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YsIHhka i|yd Wmfoia( 

01. ප්රශ්න පත්රය දෙවන පිටුදේ සිට ආරම්භ දේ. 
02. ish¨u ලිඛිත ඇගයීම් අත් අකුරින් පමණක් ලිවිය යුතුය. ඔදේ අත් අකුරු පැහැදිලි ව ලිවීමට වග 
බලා ගන්න. 
03. ඔදේ පිළිතුරු A4 ප්රමාණදේ කඩොසියක ලියන්න (සීආර් දකාළ දහෝ ෆුල්ස්කැප් දකාළ දම් සඳහා 
භාවිත කළ හැකිය). පිළිතුරු ලිවීදම් දී කළු දබෝල් දපායින්් පෑනක් භාවිත කිරීම සුදුසු දේ. 
04. සාමානය පරීක්ෂණයකදී දමන් ඔදේ පිළිතුරු පරිගණකගත කිරීම දහෝ යතුරු ලියනය කිරිමට 
අවසර දනාලැදේ. නමුත් ෙෘශයාබාධිත සිසුන් වැනි විශ්වවිෙයාල පාලනාධිකාරිය විසින් අවසර ලබා දී 
ඇති සිසුන් සඳහා දමම නියමය අොළ දනාදේ. 
05. කරුණාකර ඔදේ විභාග අංකය පිළිතුරු පත්රදේ සෑම පිටුවකම ඉහළ ෙකුණු දකළවදර් සටහන් 
කරන්න. පිළිතුරු පත්රදේ කිසිදු ස්ථානයක ඔදේ නම සඳහන් කිරීදමන් වළකින්න. 
06. පහත ෙැක්දවන ආකෘතිය භාවිත කර පිළිතුරු පත්රදේ පහළ පිටු අංකනය කරන්න: උො. එය පිටු 5 
කින් සමන්විත නම් 1/5, 2/5… ආදී වශදයන්. 
07. ඔදේ පිළිතුරු පත්රදේ පළමු පිටුව දලස දපාදු මුල් පිටුව (එය LMS මගින් ලබාගත හැකි ය.) භාවිත 

කරන්න (බලන්න: ඇමුණුම I). අොළ දපාදු මුල් පිටුව මුද්රණය කිරීදමන් දහෝ අත් අකුරින් පිටපත් 
කිරීදමන් ඔබට ලබා ගත හැකි දේ. 
08. පිළිතුරු පත්රදේ මුළු පිටු ගණන ඔදේ පිළිතුරු පත්රදේ මුල් පිටුදේ සඳහන් කළ යුතු ය. 

09. පිළිතුරු පිටපදතහි ඡායාරූප පරිදලෝකනය කර (Scan) එය තනි PDF දගානුවකට පරිවර්තනය 
කරන්න. පරිදලෝකනය lrk ,o රූපදේ සම්ූර්ණ පිටුව නිසියාකාරව ආවරණය වී ඇති බවට වග 
බලා ගන්න. 
10. පිළිතුරු පත්රදේ පරිදලෝකනය කළ රූපය පැහැදිලි හා කියවිය හැකි බවට වග බලා ගන්න.  
11. LMS දවත තනි පිටු දවන දවනම උඩුගත කිරීමට (Upload) ඉඩ දනාදෙන බව සලකන්න. 
12. පිළිගත හැකි එකම දගානු ආකෘතිය PDF දේ. අදප්ක්ෂකයාදේ විභාග අංකය PDF දගානුදේ 
නාමය දලස භාවිත කළ යුතු ය. උො. A 12345. 

13. ඔබදේ පිළිතුරු පත්රය JPEG/JPG දහෝ දවනත් දගානු වර්ගයකින් උඩුගත කිරීමට (Upload) ඔබට 
අවසර දනාලැදේ. 
14.  Tnf.a ලිඛිත mÍCIKj, අවසාන අනුවාෙය පැය 05 ක් ඇතුළත LMS දවත උඩුගත කිරීමට 

(Upload) කටයුතු කරන්න.  
15. ඔබදේ පිළිතුරු පත්රය නිසි ආකාරයට දයාමු කළ බව සනා: කරගැනීම සඳහා ‘ඉදිරිපත් කරන ලදී 
(Submited)’ යන වචනය සමඟ LMSහි සම්ූර්ණ පිටුදේ තිර රුවක් (Screen shot) ගන්නා දලස 
සිසුන්ට උපදෙස් දෙනු ලැදේ.  

