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අධ්යයන පපාදු සහතික පත්ර (සාමානය පපළ)  විභාගය  2018 පෙසැම්බර් (ආෙර්ශ පපරහුරු ප්රශ්න පත්ර) 

 

 

නැටුම් (පේශීය) 

විපශ්ෂ උපපෙස් 

සියළුම අයදුම් කරුවන් I පකාටපස් ප්රශ්න 30 ට ම පිළිතුරු සැපයිය යුතුය. එයට අමත්රව II උඩරට 

නර්ත්නය, III පහත්රට නර්ත්නය පහෝ IV සබරගමු නර්ත්නය යන පකාටස් තුපනන් එක් පකාටසකට 

පමණක් පිළිතුරු සැපයිය යුතුය. 

II , III හා IV පකාටස් වලින් කලවපම් ප්රශ්න පත්ෝරා පනාගත් යුතුය. ඔබ පිළිතුරු සපයන්පන් කුමන 

පකාටසටෙැයි පිළිතුරු පත්රපේ පැහැදිලිව ලියා ෙැක්විය යුතුය. 
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සැලකිය යුතුයි 

සියළුම ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. 

අංක 1 සිට 40 දෙක් ප්රශ්නවල දී ඇති (1),(2),(3),(4) පිළිතුරු වලින් නිවැරදි ද ෝ වඩාත් ගැලදපන ද ෝ 

පිළිතුර දෙෝරාගන්න. 

ඔබට සැපදයන පිළිතුරු පත්රදේ එක් එක් ප්රශ්නය සඳ ා දී ඇති කව අතුදරන් ඔබ දෙෝරා ගත් පිළිතුදරහි 

අංකයට සැසදඳන කවය තුළ (X) ලකුණ දයාදන්න. 

 

 

01 උඩරට ප ෙරට  ා සබරගමු නර්ෙන සම්ප්ප්රදායන්ට අයත් මූලික සරඹ අභ්යාස වන්දන් 

01. පාසරඹ  ා ඉලංගම්ප් සරඹ   02. පාසරඹ  ා දදාමින පද 

03. පාසරඹ  ා මන්ි පද     04. ඉලංගම්ප් සරඹ  ා දදාමින පද 

02. "රටකට මවු සමගින් නැව්නැග යන කළ අප මුනිදුන්" දමම කවි පද දකාටස................................ගායනය 

       අයත් දව් 
           

 01. මල් ය න් කවි     02. සවරං කවි 

 03. රබන් කවි      04. චාමර කවි 

03. ම නුවර යුගදේ ප්රශස්ති කාවය ගායනය කරන ලේදේ 

 01 ශාන්ති කර්ම මඩුදව්දී ය     02. දළදා මළුදව්දී ය 

 03 මඟුල් මඩුදව්දී ය      04. කවිකාර මඩුදව්දී ය 

04. උඩරට , ප ෙරට  ා සබරගමු යන නර්ෙන සම්ප්ප්රදායන් තුදනහිම ප්රධ්ාන ශාන්තිකර්ම වල දක්නට ලැදබන  

නර්ෙන අංගයක් වන්දන්. 

 01.  ත් පදය       02. යක්තුංපදය 

 03. පත්තිනි පද      04. දකාදලාන්න පද 

  

44  S  I,II NEW 

නැටුම් (පේශීය) 

I,II 

පැය තුනයි 



 

05. දළදා කරඬුව මාලිගාව තුලට වැඩමවීදම්ප් දී ...................................................වාදනය කරයි. 

 01. අඹරා ද ්විසි      02. දගවැදුම්ප් ද ්විසි 

 03.  ැන්දෑ ධුරය      03. අළුයම්ප් ධූරය 

06. ජුගුප්සා නැමති ස්ථායි භ්ාවය තුළින් උපදින රසය වනුදේ 

 01. බීභ්ත්ස රසය යි     02. ශ ංගාර රසය යි 

 03. අත්ූෙ රසය යි     04. භ්යානක රසය යි 

07. දව්දිකා නාටයක චරිෙ සව්භ්ාවය තීව්ර කිරීමට වඩාත් උචිෙ වන්දන්. 

