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විදේශීය භාෂා හැදෑරීම් විලාස සහ ක්රමදේද පිළිබඳ ප්රශ්නාවලිය 

අනුවාදය learningpaths.org දවතින් ලබා ගන්නා ලදී. 

ඔබ විදේශීය භාෂාවක් හදාරන්දන් දෙද ේද යන්න  හ ඒ පිළිබඳව ඔබදේ අභිරුචි ද ානවාද යන්න 
පිළිබඳ වඩා දහාඳ අවදබෝධයක් ද   ප්රශේනාවලිය  ගින් ඔබට ලැදබනු ඇත. 

විදේශීය භාෂාවක් හදාරනු ලබන පුේගලයින්ට ආදේණිෙ වූ අධයයන පරිචයන්  හ හැදෑරීම් විලා යන් 
ගණනාවක් පහත ප්රොශ  ගින් වි ේතර ෙරනු ඇත. එක් එක් ප්රොශය ඔබට දොප ණ දුරෙට අදාළ 
වන්දන්ද යන්න තීරණය ෙරන්න: ඔබ දතෝරාගත් තීරුදවහි අංෙය රවුම් ෙරන්න. උදාහරණයක් 
වශදයන්, ඔබ ප්රශේන අංෙ 1 ට  ෙලාතුරකින් යන පිළිතුර ලබා දී ට අදහ ේ ෙරන්දන් නම්, අංෙ 3 රවුම් 
ෙරන්න.   

ඔබ හැකිතාක් දුරට අවංෙ වී ට උත් ාහ ෙරන්න: නිවැරදි විය හැකි යැයි ඔබ සිතන පිළිතුර දතෝරන්න 
එපා, නමුත් ඔබ පුේගලදයකු වශදයන් පුරුදු වී ඇති හැසිරීම්වලට ඇත්දතන්   මීපත  පිළිතුර 
දතෝරන්න. ද   ප්රශේනාවලිදයහි නිවැරදි දහෝ වැරදි පිළිතුරු දනා ැති  බව  තෙ තබා ගන්න. ද ය ඔබ 
පුේගලදයකු වශදයන් ඉදගන ගන්නා විලා ය පිළිබඳව ඔබට වඩා දහාඳ අවදබෝධයක් ලබා දී   ඳහා 
අදහ ේ ෙරන ලේදකි. 

  සෑමවි
ටම 

දබා
දහෝවි
ට 

ඇතැ
ම්විට 

කලාතුර
කින් 

ඉතා
මත් 
කලා
තුර
කින් 

1. විදේශීය භාෂාදවන් ඇති ය ක් කියවන විට එහි ඇති 
 ෑ  වචනයක්  දත්රුම් ගැනී ට  ට අවශය දේ. 

0 1 2 3 4 

2.    පළමුව උදාහරණ දබාදහා යක් බලා පසුව 
වයාෙරණ රීතියක් තැනී ට ෙැ ැත්දතමි. 

4 3 2 1 0 

3. විදේශීය භාෂාව අවදබෝධ ෙර ගැනී ට දහෝ එ  
භාෂාදවන් ෙථා කිරී ට  ා  ාදේ  ේ භාෂාව  ත 
යැපී ට දපළදේ. 

0 1 2 3 4 

4.    වයාෙරණවලට වඩා වචන ාලාව දවත වැඩි 
අවධානය දයාමු ෙරන්දනමි. 

4 3 2 1 0 

5. රීතියක් දහෝ වචනයක් පිළිබඳ නිවැරදි  දත්රු  
අවදබෝධ දනාවුනු විට  ට අපහසු ගතියක් දැදන්. 

0 1 2 3 4 

6. කියවන විට, දනාදන්නා වචනවල දත්රු   ා අවදබෝධ 
ෙර ගැනී ට උත් ාහ ෙරන්දන් ඒ අ ලින් ඇති වචන 
දද  බැලීද නි. 

4 3 2 1 0 

7. රීති ලිඛිත දහෝ වාචිෙ ොර්යයන්වලදී භාවිතා කිරී ට 
දපර  ා හට ඒවා දහාඳින් පැහැදිලි ෙරන්දන් නම්  ා 
වඩාත් ෙැ ැත්දතමි. 

