
 

 

 

 
 

 

 
 

 

   11 ශ්රේණිය           සන්නිශ්ේදනය හා මාධ්ය ධධ්යයනය - I                කාලය පැය එකයි. 
 
 

 සියලුම ප්රශ්නන ලල  ිළිතුරු  සපයන්න. 
 

 

01. "වන්නිවේදකයා           වංවේය          භාධය           ්ාශකයා           ඵඳෑභ" වභභ ආකෘතිය ඉදිරිඳත් කරනු 
ඵන්වන්, 

 1. ැව්වලල් වන්නිවේදන ආකෘතියයි.  2. ැවනොන් විලර් වන්නිවේදන ආකෘතියයි.   
3. ේවි භාර්ගික වන්නිවේදන ආකෘතියයි.  4. SMCR වන්නිවේදන ආකෘතියයි.   

 

02. වදොරටුඳා වංකල්ඳය අඩු ලවයන් ක්රියාත්භක ලනුව , 
 1. පුලත්ඳත    2. ගුලන්විදුලිය 3. සිනභාල     4. රූඳලාහිනිය  
 

03. ජන වන්නිවේදනව  ව්ලබාලයක් වනොලන්වන්, 
1. වංවේය වඳොදු වලකි.     2. වාවේක්ල ්ාශක රතිාාර රභාදය. 
3. වදවදවනකු අතර සිදු වේ.    4. වන්නිවේදකයා ශා ්ාශකයා අමුමුන වනොවේ. 

 
04. ලාචික වන්නිවේදනව  වාර්ථකත්ලය වශා ඵඳාන බාා කුවතාලයක් වනොලන්වන්, 
 1. උච්ාාරණය   2. අර්ථගැන්වීභ. 3. ඳාරිවරික වාධක   4. වයෝගයතාල 
 

05. අවිධිභත් වන්නිවේදන ආකෘතියක් ලන්වන්, 
 1. දාභ ආකෘතිය       2. වරෝද ආකෘතිය 

3. තනි දාභ ආකෘතිය      4. ාක්රීය ආකෘතිය  
 
06. රක්ව ඳීයය භාධය උඳකරණයක් වනොලන්වන්, 

1. කදා රක්ව ඳණ යන්්රය.    2. ක්ණික රක්ව ඳණ යන්්රය. 
3. කාන්දම් ෑල්      4. අන්තර් ක්රියාකා ප පුලවල 

 

07. කාර්යායීය භාධය උඳකරණයක් වනොලන්වන්, 
 1. ගණක යන්්රය      2. දින මුද්රා යන්්රය   

3. ඳරිගණකය       4. අන්තර් ක්රියාකා ප පුලවල 
 

08. වල්නනයක පිටඳතක් ඵ ගැනීභ වශා වයොදා ගනු ඵන්වන්, 
1. වල්වර් මුද්රණ යන්්රය     2. ඡායා පිටඳත් යන්්රය   
3. වඩොට් මුද්රණ යන්්රය     4. ඩිජිටල් අණු පිටඳත් කරන යන්්රය 

 

09. වතොරතුව දැන ගැනීවම් පුේග අලයතාලක් වනොලන්වන්, 
1. ආශාර, ඇඳුම්, නිලාව ලැනි මලික අලයතා වපුරා ගැනීභට.    
2. විවිධ ජන වකොටව්ල වංව්කෘතික ලටිනාකම් ඳලත්ලාවගන යාභට. 
3. එදිවනදා ජීවිතව  කටයුතු වම්ඵන්ධවයන් තීරණ ගැනීභට. 
4. වභාජය වභග අන්තර් වම්ඵන්ධතා ඳලත්ලාවගන යාභට. 