16. LMS දවත පිළිතුරු පත්රයක් උඩුගත කිරීදම්දී (Upload) hï තාක්ෂණික ගැටලුවක් ඇති දේ නම් 
අදප්ක්ෂකදයකුට ඔවුන්දේ පිළිතුරු පිටපත විෙුත් තැපෑදලන් exam3@arts.cmb.ac.lk yels 
blau‚ka දයාමු කරන්න. 
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පිළිතුරු ලිවීම සහ LMS දවත උඩුගත කිරීම සඳහා කාලය පැය 05 කි. 

ප්රශන් තුනකට (03& පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. 

………………………………………………………………………………………………… 

1'  (i)  mD:sú N+ úoHd;aul b;sydifha foaY.=Ksl fjkiaùusj,g fya;= jQ fN!u idOl folla   

        ms<sn|j úfjSpkd;aulj úuikak'                                ^jpk 600 ( ,l=Kq 10&                                                                                                   

   (ii)  foaY.=K úoHd úIh lafIa;%h ;=< mqrd-foaY.=K úoHdj yeoErSfuS jeo.;alu idlpsPd  

         lrkak'                                                            ^jpk 600 ( ,l=Kq 10&    

 

 

 

2'  (i)  “mD:súfha yrs;d.dr wdprKh jeä oshqKq ùu flfrys jvd;au j.lsj hq;= idOlh   

          jkqfha udkj l%shdldrs;ajhkah'” ksYaÑ; WodyrK olajñka fuu m%ldYh ms<sn|j  

          Tnf.a woyia olajkak'                                            ^jpk 600 ( ,l=Kq 10&                                                                                                   

 

 (ii)   mD:Súfha iajNdúl foaY.=Ksl ls%hdj,ska fjkia ùu flfrys f.da,Sh WKqiqus ùu Þhl 

       ù we;s wdldrh meyeos,s lrkak'                                  ^jpk 600 ( ,l=Kq 10&    

            

                                                                  

              

3'  (i)    wmrsj¾;s f.da,Sh ´Sfidak úhelSu flfrys yef,dak uQ,dY% jdhqj, Þhl;ajh meyeos,s  

         lrkak'                                                             ^jpk 600 ( ,l=Kq 10&                                                                                                   

 

    (ii)   wjldYh iy ld,h wkqj wmrsj¾;s f.da,Sh ´Sfidak úhelSfuS ;Sj%r;dj fjkia jkafka    

         wehsoehs idlpsPd lrkak'                                          ^jpk 600 ( ,l=Kq 10&               
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   4'  (i)  “wus, j¾Idm;k .eg,qfjys lafIa;S%h jHdma;sh iy ;Sj%r;dj ;SrKh ùfuys,d  

            foaY.=Kh m%Odk idOlhla fjS” fuu woyig Tn tlÕ jkafkao@ iqÿiq WodyrK 

            olajñka idlpsPd lrkak'                                                     

 ^jpk 600 ( ,l=Kq 10&                                                                                                   

 

         (ii)   f.dvìu mrsir moaO;s flfrys wus, j¾Idm;k n,mEu ksYaÑ; WodyrK olajñka  

      úuikak'                                                        ^jpk 600 ( ,l=Kq 10&  

 

              

            

 

   5'  (i)   “TTAPS” oelau ^“TTAPS” scenario) úfjSpkd;aulj úuikak'  

^jpk 600 ( ,l=Kq 10&                                                                                                   

 

(ii)    mD:Súfha ld,.=Kh iy foaY.=Kh fjkia ùu flfrys wxY=uh oE m%Odk idOlhls 

              hk woyig Tn tlÕ jkafkao@ idlpsPd lrkak' 

                                                                             ^jpk 600 ( ,l=Kq 10&    

 

            

 

6'    (i)   foaY.=Ksl úm¾hdi udkj fi!LH flfrys n,mdkafka flfiao? ksj¾;k l,dmSh    

         rgj,ska WodyrK Wmqgd olajñka Tnf.a ms<s;=r úia;r lrkak'  

^jpk 600 ( ,l=Kq 10&                                                                                                   

 

          (ii)   foaY.=Ksl úm¾hdihka ys wys;lr n,mEus wju lr .ekSu i|yd l%shdud¾.   

             .ekSfuSoSS ksj¾;k l,dmSh rgj,g uqyqK mEug isÿúh yels wNsfhda. idlpsPd  

             lrkak'  

                                                                             ^jpk 600 ( ,l=Kq 10&    

    

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

 