0 1 2 3 4 

8. විදේශීය භාෂාවෙ ය ක් කියවන විට දහෝ එයට  වන් 
දදන විට  ෑ  වචනයක්  එක්වර අවදබෝධ ෙර ගත යුතු 
යැයි    දනාසිතමි; එයින් කියැදවන අදහ  වැටදහේ නම් 
   තෘප්තති ත් දවමි. 

4 3 2 1 
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9. විදේශීය භාෂාවකින් ෙථා ෙරන විට  ා පව න දදය 
 ඳහා සූදානම් වී ට  ට යම් ොලයක් අවශය දේ. 

0 1 2 3 4 

10.  ා හට ප්රොශ කිරී ට අවශය දේ පැවසී   ඳහා නව 
දහෝ වඩාත් අපහසු වුහයන් දහෝ වචන ාලාව භාවිතා 
කිරීදම් අවදාන  ගැනී ට    ෙැ ැත්දතමි. 

4 3 2 1 0 

11.  ා විදේශීය භාෂාවකින් ෙථා ෙරන විට, යම්කිසි 
වරදක් ෙළ බවට  ා හට අවදබෝධ වූ වහා  එය නිවැරදි 
කිරී ට    උත් ාහ ෙරන්දනමි.                  

0 1 2 3 4 

12. පළමුව  නසින් වැකි දගාඩනගා ගැනිද න් දතාරව 
ෙථා කිරී ට දහෝ ලිවී ට  ට හැකියාව ඇත. 

4 3 2 1 0 

 
          

13. තනිය  අධයයනය ෙරන විට  ට වැඩිදයන්  තෙ 
තබා ගත හැෙ.        

0 1 2 3 4 

14. ගුරුවරයා  හ    ේත පංතිය   ඟින් වැඩ කිරී ට 
   ෙැ ැත්දතමි. 

4 3 2 1 0 

15.    පංති ො රදේ සිටියදී වඩා වැඩිදයන් නිවද ේදී 
තනිය  ඉදගන ගන්දනමි. 

0 1 2 3 4 

16.    පංති ො රදේදී යුගල වශදයන් දහෝ ෙණ්ඩායම් 
වශදයන් වැඩ කිරී ට ෙැ ැත්දතමි. 

4 3 2 1 0 

            

17. දපළෙට  වන් දී ට වඩා එය කියවී ට    
ෙැ ැත්දතමි. 

4 3 2 1 0 

18. උපදද ේ ලියා තිදබන විට  ට වඩා දහාඳින් අවදබෝධ 
දේ. 

4 3 2 1 0 

19.  ා ඉදගන ගන්නා දදය ඒ ද ාදහාදත්  අභයා  
දපාදතහි ලිවී ට  ට අවශය දේ.                 

4 3 2 1 0 

20. නව වචන ඉදගනී   ඳහා, ඒවා කිහිප වතාවක් 
ලිවී ට  ට අවශය දේ. 

4 3 2 1 0 

21. පංති ො රදේදී කියදවන දේවල්වලින්  ටහන්  ාදා 
ගැනී  ප්රදයෝජනවත් බව  ට හැදේ. 

4 3 2 1 0 

 
          

22. දපළ කියවී ට වඩා වීඩිදයෝවක් නැරඹී ට    
ෙැ ැත්දතමි. 

4 3 2 1 0 

23. දපළක් කියවන විට, වැදගත්වන ඇතැම් දොට ේ විවිධ 
වර්ණවලින් වර්ණ ගැන්වී  ප්රදයෝජනවත් බව    
සිතන්දනමි. 

4 3 2 1 0 

24. ලිඛිත උපදද ේ රූප ටහනකින් දහෝ චිත්රයකින් 
පැහැදිලි ෙර ඇති විට    වඩා දහාඳින් අවදබෝධ ෙර 
ගන්දනමි. 

4 3 2 1 0 

25.  ා දපළක් හදාරන විට, ඡායාරූප දහෝ පැහැදිලි කිරීම් 
දද  පළමුව බැලීද න්    වැඩිපුර ඉදගන ගන්දනමි. 

4 3 2 1 0 

26. නව වචන ඉදගන ගැනී ට, ඒවා පින්ූර   ඟින් 
එෙතු ෙරගැනී ට  ට අවශය දේ. 