 01. දමවලම්ප් භ්ාවිෙය      02. අංගරචනය 

03. පසුබිම්ප් වාදනය      04. පසුෙල නිර්මාණය 

08. පණ්ඩඩුකාභ්ය රජු ඉදිරිදේ දදව්මිනිස් නැටුම්ප් පැවැත්ූ බව ..................................... සඳ න් දව්. 

 01. ම ා වංශදේ      02. චූල වංශදේ 

 03. දීප වංශදේ       04.  දබෝධි වංශදේ 

09.  දකාද ාඹා කංකාරිය  ා සමාජය , ද ළ ගී මග යන ක තීන් රචනා කර ඇත්දත්  

 01. දේ.ඊ. දස්දරමන් ම ො  ා ඩබ්.ඩී. මකුදලාළුව ම ො ය. 

 02.  ඥාණසිරි පීරිස ්ම ො  ා දේ.ඊ. දස්දරමන් ම ො ය. 

 03. මුදියන්දස් දිසානායක ම ො  ා ඩබ්.ඩී. මකුදලාළුව ම ො ය. 

 04. ආනන්ද ජයසිං  ම ො  ා දත්ජා ගුනවර්ධ්න ම ො ය. 

10. “ නික වදරව් දකාල්ලදන් ගීෙය” ඇතුලත් වනුදේ  

01. දයානන්ද ගුණවර්ධ්නයන්දේ නරිබෑනා නාටයදේ ය. 

02. බන්දුල ජයවර්ධ්නයන්දේ දබර  ඬ නාටයදේ ය. 

03. චාල්ස් ඩයස් ශූරීන්දේ විදුර නාටයදේය. 

04. බන්දුල ගුණවර්ධ්නයන්දේ දබර  ඬ නාටයදේ ය. 

11. දමම ඡායාරූපදයන්  දැක්දවන ප්රවීණ නර්ෙන ශිල්පිනිය වන්දන් 

     01. දසෝමලො සුභ්සිං  ම ත්මිය ය. 

     02. වජිරා චිත්රදස්න ම ත්මිය ය. 

     03. මිරැන්ඩා ද ්මලො ම ත්මිය ය. 

     04. ලලිො සරත්චන්ර ම ත්මිය ය. 

 



 

 

12. සකදපෝරුව නම්ප් උපකරණය භ්ාවිෙයට ගනු ලබන්දන්........................................ සඳ ාය. 

01. ක ෂි කර්මාන්ෙය     02. මැටි කර්මාන්ෙය 

03. ධීවර කර්මාන්ෙය     04. පෙල් කර්මාන්ෙය 

13. ˄ ,˄ , / දමම ොල සංඥා පිළිදවලින්  දුන්වන්දන් 

 01 දෙයි, දෙයි, තිත් දලසය.     02 තිත් ,දෙයි, දෙයි, දලසය. 

 03 තිත්, තිත්, දෙයි දලසය.    04 දෙයි, තිත්, දෙයි දලසය. 

14. සෑම චරිෙයක්ම දවස් මුහුණු පැළඳ රඟ මඩලට පැමිදණයි, පිරිමි පමණක්ම චරිෙ නිරූපණදේ දයදදයි,  

    දම්ප් ගුණාංග වලින් යුත් ප්රධ්ාන ජන නාටකයකි. 

01. දකෝලම්ප්      02.  නාඩගම්ප් 

03.  නූර්ති      04.  දසාකරි 

15. බුේධ්ං සරදණ්ඩ සිරිස දරාදගන දමම ගී පදදේ සඳැස්මත්  ා ගීමත්  ගණන පිළිදවලින් 

 01. මාත්රා 14, 21      02. මාත්රා 16, 21 

03. මාත්රා 14, 24                 04. මාත්රා 16, 24 

16. තූර්ය භ්ාණ්ඩඩ වර්ගීකරණදේ දී එකැස්දබරය අයත් වනුදේ 

 01  ආෙෙ වර්ගයට ය    02  විෙෙ වර්ගයට ය 

 03  විෙොෙෙ වර්ගයට ය    04  ඝන වර්ගයට ය 

17. සම්ප්ප්රදායත්රදයහිම ප්රධ්ාන ශාන්තිකර්ම පැවැත්වීදම්ප් දී ප්රථමදයන්ම කරන පූර්ව චාරිත්රය වනුදේ  

