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− Answers are required be entered in the space provided for each Question.  
− Currency symbols, commas and punctuations shall not be entered. 
− Please refer the examples given below 

If the answer is How to enter correctly 

Rs.4,257 4257.00 

Rs.4,257.25 4257.25 

$15 15.00 

Units15 15 

Units 15.5 15.5 

12 Years 12 

 
− Answers in text format 

Please note it is not case sensitive and either capital letters, simple letters mix of both 
letters can be entered. 
 

− Please be attentive on the above as if fails to provide answers as given format for gap 
filling questions, you will not be able to score marks. 

 

− Required to select the correct multiple answers (more than one) by clicking the radio buttons next 
to the given answers. 
 

− How to identify Multiple Response Questions 
By text-  
Teat itself indicated that you need to select more than one answer. 
Eg;   

▪ Select two dimensions of an Information System. 
▪ Select correct statement/s ………………….. 

 
By presentation- 
single response questions - Radio button given for answers will be in round shape. Eg 

 
Facility-sustaining activities. 

Multiple response questions - Radio button given for answers will be in square shape. 
 

Structural Dimension. 



ප්රශන් සඳහා මාර්ගෝපරේශ 
 

− සෑම ප්රශ්නයකටම ලබා දී ඇති ස්ථානයහි පිළිතුරු ඇතුළත් කිරීම අවශය රේ

− මුදල් සංරේත රකාමාව සහ විරාම ලකුණු ඇතුළත් රනාකළ යුතුය උදාහරණ

 
පිළිතුර නිවැරදිව ඇතුළත් කළ යුත්රත් 

රු.4,257 4257.00 

රු.4,257.25 4257.25 

ර ාලග 15 15.00 

ඒකක 15 15 

ඒකක 15.5 15.5 

අවුරුදු 12   12 

 
− පද ආකෘතිරේ පිළිතුරු 
එය අකුරු සංරේදී (case sensitive) රනාවන අතර රලාකු අකුරු (capital letters), සරල අකුරු (simple 
letters)  රදකම මිශ්ර කළ හැකි රේ. 

 
− Gap Filling ප්රශ්න සඳහා ලබා දී ඇති ආකෘතිය අනුව පිළිතුරු සැපයීමට අරපාරහාසත් වූව රහාත් ඔබට 
ලකුණු ලබා ්ැනීමට රනාහැකි වනු ඇත. 

 
 
බහු ප්රතිචාර ප්රශන් සඳහා මාර්ගෝපරේශ 
 
− ලබා දී ඇති පිළිතුරු අසල ඇති රගඩිරයෝ රබාත්තම් ේිේ කිරීරමන් නිවැරදි බහුවිධ පිළිතුරු (එකකට 

ව ා) රතෝරා ්ැනීම අවශය රේ. 
− බහු ප්රතිචාර ප්රශ්න හඳුනා ්න්රන් රකරස්ද 
 

ප්රශන්ය තුින් - 
ඔබ එක පිළිතුරකට ව ා රතෝරා ්ත යුතු බව ප්රශ්නය විසින්ම රපන්වා දී ඇත 
උදා: 
• රතාරතුරු පේධතියක මානයන් රදකේ රතෝරන්න. 

• නිවැරදි ප්රකාශ/ය රතෝරන්න. 
 
ඉදිරිපත් කිරීරමන්- 
තනි ප්රතිචාර ප්රශ්න - පිළිතුරු සඳහා ලබා දී ඇති රගඩිරයෝ රබාත්තම වටකුරු හැ යකින් යුේත රේ. උදා 

 පහසුකම් පවත්වා ගැනීමම් ක්රියාකාරකම්. 
 

බහුවිධ ප්රතිචාර ප්රශ්න - පිළිතුරු සඳහා ලබා දී ඇති රගඩිරයෝ රබාත්තම හතරැස ්හැ රයන් යුේත රේ. 

 වුහාත්මක මානය. 

CMA     කා   ාග 