4 3 2 1 0 
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27. නව වචන ඉදගන ගැනී ට, ඒවා කිහිප වතාවක් ශබ්ද 
නගා දහෝ  ාදේ  නසින් නැවත නැවතත් ප්රොශ 
කිරී ට අවශය දේ.      

4 3 2 1 0 

28. උච්චාරණ අභයා  කිරී ට    ෙැ ැත්දතමි.        4 3 2 1 0 

29.    පංති ො රදේ සිදුවන  ංවාද  හ 
 ාෙච්ඡාවලින් දබාදහෝ දේ ඉදගන ගන්දනමි.                    

4 3 2 1 0 

30.  ා හට දපාතෙ ඇති ය ක් කියවන විට වඩා පංති 
ො රදේ ඇසුනු ය ක් දහාඳින්  තෙ සිටී. 

4 3 2 1 0 

31. විදේශීය භාෂා දපළවලට (පටිගත ෙරන ලද  ංවාද, 
පුවත්, ගුවන්විදුලි, ගීත, යනාදිය)  වන්දීද න්    
දබාදහෝ දේ ඉදගන ගන්දනමි           

4 3 2 1 0 

            

32.  ට ය ක් අවදබෝධ ෙරලී ට දනාහැකි නම්,    
අභින භාවිතා ෙරන්දනමි. 

4 3 2 1 0 

33. පා දල්දී දෑතින් සිදු ෙරන දහෝ නිර් ාණාත් ෙ 
ක්රියාොරෙම් කිරී ට    ෙැ ැත්දතමි.     

4 3 2 1 0 

34.    පර්දේෂණ කිරී ට, පු ේතොලය, ර ායනගාරය 
යනාදිදයහි වැඩ කිරී ට ෙැ ැත්දතමි. 

4 3 2 1 0 

35. ක්රීඩා, අභිරූපණ, ගීත ගායනා  හ අදනකුත් දම් 
ආොරදේ ක්රියාොරෙම්වලට    ෙැ ැත්දතමි.          

4 3 2 1 0 

36. දතාරතුරු ද විය යුතු, පුේගලයන්  ම්මුඛ 
 ාෙච්ඡාවට බඳුන් ෙළ යුතු, යම් යම්  ේථානවලට ග න් 
ෙළ යුතු යනාදී ක්රියාොරෙම්වලට    ෙැ ැත්දතමි. 

4 3 2 1 0 
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ඔබදේ ලකුණු ගණන ගණනය කිරීම 

ප්රශේනාවලිදයහි එක් එක් දොටද හි ඔබ රවුම් ෙරන ලද අංෙ එෙතු ෙර (ප්රශේන අංෙ 1 සිට 8 දක්වා, 
අංෙ 9 සිට 12 දක්වා, අංෙ 13 සිට 16 දක්වා, අංෙ 17 සිට 21 දක්වා, අංෙ 22 සිට 26 දක්වා, අංෙ 27 සිට 31 
දක්වා  හ අංෙ 32 සිට 36 දක්වා ) අදාළ වගුවල ඔබදේ ලකුණු ගණන් ඇතුළත් ෙරන්න. ද   
ප්රශේනාවලිදයහි දහාඳ දහෝ නරෙ ලකුණු දනා ැත. එක් එක් ලකුණු ප්ර ාණය ඔබ තනි පුේගලදයකු 
වශදයන් අධයයනය ෙරන්නා වූ දහෝ හදාරන්නා වූ ආොරය නිදයෝජනය ෙරයි. එක් එක් ලකුණු 
ප්ර ාණය යම් හැදෑරීම් විලා යක් දපන්නුම් ෙරන අතර, එ  හැදෑරීම් විලා දේ ධනාත් ෙ  හ 
 ෘණාත් ෙ පැතිෙඩ තිබිය හැෙ. 