 01.  කප් සිටුවීම      02.  මඩු දප් කිරීම 

 03.   ඟල දප් කිරීම    04.  දදවියන් වැඩමවීම 

18. නර්ෙන අංගයක් නරඹන විගසම කිනම්ප් සම්ප්ප්රදාදායට අයත් දැයි ප සුදවන්ම  ඳුනාගෙ  ැකි වන්දන් 

 01.  ගායනා , වාදය භ්ාණ්ඩඩ  ස්ෙ චලන මගින් 

02.   ස්ෙ චලන , රංග වස්ත්රාභ්රණ , වාදය භ්ාණ්ඩඩ මගින් 

03.   ස්ෙ චලන ,ගායනා, දව්ෂ නිරූපණය මගින්  

04.  රංග වස්ත්රාභ්රණ ,ගායනා , දව්ෂ නිරූපණය මගින් 

19.  දම්ප්රූන් විරාජිෙ සමන් ………………… යන ගායනය  

01. ග්ර පන්තියකි     02. සිරස පාදයකි 

03. නමස්කාරයකි     04. ශ්දලෝකයකි 



 

 20 සිට 23 පත්ක් ප්රශ්නවලට පිලිතුරු ලිවීමට පහත් වගුව භාවිත්ා කරන්න  

 නිල් තීරුව ක  තීරුව රතු තීරුව  දකාළ තීරුව 

A දප්ළිය දකාද ාඹා දදවි වීරමුණ්ඩඩ දදවි දදදවාල් දදවි පත්තිනි දදවි 

B දප්ළිය දස්රමන් රජු විජය රජු පඩුවස් දදව් රජු කුදව්ණිය 

C දප්ළිය දවුල ද ාරණෑව ෙම්ප්මැටිටම ගැටදබරය 

D දප්ළිය දඩු දබරය ොලම්ප්පට රබාන බටනලාව 
 

20.  ද ්විසි වාදනදේදී දයාදාගන්නා අවනේධ් භ්ාණ්ඩඩ දදක වන්දන් 

 1. නිල්  ා දකාළ තීරු C දප්ළිය   02. නිල්  ා රතු තීරු C දප්ළිය 

 3. රතු  ා දකාළ තීරු C දප්ලිය   04. ක   ා දකාළ තීරු C දප්ළිය 

21. උඩරට  ා ප ෙරට ශාන්ති කර්මවල ප්රධ්ාන වශදයන් පුද ලබන දදවිවරු පිළිදවලින් සද න් වන්දන්. 

 1. නිල්  ා දකාළ තීරුවල  A  දප්ළිදේ ය.  02. නිල්  ා ක  තීරුවල B දප්ළිදේ ය. 

 3. නිල්  ා ක  තීරුවල A දප්ළිදේ ය.  04.රතු  ා දකාළ තීරුවල  A දප්ළිදේ ය. 

22. විෙොෙෙ භ්ාණ්ඩඩයක්  ා දේශීය සුසිර භ්ාණ්ඩඩයක් ඇතුළත්  වන්දන් 

 1. නිල්  ා ක  තීරුවල C දප්ළිදේ ය.  02. නිල්  ා දකාළ තීරුවල D දප්ළිදේ ය. 

 3.නිල්  ා රතු තීරුවල D දප්ළිදේ ය.  04. ක   ා රතු තීරුවල D දප්ළිදේ ය. 

