
විභාග පරිපාටිය  

 මමහි දී ශ්රවණය    ිය ීමම  ිවීමම ා  ථනය   ය ංරචකථ  4ම  රීක්ෂණය   ක්ෂ මථම.   

සංරචකය කාය ප්රන  ප්ර සකකකසනම කුණු  සමත් වීම සඳහා බා  එක් 

එක් කකොටසට බා ගත යුතු 

අලම කුණු  

ශ්රවණය  රැ  01 මථො ං් 4යි  ප්රශ්්ය 40යි 100 40 

ිය ීමම රැ  01 මථො ං් 3යි  ප්රශ්්ය 40යි 100 40 

ිවීමම රැ  01 මථො ං් 2යි  ප්රශ්්ය 2යි 100 40 

ථනය  මිනිත්තු 30 මථො ං් 4යි  100 40 

 

 දිරි දීමය  කබ  ගැනීම  ාැියවණය කකුණු රච ං න් කබ  ගැනීම  යම් ඇගයීම  ක්ෂ ථචය  

ශ්රවණය   ිය ීමම  ිවීමම ා  ථනය   ය ංරචකථ ංම්බන්යම න් රා  රරිදි කුංක  වණ්ෂ 

ළඟ  ථචමගය තිබි  යුතු   

කුණු 

පරාසය 

අකේක්ෂිත කුසතාල 

100 - 80 සි ලු ංරචකථ 

පිළිබඳ ඉතා 

පුළුල් පරාසයක 

පකතුරුණු 

දකනුමක් ංහි  

වි  යුතු    

ශ්රලයය - ංචක මමන්ම ං චග.භ මේශ්ය මාෝ ං ථච්ඡ  ආදි  

ංවණන් දී ඉ   මාොඳින් අවණමබෝය ථච ගැනීමම් ාැිය  වණ තිබි  

යුතු    

කියවීම - ගැඹුරු ථරුණු ඇතුළත් මේඛය  නයතිථ ථරුණු 

ංහි  මේඛය ආදි  ිය වණ  මාොඳින් අවණමබෝය ථච ගැනීමම් 

ාැිය  වණ තිබි  යුතු    

ලිවීම - දී.ඝ ිවපි  චකය   විං් ච ත්මථ ා  විශ්්මේණය ත්මථ  

මේඛය ආදි  ඉ   මාොඳ මට් මින් ිවීමමම් ාැිය  වණ තිබි  

යුතු    ඒවණ  ිවඛි  භ ණ මවණන් වණය ථචය නුලවකවණ ිවවි   යුතු    

කථ ය - ං ම යය ථ  බමා  දී මමන්ම විේවණත් ථතිථ වණක දී 

ථරුණු දැ්ෂීමම ත්  මේශ්ය මාෝ අවණං්න මවණොචි වණ ්ෂණණිථ 

ථන  රැවණැත්ීමම ත් මාොඳ ාැිය  වණ්ෂ තිබි  යුතු   
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79 - 65 සි ලු ංරචකථ 

පිළිබඳ  පුළුල් 

දකනුමක් ංහි  

වි  යුතු    

ශ්රලයය - ංචක ංරවණ ද මාොඳින් මමන්ම ං චග.භ මේශ්ය මාෝ 

ං ථච්ඡ  ආදි  ංවණන් දී අවණමබෝය ථච ගැනීමම් ාැිය  වණ තිබි  

යුතු    

කියවීම - ගැඹුරු ථරුණු ඇතුළත් මේඛය  නයතිථ ථරුණු 

ංහි  මේඛය ආදි  ිය ීමමම් ාැිය  වණ ා  අවණමබෝය ථච 

ගැනීමම් ාැිය  වණ තිබි  යුතු    

ලිවීම - දී.ඝ ිවපි  චකය   විං් ච ත්මථ ා  විශ්්මේණය ත්මථ  

මේඛය ආදි  ිවීමමම් ාැිය  වණ ංෑමාය  චම් මාොඳ මට් මථ 

තිබි  යුතු    ඒවණ  ිවඛි  භ ණ මවණන් වණය ථචය නුලවකවණ ිවවි   

යුතු    

කථ ය - ං ම යය ථ  බමා  දී මමන්ම විේවණත් ථතිථ වණක දී 

ථරුණු දැ්ෂීමම ත්  මේශ්ය මාෝ අවණං්න මවණොචි වණ ්ෂණණිථ 

ථන  රැවණැත්ීමම ත්  ාැිය  වණ තිබි  යුතු   

64 - 50 සි ලු ංරචකථ 

පිළිබඳ දකනුමක් 

සහිත වි  යුතු 

   

ශ්රලයය - ංචක ංරවණ ද  මේශ්ය මාෝ ං ථච්ඡ  ආදි  ංවණන් දී 

අවණමබෝය ථච ගැනීමම් ං ම යය ාැිය  වණ තිබි  යුතු    

කියවීම - ගැඹුරු ථරුණු ඇතුළත් මේඛය  නයතිථ ථරුණු 

ංහි  මේඛය ආදි  ිය ීමමම් ාැිය  වණ ා  ම්  චම්ෂ 

අවණමබෝය ථච ගැනීමම් ාැිය  වණ  ා  ංචක ථරුණු ඇතුළත් 

මේඛය මාොඳින් අවණමබෝය ථච ගැනීමම් ාැිය  වණ තිබි  යුතු 

   

ලිවීම - ිවපි  චකය   විං් ච ත්මථ ා  විශ්්මේණය ත්මථ  

මේඛය ආදි  ිවීමමම් ං ම යය මට් මම් ාැිය  වණ තිබි  යුතු 

   ඒවණ  ිවඛි  භ ණ මවණන් වණය ථචය නුලවකවණ ිවවි   යුතු    

කථ ය - ං ම යය ථ  බමා  දී මාොදින් ා  විේවණත් ථතිථ වණක 

දී  ම්  චමථ ථරුණු දැ්ෂීමම ත්  අවණං්න මවණෝචි වණ ථන  

රැවණැත්ීමම ත්  ං ම යය  ාැිය  වණ තිබි  යුතු   
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