ප්රශ්න අංක 1 සිට 8 දක්වා 

<----විශ්දේෂණාත්මක                                                                                 දගෝලීය----> 

--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------- 

   0      2      4      6      8      10     12    14    16    18     20     22     24     26     28     30     32  

 

ප්රශ්න අංක 9 සිට 12 දක්වා 

<----පරාවර්තක                                                                                         ආදේගික----> 

--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------- 

0               2               4               6              8               10             12             14            16 

 

ප්රශ්න අංක 13 සිට 16 දක්වා 

<----තනි පුේගල                                                                                            කණ්ඩායම්----> 

--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------- 

     0               2               4               6              8               10             12             14            16 

 

ප්රශ්න අංක 17 සිට 21 දක්වා: වාචික දෘෂය විලාසය           ------------------------------|------------------------------- 

ප්රශ්න අංක 22 සිට 26 දක්වා: වාචික දනාවන දෘෂය විලාසය    ------------------------------|---------------------- 

ප්රශ්න අංක 27 සිට 31 දක්වා: සවන්දීදම් විලාසය              ------------------------------|------------------------------- 

ප්රශ්න අංක 32 සිට 36 දක්වා: දැනීදම් විලාසය              ------------------------------|------------------------------- 

                                                                                                0    2    4    6    8    10    12    14    16   18   20 
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පරිමාණ: විස්තර සහ දයෝජනා  

විශ්දේෂණාත්මක/දගෝලීය පරිමාණය (ප්රශ්න අංක 1 සිට 8 දක්වා) 

ඔබදේ ලකුණු ප්ර ාණය 0 ට ආ න්න වන තර ට, ඔබ ඉදගන ගන්නා භාෂාව වැඩි වි ේතර වශදයන් 
විශේදල්ෂණය කිරී ට ඔබ දපළදෙයි; ඔබ වයාොරණවලට, වචනවල නිය  දත්රුම්වලට  හ භාෂාව 
හරිහැටි භාවිතා කිරී  හැදෑරී ට උපොරී වන්නා වූ අභයා වලට වැඩි වැදගත්ෙ ක් දී ට ඔබ 
දපළදෙයි; ඇතැම්විට ඔබ වුහයන්  හ වචන ාලාව පවත්වාදගන යා ට නිතර  පරිවර්තන 
භාවිතා ෙරයි. 

උපදදස:  විදේශීය භාෂාව වුහයන් සහ වාේමාලාව දලසින් විශ්දේෂණය කිරීමට හැකි 
වුවද වහාම රීතින් උකහාදගන දේවේ අවදබෝධ කරදගන ඔබට අවශය දේ පැවසීමට ඒවා 
භාවිතා කිරීමට සැමවිටම දනාහැකි බව මතක තබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. ඔබ 
සවන්දදන දහෝ කියවන දදයින් උපකේපන දගාඩනගා දගන එහි අර්ථය අවදබෝධ කර 
ගැනීම ඇතැම්විට වඩාත් උපදයෝගී වනු ඇත, සෑම දදයක්ම එක වර අවදබෝධ කර ගැනීමට 
ඔබට දනාහැකි වූ විට දහෝ ඔබට අවශය දේ ප්රකාශ කරන විට 100%ක් ඔබ නිවැරදි දනාවූ 
විට කම්පා දනාවන්න.  

ඔබදේ ලකුණු ප්ර ාණය 16 සී ාවට ළඟා වන තර ට, ඔබදේ විලා ය විශේදල්ෂණාත් ෙ  හ දගෝලීය 
යන විලා  දදෙ අතදර් “  තුලිතව” පවතී. ඇත්දතන් , අප දබාදහෝ දදනා ද   විලා  දදෙ අතදර් 
දොතැනෙ දහෝ සිටින අතර අප අවශය පරිදි විලා යන් දදෙ  භාවිතා ෙරයි. 

උපදදස:  එදහත් විලාසයන් දදකටම ඉහලින් සහ පවතින් ඇති විස්තර කියවා බලන්න. ඔබ 
ඒ අතරින් එකකට දහෝ අදනකට ආසන්න බව දපදනනු ඇති අතර එය ඔබදේ භාෂා 
හැදෑරීම් විලාසදේ ඇතැම් අංශ වැඩිදියුණු කර ගැනීමට උපකාරී වනු ඇත. 

ඔබදේ ලකුණු ප්ර ාණය 32 සී ාවට ළඟා වන තර ට, ඔබ වයාෙරණ දහෝ වචනවල නිය  අර්ථය 
පිළිබඳ වැඩිපුර සිතී කින් දතාරව විදේශීය භාෂාවට  වන්දී  දහෝ කියවී  හරහා එය උෙහා 
ගැනී ට දපළදෙයි. වයාෙරණ වුහයන්වලට වඩා ඔබදේ හැඟීම් ප්රොශ කිරී ට හැකියාව ඇතැයි 
ඔබ විශේවා  ෙරන්නා වූ වාේ ාලාව පිළිබඳව වැඩි වැදගත්ෙ ක් ලබා දී ට දපළදෙයි, නිරවදයතාවය 
පිළිබඳව දනා ලො හරිමින් ඔබ රීතින් අවතක්ද ේරුවට ලක් ෙරයි. 

