිඵ අයඵෝධඹ අලය යේ.
I.
II.
III.
IV.

ිාායශීලි ්ාවකඹා තු ිඹ යුතු කුරතා වතයක් නම් කයන්න.
භාධය ාක්යතා ංකේඳඹක් යර ර්ධනඹ ව කායඹ යකිවයඹන් ි්තය කයන්න.
භාධය ාක්යතාට අදාශ අදාශ ප්රධාන සිද්ධාන්ත තුන නම් කය කා ඳැවැදිලි කයන්න.
භාධය ාක්යතා වා භාධය ිාායඹ අතය ඇති ම්ඵන්ධතාඹ ි්තය කයන්න.

03.
I.
II.
III.
IV.

භාධය න්යද්ලඹක් ිල්යේණඹ කිරීභට අදාශ කරුණු වතයක් නම් කයන්න .
“පරදායී නයද්ලඹකට “ අදාශ ප්රධාන ගුණාංග වතයක් නම් කය, ඉන් රකක් යකිවයඹන් ි්තය කයන්න.
“න්යද්ලඹක කකාකෘත බාඹ” ඹන්න උදාවයණ ඇසුරින් ඳැවැදිලි කයන්න.
න්යද්ලඹක ඇගයීභ සිදු කයන කායඹ ි්තය කයන්න.

04.
I.
II.
III.
IV.

්රිඹ ්ාවකත්ඹ ඹනු කුභක්ද?
“ප්රෘත්ති ඳක්්ාවකත්ඹ අනායණඹ” කිරිභට අදාශ කරුණු 4ක් වතයක් නම් කය, ඉන් රකක් යකිවයඹන්
ි්තය කයන්න
න්යද්ලඹක අඩංගු යතොයතුරු ර්ග යදක නම් කය, කා ඳැවැදිලි කයන්න .
භාධය ංයද්ලඹක් භාධය ිාායඹ කිරීභට අදාශ ිාාය දෘ්ිවාද තුන නම් කය, ඉන් රකක් ි්තය කයන්න.

