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ඉගිළෙන හීන අල්ලන්න
ikaksfõokh yd udOH wOHkh

ොලය පැය - 02

=

ld,h meh 2 hs'

1' පුද්ගලයන් දෙදෙදෙකු අතර සමාෙ මදෙෝවෘත්තීන් ඇති කිරීම සන්නිදේෙෙය බැේ පැවසුදේ,
^1& දේේේ දේ. බර්දලෝ

^2& විල්බර් ශ්රාම්

^3& yer,aâ ä' ,eiafj,a

^5& දවොෙර් වීවර්

^4& pd,aia Tia.=â

2' සන්නිදේෙකයාදේ සිතුවිලි පණිවිඩයේ බවට පත්වීදම් ක්රියාවල්ය ුන්න්වන්දන්,
^1& පරිවර්ථෙය
^4& mKsúvh

^2& විදේතකරණය
^5& ආදේතකරණය

^3& විදේතිකරය

3' නිෙුස්මතවාෙයට එදරහිව කටයුතු කළ පුද්ගලදයකු වන්දන්
^1& ස්ටුවර් මිල්

^2& ද ෝන් දලොේ

^3& දතොමස් ද *ර්සන්

^4& කාල් මාේස්

^5& ද ෝෂ*a f.d,aදේස්

4' යන්ත්ර සුයක පුද්ගලාන්තර සන්නිදේෙෙ අවස්ථාවේ වන්දන්"
^1& න්රකථෙ ඇමතුම
^3& රෑපවාහිනිය

^2& අන්තර් ාලය
^4& ගුවන්වින්ලිය

^5& පුරවැසි මාධ්ය

5'my; ioyka tajd w;=rska සාම්රොිකක සන්නිදේෙෙ මාධ්යයේ වන්දන්
^1& බිකලා
^4& f;arú,s

^2& ෙ කතා
^5& ck lú

^3& m%ia:dj msere¿

6' සන්නිදේෙෙදේදී සින්වෙ භූමිකා හුවමාරුව පිළිබෙ පැවසුදේ ,
^1& දේේේ දේ. බර්දලෝ ආකෘතිය
^4& ශැදෙොන් වීවර් ආකෘතිය

^2& ශ්රාම් ්ස්ගුේ ආකෘතිය
^5& ඇරිස්දටෝටල් ආකෘතිය

^3& yer,aâ ä' ,eiafjල් ආකෘතිය

7' ර ය දමන්ම ෙමාධ්ය ෙ වගීමමකින් යුතුව මාධ්ය ුැසිරවිය යුතු බව රකාශ කරු  ලැුවදේ"
^1& wêm;sjdoS ixl,amfha oS h
^3& m%cd;k;%SlrK ixl,Amfha oS h
^5& iudc j.lSï ixl,amfha oS h

^2& ksoyia u;jdoS ixl,amfha oS h
^4& ixj¾Ok ixl,amfha oS h
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ඉගිළෙන හීන අල්ලන්න
8' මු ෙ සම්බන්ධ්තාවය යු  යම් සංවිධ්ාෙයේ ුා එයට අධ්ාල මු ෙයා අතර අදෙයෝෙය අවදබෝධ්ය කිර්ති ොමය
දගොඩෙැංවිම ුා පවත්වාදගෙ යාමට ගු  ලබෙ සැළසුම් සුගත කල්පවතිෙ සියළු රයත්ෙයන්ය දමම නිර්වනෙය
ඉදිරිපත් කරු  ලැුවදේ
^1& ඇමරිකාු  මු ෙ සමිබන්ධ්තා ආයතෙය
^3& ඉන්දියාු  මු ෙ සමිබන්ධ්තා ආයතෙh
^5& බ්රිතාෙය මු ෙ සමිබන්ධ්තා ආයතෙය