23. දේශීය ප්රධ්ාන නර්ෙන සම්ප්ප්රදායන් දදකක ප්රධ්ාන වාදය භ්ාණ්ඩඩ දැක්දවන්දන් 

 1.නිල්  ා රතු තීරුවල C දප්ළිදේ ය  02. නිල්  ා දකාළ තීරුවල C දප්ළිදේ ය 

 3. ක   ා රතු තීරුවල D දප්ළිදේ ය.  04. රතු  ා දකාළ තීරුවල C දප්ළිදේ ය 

24.අංග රචනදේදී මුහුණ දබදනු ලබන කලාප ගණන වන්දන්  

       01. 6 කි      02. 7 කි 

 03. 8කි      03. 9කි 

25. දමම රූපදයන් දැක්දවන්දන් 

     01. ම දංග වාදන අවස්ථාවකි. 

      02.දචන්ගීලම්ප් වාදන අවස්ථාවකි. 

   03. දවුල් වාදන අවස්ථාවකි. 

   04.දචන්ඩා වාදන අවස්ථාවකි. 

 

 

 

 

 



 

26. කථකලි නර්ෙනදේදී පිරිමින් විසින් ස්ී චරිෙ නිරූපනය කිරීම ..............................................දලස  

      ඳුන්වයි. 

 01. කුම්ප්මි ආට්ටම්ප්    02. ක්රිෂ්ණාට්ටම්ප් 

 02. කුි ආට්ටම්ප්     03. චක්කියාර් කුතු 

 ප්රශ්න අංක 27  ා 28 සඳ ා ප ෙ රූප සට න් ඇසුරින් පිළිතුරු සපයන්න 

 

 

 

 

 

 

27.  B රූපදයන් දැක්දවන නර්ෙන සම්ප්ප්රදාය වනුදේ 

 01. කෙක්      02. භ්රෙ 

 03. මනිපුරි     04. කථකලි 

28. දක්ෂිණ භ්ාරෙදේ දක්රල ප්රාන්ෙදේ ප්රචලිෙ නර්ෙන සම්ප්ප්රදාය දැක්දව්න්දන්. 

 01. A රූපදයන්      02. B රූපදයන් 

 03. C රූපදයන්      04. D රූපදයන් 

29.  

                                                                                                         

 

          ඉ ෙ ඇඳුම්ප් ආයිත්ෙම්ප් අයත් නර්ෙන සම්ප්ප්රදායන් පිළිදවළින්. 

01. උඩරට නර්ෙන සම්ප්ප්රදාය,ප ෙරට නර්ෙන සම්ප්ප්රදාය,සබරගමු නර්ෙන සම්ප්ප්රදාය 

02. ප ෙරට නර්ෙන සම්ප්ප්රදාය, උඩරට නර්ෙන සම්ප්ප්රදාය, සබරගමු නර්ෙන සම්ප්ප්රදාය 

03. සබරගමු නර්ෙන සම්ප්ප්රදාය,ප ෙරට නර්ෙන සම්ප්ප්රදාය, උඩරට නර්ෙන සම්ප්ප්රදාය 

A B C D 



04. ප ෙරට නර්ෙන සම්ප්ප්රදාය, සබරගමු නර්ෙන සම්ප්ප්රදාය, උඩරට නර්ෙන සම්ප්ප්රදාය 

30 කරදිය මුරා නාටයදේ රංග රචනය  ා සංගීෙ නිරිමාණ කරුවන් වන්දන් 

 01. ලයනල් අල්ගම ම ො  ා මහින්ද ඩයස් ම ො ය. 

 02. චිත්රදස්න ඩයස් ම ො  ා ඩබ්.ඩී. අමරදේව ම ො ය. 

 03. චිත්රදස්න ඩයස් ම ො  ා ඩබ්.ඩී. මකුදලාළුව ම ො ය. 

 04. දසෝමබන්දු විදයාපති ම ො  ා ලයනල් අල්ගම ම ො ය. 

• II පකාටස උඩරට නර්ත්න. 