05.
I.
II.
III.
IV.

“භාධය ර්ිකකඹ “ඹනු කුභක්ද?
“න්නියේදනඹ ඹනු යශද ං්කෘතිඹකි” යකිවයඹන් ි්තය කයන්න.
“යශ දැන්වීම් ර යඳශ වා රඳ භගින් මිතයා ජනනඹ කයයි “උදාවයණ ඇසුරින් ඳැවැදිලි කයන්න.
උ් භාධය ාක්යතාක් ඇතිකය ගැනීයභන් රැයඵන ප්රයඹෝජන තුනක් නම් කය කා ි්තය කයන්න.
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6. භාධය ාක්යතා වා භාධය ිාායඹ - ඇගයීභ දවා පිළිතුරු ඳත්රඹ
ඵහුයණ ප්රල්න දවා පිළිතුරු
1). 5
2). 1
3). 4
4). 5
5). 4
6). 3
7). 1
8). 5
9).1
10).5
11).1
යානා ප්රල්න දවා පිළිතුරු
(1).
i. න්යද්ල ඳරිවයණඹ කිරීභ,න්යද්ල ිල්යේණඹ කිරීභ, න්යද්ල ඇගයීභ කිරීභ, න්යද්ල
ඇගයිභ කිරීභ.
ii. භාධය වා භාාඹ ටවා ගැනීභ.
නුතන භාධය බාිතඹ වා ප්රණතා වදුනාගැනීභ
භාධය වේබායඹන් පුද්ගරඹා මුදාගැනීභ
පුද්ගරඹායග්ධන වදනික ඡිිතඹ ාර්ථක කයගැනීභ
iii. රඳාහිනි භාධය ශ්රය දෘය ජන භාධයක් ඵ ටවා ගැනීභ.
ිභර්ලනාත්භක භාධය න්යද්ල අයඵෝධ කය ගැනීභ.
භාධය භාඹා ව ඹථාර්ථඹ යත්රුම් කය ගැනීභ.
iv. න්නියේදකඹා ව ්ාවකඹා තු ඳවත දැක්යන කුරතා තිිහඹ යුතුඹ.
ිල්යේණඹ - භාධය ංයද්ලඹක අන්තර්ගත වී ඇති ද්රය, අංලඹන් යන් කිරීභ.
ඇගයීම් - භාධය ංයද්ලයේ ගුණ වා අගුණ යොඹා ඵරමින් තක්යරු කිරීභ.
කාණ්ඩකයණඹ - භාධය න්යද්ලඹ කාණ්ඩකයණඹ යඵදා යන් කය ගැනීභ.
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අනුභානඹ - න්යද්ලයේ ඇතුශත් යද් අනු සිතා ඵරා භ්ත යටා පිළිඵ අනුභාන කිරීභ.
නිගභනඹ - භාධය න්යද්ලයඹහි යඳොදු තත්ත්ඹන් ඇසුයයන් ියලිතත ඹභක් නිගභනඹ කිරීභ.
ං්යේණඹ - භාධය න්යද්ලයඹහි භ්ථඹට ගශඳමින් න ප්ර්තුතඹක් යගොඩනැීභ.
ියුක්තිකයණඹ - භාධය න්යද්ලයේ වයඹ ව ැදගත් කරුණු ඉතා යකිවයඹන් ඳැවැදිලි යර
දැක්වීභ.
(2) i. ිල්යේණඹ
ඇගයීම්
කාණ්ඩකයණඹ
අනුභානඹ
නිගභනඹ
ං්යේණඹ
ියුක්තිකයණඹ
ii.න්නියේදනයේ තාක්ණික දිඹණු නිා ඊට භගාමී ාක්යතා ංකේඳඹද ිිධ ක්යත්ර
ඔ්ය පුුලේ ිඹ.ක අනු දෘය,ශ්රය,ඳරිගණක,යතොයතුරු,තාක්ණ ව ංඛ්යාංක ාක්යතා
ක්යත්ර රක් ිඹ.න්නියේදන ක්යත්රයේදි යභභ සිඹේර භාධය ාක්යතා යර වැදින්යේ.
භාධය ාක්යතා ඹන්යනහි යර අදව ජනභාධය න්යද්ල කිඹා ටවා ගැනීභටත්, කා බාිත
කිරීභටත්, ඳතින වැකිඹා, නිපුණතා වා දැනුභයි.භාධය ාක්යතා ඳවත දැක්යන ාධක
යවතු යකොටයගන අධයාඳනඹ තුශ ිඹක් යර ර්ධනඹ ිඹ.ජන භාධය යාේත වීභ,යදන
යරෝක යුද්ධයඹන් ඳසු ඇති ව ජන භාධය ඵරඳෑභ,භාධය අන්තර්ගතඹ අයඵෝධ කය ගැනීයම්
්රභයේදඹක් යර.

iii.් යක්න්ද්රඹ/ ්ඳථඹ,ඥාන ුවඹ,කුරතා
් යක්න්ද්රඹ ඹනු පුද්ගරයඹක් තුශ තියඵන ැරසුම් වගත ඵ ව ලක්තිඹ යි. ්යක්න්ද්රඹ
නිර්භාණඹ නුයේ, ඹයභකු තු ඹවඳත් ඉරක්ක ඇසුරිනි. යභභ අයමුණු (ඉරක්ක) භගින්
පුද්ගරඹාට අලය යතොයතුරු ඳඹා ගනු රඵයි. යභය ඳඹා ගන්නා යතොයතුරුලින් ඉරක්කඹට
අලය යතොයතුරු ඳභණක් යන් කයයගන අනලය යතොයතුරු ප්රතික්යඳ කයනු රඵයි.
්ඳථඹ යනොයවොත් ්යක්න්ද්රඹ දුර්ර ව ිට අලය යතොයතුරු යන් කයගැනීයම් වැකිඹා
දුර්ර යේ. යභභ තත්ත්ඹ ඹටයත් පුද්ගරඹා ඳාරනඹ කිරීයම් දී භාධය ඹන්නට ඇති ඉඩකඩ ැඩි
න අතය භාධයයේ යතොයතුරු ැඳයීම් ්රිඹාලියේ ඵරඳෑම් රට පුද්ගරඹා ඹටත් යේ.
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ඥාන ුවඹ,පුද්ගර භනය තැන්ඳත් වී ඇති ැකසුණු යතොයතුරු ක්ටටරඹකි.
ඥාන ුවඹ ඉයබ් යගොඩයනොනැයගන අතය පුද්ගරඹා ිසින් යගොඩනඟා ගත යුතුඹ.
යම්ා යගොඩනැයගනුයේ ඹම් ැරසුභකට අනු යතොයතුරු යතෝයා යබ්යා ගැනීයභනි .
යභභ යතොයතුරු යතෝයා යබ්යා ගැනීභට කුරතා අලය යේ. යභභ කුරතා පුද්ගරඹායග්ධන උඳකයණ
ඵට ඳත්යේ.
“කුරතාඹ” නැතයවොත් ඕනෑභ භාධයඹක් තුශ වැකිඹා රඵන්යන් ්රිඹාකායකම් තුළින් ඹ.
iv භාධය ිාායයේදි ිිධ භාධය ඔ්ය ඉදිරිඳත්න න්යද්ල ිල්යේණඹ කිරීභ සිදුයේ. රහිදි භාධය
ාක්යතා ැදගත්යේ. රභ දැනුභ ඔ්ය භාධයයඹන් ෑභ

