රාජ්ය භාෂා ප්රවීණතාා ිභභායේ ාාික

රීක්ෂෂතට ේරී  ිටින

පේක්ෂෂ ට්  ඳහාා ිභේෂෂ පරේසඳ ාාාාා

IV ාට් ා - ිටිංාා/ේසාළ
ශ්රාත ුසඳාාා ගයීම්  රීක්ෂෂතට ඳහාා ප්රෂ

ර්ර ඳ ඳ ා

ක ාරට

1 ක ොටව
එක් ලචනයක් 02 ලරක් බැගින් ශ්රලයයට වලවථාවල වවිනන් ලචන 10ක් සිංශ/කෙමෂ භවවකලන් ඉදිරිපත් රන වතර එය
ඉතව කශොඳින් ශ්රලයය රිනන් ී  ති  ලරයකයන් වක්ර විනයවවය නිලැරදි එම ලචනය වහිත පිළිතුර කතෝරව යටින් ඉරක්
තඳිය යුතු ය.
උෙව :

කෙමෂ
පිළිතුර ී  ති  ආ
ප්රථනවිං ය
01

- ශ්රලයය ිරීමමට ැකබන ලචනය
- “ehd;”;
වරය
පිළිතුරු 03ක් වහිත ලරයය
1) ehd; 2) ehz;
3) ehk;
(නිලැරදි පිළිතුර කතෝරව යටින් ඉරක් තඳිය යුතු ආ රය)

උෙව:

සිංශ
පිළිතුර ී  ති  ආ
ප්රථන විං ය
01

-ශ්රලයය ිරීමමට ැකබන ලචනය - “වපි”
වරය
පිළිතුරු 03ක් වහිත ලරයය
1) වපි 2) වප 3) වපී
(නිලැරදි පිළිතුර කතෝරව යටින් ඉරක් තඳිය යුතු ආ රය)

2 ක ොටව
2:1:

එක් ලචනයක් 02ලරක් බැගින් සිංශ ලචන 05ක් ශ්රලයයට වලවථාවල වවන වතර එම ලචන කෙමෂ භවවලට
පරිලර්තනය ර ලියූ පිළිතුරක් තත. එම පිළිතුර ලයව රයවකූලවල නිලැරදි වක්ර විනයවව වහිතල ශව නිලැරදිල
පරිලර්තනය ර තත්නම් ශරි කුය ෙ එකවේ කනොමැි  නම් ලැරදි කුය ෙ කයොෙන්න.
උෙව :

ශ්රලයය ිරීමමට ැකබන ලචනය
පිළිතුර ී  ති  ආ වරය -

2:2:

-

1)

“ගම”

2)

“පන්ි ය”

01.

Cu;

...........................

02.

tFg;Gf;F

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

එක් ලචනයක් 02ලරක් බැගින් කෙමෂ ලචන 05ක් ශ්රලයයට වලවථාවල වවන එම ලචන සිංශ භවවලට පරිලර්තනය
ර ලියූ පිළිතුරක් තත. එම පිළිතුර ලයව රයවකූලවල නිලැරදි වක්ර විනයවව වහිතල ශව නිලැරදිල පරිලර්තනය ර
තත්නම් ශරි කුය ෙ එකවේ කනොමැි  නම් ලැරදි කුය ෙ කයොෙන්න.
උෙව :

ශ්රලයය ිරීමමට ැකබන ලචනය

-

පිළිතුර ී  ති  ආ වරය ආ වරය -

1) Gj;jfk;
2) ehL
01.

කපොත

01.

රටලල්

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

3ක ොටව
සිංශ/කෙමෂ භවවකලන් විංලවෙයක් කේනයක් කශෝ ාවලක් ලැනි කෙයක් ශ්රලයය ර තුරරින් ප්රථන 10 ට පිළිතුරු
ලිවීම. කමම ප්රථන 10 හි ුරදුුර පිළිතුර කතෝරව යටින් ඉරක් තඳීමට ප්රථන 05 ක් ශව පිළිතුරු ලිවීමට ප්රථන 05ක් තතුෂත්ය.
ථ

ාැකිටා ගයීමේ්  රීක්ෂෂතට ඳහාා ප්රෂ

ර්ර ඳ ඳ ා

ක ාරට

1. තමවගැනශැඳින්වීමක්.(කුණු හිින කනොකේ)
2. කෙන ෙ ක ටි ලව ය ිරහිපයක් නිලැරදි උ්චචවරයය වහිතල ්දෙ නගව ිරයවීම.
3. කපොදු

රුණු වම්බන්ධ ප්රථන 5 ට පිළිතුරු වැපීමම.

4. තමවකේ රැිරයව ක්කේත්රයට වෙවෂ ලන


රුණු වම්බන්ධල ප්රථන ිරහිපය ට පිළිතුරු වැපීමම.

කමමසයලුක ොටවථලී විංඛ්යවවම්බන්ධප්රථනෙඉදිරිපත්වියශැිරය.