උපදදස:  වයාකරණ නිවැරදි කර ගැනීමට, වචනවල නියම අර්ථ දසායා ගැනීමට සහ 
උච්චාරණයට වැඩි කාලයක් කැප කිරීමට උත්සාහ කරන්න. ඇතැම් අවස්ථාවල ඉතාමත් 
නිවැරදි දනාවී ඔබට මිනිසුන්ව අවදබෝධ කර ගැනීමට සහ අවදබෝධ කරලීමට හැකි බව 
සතයයක් වුවද, දබාදහෝ අවස්ථාවල නිවැරදි වීම අවදබෝධ කර ගැනීමට උපකාරී දේ. 

පරාවර්තක/ආදේගික පරිමාණ (ප්රශ්න අංක 9 සිට 12 දක්වා)  

ඔබදේ ලකුණු ප්ර ාණය 0 සී ාවට ආ න්න වන තර ට, විදේශීය භාෂාව භාවිතා කිරී ට දපර සිතා 
බැලිය යුතු බව ඔබ සිතයි. ඔබට වැඩි විශේවා යක් දනා ැති වුහයන් දහෝ වචන  ාලාව භාවිතා 
කිරීදම් අවදානමින් ඔබ වළකී. ඔබට පැවසී ට අවශය දේ  ඳහා සූදානම් වී ට වැඩි ොලයක් ගැනී ට 
ඔබ ෙැ ැත්තක් දක්වන අතර වරදක් වුනි යැයි සිූ වහා  එය නිවැරදි කිරී ට ඔබ දපළදෙයි. 

උපදදස:  භාෂාවක ඇති සියලුම වයාකාරණ සහ වචන මාලාව දැන ගන්නා දතක් එය 
“මදකට තබා” භාවිතා කිරීමට බලා සිටීමට දනාහැක. ඔබ සිතන තරමටම “සූදානම්” 
නැතැයි ඔබ සිතන්දන් වුවද, භාෂාව නිතරම කථා කිරීමට සහ ලිවීමට උත්සාහ කරන්න. 
ඔබ යමක් ප්රකාශ කරන විට දැනටමත් දන්නා දේ භාවිතා කරමින් යම් පමණකින් 
“නිර්ීත” වීමට හුරු වන්න.  

ඔබදේ ලකුණු ප්ර ාණය 8 සී ාවට ආ න්න වන තර ට, ඔබදේ විලා ය පරාවර්තෙ  හ ආදේගිෙ 
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යන විලා යන් දදෙ අතදර් “  තුලිතව” පවතී. ඇත්දතන් , අප දබාදහෝ දදනා ද   විලා  දදෙ 
අතදර් දොතැනෙ දහෝ සිටින අතර අප අවශය පරිදි විලා යන් දදෙ  භාවිතා ෙරයි. 

උපදදස:  එදහත් විලාසයන් දදකටම ඉහලින් සහ පවතින් ඇති විස්තර කියවා බලන්න. ඔබ 
ඒ අතරින් එකකට දහෝ අදනකට ආසන්න බව දපදනනු ඇති අතර එය ඔබදේ භාෂා 
හැදෑරීම් විලාසය වැඩිදියුණු කර ගැනීමට උපකාරී වනු ඇත.  

ඔබදේ ලකුණු ප්ර ාණය 16 සී ාවට ළඟා වන තර ට, ඔබට අවශය දේ ප්රොශ ෙරන්දන් “දෙද ේද” 
යන්න පිළිබඳව වද වී කින් දතාරව ඔබ විදේශීය භාෂාව ඇති තර ට භාවිතා ෙරමින්  ැ දේ ප්රොශ 
කිරී ට දපළදෙයි. ආෙෘතිය පිළිබඳ සිතීද න් ඔබදේ නිරායා  බව වැළදෙන බව ඔබ 
සිතයි, එදහයින් අවශය දේ ෙර ගැනී ට වැරදි සිදු කිරිදම් අවදාන  ගැනී ට ඔබ වැඩි ෙැ ැත්තක් 
දක්වයි. 