31 දමම රූපදේ පිළිදවලින්  I, II, III අංක වලින් දැක්දවන්දන් 

III   I   II 

 

 

 

 

 

 

 

01. දවනිවර කැරැල්ල , වරපට, සුරත්ෙට්ටුව 

02. දබරපුහුල , වරපට, සුරත්ෙට්ටුව 

03. දබරපුහුල , දවනිවර කැරැල්ල, සුරත්ෙට්ටුව 

04. දබරපුහුල ,ගිගිරි වලල්ල, දවනිවර කැරැල්ල   

32. දකාද ාඹා කංකාරි ශාන්තිකර්මයට අයත් නාටයමය දපළපාලි අංග වන්දන් 

 01. නයා යක්කම,අසුර යක්කම 

 02. යක්කකම්ප් ප , ගුරුදේ මාලාව 

03. දාන ප  ,ගුරුදේ මාලාව 

04. කො ප  ,නයා යක්කම 

33. ෙත් ෙකට ෙකදරාං............................................. ෙකදරාං ගජිං ජිකුඳ .............................කුංදත්  

ජිකදරාං 

      දමහි හිස්ෙැනට ගැලදපන පද දකාටස් ඇතුළත් වරණය දෙෝරන්න. 

01. ෙක්කඩ ෙක්කඩ - දදාං ෙරිකිට 

02. ෙක්කඩ කුඳ - ගත්ෙරිකිට 



03. ෙක්කඩ ෙක්කඩ කුඳ - කිටිෙකට 

04. ෙක්කඩ ජික්කඩ කුඳ - ෙරිකිට 

 

34. 12/1234 ොල රූපයට අදාල උඩරට දබර පදය වන්දන් 

 01. දදෝං ජිං ජිං ෙකට දදාම්ප් ෙක 

 02. දදාං ජිංෙ ගෙ දදාංෙ 

 03. දදාංෙකු දදාං ජිං ගත්ෙත් ජික්කුඳ 

 04. දදාං දදාං ජිං ජිං  ගජිගෙ 

35. උඩරට දබරදේ සම්ප්මෙ දිග වන්දන් 

 01. එක් වියත් තුනඟුලකි    02. තුන් වියත් තුනඟුලකි 

 03. සිවු වියෙකි     04. විේගුස්සකි 

36. දකාද ාඹා කංකාරිදේ පුද ලබන දදවිවරුන් සඳ න් පිළිතුර දෙෝරන්න. 

 01. දැිමුණ්ඩඩ දදවියන්  ා සමන් දදවියන් 

 02. දදදවාල් දදවියන්  ා වීරමුණ්ඩඩ දදවියන් 

 03. කන්දේ බණ්ඩඩාර දදවියන්  ා සමන් දදවියන් 

 04. ම  දකාද ාඹා දදවියන්  ා වීරමුණ්ඩඩ දදවියන් 

37. කුඳාංෙ ගෙ දදාම්ප් වට්ටම නටනු ලබන්දන්  

 01. මාත්රා 2+4 ොල රූපයටය  02. මාත්රා 2+2+4 ොල රූපයටය 

 03. මාත්රා 2+2+3 ොල රූපයටය  04. මාත්රා 3+3ොල රූපයටය 

38. උඩරට නර්ෙනදේ පමණක් භ්ාවිො කරනු ලබන වචන වන්දන් 

 01. කුදව්න අසන්, දුනුමාලප්පුව,දකාද ාඹා  ෑල්ල 

 02. ආවැන්දුම, දකෝල්පාඩුව.දකාෙල පදය 

 03. යක් ඇනුම, දුනු මාලප්පුව,මඩු දප්කිරීම 

 04. ආවැන්දුම,ඌරුදානය, දකාෙල පදය 

39.  A. උඩරට දබරය  1. බලි ගායනය 

      B. ගුරු ාමි  2. සුරත්ෙට්ටුව 

  C. අස්දන්  3. දසාකරි 

  D. ආතුරයා  04. කුදව්නි 



   ඉ ෙ ඉංග්රීසි අක්ෂර වලින් දැක්දවන වචන වලට සුදුසුම අංකය සහිෙ වචනය ගැලපූ විට නිවැරදි පිළිතුර 

වන්දන් 

 01. A  - 1 B  - 2 C  - 3 D  -     4 

 02. A  - 2 B  - 3 C  - 4 D  -     1 

 03. A  - 2 B  - 4 C  - 3 D  -     1 

 04. D  - 4 C  - 3 B  - 2 A  -      1 

 

40. "ගසමින් කගපතින් දදපළුව අසුරදසන්" දමහි ඊලඟ කවි පදය වන්දන් 

 01. දැරුපා අෙළුදවන්  - පළුදදක දගන සැදනකින් 02. එමවන් පළුවකින්   - එවුපන් සැනයකින් 

 03. අසුරන් කළ යුදදන් - ජය දගන කද කුමරුන් 04. සැවුලා නම එයින් -දලාව පළකළ උපතින් 

 

• IIIපකාටස පහත්රට නර්ත්න. 