^2& ්ේස්*ර්ේ ශේෙදකෝෂය
^4& ුාවර්ේ විශ්වවිෙයාලය

9' විමල් ුා කමල් දපොතේ ගැෙ කථා කරරමින් සිටිෙ විට එතනින් අමල් ගමන් කදර්ය" එම සන්නිදේෙෙ අවස්ථාව
අයත්වන්දන්,
^1& wka;¾j¾;s mqoa., ikaksfõokh
^3& wka;¾ mqoa., ikaksfõokh
^5& oDIH ikaksfõokh

^2& iuqy ikaksfõokh
^4& ck ikaksfõokh

10' අණපණත්, නිති-රීති, ආනාරධ්ර්ම ඇතුළත් ikaksfõok ixl,amh jkafka"
^1& fidaúhÜ fldñhqksÜia ikaksfõok ixl,amh
^3& ixl,amh wêm;sjdoS ikaksfõok ixl,amh
^5& ixl,amh m%cd;ka;%SlrK ikaksfõok ixl,amh

^2& ksoyia u;jdoS ikaksfõok
^4& ixj¾Ok ikaksfõok

11' ඊයම් අකුරු අවශයය දේ, ුද්රණ තුු  අවශයය දේ, අු  පිටපත් රමාණයේ ුවවෙ ලබාගත ුැක, කඩොසි කාේදබෝේ
දරදි ආදිදේ ුද්රණය කළ ුැක කේත ුද්රණ ්රම පිළිබෙ අු පිළිදවලින් ෙේවා ඇති වර්ණය දතෝරන්ෙ
^1& තිර ුද්රණය, ු ප්දලෝ ුද්රණය, අංකිත ුද්රණය, සමතග ුද්රණය
^2& කත්තල ුද්රණය, සමතල ුද්රණය, අංකිත ුද්රණය, ු ප්දලෝ ුද්රණය
^3& අංකිත ුද්රණ, කත්තල ුද්රණය, සමතල ුද්රණය, තිර ුද්රණය
4& කත්තල ුද්රණය, සමතල ුද්රණය, අංකිත ුද්රණය, තිර ුද්රණය
^5& ඩිජිටල් ුද්රණය, අංකිත ුද්රණය, සමතල ුද්රණය, තිර ුද්රණය

12' යාන්ත්රික සන්නිදේෙෙයේ ුා බාධ්ක ms<sno ú.%y lrk ,o wdlD;sh jkafka"
^1& Iefkdka új¾ wdlD;sh
^3& wersiafgdag,a wdlD;sh
^5& yer,a ã' ,eiafj,a wdlD;sh

^2& Yd%ï Uia.=â wdlD;sh
^4& fâúâ fla' n¾f,da wdlD;sh

13' කු පුවත්පත් මාධ්ය කලාව ඇති ුවදේ" කුමෙ සංකල්පදේ බලපෑමකින් ෙ?
^^1& fidaúhÜ fldñhqksÜia ikaksfõok ixl,amh
^3& wêm;sjdoS ikaksfõok ixl,amh
^5& ixl,amh m%cd;ka;%SlrK ikaksfõok ixl,amh

^2& ksoyia u;jdoS ikaksfõok
^4& ixj¾Ok ikaksfõok ixl,amh

14' ෙ සන්නිදේෙෙය දසසු සන්නිදේෙෙ වර්ගවලින් දවෙස් වීමට දුේතුවේ වන්දන්"
^1& සුභාගී වෙ පිරිස
^4& සම ාතිය ග්රාුක පිරිස

^2& ලාභ පරමාර්ථ පෙෙම් දෙොවීම
^5& සක්රීය රතිදපෝෂණය

^3& ආයතනිකගත වුුය
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ඉගිළෙන හීන අල්ලන්න

15' ikaksfõokh සමා ය ුා සම්බන්ධ් l%shdj,shla nj meyeos,s lrkq ,enqfõ"
^1& ú,an¾ Ydï
^4 &Iekka yd új¾