කායඹකින්භ ඉදිරිඳත් කයන ංයද්ල

ඳරිවයණඹ කිරීභට, ිල්යේණඹ කිරීභට, ඇගයුභට වා නිර්භාණඹ කිරීභට වැකිඹාක් රඵයි. රඹ
න්යද්ලඹක් ිාායඹ කිරියම්දි අතයලය යේ.
(3)
i. අර්ථඹ
අදාශ ඵ
යඳශමවීභ
ඳක්ඳාතීත්ඹ
ිල්නීඹත්ඹ
ිකෘතිකයණඹ
පරතා
ශූය යභයවඹවීභ
කකාකාය ඵ
ඇගයීභ
ii. පරදායි න්යද්ල වා ප්රධාන ගුණාංග වතයක් තියබ් .
යර ඵ
ියලත්ඹ
ුවඹ
ඇලීභ
iii. කකාකාරිත්ඹ ඹනු න යතොයතුරු වඳුන්ාදීයම් දී රඹ යන් කිරීභට අභත් වීභයි.රය ව ිට
අගතිගාමී වා ඳක්්ාහී ය ඹනුයන් වැඳින්ිඹ වැකිඹ.මිනිසුන් ිලාර පිරික් රක භාන සිතීභ,
කකාකාරී ඵ පිළිඵ යප්රක්කඹන් දිරිගන්යි. රිට රභ භාජර ඍණාත්භක රක්ණ වට ගනී.
උදාවයණ ිදුත් භාධයර ිකාලනඹන ියද්ශීඹ යටලිනාටය,ංීත ැඩටවන්
iv න්යද්ලඹ ඹනු කුභක්ද?
ඔඵ ඩාත් කැභති කුභන න්යද්ලඹට ද? ක ඇයි?
භාධයයඹන් රැුණණු යතොයතුරු නිැකයඹන්භ ඹවඳත් ද?
න්යද්ලඹ ායාංලගත කශ වැක්යක් යකයද?
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දිඹ.

න්යද්ලඹ ඔයබ් ඹථාර්ථඹ, ිල්ාඹන් ව ිවනාකම් භග යකතයම් මීඳද?
න්යද්ලඹ නිර්භාණඹ කයේ කයයක්ද?
න්යද්ලඹ වා අන්තර් ්රිඹාකාරී න අඹයගන් ඔවුන් ප්රයඹෝජන රඵන්යන් කුභන
භාධයකරුන්යග්ධන උඳකේඳන, ිල්ාඹන් ව ිවනාකම් යභොනාද?
න්යද්ලයේ අයමුණ කුභක්ද?
න්යද්ලඹ න්නියේදනඹ කයන්යන් යකයද?
පුද්ගරඹන් තභ ං්කෘතීන් භාධයයඹන් නිරඳණඹ කයන්යන් යකයද?

කාය ලින්ද?

(4). i. පුද්ගරඹා ිාායශීලී ්ාවකඹකු ිඹ යුතුඹ. රිට ඔහු ක්රීඹ ්ාවකඹකු යර වඳුන්යි.ක්රීඹ
්ාවකඹා ිල්ාදාඹක මරාශ්ර දැයි යොඹා ඵරයි. න්යද්ලඹ පිළිඵ ප්රල්න කයණඹටත් ්රිඹ ්ාවකඹා
යඹොමු යයි.
ii. ප්රෘත්තිඹක ඳක් ්ාවකත්ඹ අනායණඹ කිරීයම්දී,
මරාශ්රඹ යතෝයා ගැනීභ
මරාශ්රඹ යගොඩනගන දිලානතිඹ
ම්මුඛ් ාක්ඡාා වා පුද්ගරඹන් යතෝයා ගන්නා
ාර්තාකරු රභ සිදුවීභ ඳන කායඹ

