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රාජ්ය භාාාා භෙපාා්තමෙන්තුව
murfUk nkhopfs; jpizf;fsk;
ශ්රව  භුසලතමා භාීක්ෂා
nrtpkLj;jy; jpwd; ghPl;ir

උත්තර ඳත්ර ඳීකක් කේ
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

සිංහත භ භ- III වන මට්ටම
rpq;fsk; භ- භIII MtJ kl;lk;
I ක ොටව
gFjp I

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

II ක ොටව
gFjp II
III ක ොටව
gFjp III

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 ePqf
; s; Nfl;Fk; thf;fpaq;fis / ,yf;fq;fis
rhpahff; nfhz;l tpiliaj; njhpT nra;J mjd; fPo; NfhbLq;fs;.

01.

1)
2)
3)

කවේලා ව්ථානයට එන්න.
කවේලා ව්ථානයට යන්න.
කවේලා ව්ථානකයන් යන්න.

02.

1)
2)
3)

ගුරු අත්කඳොත කියලන්න.
ගුරු කඳොත බන්න.
ගුරු අත්කඳොත බන්න.

03.

1)
2)
3)

ඳිංති ලාර්තා කඳොත ගන්න.
ඳිංති ලාර්තා කඳොත කේන්න.
ඳිංති ලාර්තාල කේන්න.

04.

1)
2)
3)

යාගාරකයන් යන්න.
ල්යාගාරයට යන්න.
යාගාරයට යන්න.

05.

1)
2)
3)

ඳරිගණ යක් ගන්න.
ඳරිගණ යක් කේන්න.
ඳරිගණ ය ගන්න.

06.

1)

1975 වැප්තැම්බර් 22

2)

1985 වැප්තැම්බර් 22

3)1965 වැප්තැම්බර් 22

07.

1)

2001 අකගෝව්තු 16

2)

2011 අකගෝව්තු 16

3) 2000 අකගෝව්තු 16

08.

1)

9232

2)

9132

3) 9332

09.

1)

5389

2)

4389

3) 4489

10.

1)

1246

2)

2146

3) 1146
(කුණු Gs;spfs; ………………..)
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II ක ොටව
gFjp II
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විභාග අිං ය:
Rl;nlz; : ..................................................

ඔබට ඇකවන සිංශ ලා යකයි  කදමෂ ඳරිලර්තනය කමි  දක්ලා ඇත. එම 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.

ehd; ngah; tre;jp.

(…………………. )

02.

fbjj;ij jhq;Nfh.

(…………………. )

03.

,d;W jpq;fl;fpoik

(…………………. )

04.

nghOJNghf;F vit?

(…………………. )

05.

itj;jpah; ,y;yah

(…………………. )

ඔබට ඇකවන කදමෂ ලචනකයි  සිංශ ඳරිලර්තනය කමි  දක්ලා ඇත. එම 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.

යන්න පුළුලන් ද?

(…………………. )

02.

ැමතිම ඳාට

(…………………. )

03.

තාලක්

(…………………. )

රන්න ඕනෑ.

04.

තැඳැල් කදඳාර්තකම්න්තුල.

(…………………. )

05.

ක ොකශද ගිකේ

(…………………. )

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

ශඬඳටයට වලන් දී ි ව් තැන් පුරලන්න.
xypehlhit nrtpkLj;J ,il ntspfis epug;Gf.
01.

ශැකමෝම .......................................................................... ආ.. අද ශරිම ව්වන මල්
කඳෝච්චියක් ශදකන්.

02.

මම අද මුලින්ම

රන්කන, ඊකය

බන එ යි. ශැකමෝම කගදර දී
03.

රපු ඳාඩකම් .........................................................
රන්න දුන්න ලැඩ

ෂා කන්ද?

ශරි, දැන් අපි ඒලා බමු. මම ඊකේ ඉගැන්වුකේ විවිධ දැන්වීම් ................................
ලකේ කේලල් පිළිබල.

04.

දැන් ශැකමෝම තමන් ලියපු දැන්වීම ඳන්තිකය ................................................... ඕනෑ.

05.

ශරි නාමලී ලියපු දැන්වීම කියලන්න බන්න. ඔයා ...................................................
දැන්වීම ශැදුකේ.

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.
06.

නාමලීකේ දැන්වීකම් වශන් උත්වලය ඳලත්ලන්කන් වතිකේ කිනම් දින

ද?

1) බදාදා
2) සකුරාදා
3) අඟශරුලාදා
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07.

එම දැන්වීමට අනුල උත්වලකේ ප්රධාන ආරාධිත අමුත්තා

වුද?

1) ඳෂාත් ක්රීඩා ඇමති
2) ඳෂාත් ක්රීඩා අධයක්
3) ක්රීඩා ඇමති

08.

ගුරුතුමී ශමුවීමට ඳන්තියට ආකේ

වුද?

1) ශිය නාය කයක්
2) ශිය නායි ාලක්
3) ශියකයෝ

09.

ාඳ අධයාඳන අධයක්තුමා ඳැමිණිකේ කුමන භාා තරඟ විංවිධානය පිළිබ
වා ච්ඡා කිරිමට ද?
1) කදමෂ භාා දින තරග
2) ඉිංග්රීස භාා දින තරග
3) සිංශ භාා දින තරග

10.

ගුරුතුමී සසුන්ට දැන්වීම් කියලන්න යැයි ඳලවා, ගිකේ ක ොකශේ ද?
1) ගුරු විකේ ාගාරයට
ාඳ අධයාඳන

ාර්යායට

3) විදුශල්ඳතිතුමාකේ

ාර්යායට

2)

(කුණු Gs;spfs; ………………..)
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