^2& yer,aâ ä' ,eiafj,a
^5& tâjâ iemSය¾

^3& fâúâ fla' n¾f,da

16' ගණිතමය ආකෘතිදේ ආකෘතිදේ ට්රාන්ස්ටරටරය යෙ කපකරණය භාවිතා කරන්දන් පණිවිඩය@
^1& iïfm%aIKhට
^4& wdfla;lrKhට

^2& ixcdkkhට
^5& úfla;lrKhට

^3& fla;lrKhට

17' වී. අයි ළලනින් හා ොල් මාක්ස් hk whf.a woyia ms<sno idlÉcd flfrkafka"
^1& wêm;sjdoS ikaksfõok ixl,amh ;=< h'
^2& fidaúhÜ fldñhqksÜia ikaksfõok ixl,amh ;=< h'
^3& iudc j.lSï ms<sno ikaksfõok ixl,amh ;=< h'
^4& ksoyia u;jdoS ikaksfõok ixl,amh ;=< h'
^5& úma,jjdoS ikaksfõok ixl,amh ;=< h'

18' my; m%ldY j,ska අන්තර්වර්තී පුද්ගල ikaksfÉokhg.e,fmk m%ldYh l=ulao@
^1& mqoa.,hka fofofl= w;r mj;sk ikaksfõok l%shdj,shls'
^2& we;eï úgl ;dËKsl WmlrK o iyh lr .kS'
^3& ikaksfõolhd yd .%dylhd w;r iDcq ino;djla mj;shs'
^4& m%;spdr yd m%;sfmdaIK mud jq iajNdjhla fmkajhs'
^5& ආත්ම භාෂණයේ සින්දේ

19' තමා ලගින් ඇසුරු කරෙ පුද්ගලදයකුදේ ගති ලේෂණ තමන් දවත පවරා ගැනීම අයත් වන්දන්
^1& සමා ාු දයෝ ෙයට
^2& සං ාෙෙයට
^3& අු කරණයට
^4& තොත්ටරකරණයට
^5& භූමිකා නිරූපණයට

20' f¾Åh wdlD;shla ;=<ska meyeos,s jkafka"
^1& ikaksfõok l%shdj,sh isÿjk wdldrh'
^2& ikaksfõokfha we;s නිf¾Åh iajNdjh'
^3& m%;sfmdaIKfha we;s jeo.;alu'
^4& දිවිud¾.sl ikaksfõokh ms<snoj'
^5& ikaksfõolhdf.a isg .%dylhd olajd ikafoaY .uka lsrSu'

21' කුවරුන් විසින් කුමේ කුමෙ මාධ්යකින් කාට කුමෙ බලපෑමේ ඇති කරු  ලබිකෙ එය සන්නිදේෙෙය යැික
පැවසුදේ,
^1& ඇරිස්දටෝටල්
^2& ේදලෝඩි ශැදෙොන්
^3& yer,aâ ä' ,eiafj,a
^4& විල්බර් ශ්රාම
^5& දේවිේ දේ බර්දලෝ
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ඉගිළෙන හීන අල්ලන්න
22' සන්නිදේෙෙ ක්රියාවලිදේ ග්රාුකයා තුළ අතිවෙ තත්ත්වයේ වන්දන්,
^1& දත්රුම ගැනීම
^2& විදේතකරණය
^3& ආදේතකරණය
^4& රතිදපෝෂණය
^5& ඇගයීම
23' සංස්කෘතිය යු  ෙැු ම, ඇෙහිලි, කලාව, සොනාර්ය, නීතිය, සිරිත් විරිත් ුා සමාජීය සත්වදයකු වශදයන් මිනිසා
සාේෂාත්කරගත් හුරුපුරුන් ුැකියාවන් ඇතුළත් සංීමර්ණ සමස්ථයික
^1& බී මැලීදෙොුවස්කි