31. දමම රූපදේ පිළිදවලින් I, II, III අංක වලින් දැක්දවන්දන් 

      01. දවනිවර කැරැල්ල, කැපුම්ප්  ම,වරපටි 

      02. දබර ඇස , ැක්ම, දබරලණුව 

      03. දබර ඇස, දවනිවර කැරැල්ල, වරපටි 

      04. කැපුම්ප්  ම,වරපටි, දබර ඇස 

 

 

 

  I II III 

32. දදවාල්මඩු ශාන්තිකර්මයට අයත් නාටයමය දපළපාලි අංග වන්දන් 

 01. ඇත් බන්ධ්නය,  ත්පදය 

 02. දදදවාල් දගාඩ බැසීම, අඹ විදමන 

 03. ය න් දැක්ම, දදදවාල් 

 04.  ත්පදය, අඹ විදමන 

33. ෙකදිත් ෙකදදාම්ප් ....................................ෙරිගෙ දිගුඳාං................................ ෙකෙත් ගුහිති ගදිරිකිට ො. 

 01. ෙරගෙ දිගුදාං          -  ගුහිති ගදිරිකිට 

 02. දදාම්ප්ෙ දදාම්ප්ෙ ගෙ -  කිත්ෙත් කිටිෙක 



 03. කිත්ෙත් කිටිෙක     -  දදාම්ප්ෙ දදාම්ප්ෙ ගෙ 

 04. ගුහිති ගදිරිකිට        -  ෙකදිත් ෙක දදාම්ප් 

34. 12/1234 ොල රූපයට අදාල ප ෙරට දබරපදය වන්දන් 

 01. ගුං දදගෙ ගත්ෙ ගුම්ප් 

 02. දරගුම්ප් ගුඳේ ගත් දදගත් ගෙකු දදාම්ප් 

03. ගුං දදගෙ ගත්ෙ ගුම්ප් 

04. දදාම්ප්ෙම්ප් ගෙ ගදිෙම්ප්ගෙ ගුගුදංගෙ ගුදිෙං 

35. ප ෙරට දබරදේ සම්ප්මෙ දිග වන්නදන් 

 01. එක් වියත් තුනඟුලකි    02. තුන් වියත් තුනඟුලකි 

 03. සිවු වියෙකි     04. විේගුස්සකි 

36. දදදවාල්මඩු ශාන්ති කර්මදේ පුද ලබන දදවිවරුන් සඳ න් පිළිතුර දෙෝරන්න. 

 01. දැිමුණ්ඩඩ දදවියන් ,සමන් දදවියන් 

 02. පත්තිනි දදවියන්, දකාද ාඹා දදවියන් 

 03. වීරමුණඩ දදවියන් ,සමන් දදවියන් 

 04. පත්තිනි දදවියන්, දදදවාල් දදවියන් 

37. ගුඳ ගති ගෙ වට්ටම නටනු ලබන්දන්  

 01. මාත්රා 2+4 ොල රූපයටය 

 02. මාත්රා 2+2+4 ොල රූපයටය 

 03. මාත්රා 2+2 ොල රූපයටය 

 04. මාත්රා 3+3 ොල රූපයටය 

38. ප ෙරට නර්ෙනදේ පමණක් භ්ාවිො කරනු ලබන වචන වන්දන් 

 01. ඉරට්ටිය,අන්ොිය   02. මාත්රා පාසරඹ 

 03. ඉරට්ටිය  ා දගාඩ සරඹ   04. සුරල කස්තිරම 

 39.  A. ප ෙරට දබරය  1. බලි ගායනය 

      B. ගුරු ාමි  2. දවනිවර කැරැල්ල 

  C. පත්තිනි  3. දසාකරි 

  D. ආතුරයා  04. පාලඟ කුමරු 

   ඉ ෙ ඉංග්රීසි අක්ෂර වලින් දැක්දවන වචන වලට සුදුසුම අංකය සහිෙ වචනය ගැලපූ විට නිවැරදි පිළිතුර 