උපදදස:  අවදානම් ගැනීම දහාඳයි නමුත් පමණට වඩා දනාසැලකිේල භයානක විය 
හැකියි! “අන්තර්ගතය” පිළිබඳව පමණක් දනාව ඔබට පැවසීමට අවශය දේහි “ආකෘතිය” 
පිළිබඳව ද වැඩිපුර සිතීමට උත්සාහ ගන්න එදස්ම ඔබ පවසන දේ වඩාත් පැහැදිලිව සහ 
නිවැරදිව පවසන්දන් දකදස්ද යන්න පිළිබඳව මදක් නැවතී සිතා බලන්න.  

තනි පුේගල/කණ්ඩායම් පරිමාණ (ප්රශ්න අංක 13 සිට 16 දක්වා)  

ඔබදේ ලකුණු ප්ර ාණය 0 සී ාවට ආ න්න වන තර ට, ඔබ තනිව  වඩා දහාඳින් ක්රියා කිරී ට 
වැඩිපුර දපළදෙයි, එද ේ  ෙණ්ඩායම් ක්රියාොරෙම්වලට වඩා තනි තනිව  ක්රියා කිරී ට වැඩි 
ෙැ ැත්තක් දක්වයි. ඔබ අදනකුත් අය   ඟ ක්රියා ෙරනවාට වඩා තනිව  දපාත පත ආශ්රදයන් 
හැදෑරීද න් වඩා දහාඳ අධයයනයක් ලබනු ඇත. 

උපදදස:  ඔබදේ ගුරුවරයා සහ පංතිදේ අදනකුත් සාමාජිකයන් සමඟින් එක්ව ක්රියා 
කිරීම වඩාත් ප්රදයෝජනවත් විය හැක; එමගින් ඔබදේ තනිව ක්රියාත්මක වන ආකාරයට 
දදාසක් සිදු දනාවන නමුත් එමගින් ඔබට විවිධ මතවාද, අදහස් සහ ක්රමදේද ඉදගනීමට 
අවස්ථාව සැලදසයි. 

ඔබදේ ලකුණු ප්ර ාණය 8 සී ාවට ළඟා වන තර ට, ඔබදේ විලා ය තනි පුේගල  හ ෙණ්ඩායම් ක්රියා 
විලා  අතදර් “  තුලිතව” පවතී. ඇත්දතන් , අප දබාදහෝ දදනා ද   විලා  දදෙ අතදර් 
දොතැනෙ දහෝ සිටින අතර අප අවශය පරිදි විලා යන් දදෙ  භාවිතා ෙරයි. 

උපදදස:  එදහත් විලාසයන් දදකටම ඉහලින් සහ පවතින් ඇති විස්තර කියවා බලන්න. ඔබ 
ඒ අතරින් එකකට දහෝ අදනකට ආසන්න බව දපදනනු ඇති අතර එය ඔබදේ භාෂා 
හැදෑරීම් විලාසය වැඩිදියුණු කර ගැනීමට උපකාරී වනු ඇත.  

ඔබදේ ලකුණු ප්ර ාණය 16 සී ාවට ළඟා වන තර ට, ඔබ තනිව දපාත පත ආශ්රදයන් ඉදගන 
ගන්නවාට වඩා යුගල දහෝ ෙණ්ඩායම් වශදයන් අදනකුත් අය   ඟ ෙථා ෙරමින් ක්රියා කිරී ට 
වැඩිදයන් දපළදෙයි. 

උපදදස:  අදනකුත් පුේගලයන් සමඟ එක්ව ක්රියා කිරීම ඇත්දතන්ම වටී, නමුත් ඔබ ඉදගන 
ගන්නා දේ ඔදේම කර ගැනීමට තනිව ඉදගනීම ද ඉතා වැදගත් දේ.  
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වාචික දෘෂය විලාස පරිමාණය (ප්රශ්න අංක 17 සිට 21 දක්වා) 

ඔබදේ ලකුණු ප්ර ාණය වැඩි වන තර ට, ඔබට ඉදගනී ට ඇති දේ කියවී ට ඔබ වැඩි ෙැ ැත්තක් 
දක්වයි: උදාහරණයක් වශදයන්, යම් ොර්යයක්  ඳහා දී ඇති උපදද ේ වලට  වන් දදනවාට වඩා ඒවා 
කියවී , ඔබට පංති ො රදේදී කියා දී ඇති දදයින්  ටහනක්  ෙ ේ කිරී , ෙළු ලෑල්දලහි ලියන දේ 
දැකී , දේශනයෙට  වන් දී  දහෝ වීඩිදයෝවක් නැරඹී ට වඩා දපාතකින් ය ක් ඉදගනී  යනාදිය 
වඩා ප්රදයෝජනවත් බව ඔබ සිතයි. 