^2& රැල්*a ,skagka

^4& විල්බර් ශ්රාම්

^3& එේවේ ටිකලර්

^5& pd,aia l=,S h'

24' ikaksfõokදේ අරුදණේ දෙොවෙදන්"
^1& සමා ාු දයෝ ෙය
^4& විදෙෝොස්වාෙය

^2& ආරේෂක භූමිකාව
^5& විනාරය

^3& අධ්යාපණය

25' රදීපාගාර ්රමය ක්රියාත්මක වන්දන්"
^^1& අථතය සන්නිදේෙෙය
^3& මු ෙ සන්නිදේෙෙය
^5& සුදු සන්නිදේෙෙය

^2& අන්තරිවර්තී සන්නිදේෙෙය
^4& අන්තර් පුද්ගල සන්නිදේෙෙය

26 ද්වී මාර්ගික සන්නිදේෙෙයේ මගින් ඇති වන්දන්"
^1& බාධ්ක
^4& ග්රාුකයා

^2& සන්නිදේෙෙ මධ්යස්ථාෙය
^5& රතිදපෝෂණය

^3& ආදේතකරණය

27. තමන් ජීවත්වෙ සමා ය අදප්ේෂා කරෙ ආකාරයට ුාසිරීම
^1& සමා වදබෝධ්ය
^4& සොනාරය

^2& සංස්කෘතිය
^5& සමා ාු දයෝ ෙය

^3& සමා ශීලීත්වය

28. දතොරතුරු සම්පාෙෙය පිළිබෙ වැරදි රකාශයේ වන්දන්,
^1& අවිධිමත් මාධ්ය මගින් ෙ දතොරතුරු දෙොලැදබික.
^2& ෙ මතය දවෙස් කරික.
^3& ආරේෂකදයකුදේ කාර්ය ඉටු කරික.
^4& දතොරතුරු සමා යේ නිර්මාණය
^5& දතොරතුරු අදළවිය.
29. මාධ්යදයහි බලපෑම බලවත් ුව සමා දේ සංස්කෘතිය"
^1& දගෝලීය සංස්කෘතියික
^3& ෙප්රිය සංස්කෘතියික
^5& මාධ්ය සංස්කෘතිය

^2& ෙ සංස්කෘතියhs'
^4& සාම්රොිකක සංස්කෘතියික

30. ගුවන්වින්ලිදයහි ලේෂණයේ වන්දන්.
^1& පරිකල්පණය පුපුන්වික
^3& ශ්රවය ුා ෙෘශය මාධ්යකි
^5& සංදද්ශයට ස්ථාවර බවේ ලැදබික

^2& සාේෂරතාව අවශයය දේ
^4& ේෂණිකව දතොරතුරු ලබාදිය දෙොුැක
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ඉගිළෙන හීන අල්ලන්න
31.පංති සහිත සමා ්රමය ආරම්භ වන්දන්,
^1& ධ්ෙවාදී යුගදේදී
^3& රාථමික යුගදේදී
^5& වුල් යුගදේදී

^2& සමා වාදී යරගදේදී
^4& කාර්මික යරගදේදී

32. සංස්කෘතික හුවමාරුවේ මගින් සින් දෙොවන්දන්,
^1& සමාජීය සුජීවෙය ඇති කරික
^3& සංස්කෘතිය සංරේෂණය සෙුා වැෙගත්දවික
^5& බහු සංස්කෘතික සම්බන්ධ්තා පවත්වික

^2& සංස්කෘතික සම්දරේශෙය කරික
^4& සංස්කෘතික කම්පණය ඇති කරික

33. කටකතා, ඕපාන්ප, දේලාම් යෙ ආදිය ඇතුළත් වන්දන්
^1& විධිමත් ුා අවිධිමත් සන්නිදේෙෙයට දේ
^2& අවිධිමත් සන්නිදේෙෙයට දේ
^3& විධිමත් සන්නිදේෙෙය අයත් වන්ෙකි
^4& බහුලව සමා
ාල මාධ්ය මගින් ෙ පැතිදර්
^5& සැකය ුා කුතුුලය රදයෝ ෙයට ගු  ලබික