 
10. වතොරතුව ලට භනා පිළිගැනීභක් හිමි වීභට ඵඳාන ගුණාංගය ලන්වන්, 
  1. කාලීන ඵල, නිලැරදි ඵල     2. කාලීන ඵල, අදාෂ ඵල 

3. ඳැශැදිලි ඵල, කැපී වඳවනන ඵල   4. වභතුලිත ඵල, නිලැරදි ඵල  
 

11.  "වරෝඩ්ෂීට්ට්" පුලත්ඳතක ක්ණයක් ලන්වන්, 
 1. ඳෂල් පිටුලලින් ශරි අඩක පුලත්ඳත් ය.  2. ආකර්ීයය ආකෘතිලලින් යුක්ත වේ.  

3. ්රාවජනක විව ාංග ඇතුෂත් වේ.  4. ජාතික ශා අන්තර් ජාතික වත්භාලලින් යුක්ත වේ. 



 

 

 
12. ඳශත දැක්වලන්වන් පුලත්ඳත් නිර්භාණව  මුලික පියලර වේ. ඒලාව  නිලැරදි අනුපිළිවල ලන්වන්, 
 A - රලෘත්ති වශෝ විව ාංග ලර්ීකකරණය 
 B - බාා වංව්කරණය 

C - රලෘත්ති රානය 
D - පුලත්ඳත රකායට ඳත් කි පභ. 

 E - පිටු වැකසීභ. 
 F - නැලතත් යම් වංව්කරණ සිදු කි පභ. 

G - වවෝදුඳත් කියවීභ. 
H - වතොරතුව රැව් කි පභ. 

 I - ඳරිගණක අක්ර වංවෝධනය 
J - වකව්වකොට අලවන් කෂ පිටු වශා ලගකිල යුතු අවයකුවේ අනුභැතිය ඵා ගැනීභ. 
 
1. A, H, E, C, B, I, J, F, G, D     2. H, A, C, B, I, G, E, F, J, D   
3. E, B, C, H, A, J, I, F, G, D     4. H, C, A, B, E, I, F, G, J, D 

 
13. ආයතනයකට වම්ඵන්ධ භාධය ්රමිකයන් වකොටව් වදකකි. එයින් එක වකොටවක් නම්, භා්ඩඩලික 

භාධයවේීනන් ය. අවනක් වකොටව ලන්වන්, 
 1. නිදශව් භාධයවේීනන්      2. රාවේය ය භාධයවේීනන්   

3. රලෘත්ති  භාධයවේීනන්      4. විව ාංග භාධයවේීනන්  
  
14. ංකාවේ රථභ රාවේය ය ගුලන්විදුලි වව ලාල ලන්වන්, 
 1. ඌල රජා ගුලන්විදුලිය      2. වහුණු වව ලය 

3. රජරට වව ලය        4. භශලැලි රජා ගුලන්විදුලිය 
  
15. ගුලන් විදුලිව  රඵතා අතරට අයත් වනොලන්වන් මින් කලරක් ද  
 1. ගුලන් විදුලිය වභග ්රාලකයාට ඳශසුවලන් වම්ඵන්ධ විය ශැක.     

2. ගුලන් විදුලියට භූවගෝලීය වාධක විරෂ ය. 
3. ගුලන් විදුලිය අඩු වියදම් භාධයකි. 
4. ගුලන් විදුලිය හුවදක් බ්දය ඳාදක වු භාධයයකි. 

 
16. "කිසියම් රව්තුතයක් සවව්ව  පුේගයන් කිහිඳ වදවනකු විසින් අදශව් හුලභාව කර ගැනීභ." ශඳුන්ලනු 

ඵන්වන්, 
 1. වංලාද   2.  වාකච්ඡා    3. වම්මුන වාකච්ඡා  4. නිවේදන 
 
17. රථභ ලතාලට සිදුලන සිදුවීභක්, වෝකව  සිදුලන අමුතු වදයක්, අදශාගත වනොශැකි සිදු වීභක්, 

ඵාවඳොවරොත්තු වනොලන ආකාරව  සිදුවීභක් රලෘත්තියක, 
 1. කැපී වඳනීභකි. 2. අදාෂ ඵලකි.   3. ගැටුභකි.    4. අවාභානය ඵලකි. 
 