වන්දන් 



 01. A  - 1 B  - 2 C  - 3 D  -     4 

 02. A  - 2 B  - 3 C  - 4 D  -     1 

 03. A  - 2 B  - 4 C  - 3 D  -     1 

 04. D  - 4 C  - 3 B  - 2 A  -      1 

 

 

40. සද සන්දර දිගු සුන්දර දිගු පුන්දර  දමහි ඊලඟ කවි පදය වන්දන් 

 01. සැඟවී දමර යටටා 

 02. අදභ්ාගය දලසටා 

 03. දිල්මං ඔබ යසටා 

 04. දසෙ දදන් සවු සෙටා 

 

• IV පකාටස සබරගමු නර්ත්න. 

31 දමම රූපදේ පිළිදවලින් I, II, III අංක වලින් දැක්දවන්දන් 

    III II I 

 

 

 

 

01. වරපටි  , ඉල්ලම්ප් මුදු, ගැටිය 

02. දවුල් ෙට්ටුව , වරපටි, ඉල්ලම්ප් මුදු 

03. දවුල් ෙට්ටුව , වරපටි, ඉල්ලම්ප් මුදු 

04. ඉල්ලම්ප් මුදු , ගැටිය, දවුල් ෙට්ටුව   

32. ප න් මඩුව ශාන්තිකර්මයට අයත් නාටයමය දපළපාලි අංග වන්දන් 

 01. මී බන්ධ්නය,  ත් පදය 

 02. දදදවාල් දගාඩබැසීම, අඹ විදමන 

03. ය න් දැක්ම ,දදදවාල් 

04.  ත් පදය, අඹ විදමන 



33. ජිංෙ ගෙත්............................................. ගදිෙ ..................................ෙත් තිත් ෙත් 

      දමහි හිස්ෙැනට ගැලදපන පද දකාටස් ඇතුලත් වරණය දොරන්න. 

05. ෙකට - ගෙත් 

06. කිත්ෙත් - කුඳ ො 

07. ෙත්කුඳ ගෙ - කුඳිත් 

08. කුඳිත් - ෙත් ෙත් කුඳ ගෙ 

34. 12/1234 ොල රූපයට අදාල සබරගමු දවුල් පදය වන්දන් 

 01. ජිං කිටිෙක් ෙක් කිටි ෙක 

 02. කුදෙ කුඳා ෙක 

 03. ජිං ෙක්කට ෙකට කුඳත් 

 04. කුඳන් ෙක්කට ෙකට ජිංෙක 

35. උඩරට දබරදේ සම්ප්මෙ දිග වන්නදන් 

 01. අඟල් 26 කි   02. අඟල් 24 කි 

 03. අඟල් 27 කි   04. අඟල් 12 කි 

36. ප න් මඩු ශාන්ති කර්මදේ පුද ලබන දදවිවරුන් සඳ න් පිළිතුර දෙෝරන්න. 