34. අන්තවාදීන්දේ රුාර වලින් පසු අසතය රනාර ුා මතවාෙ පාලෙයට දමරට සමා
කරෙ ලදී එම ක්රියාව ුන්න්වන්දන්,
^1& සංස්කරණය
^3& තුෙම
^5& මැදිුත්වීම

ාලා මාධ්ය අවහිර

^2& වාරණය
^4& නීතිමය ක්රියාවලිය

35. රටක සමාෙය ෙතාව විසින් රධ්ාෙ මාධ්ය මගින් අවධ්ාෙයට ලේ දෙොවෙ කරුු  සිය ෙෘෂ්ටියට අු ව
වාර්තා කිරීම
^1& ෙ මාධ්යකරණය
^4& ර ා මාධ්ය

^2& පුරවැසි මාධ්යකරණය
^5&ෙව මාධ්ය

^3& සමා මාධ්ය

36. සිෙමා කර්මාණ්තය පිළිබෙ විශ්වවිෙයාල ෂ්ෂය කණ්ඩායමේ අතර ඇති ුව සංවාෙයේ පුත ෙැේදේ
දසේෙක - දවෙම ශාලාවකය යා යුතුය
නිමාලි - අන්ර ුා බද්ෙ මාධ්යකි
පියල් - විවිධ් ශාෙර පවතිික
අශානි - ගෘුස්ථ මාධ්යකි
ශාු ක - කලා මාධ්යකි
සිෙමා මාධ්ය පිීබබෙ වැරදි රකාශ ඉදිරිපත් කර ඇත්දත්
^1& දසේෙක පියල්, ශාු ක
^4& ශාු ක, දසේෙක, නිමාලි

^2& පියල් , අශානි , නිමාලි
^5& දසේෙක, පියල්, නිමාලි

^3& නිමාලි , දසේෙක, ශාු ක
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ඉගිළෙන හීන අල්ලන්න
37. දතොරතුරු තාේෂණදේ ුා සන්නිදේෙෙදේ දියුු ව නිසා ුදළු දලොවම විශ්ව ගම්මාෙයේ බවට පත්විය
^2& යුදෙස්දකෝ සංවිධ්ාෙය
^5& ්ේස්*ර්ේ ශේෙදකෝෂය

^1& ä*a¨j¾ yd fvksi
^4& සුමංගල ශේෙ දකෝෂය

^3& මාෂල් මැේලූුන්

38 රූපවාහිනිය යු  ශ්රවය ෙෘෂය මාධ්යකි ඊට දෙොගැලදපෙ රකාශය දතෝරන්ෙ
^1& úúOdldr wka;¾.;hkaf.ka iy úÑ;%j;a wdlD;sj,ska iukaú; h'
^2& fm!oa.,sl .Dyia: ióm;djlska hqla;h'
^3& úêu;a wdh;k.; ixúOdk jHqyhlska iukaú; h'
^4& දේගවත් රතිදපෝෂණ ක්රියාවලියේ පවතිික
^5& ixlS¾K ;dCIKhla iys;h'

39. මාධ්ය සංස්කෘතිදේ ලේෂණයේ දෙොවන්දන්,
^1& වයාපාරික ආධිපතයය
^3& ගතාු ගතික බව
^5& ෙව ආර්ථික රට ඇති කරික

^2& දගෝලීයකරෙය ුා සම්බන්ධ්ය.
^4& ෙප්රිය සංස්කෘතිය රවර්ධ්ෙය

40. zzWmlrK" mdßfNda.sl øjHh" úúO iudÔh iuQyhkaf.a jHQyuh ,CIK" udkj ixl,amkd" Ys,am" úYajdi
yd pdß;%hkaf.a;a wkqnoaO iuia;h ixialD;sh hs' Z යෙ සංස්කෘතිය පිළිබෙ නිර්වනෙට ඉදිරිපත් කරු  ලැුවදේ
^1& එේවේ ටිකලර්
^4& දර්මන්ේ *ර්ත්