18. පුරාතන යුගව  රාජ ආඥා,  පුණය කටයුතු, ඉඩම් පිළිඵ වතොරතුව භශජනතාලට දැන්වීභ පිණිව ලිපි ලියා 

තැබුවේ, 
 1. වන්ලිපි   2. ටැම්ලිපි    3. පුලවලිපි    4. වවල්ලිපි 
 
19. වතොරතුව රකා කි පභ වශා වයොදා ගත ශැකි නිර්භාණය ලි පුලත්ඳත් ආකෘතියක් ලන අතර, පුලත්ඳවත් හිව ්

වු ව්ථාන පිරවීභ වශා ද වයොදා ගැවන්, 
 1. විව ාංග ලිපි  2. තීව ලිපි    3. කාටූන්    4. ඡායාරූඳ ලාර්තා 
 
20. රූඳලාහිනී විවිධ ලැඩවටශන් තුෂ භැදිරි නි්ඳාදන, වජීවි ඉදිරිඳත් කි පම් ශා ඵාහිර ඳටිගත කි පම් ලැඩි ලවයන් 

දක්නට ැවඵන්වන්, 
 1. වංීකත ලැඩවටශන්       2. ලාර්තා ලැඩවටශන්  

3. රලෘත්ති ලැඩවටශන්      4. නාටයභය ලැඩවටශන්  
 
21. බුේධිභය වේඳෂ ඳනත යටවත් කතුලරවයකුට තභ ජීවිත කාවයන් අනතුවල ලවර කීයක් තභ හිමිකභ 

ඵඳැලැත්වේ ද  



 

 

 1. 50 කි.   2. 65 කි.    3. 100 කි.    4. 75 කි. 
 
22. සුපුන් රූඳලාහිනී වලෂ දැන්වීභක අන්තර්ගතය වභාජයට අහිතකර යැයි ඳලවමින් පුලත්ඳතකට ලිපියක් 

වැඳයීය. සුඳන්, 
 1. උදාසීන ්ාශකවයකි.      2. අක්රීය ්ාශකවයකි.      

3. වක්රීය ්ාශකවයකි.       4. වක්රීය වභන්භ අක්රීය ්ාශක ක්ණ ඳලති. 
 
23. රලෘත්ති ලාර්තාකරණය වම්ඵන්ධවයන් කතාලක් ඳැලැත්වීභට ීනපිකාට අලය විය. ඇය වගොනු කෂ කවණු 

අතර රලෘත්ති ලාර්තාකරණය පිළිඵ ලඩාත් නිලැරදි පිළිතුර වතෝරන්න. 
 1. යටිකුව වශලත් ආලෘතාකාර පිරමීඩය බාවිතයට ගැනීභ.    

2. උඩුකුව පිරමීඩය බාවිතයට ගැනීභ. 
3. රලෘත්ති ලාර්තාකරණය ලෘත්තීභය ලාර්තාකරණයක් වව වැෂකිය වනොශැක. 
4. රලෘත්ති ලාර්තාකරණව  ඳෂමු වදදය "වේශය" (Body) වවත් අනතුවල "මඳාඨය" (Lead) වවත් 

ශඳුන්ලයි. 
 
24. ඡායාරූඳ දැන්වීම් කාල වම්ඵන්ධවයන් වාලදය රකාය ලන්වන්, 
 1. නල ඳාරිවබෝගිකයන් පිරිවක් බිහි කි පභ.    

2. ගුණාත්භක ඵවින් යුතු බා්ඩඩ අවවි කි පභ. 
3. ඳාරිවබෝගික ආකල්ඳ අලුත්ලැඩියා කි පභ. 
4. බා්ඩඩ, වව ලා, භතලාද පිළිඵ සුඵදායක ජනභතයක් ඇති කරලීභ 

 
25. රජ භාළිගාවේ ඳැදුරක අතුරා තිබු සීනි දුටු අන්දවර් වකවව  වශෝ සීනි කෑභට තීරණය කවෂ  ය. එහු ඒ වශා 

කදිභ උඳායක් අන්දවර් සිය පුතු ශා කථිකා කර ගත්නා දි. වභහි දක්නට ැවඵන්වන්, 
 1. පුේගාන්තර වන්නිවේදනය ශා වමශ වන්නිවේදනය.         

