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රාජ්ය භාාාා භෙපාා්තමෙන්තුව
murfUk nkhopfs; jpizf;fsk;
ශ්රව  භුසලතමා භාීක්ෂා
nrtpkLj;jy; jpwd; ghPl;ir
සිංහත භ භ- II වන මට්ටම
rpq;fsk; භ- භII MtJ kl;lk;

විභාග අිං ය:
Rl;nlz; : ..................................................

උත්තර ඳත්ර ඳීකක් ක
ප්රකයෝජනය වශා ඳමණි.

tpilj;jhs; kjpg;gl
P ;lhshpd;
cgNahfj;jpw;fhf kl;Lk;
ප්ර්න ඳත්රය:
කුණු
Tpdhg; gj;jpuk; Gs;spfs;
I ක ොටව
gFjp I
II ක ොටව
gFjp II
III ක ොටව
gFjp III

I ක ොටව
gFjp I

මුළු කුණු
nkhj;jg;
Gs;spfs;

ශඬඳටයට වලන් දී ඔබට ඇකවන ලා ය /ඉක් ම් නිලැරදිල ලියා ඇති පිළිතුර කතෝරා යටින්
ඉරක් අඳින්න. xypehlhit nrtpkLj;J ePq;fs; Nfl;Fk; thf;fpaq;fis /
,yf;fq;fis rhpahff; nfhz;l tpiliaj; njhpT nra;J mjd; fPo;
NfhbLq;fs;.
1.

1) ආයතනය ලවා ඇති.
2) ආයතනය ලවා නැත.
3) ආයතනය ලවා ඇත.

2.

1) ඇව්තකම්න්තුල ලැරදිය.
2) ඇව්තකම්න්තුල නිලැරදියි.
3) ඇව්තකමන්තුල නිලරදියි.

3.

1) වායනය බදාදා
2) වායන බදාදා
3) වායන බධාදා

4.

1) රුව්වීම් වාාලට යන්න.
2) රැව්වීම් ාාලට යන්න.
3) රුව්වීම් ාාලට යන්න.

5.

1) ඳාන අිංවකයන් ගන්න.
2) ඳාන අිංයන් කගන්න.
3) ඳාන අිංකයන් ගන්න.

6.

1) 1934 කදවැම්බර් 16

2) 1935 කදවැම්බර් 16

3) 1935 කදවැම්බර් 17

7.

1) 2000 ජනලාරි 22

2) 2013 ජනලාරි 22

3) 2003 ජනලාරි 22

8.

1) 6497

2) 6498

3) 6798

9.

1) 3256

2) 3265

3) 3286

10.

1) 1438

2) 1431

3) 1731
(කුණු Gs;spfs; ..................................)
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II ක ොටව
gFjp II

විභාග අිං ය:
Rl;nlz; : ..................................................

ඔබට ඇකවන සිංශ ලා යකයි  කදමෂ ඳරිලර්තනය කමි  දක්ලා ඇත. මම ඳරිලර්තනය කිීකම
නිලැරදි නම් ශරි (√ ) කුණ ද ලැරදි නම් ලැරදි ( X ) කුණ ද කයොදන්න.
ePq;fs; nrtpkLf;Fk; rpq;fs thf;fpaq;fspd; jkpo; nkhopngah;g;G ,q;Nf
nfhLf;fg;gl;Ls;sJ.
Fwpj;j nkhopngah;g;G rhpahapd; (√ ) milahsj;ijAk;
gpioahapd; ( X ) milahsj;ijAk; ,Lf.
01.

vdJ taJ ,Ugj;jpud;L.

(…………………. )

02.

vq;Nf ghh;f;fpwPq;fs;?

(…………………. )

03.

tpUg;gkhd ,dk; Nfhapy;.

(…………………. )

04.

mk;khTk; mg;ghTk; rhg;gpLq;fs;.

(…………………. )

05.

vd;NdhL Nfhgkh?

