
 

 

 

රාජ්ය භාාාා භෙපාා්තමෙන්තුව 

ාාාා භප්රවීණතමා භිභාාය  
 

 

 

 

ිභෙ ේා භසටහන භ- 

ිභාාය භඅෙේක්ාක ්තෙේ භාහසුව භහා භමඟ භෝතිභම භපිණිස භාාාා භප්රවීණතමා භ

ිභාායෙේ භකථන භහැකි ා භාරීක්ාත  භසඳහා භආප්ත  භොොදු භප්ර නන භාහම භ

පක්වා භඇම. 

 

 

Ivමට්ටම 

1වන භෙකොටස 

ෙමම භෙකොටස භසි ලු භඅෙේක්ාක ්ත භසඳහා භොොදුෙේ. 

01. ඔබපිළිබහැඳින්වීමක්කරන්න. (නම,ගම,ලයස යනාදී) 

02. 1. සතියේ දලස්  පිළියලළින් සහන් කරන්න. 

2. අවුරුද්යද් මුල් මාස 06 පිළියලළින් සහන් කරන්න. 

3. 1 -10 දක්ලා ඉක්කම් පිළියලළින් සහන් කරන්න. 

4. දැන් යලාල කීයද? 

5. ඔයේ උඳන් දිනය කලදාද? 

 

 

11වන භෙකොටස 

 

ෙමවැනි භසරල භප්ර නන භීපා කට භපිිතුු  භසැාිය  භුතු . 
 

 

 1. අභ්යාස යඳක ක ළ ළ කීයද? 

 2. ඔබ ංකායේ යාමට කැමතිම ස්ථානය කුමක්ද? 

 3. ඔබ කැමතිම ඳාට කුමක්ද? 

 4. අද දිනය කලදාද? 

 5. යමහි දක්නට ැයබන භ්ාණ්ඩ 03ක් නම් කරන්න. 
 

 

 1. ඳෑනක ළ ළ කීයද? 

 2. ඔබ කැමතිම ඳළතුර කුමක්ද? 



 

 

 3. ඔබ කැමතිම ඳාට කුමක්ද? 

 4. ඔබයේ යයයහළියයේ නම  කුමක්ද? 

 5. යම්සය ම  ඇති භ්ාණ්ඩ 03ක් නම් කරන්න. 

 

 

 

 

 1. යඳකල් යගඩියක ළ ළ කීයද? 

 2. ඔබ කැමතිම එළලළු ලර්ගය කුමක්ද? 

 3. ඔබ කැමතිම ඳාට කුමක්ද? 

 4. ඔබයේ ආය න ප්රධාියායේ නම කුමක්ද? 

 5. කාර්යායේ දක්නට ැයබන භ්ාණ්ඩ 03ක් නම් කරන්න. 

 

 

 1. සීි කියෝලක ළ ළ කීයද? 

 2. ඔබ කැමතිම ම කුමක්ද? 

 3. ඔබ කැමතිම ඳාට කුමක්ද? 

 4. මාසයක සති කීයක් තියේද? 

 5. ිලයසේ දක්නට ැයබන භ්ාණ්ඩ 03ක් නම් කරන්න. 

 

 

 1. ඳැන්සක ළ ළ කීයද? 

 2. අද දිනය කලදාද? 

 3. ඔබ කැමතිම ඳළා ලර්ගය යමකනලාද? 

 4. ඔබට සයහෝදර සයහෝදරියන් කීයදයනක් ඉන්නලාද? 

 5. රාත්රියට අහයසේ දක්නට ැයබන යද්ලල් 03ක් නම් කරන්න. 

 

 1. හාල් කියෝලක ළ ළ කීයද? 

 2. සතියකට දින කීයක් තියේද? 

 3. ඔබ කැමතිම ම කුමක්ද? 

 4. ඔබ දිනඳ ා කියලන පුලත්ඳ ක් නම් කරන්න. 

 5. මහජනයාට යසේලය බා ග  හැකි රාජය ආය න 03ක් නම් කරන්න. 

 
 

 
 

 

 

 1. ඳරිප්පු කියෝලක ළ ළ කීයද? 

 2. ඔබයේ මේ භ්ාෂාල කුමක්ද? 

 3. ඔබ කැමතිම ඳළතුර කුමක්ද? 

 4. ඔබයේ ළ තුරායේ උඳන්දිනයට සුබ ඳ න්යන් යකයසේද? 

 5.  ැඳැල් කාර්යායක දැකිය හැකි  යද්ලල් 03ක් නම් කරන්න. 
 
 

 

 



 

 

 1. ලියුම් කලරයක ළ ළ කීයද? 

 2. අලියා යමකන ඳාටද? 

 3. ඔබ කැමතිම ඇඳුම කුමක්ද? 

 4. යඳකයළන් ළ ළදී ග  හැකි එළලළු ලර්ගයක් නම් කරන්න. 

 5. ඔබ දන්නා පුලත්ඳත් 03ක් නම් කරන්න. 

 

 

 1. පිටි කියෝලක ළ ළ කීයද 

 2. ගිරලා යමකන ඳාටද? 

 3. ඔබ කැමතිම කෑම කුමක්ද? 

 4. ඔයේ ළ තුරායේ නම කුමක්ද? 

 5. ඳන්ති කාමරයක දක්නට ැයබන ද්රලය 03ක් නම් කරන්න. 

 

 

 1. ඳාන් යගඩියක ළ ළ කීයද? 

 2. යඳකයළන් ළ ළදී ග  හැකි ඳතුරු ලර්ගයක් නම් කරන්න 

 3. කපුටා යමකන ඳාටද? 

 4. ඔබ කැමතිම බීම ලර්ගය කුමක්ද? 

5. ිලයසේ දක්නට ැයබන විදුලි උඳකරණ 03ක් නම් කරන්න 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