2. අන්තර්ලර්තී වන්නිවේදනය ශා පුේගාන්තර වන්නිවේදනය. 
3. අන්තර්ලර්තී වන්නිවේදනය ශා වමශ වන්නිවේදනය.           
4. අන්තර්ලර්තී වන්නිවේදනය ශා ලාචික වන්නිවේදනය. 

 
26. ශ්රී ංකාවේ ලියාඳදිංචි කෂ රථභ පුලත්ඳත ලන්වන්, 
 1. ක්මිණි ඳශන       2. කම්බු ජර්නල්     

3. ංවකෝඳකාරය       4. වකොභර්ල් ඇඩ්ෂීලර්ටයිවර්  
 
27. අවිධිභත් වන්නිවේදනය ක්රියාත්භක ලන ආකාරය රධාන ව්ලරූඳ කිහිඳයකින් ක්රියාත්භක වේ. එහි ීන ඳර්ද 

දාභවයන් සිදුලන්වන්, 
1. එක් පුේගවයකුවගන් තලත් පුේගවයකුටත් එතැනින් තලත් පුේගවයකුට ආීන ලවයන් වතොරතුව 

ඳැතිවර්. 
2. තභන් විසින් වතෝරා ගන්නා ද කිහිඳ වදවනකුට ඳභණක් වතොරතුව ඵා ීනභ.    
3. ඳණිවිඩ ව්ලබාලය අනුල වතොරතුව නිදශවව  ගභන් වනොකි පභ වභහි රධාන ක්ණයකි. 
4. අශඹු වව වතෝරාගත් පිරිවකට වතොරතුව ඳැතිර යන අතර සියලු වදනාටභ ඳණිවිඩය වනොැවබ්. 

 
28. කුඩා ක්ඩඩායම් වන්නිවේදන පිළිඵ අදාෂ වනොලන රකාය වතෝරන්න. 
 1. රතිවඳෝණය ක්ණිකය.     2. නායකවයක් සිටිය ශැකිය. 

3. වඳොදු අරමුණක් තිවබ්.      4. රීනඳාගාර ක්රියාලලිය ක්රියාත්භක වේ. 
 
29.  පුේගාන්තර වන්නිවේදනය පිළිඵ වාලදය රකාය වතෝරන්න. 
 1. පුේගයන් වදවදවනකු අතර සිදු වේ.       

2. රමුනලභ වයොදා ගන්වන් ලාචික වන්නිවේදනය යි. 
3. තාක්ණික වන්නිවේදන උඳකරණ බාවිතය නිවා දුරව්ථල ද අන්තර්පුේග වන්නිවේදනය සිදු කෂ ශැක. 
4. රතිවඳෝණය රභාද වේ. 
 

30. නිර්භාණාත්භක රානව  ීන වයොදා ගන්නා උඩුකුව පිරමීඩ ආකෘතිය පිළිවලලින් දක්ලා ඇත්වත්, 
 1. ශැඳින්වීභ, සිේධිය / කථාල, වතොරතුව, නිගභනය ශා අලවානය. 

2. සිේධිය / කථාල, ශැඳින්වීභ, වතොරතුව, නිගභනය ශා අලවානය.    
3. ශැඳින්වීභ, වතොරතුව, සිේධිය / කථාල, නිගභනය ශා අලවානය. 



 

 

4. ශැඳින්වීභ, නිගභනය ශා අලවානය, සිේධිය / කථාල, වතොරතුව 
 
 
31. විදුත් තැඳෑ වම්ඵන්ධවයන් වාලදය රකාය ලන්වන්, 
 1. මුරඳදයක් ැවබ්.       

