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ප්රශ්න  ත්ර - A 3 II 

 ඔබේ කැපවීම මත ප්රතිඵලයය  
සරසවියට බකටි පාර 

 

1. සන්නිවේද ය පිළිබද විල්බර් ශ්රාම්වේ නිර්වච ය ලියන් . 
2. ෂැව ොන් වීවර්වේ සන්නිවේද  ආකෘතිය ඇද එහි මුලිකාාංග වදකක් පිළිබද වකටි සටහන් ලියන්   
3. සන්නිවේද වේ කාර්යන් හතරක් දක්වා තු ක් නිදසුන් සහිතව විමසන් . 

4. අධිතතිවාදී සන්නිවේද  සාංකල්තවේ නුත  ප්රවතතා හතරක් දක්වා නිදසුන් සහිතව විමසන් . 
 

1. ශ්රවතවේ පියවර හතර අනුපිළිවවළින් දක්වන් . 

2. සමුහ සන්නිවේදවේ නිපුතතා හතරක් වකටිවයන් විමසන් . 
3. මාධ්ය  යාම ය යන්  රියාමකමක ව  ආකාරය කරුණු තු ක් ඇසුරින් විමසන් .  
4. ගුවන්විදුලි මාධ්යවේ විවශ් ෂතා හතරක් දක්වා ඒ ඒ පිළිබද විමර්ෂතය කරන් . 

 

1. අන්තර්වර්තී සන්නිවේදවේ පියවර තු  අනුපිළිවවලට දක්වන් . 

2. පුද්ගලාන්තර සන්නිවේද  අවසනථාවක සන්නිවේදකයා හා ග්රාහකයා ආචාරලී ව විය තුතු වදක බැගින් 
ලියන් . 

3. සමාජ ජාල මාධ්යන්වේ විවශ් ෂතා ලක්ෂත හතරක් දක්වා තු ක් විමසන් . 
4. වගෝ වයකරත සාංකල්තය වහ තුවවන් වලෝකවේ ඇතිව තිවබ  මාධ්ය ප්රවතතාවයන් හතරක් දක්වා 

නිදසුන් සහිතව තැහැදිලි කරන් . 

 

1. සනව - සාංකල්තය පිළිබද තර්කිවේ නිර්වච ය ලියන් . 
2. විකල්ත හා විවරෝධ්ාකල්ත මාධ්ය පිළිබද ලක්ෂ  හතරක් දක්වා වකටිවයන් කරුණු වදකක් විමසන් . 

3. පුරවැසි මාධ්යකරතය පිළිබද කරුණු තු ක් දක්වා උදාහරත සහිතව විමසන් . 
4. ඵලදායි කථකවයකුවේ ලක්ෂත හතරක් නිදසුන් සහිතව විමසන් . 

 
1. සමාජානුවයෝජ ය පිළිබද හැරල් ඩී. ලැසනවවල්වේ  නිර්වච ය ලියන් . 
2. සන්නිවේද   යාම ය යන්  රියාමකමක ව  ආකාර වදකක් තැහැදිලි කරන් . 
3. වගෝ වයකරතවේ වාසි තු ක් හා අවාසි තු ක් වව  වව ම ලියා සාංසන්ද ාමකමකව වගෝ වයකරත 

සාංකල්තය යන්  විමසන් . 
4. මුද්රිත මාධ්යවේ ලක්ෂත හතරක් දක්වා නිදසුන් සහිතව තැහැදිලි කරන් . 

 

1. සමාජානුවයෝජ ය පිළිබද වසකර්ඩ් හා බැක්මන්වේ  නිර්වච ය ලියන් . 
2. භාෂා භාවිතවේ ප්රභලතා  දුබලතා හා ීමමා  වදක බැගින් වව  වව ම ලියන් . 
3. භාෂා භාවිතවේ ප්රවදද හතරක් දක්වා තු ක් පිළිබද නිදසුන් සහිතව විමසන් . 
4.  ව මාධ්යන්වේ භාෂා භාවිතය පිළිබද කරුණු හතරක් දක්වා උදාහරත සහිතව තැහැදිලි කරන් . 

  

1. රැල්*a ලින්ටන්වේ සාංසනකෘතිය පිළිබද නිර්වච ය ලියන් . 
2. දුර්වල ශ්රවතයක් ඇතිවීමට වහ තු හා ශ්රවත නිපුතතා වර්ධ් ය කිරීමට වහ තු වව  වව ම ලියන් . 

3. අන්තර්වර්තී සන්නිවේද වේ නිපුතතා තු ක් දක්වා විමසන් . 
4. ගුවන්විදුලිවේ භාෂා භාවිතය පිළිබද කරුණු හතරක්  දක්වා නිදසුන් සහිතව තැහැදිලි කරන් .. 
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