(…………………. )

ඔබට ඇකවන කදමෂ ලචනකයි  සිංශ ඳරිලර්තනය කමි  දක්ලා ඇත. මම ඳරිලර්තනය කිීකම
නිලැරදිනම් ශරි (√ ) කුණද ලැරදි නම් ලැරදි ( X ) කුණද කයොදන්න.
ePq;fs;
nrtpkLf;Fk;
jkpo;
nrhw;fspd;;
rpq;fs
nkhopngah;g;G
,q;Nf
nfhLf;fg;gl;Ls;sJ.
Fwpj;j nkhopngah;g;G rhpahapd; (√ ) milahsj;ijAk;
gpioahapd; ( X ) milahsj;ijAk; ,Lf.

01.

මම ගමට ගියා.

(…………………. )

02.

ශලවට මන්න ද

(…………………. )

03.

බ්රශව්ඳතින්දා කියන්න.

(…………………. )

04.

කශට ලැඩට යනලා.

(…………………. )

05.

තැඳැල් කදඳාර්තකම්න්තුල.

(…………………. )

(කුණු Gs;spfs; ..................................)
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III ක ොටව
gFjp III
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විභාග අිං ය:
Rl;nlz; : ..................................................

ශඬ ඳටයට වලන් දී අවා ඇති ප්ර්නලට නිලැරදි පිළිතුර කතෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න.
xyp ehlhit nrtpkLj;J Nfl;fg;gl;Ls;s tpdhf;fSf;Fhpa rhpahd tpiliaj;
njhpT nra;J mjd; fPo; NfhbLf.
01.

ලාර්ෂි

චාරි ාල යෑමට කයෝජනා

කෂේ කුමන නගරය ට ද?

1) මශනුලර
2) කඳොකෂොන්නරුල
3) අනුරාධපුර
02.

සුබවාධ

විංගමකේ අනුාව

කව

ටයුතු

රන්කන් කදඳාර්තකම්න්තුකේ

වු ද?

1) වභාඳති
2) ක ොමවාරිව්
3) කල් ම්
03.

ඳසුගිය ලවකර් ලාර්ෂි

චාරි ාල ගිකේ කුමන නගරය ට ද?

1) මශනුලර
2) කඳොකෂොන්නරුල
3) අනුරාධපුර
04.

ඳසුගිය ලවකර් චාරි ාල ගිය නගරකේ ඇති විකේෂිත ව්ථානයක් කව කමි  වශන් ලන්කන්
කුමන ව්ථානය ද?
1) ශ ග මල් ලත්ත
2) දෂා මාලිඟාල
3) ක ො ග

05.

ශඞඳටකේ කියකලන පූජනීය ව්ථානල තිකබන දැන්වීම්ලලින් ම කි.
1) දුම්රිකයන් ප්රකේම් ලන්න.
2) විනීත ඇඳුමින් වැරසී ඳැමිකණන්න.
3) දුම්බීම තශනම්.
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ශඬඳටයට වලන් දී ි ව් තැන් පුරලන්න.
xypehlhit nrtpkLj;J ,il ntspfis epug;Gf.
06.

විකේකයන්ම අකේ කම් ..........................................................

රන ලැරදි ටි කුත් මට

කියන්න ම කලනලා.
07.

කබොකශොමයක් තැන්ල, ප්රතිමාලට පිුපඳා ....................................................................
ගැනීකමන් ලෂකින්න.
ක්ණි

08.

රුණා ර සතුලම් අතගෑකමන් ලෂකින්න. ඡායාරූඳ රණකේ දී

විදුලි ආකෝ ය භාවිත කනො රන්න. ලක දැන්වීම් තිකයනලා.

ඇයි අඳට විතරක්, ් “අලලාදයයි, දැන් කේගය අඩු
................................................................ මතක්

09.

රන්න.” කියන දැන්වීම ගැනත් අකේ
ර කදන්න.

අපි ගියශමත් ඒ තැන්ලට ගැෂකඳන විදියට ශැසකරන්න ඕන. අපි රාජය
ආයතනයකින්කන යන්කන. නි්බ්ද ලන්න. ...................................................................
කිය දැන්වීම් හුඟක් තැන්ල තියනලා.

10.

මම කල් ම්තුමාට ආරාධනා

රනලා ....................................ඳැලැත්වීමට.

(කුණු Gs;spfs; ..................................)
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