2. ලිපි, වීඩිවයෝ, චි්රඳට වශෝ ඡායාරූඳ හුලභාව කරගත ශැක. 
3. මුරඳදය වලනව් කෂ වනොශැකි ය. 
4. Yahoo, Google ලැනි අන්තර්ජා වව ලා වභභ ඳශසුකම් වනොමිවල් ඵා වේ. 

 
32. රක්ව ඳන කෂ ශැකි භාධය උඳකරණ බාවිතය පිළිඵ වනොගැෂවඳන රකානය ලන්වන්, 
 1. පිරිලැය අලභ වේ.       2. තාක්ණික උඳකරණ බාවිතය වේ. 

3. ආකර්ීයය වේ.       4. ඳන්තිකාභරව  රතිපදායක වේ. 
 
33. ්රලය දෘය භාධය යටවත් රූඳලාහිනී ලැඩවටශන් අන්තර්ගතයට අයත් වනොලන්වන්, 
 1. වංීකත ලැඩවටශන්       2. කාලීන ලැඩවටශන්  
 3. වේඳාන වාකච්ඡා      4. වංීකත වන්දර්න 
  
34. සිනභා භාධය වම්ඵන්ධවයන් නිලැරදි රකාය වතෝරන්න. 
 1. මිතයා භත වභාජගත කි පභ.     2. වභාජ යථාර්තය රතිනිර්භාණය කි පභ. 

3. වම්බාලය සිනභාලක් බිහි කි පභ.    4. වභාජවයන් මිනිවා ඈත් කි පභ. 
 
35. අන්තර්පුේග වන්නිවේදනය යනු, දදනික ජීවිතව  අලයතාලයකි. ඊට වාවේක්ල වමශ වන්නිවේදනව  

ක්ණයක් ලන්වන්, 
1. නිර්ලාචික වන්නිවේදන අලව්ථා රඵ ය. 
2. රතිවඳෝණය ඉතා වශොඳින් ක්රියාත්භක ය. 
3. වන්නිවේදනය ශා ්ාශක භූමිකා වනොවලනව්ල ඳලතී. 
4. බාාල බාවිතා වේ. 

 
36. මුද්රිත කාර්යව  ීන අලධානය කෂ යුතු රධාන කවණක් නම්, 
 1. ආකර්ීයය වව නිභා කි පභ.    2. බාා බාවිතව  ීන ලැඩි අලධානයක් වයොමු කි පභ. 

3. භාධයව  ගුණාත්භක බාලය.     4. ඡායාරූඳ බාවිත කි පභ. 
 
37. ඡායා රූඳ ශිල්පීන් ඡායාරූඳ බාවිතා කි පවම් ීන වැෂකිලිභත් විය යුත්වත්, 
 1. කැභරා වකෝණය වලතට යි.     2. කැභරාවේ ලර්ගය වලතට යි. 

3. ඡායාරූඳව  අඳුර ශා එළිය වලතට යි.   4. ඳාරිවරික වාධක වකවරහි ය. 
 
38. ලාචික වන්නිවේදනව  නිපුණතාලක් වනොලන්වන්, 
 1. කථන රටා පුහුණු වීභ.      

2. කථනයට වඳර සුදානභ 
3. අංග ානය ශා ඉරියේ වකවරහි අලධානය වයොමු වනොකි පභ. 
4. වලන්ීනභට පුහුණු වීභ. 

 
39.  කැභරා ශිල්පියාවේ කාර්යබාරයට අයත් වනොලන්වන්, 
 1. භානනය    2. රතිබිම්බ ්ශණය 3. නාමුගත කි පභ.  4. අනාලරණය 
 
40. රැජිනවේ ලයලව්ථාල යනු, 
 1. එංගන්ත ලයලව්ථාලයි.         

2. ංකාවේ රකාන හිමිකභ පිළිඵ නීතියයි. 
3. වොල රථභ රකාන හිමිකම් නීතියයි. 
4. රැජින විසින් වකව් කෂ රකාන හිමිකම් නීතියයි. 
                (කුණු 1 x 40 = 40 යි)  


