රාජ්ය භාෂා ප්රවීණතාා ිභභායේ ාාික

රීක්ෂෂතට ේරී  ිටින

පේක්ෂෂ ට්  ඳහාා ිභේෂෂ පරේසඳ ාාාාා

I ,II, III ාට් ම් - ිටිංාා/ේසාළ
ශ්රාත ුසඳාාා ගයීමම් රීක්ෂෂතට ඳහාා ප්රෂ

ර්ර ඳ ඳ ා

ක ාරට

1ක ොටස
එක් වා යයකක් 02 වරක් බැගින් ශ්රවයයකට වවසථාාව සසසිනන් වා ය 10ක් සිංහස/කෙමළ භාෂාකවන් ඉදිරිඳත් රන වතර එයක
ඉතා කහොඳින් ශ්රවයයක රිනන් දී ඇති වරයකයකන් වක්ෂර විනයාසයක ආදි සයකලු රුණු නිවැරදිව එම වා යම සහිත පිළිතුර
කතෝරා යකටින් ඉරක් ඇඳියක යුතු යක.
උො :

කෙමළ - ශ්රවයයක ිරීමමට සැකබන වා ය - “ ehd; tPl;Lf;FNghNwd;”;
පිළිතුර දී ඇති ආ ාරයක
ප්රශ්ථනවිං යක
පිළිතුරු 03ක් සහිත වරයයක

01. 1)ehd; tPl;Lf;FNghNwd;.2) ehd; tPl;LfFNghnwd;.3) ehd; tPl;Lf;FNrd;Nwd;.
(නිවැරදි පිළිතුර කතෝරා යකටින් ඉරක් ඇඳියක යුතු ආ රයක)
උො:

සිංහස -ශ්රවයයක ිරීමමට සැකබන වා ය
- “මම කෙෙර යකනවා.”
පිළිතුර දී ඇති ආ ාරයක
ප්රශ්ථන විං යක
පිළිතුරු 03ක් සහිත වරයයක
01.

1) මම කෙෙර යකනවා.2) මම කෙධර යකනවා.3) මම කෙෙර යකින.
(නිවැරදි පිළිතුර කතෝරා යකටින් ඉරක් ඇඳියක යුතු ආ රයක)

2ක ොටස
2:1:

කෙමළ භාෂාකවන් වා ය 0කක් ශ්රවයයක සහා සැක.. එහිදී එක් වා යයකක් කෙවරක් බැගින් ශ්රවයයකට වවසථාාව සසසන
වතර එම වා ය සිංහස භාෂාවට ඳරිවර්තනයක ර ලියූ පිළිතුරක් ඇත. එම පිළිතුරවයා රයාකූලසව, නිවැරදි වක්ෂර
විනයාස සහිතව හා නිවැරදිව ඳරිවර්තනයක ර ඇත්නම් හරි සකුය ෙ එකසේ කනොමැති නම් වැරදි සකුය ෙ කයකොෙන්න.
උො :

ශ්රවයයකට සැකබන වා ය පිළිතුර දී ඇති ආ ාරයක -

2:2:

01.

“ehd; NrhWrhg;gpl;Nld;.”

02.

“ehd;tPl;Lf;FNghNwd;”.

01.

මම බත්

02.

මම කෙෙර ගියකා

ෑකවින.

...........................
...........X................

සිංහස භාෂාකවන් වා ය 0කක් ශ්රවයයක සහා සැක.. එහිදී එක් වා යයකක් කෙවරක් බැගින් ශ්රවයයකට වවසථාාව සසසන
වතර එම වා ය කෙමළ භාෂාවට ඳරිවර්තනයක ර ලියූ පිළිතුරක් ඇත. වයා රයාකූලසව, නිවැරදි වක්ෂර විනයාස
සහිතව හා නිවැරදිව ඳරිවර්තනයක ර ඇත්නම් හරි සකුය ෙ එකසේ කනොමැති නම් වැරදි සකුය ෙ කයකොෙන්න.
උො :

ශ්රවයයකටසැකබනවා ය -

01. “මම ෙමට යකනවා.”
02. “මමබත් නවා.”

පිළිතුර දී ඇති ආ ාරයක -

01.

ehd; CUf;FNghNwd;. ...........................

02.

ehd; NrhWrhg;gpl;Nld; ...........X................

3 ක ොටස
සිංහස/කෙමළ භාෂාකවන් සිංවාෙයකක්, කේශ්නයකක් කහෝ ාාවක් වැනි කෙයකක් ශ්රවයයක ර ඇුරරින් වසන ප්රශ්ථන 10 ට පිළිතුරු
ලිවීම. කමම ප්රශ්ථන 10 හි හිසථතැන් පිරවීමට ප්රශ්ථන 0ක ක් හා නිවැරදි පිළිතුර කතෝරා යකටින් ඉරක් ඇදීමට ප්රශ්ථන 0කක් ඇතුළත්යක.
ථ ාැකිටාගයීමේම්රීක්ෂෂතට ඳහාා ප්රෂ
1.

ර්ර ඳ ඳ ා

ක ාරට

තමා ෙැන හැඳින්වීමක් (සකුණු හිින කනොකේ)

2. කෙන සෙ කේෙයකක් නිවැරදි උච්චාරයයක සහිතව ශ්.ෙ නො ිරයකවීම.
3. කෙන සෙ මාතෘ ාවක් ඇුරරින් ඳීමක්ෂ වරයකා සමඟ සිංවාෙයකක් ඳැවැත්වීම.
4. තමාකේ රැිරයකා ක්කෂේත්රයකට වොස වන රුණු සම්බන්ධව විසථතරයකක් ිරීමම කහෝ ඳැහැදිලි ිරීමමක් කහෝ වසකූ සබන
ප්රශ්ථන සහා පිළිතුරු දීමක් කහෝ ළ යුතුයක.
උො : විභාෙ වකේ ෂ යකාකේ තනතුර කහෙ නිසධාරි නම් කසෞඛ්ය ක්කෂේත්රයක ඇුරරින් කමම ප්රශ්ථනයක ඉදිරිඳත් කේ.


කමමසයකලුක ොටසථවසදීසිංඛ්යාසම්බන්ධප්රශ්ථනෙඉදිරිඳත්වියකහැිරයක.