^2& බී මැලිදෙොුවස්කි
^5& රැල්*a ලින්ටන්

^3& ද ෝෂ*a ඩයෙමිේ

41. යු ටියුේ වීඩිදයෝ දවේ අඩවිය නිර්මාණයට ොයක ුවදේ
^1& මාෂල් මැේලුුන්

^2& ටී එම් බර්ෙස්ලි

^4& මාේස් සකර්බර්ේ

^5&

^3& පීටර් වර්ස්ලි

ාවේ කසීම්

42. භාෂා භාවිතදේ රදේෙයේ දෙොවන්දන්
^1& අවාචික
^4& වාචික

^2& රූපණය
^5& විවරණය

^3& කථෙය

43. වර්ථමාෙ දගොලීයකරණදේ පෙෙම වන්දන්,
^1& ෙමාධ්ය සංස්කෘතිය
^4& ර ාතන්ත්රවාෙය

^2& බහු ාතික ආයතෙ
^5& මාේස්වාෙය

^3& ෙව ලිබරල්වාෙය
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ඉගිළෙන හීන අල්ලන්න
44. පාරිදභෝ ෙවාදී සමායේ ුා ෙප්රිය සංස්කෘතිය සමා දේ ඇති කිරීමට බහුලවම දුේතු වන්දන්,
^1& පුවත්පත
^4& අන්තර් ාලය

^2& රෑපවාහිනිය
^5& සමා මාධ්ය

^3& සිෙමාව

45.යමේ දෙස තමන්දේ ෙෘෂ්ටිදයන් පමණේ දෙො ව අු ෙදේ ෙෘෂ්ටිදයන් ෙ බලා කටයුතු කිරීදම් ුැකියාව,
^1& කපාර් ෙය
^4& සුාු භූතිය

^2& සමා ාු දයෝ ෙය
^5& ස්ව සංකල්පය

^3& සං ාෙෙය

46. සමා දේ ඇති රධ්ාෙ මාධ්ය ධ්ාරාවට පරිභාහිරව කුඩා කණ්ඩායමේ අවම පුසුකම් යටදත් ලාභ පරමාර්ථදයන්
යුේත දෙොවී මතවාෙය කදෙසා පවත්වාදග යෙ මාධ්ය ්රමදේෙය වන්දන්,
^1& ෙ මාධ්යකරණය
^4& ර ා මාධ්ය

^2& පුරවැසි මාධ්යකරණය
^5& විකල්ප මාධ්ය

^3& සමා මාධ්ය

47 කෘෂි කර්මාන්තදේ නියැලීමට පුසුවේ දලස සුොමිය ෙම් දකොළ මඩිෙ කපකරණය ෙතා ගත ුව පසු එය වඩාත්
ඉේමනින් ෙතාව අතර රනලිත ්රමයේ බවට පත්විය දමය ුන්න්වෙදන්,
^1& සංස්කෘතික විසරණය
^4& සංස්කෘතික ත්වරණය

^2& සංස්කෘතික රාෂ් කෘතිය
^5& සංස්කෘතික ලැේම

^3& කප සංස්කෘතිය

48. වානි මය වයාපාරයක මු ෙ සම්බන්ධ්තා සැළැස්මේ ක්රියාත්මක කිරීදම්දී මහජනයා කුවෙ යන්ෙ තීරණය කිරීම
අතිශය වැෙගත් දේ එීම කණ්ඩායමට අයත් පිරිදසහි ඇතුළත් දෙොවිය ුැකි අය පිළිබෙ සාවෙය රකාශය දතෝරන්ෙ
^1& සමා දේ දවදසෙ දපොන් මු ෙයා
^3& පාරිදභෝගිකයා
^5& තරගකරුවන් ුා ආදයෝ කයන්

