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YsIHhka i|yd Wmfoia( 

01. ප්රශ්න පත්රය පෙවන පිටුවෙ පිට පරම්භ පෙ   
02. ish¨uපලිඛිතපඇගයී්භපඅත් අකුරින් පමණක්පලිවිය පයුතුය   ඔෙේපඅත්පඅකුරුපපැහැදිලි ව ලිවීමට වග 
බලා ගන්න. 
03. ඔෙේපිටළිතුරුපA4 ප්රමාණේ පකඩවාිටය කපලිය න් ප(සීරර්පෙකොළපෙහෝපෆුල්සනකැප්පෙකොළපේභපසඳහාප

 ාවිතපකළපහැකිය ) පිටළිතුරුපලිවීේභපදීපකළු ේබෝල් ේපොයින්ට් පෑනක්  ාවිතපකිරීමපසුදුසුපෙ   
04. සාමා යපතරී්ෂණයය කදීපෙමන්පඔෙේපිටළිතුරුපතරිගයකගතපකිරීමපෙහෝපය තුරුපලිය  ය පකිරිම ප
අනසමපෙ ොලැෙේ ප මුත්පවෘශ්යාබාධාත තපිටසුන්පනැ වපවිශ්නනවිවයාලපතාල ාත කාරිය පවිිටන්පඅනසමපලබාධාපදීප
ඇතිපිටසුන්පසඳහාපෙමමප වය මය පඅවාළපෙ ොෙ   

05. කරුයාකමපඔේේ විභාග අංකය පිළිතුරු පත්රේ  ෑෑම පිුවවකම හහ  කකුු  ේක වේ පස හන්ප
කමන්  පිටළිතුරුපත්රෙේ පකිිටදුපසනාා ය කපඔෙේප මපසඳහන්පකිරීෙමන්පනළකින්   

06. තහතපවැ්ෂෙන පරකෘතිය ප ාවිතපකමපිටළිතුරුපත්රෙේ පපහ  පිුවපඅංක ය පකමන් :පඋවා පඑය පිටුවප5ප
කින්පසමන්විතප ්භප1/5, 2/5… රදීපනශ්ෙය න්  

07. ඔෙේපිටළිතුරුපත්රෙේ පතළමුපිටුවනපෙලසපේපොදු මුල් පිුවවප(එය පLMS මගින්පලබාධාගතපහැකිපය  )ප ාවිතප
කමන් ප (බාධලන් : ඇමුණුමප I). අවාළපෙතොදුපමුල්පිටුවනපමුද්රයය පකිරීෙමන්පෙහෝප අත්පඅකුරින්පිට තත්ප
කිරීෙමන්පඔබාධ පලබාධාපගතපහැකිපෙ   

08. ිටළිතුරුපත්රෙේ පමුළු පිුව ගණනපඔෙේපිටළිතුරුපත්රෙේ පමුල්පිටුවෙ පසඳහන්පකළපයුතුපය   

09. පිළිතුරු පිටපේෙහි ඡායාරූප පරිේලෝකනය කර (Scan) එය ෙනි PDF ේගොනුවකට පරිව ෙනය 

කරන්න පතරිෙලෝක ය පlrk ,o රූතෙේ පස්භපූර්යපිටුවනප විටය ාකාමනපරනමයය පවීපඇතිපබාධන පනගප
බාධලාපගන්   
10. ිටළිතුරුපත්රෙේ පතරිෙලෝක ය පකළපරූතය පතැහැිලලිපහා කිය විය පහැකිපබාධන පනගපබාධලාපගන්  ප 

11. LMS ෙනතපත වපිටුවපෙන පෙන මපඋඩුගතපකිරීම ප(Upload) ඉඩපෙ ොෙව පබාධනපසලකන්   

12. පිළිගෙ හැකි එකම ේගොනු ආකෘතිය PDF ේේ  අේේක්ෂකයාේේ විභාග අංකය PDF ේගොනුේේ 

නාමය ේලෑ භාවිෙ ක  යුතු ය.පඋවා පA 12345. 
13. ඔබාධෙේපිටළිතුරුපත්රය පJPEG/JPG ෙහෝපෙන ත්පෙගොනුපනර්ගය කින්පඋඩුගතපකිරීම ප(Upload) ඔබාධ ප
අනසමපෙ ොලැෙේ  