වාචික දනාවන දෘෂය විලාස පරිමාණය (ප්රශ්න අංක 22 සිට 26 දක්වා) 

ඔබදේ ලකුණු ප්ර ාණය වැඩි වන තර ට, ඔබට ඉදගනී ට ඇති දේ දැකී ට ඔබ වැඩි ෙැ ැත්තක් 
දක්වයි: උදාහරණයක් වශදයන්, වචන පින්ූර   ඟින්  ැ ඳී , දපළෙ ඇති වචන විවිධ වර්ණවලින් 
වර්ණ ගැන්වී , ඔබ උගත් දදයින් දර්ඛා  ටහන් දහෝ දැල් ප්ර ේථාර නිර් ාණය කිරී ,  තෙ තබා ගත 
යුතු නව වදන් පිළිබඳ චිත්ත රූප  වා ගැනී , ලිඛිත දපළක් භාවිතයට වඩා වීඩිදයෝවක් නැරඹී  
යනාදිය වඩා ප්රදයෝජනවත් බව ඔබ සිතයි. 

සවන්දීදම් විලාස පරිමාණය (ප්රශ්න අංක 27 සිට 31 දක්වා) 

ඔබදේ ලකුණු ප්ර ාණය වැඩි වන තර ට, ඔබට ඉදගනී ට ඇති දේට  වන් දී ට ඔබ වැඩි ෙැ ැත්තක් 
දක්වයි: උදාහරණයක් වශදයන්, උපදද ේවලට  හ පැහැදිලි කිරීම්වලට  වන් දී , වචන ශබ්ද නගා 
කියවී  දහෝ සිතින් නැවත නැවතත් කියවී , උච්චාරණ අභයා  කිරී , විදේශීය භාෂා දපළවලට  වන් 
දී , පංති ො රදේ සිදු ෙරන  ාෙච්ඡා  හ  ංවාදවලට  හභාගී වී  යනාදිය වඩා ප්රදයෝජනවත් බව 
ඔබ සිතයි. 

දැනීදම් විලාස පරිමාණය (ප්රශ්න අංක 32 සිට 36 දක්වා) 

ඔබදේ ලකුණු ප්ර ාණය වැඩි වන තර ට, දභෞතිෙ චලන හරහා අදහ ේ ප්රොශ කිරී ට ඔබ වැඩි 
ෙැ ැත්තක් දක්වයි: ක්රීඩා  හ අභිරූපණ වලට  හභාගී වී ,  ංවාදවලදී අභින භාවිතා කිරී ,  හ 
පර්දේෂණ,  ම්මුඛ  ාෙච්ඡා, වැඩමුළු ක්රියාොරෙම් වැනි පා ල තුළ  හ පා දලන් පිටත ක්රියාොරී 
අත්දැකීම්වල දයදී .  

විලාසයන් එකක් දහෝ කිහිපයක් සඳහා ඔබට “සමතුලිත” ලකුණු ප්රමාණයක් 
ලැබුණිද?  

පුේගලයන් දබාදහෝ දදනා එක් එක් අවස්ථාව අනුව විවිධ ආකාරවලින් ඉදගන ගනී, 
එදමන්ම සෑම විලාසයකම වාසි ඇත. ඔබදේ ප්රියතම විලාසයන්හි ධනාත්මක 
පැතිකඩවලින් දබාදහෝ දුරට ක්රියා කිරීමට උත්සාහ කරන්න එදස්ම ඔබට හැකි පමණින් 
අදනකුත් විලාසයන් ද භාවිතා කිරීමට උත්සාහ කරන්න: ඔබට අවශය විට භාවිතා කිරීම 
සඳහා දමවලම් එකකට වැඩිදයන් තිබීම සැමවිටම වාසිදායකය! 