කායඹ

iii. භාධය න්යද්ලඹක් තුශ ප්රධාන ලයඹන් යතොයතුරු ර්ග යදකක් වඳුනාගත වැක.
කරුණුගැබ්ව යතොයතුරු (factual information)
භාජීඹ යතොයතුරු

(social information)

කරුණුගැබ්ව යතොයතුරු/ඹථා යතොයතුරු
තත්ත් කරුණු යනොයවොත් ඹථා යතොයතුරු ඹනු ැකසි නැති යනොයවොත් අර්ථඹ තවවුරු යනොව
කරුණු ඹ.
ාභාජීඹ යතොයතුරු
ාභාජීඹ ම්ඵන්ධතා යනොයවොත්, අන්තර් ම්ඵන්ධතා නිරීක්ණඹ කිරීයභන් ගත් කරුණු
භාජයීඹ යතොයතුරු ර අඩංගු යේ.
iv. යභභ දෘ්ිවාද අතය භාක්්ාදී ිාායඹ, භයනෝිල්යේණ ිාායඹ ව ්ත්රීාදී ිාායඹ ප්රමුඛ්
යේ.
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භාක්්ාදී ිාායඹ
යභහි අදව නුයේ ධයන්ල්ය භාජයේ අලයතා වා යප්රාද රත් ව ඳත්නා ඵර ුවඹ
ලක්තිභත් කිරීභ වා භාධය නි්ඳාදන ඳතින ඵඹ.
භයනෝ ිල්යේණ ිාායඹ
භයනෝිදයාත්භක ඳදනභ ඔ්ය භාධය න්යද්ල අධානඹට ගනියි
්ත්රීාදී ිාායඹ
යභභ දෘ්ිවාදයේ ඳදනභ න්යන් ්ත්රී අයිතිාසිකම් පිළිඵ, ලිංගිකත් භානතා ඳදනභක සිට
ිාායඹ කිරීභයි.
(5) i. ඳසුගිඹ ය 40ඹ පුයා ැරකිඹ යුතු යර ර්ධනඹට රක්වී ඇති අධයඹන ක්යත්රඹ කි. භාධය
කර්භාන්තඹ භත භාධය

ර්ිකකඹ යගොඩ නැයගයි. යශද දැන්වීම්කරුන්, ්ාවකඹා වා භාධය අතය

ම්ඵන්ධතාකි.
ii. න්නියේදනඹ ඹනු යශද ං්කෘතිඹකි. න්නියේදන ඳද්ධති භගින් යශදයඳොර වා ඹිවතර
ඳවසුකම් ඳඹයි.
iii. යශ දැන්වීම්ර දී ප්රාායකඹා ිිධ ංඥා භගින් මිතයා අර්ථකථන ැඳයේ.ප්රාායකඹායග්ධන මිතයා
අයඵෝධ කයගැනීභට ්ාවකඹාට නිැයදි ංජානනඹ අලය යේ.භාධය භගින් තය යවෝ අතය
න්යද්ලඹක් කාරඹක් ිසුරුා වැරිඹ ිට කා තය යර පිළිගැනීභට ජනභතඹ නැඹුරු යේ. යශ
දැන්වීම් ර යඳශ වා රඳ භිනන් මිතයා ජනනඹ කයයි.යඵොයවෝ යශ දැන්වීම් ර ැඟවුණු අර්ථ ඳතී.
මිතයා ප්රායඹෝගික බාිතයේදී ,
උදා - කාන්තා ිරාසිතාක් යරත් යශද බාණ්ඩඹක් යරත් යඹොදාගන්යන් මිථයාභඹ අරංකායඹක්
යරඹ.
iv ිිධ භාධය න්යද්ල රඵා ගැනීයම් කැභැත්ත ැඩි වීභ
භානසික ාර්ඹා ඳද්ධතිඹ ඳාරනඹ කය ගැනීයම් වැකිඹා
ිිධ භාධය න්යද්ල ඩාත් යවොදින් ඳරිවයණඹ (ිාක්ණශීලී) කිරීයම් වැකිඹා රඵා
ගැනීභ
ැකසුභ :- යු.අයි.දිානාඹක
BA(mass communication).
BA(communication studies – English Medium).
PGDE(distinction).PGDBM.
Med(general). MA(mass communication). MA (Sociology).
Mphil (Reading).
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