14.  Tnf.a ලිඛිතපmÍCIKj,ප අනසා පඅනුනාවය පපැය 05 ක් ඇතු ෙ LMSප ෙනතපඋඩුගතපකිරීම  
(Upload)පක යුතුපකමන්  ප 
15. ඔබාධෙේපිටළිතුරුපත්රය ප විටපරකාමය  පෙය ොමුපකළපබාධනපස ා:පකමගැනීමපසඳහාප‘ඉිලරිතත්පකම පලදීප
(Submited)’ ය  පනච ය පසමඟපLMSහිපෑම්පූ ණ පිුවේේ තිර රුවක් (Screen shot) ගන් ාපෙලසප
ිටසුන් පඋතෙවසනපෙවනුපලැෙේ   

16. LMS ෙනතපිටළිතුරුපත්රය ්ෂපඋඩුගතපකිරීේභදී (Upload)පhï තා්ෂණණිකපගැ ලුන්ෂපඇතිපෙ ප ්භ 
අෙප්්ෂණකෙය කු ප ඔවුන්ෙේප ිටළිතුරුප ිට තතප විවුත්පතැතෙෙලන්ප exam3@arts.cmb.ac.lkප ෙනතපyels 
blau‚kaපෙය ොමුපකමන්   
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ms<s;=re ,sùu iy LMS fj; Wvq.; lsrSu i|yd ld,h meh ^05& myls' 

tla fldgilska tla m%Yakh ne.ska f;dard f.k m%Yak ;=klg ^03& muKla ms<s;=re imhkak' 

I  fldgi 

1.  
i. lDIsl¾udka;h iy iajNdúl mrsirh w;r we;s  iïnkaO;dj  meyeos,s 

lrkak'                                                ^,l=Kq 08& 

ii. jHdmdrsl f.dúhdf.a wd¾:sl p¾hdj iqÿiq rEm igyka iys;j idlÉPd 

lrkak'                                                 ^,l=Kq 12&                           

                                                                                                                  

   2. 
 

i. lDIsld¾ñl kùlrKfha m%udKh ;SrKh lrk idOl folla meyeos,s lrkak'            
                                                      ^,l=Kq 08& 
 

ii. ixj¾ê; rgj,ska WodyrK f.k yer olajñka j¾;udk f.dùka kùk 

lDIsld¾ñl ;dlaIKh Ndú; lsrSfñ m%jK;d idlÉPd lrkak'    ^,l=Kq 12& 

                                                                                                 

II fldgi 

    3. 

i. ’Y%S ,xldfõ l¾udka; m%dfoaYSh uÜgñka ia:dk.; ùu rfgys m%dfoaYSh 

ixj¾Okh flfrys M,odhs f,i odhl ù we;'¶ fuu woyig Tn tl. 

jkafkao@ WodyrK iys;j úuikak'                         ^,l=Kq 12& 

 

ii. Y%S ,xldfõ l¾udka; ia:dk.; ùfïoS foaY.=Ksl idOl jeo.;a ù we;s 

wdldrh myokak'                                         ^,l=Kq 08&  

 
                                                                      

 



4. 

i. ’ld¾ólrKh¶ w¾: olajkak'                               ^,l=Kq 05&  
 

ii. ld¾ñl úma,jh wd¾:sl iy iudcSh jYfhka udkj iudchg we;sl, n,mEu 

úfúpkd;aulj úuikak'                                   ^,l=Kq 05& 

 
 

III fldgi 

5. 

i. Y%S ,xldfõ .%dóh iy kd.rsl ckdjdi w;r fjkialïj,g n,mdk ,o idOl 

úuikak'                                                ^,l=Kq 10& 

 

ii. j¾;udk k.rhl kd.rsl N+ñ mrsfNda. rgdj wOHkh lsrSfïoS W,auka iy 

yersiaf.a nyq kHIaál wdlD;sfhys (Ulman  and Harris-Multiple Nuclei Model) 

WÑ;Ndjh iqÿiq WodyrK iys;j idlÑPd lrkak'             ^,l=Kq 10& 

6.   

i. w.% kd.rSlrK l%shdj,sh flfrys n,mdkq ,nk idOl ksYaÑ; WodyrK 

olajñka úuikak'                                         ^,l=Kq 10& 

 
                                                       

ii. yrs; k.r ixl,amh ;=<ska kd.rsl ck;djg ysñjk jdis  idlÑPd lrkak'                                           

                                                      ^,l=Kq 10& 

 

 

@@@@@@@@@ 

 