^2& ආයතනික දසේවකයන්
^4& කපදද්ශකයන්, දබො ුරින්ෙන්,

49. දමරට ඇති ුව අන්තවාදී ගැටුම් අතර ආයුධ් මාධ්ය මගින් දෙොදපන්වෙ දලස ර දයන් පැවූ  විට මාධ්ය
ක්රියාත්මක එය පිළිපදිෙ ලදී එයට දුේතුව වන්දන්
^1& වාරණය
^4& හිමිකාරීත්වය

^2& ආනාර ධ්ර්ම
^5& දෙොරටුපාලෙය

^3& අධිපතිවාෙය

50. මු ෙ සම්බන්ධ්තාවය කදෙසා දෙොගැලදපෙ වර්ණයේ ඇතුලත් වන්දන්,
^1& සමාගමේ භාණ්ඩ ුා මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම
^2& ආයතෙයේ සිය වාර්ෂ්ක වාර්තාව එලි ෙැේවීම
^3& පාසලක මාසික පුවත් ුසුෙ
^4& විශ්වවිෙයාලයක 50 වෙ සංවත්සර සැමරීමේ දවු දවන් රෙර්ශෙයේ සංවිධ්ාෙය කිරීම
^5& දද්ශපාලඥදයේ ක්රීඩා කපකරණ කටලටල දබො දීම
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01

1.
2.
3.
4.

02

03

සන්නිදේෙෙය පිළිබෙ ෂැදෙොන් වීවර්දේ නිර්වනෙය ලියන්ෙ
සන්නිදේෙෙ ුදලිකාංග දකටිදයන් විමසන්ෙ
සන්නිදේෙෙ සංකල්ප තුෙේ පැුැදිලි කරන්ෙ
ෂැදෙොන් වීවර් ආකෘතිදේ ලේෂණ ුතරේ ෙේවා ආකෘතිය ඇෙ ඒ පිළිබෙ විමසන්ෙ

1. මු ෙ සම්බෙධ්තාවය පිළිබෙ බ්රිතාෙය මු ෙ සම්බන්ධ්තා ආයතෙදේ නිර්වනෙය ලියන්ෙ
2. අදළවිකරණ මිශ්රය ුා රවර්ධ්ෙ මිශ්රය ඇෙ දවෙ දවෙම දකටිදයන් ුැදින්වීමේ කරන්ෙ
3. මු ෙ සම්බෙධ්තාව සෙුා දයොො ගත ුැකි ෙව මාධ්ය තුෙේ ලියා, මු ෙ සම්බන්ධ්තා කාර්ය සෙුා ඒවා
කපදයෝගී කරගත ුැකි ආකාර ෙේවන්ෙ
4. භාහිර මු ෙ සම්බන්ධ්තාව පවත්වා ගැනීමට භාවිතා කළ ුැකි විධි ්රම ුතරේ ෙේවා නිෙසුන් සහිතව සාක්ජ ා
කරන්ෙ
1. කප භාෂාවේ යු  කුමේෙ? දකටිදයන් පුෙන්ෙ
2. භාෂා භාවිතදේ රදදෙ දෙකේ පිළිබෙ දකටි සටුන් ලියන්ෙ
3. ගුවන්වින්ලි භාෂාදේ ලේෂණ තුෙේ පැුැදිලි කරන්ෙ
4. ෙව මාධ්ය භාෂාදේ සුවිදශේෂතා ුතරේ ෙේවා ඒ පිළිබෙ පැුැදිලි කරන්ෙ

04
1. මැේස් ුදලර් ෙම් විෙයාඥයා ෙැේුව භාෂාව භිහිවීදම් පර්ණාමවාදී මතයන් ුතර ලියන්ෙ
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