11 ශ්රේණිය 


පළමුවැවේ ප්රශ්න
්ප නි .

්නිවේශ්නය
ධවේවම්ය

ම ධමය ධය

ශ්න. ශ්ර ාමත්  රව්  ප්රශ්න

- II

රා්  තුළුවව ප්රශ්න

කමල පැ ශ්යකයි.

ප ක

පධක්  ිළිතුළු

01. දිලිනි එකම වමාගමකට අයත් රඳලාහිනී වශ ගුලන් විදුලි නාලිකාලක වම්මුඛ ඳරීක්ණයකට වශභාගි විය.
දින කිහිඳයකට ඳසු ඇය ගුලන් විදුලි නාලිකාලට බලා ගන්නා බලට ආයතනයයන් දැනුම් යදන දී.
i. ඉශත දක්නට යනොමැති ජන මාධය ුමමක් ද
ii. ජන මාධය භාවිතය බඳෑම් ධනාත්මක යශ වණණාත්මක විය ශැකිය. එලැනි බඳෑම් යදක බැගින්
ලියන්න.
iii. ඇය ගුලන් විදුලි නාලිකායේ තනතුරකට ලඩා සුදුසු යැයි යත්රීමට ඇය වතුල තියබන්නට ඇතැයි ඔබ
සිතන ගුණාාංග යදකක් ලියන්න.
iv. ජන මාධයය හිිකකාිතත්ලය ්රධාන ල්ගග යදක නම් කරන්න.
v. ඉශත මාධය වශා බඳෑ ශැකි ්රධාන බාධකයන් යමොනලා ද
vi. ඇය ගැික වාංල්ගධන කටයුත්තක් පිළිබල පුලත්ඳතකට ලිපියක් යයොමු කෂාය. එය යඳොදුයේ ශැඳින්යලන
නම ුමමක් ද
vii. ගුලන් විදුලි ලැඩවටශන් ආකණති ශතරක් නම් කරන්න.
viii. ඇය යවේලය කරන නාලිකායේ වාංයේයක් වකව් කිරීයම් දී අනුගමනය කෂ යුතු කරුණු තුනක් ලියන්න.
ix. දිලිනිට තම ලැඩවටශන් වකව් කිරීයම් දී භාවිතා කෂ ශැකි මූාශ්ර තුනක් නම් කරන්න.
x. මාධය නිවා ලත්මන් ජන වමාජය සිදුලන යලනව්කම් යදකක් ලියන්න.
02. i.
ii.
iii.
iv.

්රලණත්තියක් යනු ික්ටටන් ්ර් ශුනන්ලා ඇති ආකාරය ලියන්න.
්රධාන ්රලණත්ති ්රයදද යදක නම් කරන්න. පිළිබ ශැඳින්ීමමක් කරන්න.
යතොරතුරු මූාශ්ර ශතරක් නම්කර යදකක් ශුනන්ලන්න.
යතොරතුරු රැව් කිරීම වශා භාවිතා කරන ශී්ටපීය ක්රම නම්කර ලා පිළිබ යකියයයන් ශුනන්ලන්න.

03. i.
ii.
iii.
iv.

යතොරතුරක් වන්නියේදන කිරීම වශා පුේගයයුමට තිබිය යුතු ශැකියා යදකක් නම් කරන්න.
නි්ගමාණාත්මක වන්නියේදනයක තිබිය යුතු ගුණාාංග ශයක් ලියන්න.
විචාරශීලි ග්රාශකයයුම වතුවිය යුතු නිපුණතා ශයක් ලියන්න.
ජන මාධයය ශා නල මාධයය සුවියේි  ව්ලභාලයක් වමාජයට බඳෑම් කරන්යන් යකයවේදැයි යන්න
ඳැශැදිලි කරන්න.

04. i.
ii.
iii.
iv.

මශජන වාංවිධාන හිිකකාිතත්ලය දරන පුලත්ඳත් යදකක් ලියන්න.
මාධය ආයතනයක වර වාංවිධාන වටශන අඳින්න.
මාධය ්රියාකාිතත්ලය යකයරහි රජය වණ හ ශා ලක්ර මැදිශත්ීමම් තුනක් ලියන්න.
ඕනැම රජයකට ජන මාධය ආයතන ශා වබැඳි ්රධාන අරමුණු ශතරක් ලියන්න. එය ඳැශැදිලි කරන්න.

05. යම් ආයතනයක යවේලක පිිතවක් උේයඝ ණයක් ්රියාත්මක කිරීමට කකාකා කර ගත්ශ.
i. යමය අයත් වන්නියේදන ල්ගගය නම් කරන්න.
ii. එම වන්නියේදනය වා්ගථක කර ගැනීමට ගත ශැකි උඳක්රම යදකක් නම් කරන්න.
iii. ආයතනය යවේලකයන් යදයදයනුම වන්නියේදන කා්ගයය යයයදයි. එම වන්නියේදන ල්ගගය නම් කර
එහි ්රබතා යදකක් විව්තර කරන්න.
iv. අන්ත්ගල්ගතී වන්නියේදනය ක්ණ ශතරක් යලන යලනම දක්ලන්න.

06. i.

මාධය ඳිතශරණය දී විචාරශීලි මාධයයයන් ඇතිවිය ශැකි අයශඳත් බඳෑම අලම කරගත ශැකිය.
විචාරශීලි ග්රාශකත්ලය යනු ුමමක් ද
ii. මාධය වශා ්රතිචාර දැන්ීමම යනු වාංයේ වාංල්ගධනීය ්රියාදාමයකි. එලැනි ්රතිචාර ඉදිිතඳත් කෂ ශැකි
ක්රම ශතරක් නම් කරන්න.
iii. කසුන් තම ිකතුරාට දුරකතන ඇමතුමක් බා දී තමන්ල (Face book) වමාජ මාධයය ිකතුයරුම කර
ගන්නා යව ඳලවා සිියය ය. කසුන් දුරකතනය ශා වමාජ මාධය භාවිතා කිරීයම් දී අනුගමනය කෂ යුතු
ආචාර ධ්ගම යදක බැගින් ඳශදන්න.
iv. "මාධය ඳිතශරණයට ශා ඉයගනුම් අලකා" යන මැයයන් ශී්ග ශතරක් ඔව්යවේ පුලත්ඳතකට ලිපියක්
වකව් කරන්න.

07. වරා රඳලාහිනී මාධයයකට වියේ කැමැත්තක් දැක්ීම ය. ඇය රඳලාහිනී මාධය පිළිබ ගැුරිතන් ශැදෑරීම
වශා ඳාඨමාාලකට අයදුම් කර තියේ.
i. වරා ශට වම්බන්ධ විය ශැකි රඳලාහිනී ලැඩවටශන් යදකක් දක්ලන්න.
ii. ඇය යථාකාර රඳලාහිනී (Reality TV) ලැඩවටශනක් නි්ඳාදනයට වම්බන්ධ ලන්යන් නම් අනුගමනය
කෂ යුතු කරුණු යදකක් විව්තර කරන්න.
iii. රඳලාහිනී මාධයයට වායකක්ල පුලත්ඳත් මාධයය ක්ණ ශතරක් විව්තර කරන්න.
iv. "ලචන දශවකින් කිල යනොශැකි යේ එක ඡායා රඳයකින් ඳෂ කෂ ශැකිය." පුලත්ඳත් මාධයයට වියේි තල
ඔයේ අදශව් දක්ලන්න.

