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රාජ්ය භාාාා භෙපාා්තමෙන්තුව 
murfUk nkhopfs; jpizf;fsk; 

 
 

ශ්රව  භුසලතමා භාීක්ෂා   
nrtpkLj;jy; jpwd; ghPl;ir 

         
 

සිංහත භ- IV  වන මට්ටම 

rp;q;fs  භ- භ IV MtJ kl;lk; 
 
 
 

I ක ොටව 

gFjp I 
 
 

 

 

හඬාට ට භලව්ත භදී භඔබට භඇෙලන භවචන/ඉත්ෂකන භනිවැරදිව භලි ා භඇති භපිළිුර භෙමෝරා භ ටි්ත භඉර්ෂ භ
අඳි්තන. භxypehlhit nrtpkLj;J ePq;fs; Nfl;Fk; thf;fpaq;fis / ,yf;fq;fis 
rhpahff; nfhz;l tpiliaj; njhpT nra;J mjd; fPo; NfhbLq;fs;.     
 
 

01. 1) කදඳාර්තුකේන්තුල 2) කදඳාරතකේන්තු 3) කදඳාර්තකේන්තුල 

02.      1)  ේ රුලා   2)  ේ රුල  3) ගේ රුලා 

03.      1)  සකුරාද   2) බදාදා  3) සකුරාදා   

04. 1) ලියන්නා   2) ලියන්න  3) යන්න 

05. 1) බ ිංකුල   2) බිංකුල  3) බ න්කුල 

06. 1)ශය     2) ඳශ   3) ශත 

07. 1) එක ොෂශ   2) එක ොශ   3) කදොශ 

08. 1) විස කද     2) විස තුන  3) විව්ව 

09. 1) තිව් කද    2) තිව් තුන   3) තිව් ඳශ 

10. 1) ශතලිව් ඳශ  2) ශතළිශ  3) ශතළිව් ඳශ 

 

(තුසණු භGs;spfs; ……………………) 

 

 

 

 
 

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

S IV - PI - 02 උත්තර ඳත්ර ඳීක්ෂ ක  ප්රකයජනනය 
වශා ඳමණි. 

tpilj;jhs; kjpg;gPl;lhshpd; 
cgNahfj;jpw;fhf kl;Lk; 

ප්ර්න ඳත්රය: 
tpdhg; gj;jpuk;  

කුණු 
Gs;spfs; 

I ක ොටව 
gFjp I 

 

II ක ොටව 
gFjp II 

 

III ක ොටව 
gFjp III 

 

මුළු කුණු 
nkhj;jg; 
Gs;spfs; 
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II ක ොටව 

gFjp II 
 
 
 
 
 

ඔබට ඇකවන සිංශ ලචනකයහි කදමෂ ඳරිලර්තනය කමහි ද්ෂලා ඇත. එම ඳරිලර්තනය කිීකම 

නිල රදි නේ ශරි (√ ) කුණ ද ල රදි නේ ල රදි ( X ) කුණ ද කයොදන්න. 
ePq;fs; nrtpkLf;Fk; rpq;fs nrhw;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. 
 

1. g+f;fs;  (…………………. ) 

2. vl;L   (…………………. ) 

3. ,y;ya;  (…………………. ) 

4. rhwjp   (…………………. ) 

5. tFg;G   (…………………. ) 

 

ඔබට ඇකවන කදමෂ ලචනකයහි සිංශ ඳරිලර්තනය කමහි ද්ෂලා ඇත. එම ඳරිලර්තනය කිීකම 
නිල රදිනේ ශරි (√ ) කුණද ල රදි නේ ල රදි ( 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. 

 
1. ඳාටවාාල  (…………………. ) 

2. ශය    (…………………. ) 

3. ඕන නෑ   (…………………. ) 

4. ඳරිඳාන නිධාරි (…………………. ) 

5. කබකශත් කඳති (…………………. ) 

 

 

 

 

 

(තුසණු භGs;spfs; ……………………) 

 

S   IV - P II - 02 විභාග අිං ය: 
Rl;nlz; : .................................................. 
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III ක ොටව 

gFjp III 
  

හඬාට ට ලව්ත දී නිවැරදි පිළිුර ෙමෝරා  ටි්ත ඉර්ෂ අඳි්තන. 
xypehlhit nrtpkLj;J rhpahd tpilia njhpT nra;J mjd; fPo; NfhbLf. 
  

 

01. ගේඳශ මිනින්කදජරු  ාර්යායට දූර තන ඇමතුම දුන්කන්  වුද? 

 

1. වමදරා 

2. සරිඳා 

3. විමරත්න 

4. සරිලර්ධන 

 

02. මිනින්කදජරු අධි ාරිට  තා කිීකමට අලය වූකේ  ාට ද? 

 

1. මිනින්කදජරු සරිඳාට 

2. රියදුරු සරිඳාට 

3. වමදරාට 

4. සරිකවේනට 

 

03. වමදරා ඇමතුම මාරු  කෂේ ක ොකශේට ද? 

 

1. ඳාන අිංයට 

2. ගිණුේ අිංයට 

3. මිනින්කදජරු  ාර්යායට 

4. රියදුරු විකේ ාගාරයට 

 

04. මිනින්කදජරු අධි ාරි රියදුරුට යන්න  කිේකේ ක ොකශේ ද? 

 

1. ගේඳශ දුේරිය වථ්ානයට 

2. ගේඳශ බව් න ලතුේ කඳොෂට 

3. බදුල් ක ජච්චියට 

4. මිනින්කදජරු  ාර්යාය ට 

 

S IV – PIII - 03 විභාග අිං ය: 
Rl;nlz;  : ................................................. 
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05. මිනින්කදජරු මශත්තයා වමඟ දියතාකේ සට එන පිරිව කීකදකන්ෂ ද? 

 

1. 05 

2. 03 

3. 02 

4. 01 

හඬාට ට භලව්ත භදී භ භහිල් භමැ්ත භපුරව්තන. 
xypehlhit nrtpkLj;J ,il ntspfis epug;Gf.     

 

 

06. ඔයා ටි ්ෂ  ලින්  දුේරිය කඳොකෂේ ඉන්න. එතක ොට ............................................... 

ම ණික්ෂ  ක ජච්චිය එන කේදි ාල දුේරිය කඳොකෂන් නිකේදනය  රයි.  

07. මිනින්කදජරු මශත්තයක  දුර ථන අිං ය ලියාගන්න.  071-4393110.   

එයාක  නම ......................................................................... 

08.  එම දුේරිය රාගම, කදමටකගොඩ , ..................................................................... ශා 

ක ොෂඹ ක ොටුල යන දුේරිය ව්ථානල නලත්ලනලා ඇත. 

09. වර්ා එන ක ජච්චිය ඳව්කලනි ................................................................. එන්කන්. මම 

එතන කවනඟ පිටකලන කදොර ෂඟ ඉන්නේ.    

10. අපි දියතාල ම නුේ ශා සතියේගත කිීකකේ  ආයතනය කියා ලියා තියන 

........................................................................ ටී ර්ට් ඇා ඉන්කන්.  

 

 

 

 

(තුසණු භGs;spfs; ……………………) 