 01. දැිමුණ්ඩඩ දදවියන්  ා දකාද ාඹා දදවියන් 

 02. පත්තිනි දදවියන්  ා වීරමුණ්ඩඩ දදවියන් 

 03. දකාද ාඹා දදවියන්  ා පත්තිනි දදවියන් 

 04. පත්තිනි දදවියන්  ා සමන් දදවියන් 

37. පට්ටු ොල් මාත්රය නටනු ලබන්දන්  

 01. මාත්රා 2+4 ොල රූපයටය 

 02. මාත්රා 2+2+4 ොල රූපයටය 

 03. මාත්රා 3+ 2+2ොල රූපයටය 

 04. මාත්රා 3+3ොල රූපයටය 

38. සබරගමු නර්ෙනදේ පමණක් භ්ාවිො කරනු ලබන වචන වන්දන් 

 01. කලාසම, දවුල් පදය   02. කස්තිරම, මාත්රා 

 03. අඩව්ව, සුරල    04. සුරල, කලාසම 

39.  A. දවුල    1. බලි ගායනය 

      B. ගුරු ාමි  2. ඉල්ලම්ප් මුදු 

  C. මුගුරුපද  3. ප න්මඩුව 



  D. ආතුරයා  04. දසාකරි 

   ඉ ෙ ඉංග්රීසි අක්ෂර වලින් දැක්දවන වචන වලට සුදුසුම අංකය සහිෙ වචනය ගැලපූ විට නිවැරදි පිළිතුර 

වන්දන් 

 01. A  - 1 B  - 2 C  - 3 D  -     4 

 02. A  - 2 B  - 4 C  - 3 D  -     1 

 03. A  - 2 B  - 3 C  - 1 D  -     4 

 04. D  - 4 C  - 3 B  - 2 A  -      1 

40. පානා යසසින් සිරිපිරි  දමහි ඊලඟ කවි පදය වන්දන් 

 01. කුළුදණන් හිඳ වාරාි 

 02. දලස නිරතුරු වීවාි 

 03. දම්ප්වන්නම දනු වීරාි 

04. යසසින් දනක වාරාි 

 



01 

02. 

 

නව නිර්දේශය 

අධ්යාපන අමාත්යංශය 

 

අධ්යයන පපාදු සහතික පත්ර (සාමානය පපළ) විභාගය 2018 පෙසැම්බර් (ආෙර්ශ පපරහුරු ප්රශ්න පත්ර) 

නැටුම් (පේශීය) II 

පළමුවැනි ප්රශ්නය අනිවාර්ය පේ. 

පළමුවැනි ප්රශ්නය හා ත්වත් ප්රශ්න හත්රක් ඇතුළුව ප්රශ්න පහකට පිළිතුරු සපයන්න. 

 

 ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී 

ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී 

ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී 

ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී 

ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී 

ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී 

ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී 

ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී 

ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන ශ්රී ලංකාඅධ්යාපන  

 

 

 

                     

 

I. විශ්මය නැමති ස්ථායී භාවය මුලදකාටදෙන ..................................... රසය උපදී. 

II. කුරුණෑෙල යුෙදේ රචිත............................... කෘතිදේ  ඒ දේදේහ රජුදේ විදානදයන් ආතත , 

විතත, විතතාතත, ඝණ , සුසිර ආදී තූර්ය වාදන පැවැත්වූහ. යනුදවන් දක්වා ඇත. 

III. දමම කවිදේ දතවන පදය සම්පූර්ණ කරන්න.  
 

  ඉතින් කියන්දන්  තුන්දවන් වරට           නටන්දන් 

                     පරයා එන්දන් වට පිට නිතර                  බලන්දන් 

                     .................................................................... 

                    දකාක්හඬ ලන්දන් දසාකරිය දදසයි        බලන්දන් 

IV. ග්රහ අපලය මුද්රානාටය ................................................. මහතාදේ නිර්මාණයකි. 

V. ලී කැටයමකින් කරන ලද නළඟන රූපය දැකිය හැක්දක් ........................ දේවාලදේය. 

VI. රාජ ආඥ්ඥාවක් සන්නිදවදනය කිරීමට අතීතදේදී ...................................... වාදනය කරන ලදී. 

VII. පාසරඹ අභයාස කිරීදම්පදී දයාදාෙන්නා ඝන වාදය භාණ්ඩය.......................................... නමින් 

හැඳින්දේ. 

VIII. ලී  දෑතට දෙන කණුව වටා රටා මවමින් නර්තනය කරනු ලබන ද්රවිඩ ෙැමි  

නැටුම..................................දලස හැඳින්දේ.  

IX. කථකලී නර්තන අධ්යාපනය සඳහා ආයතනයක් බිහිූදේ......................................... වර්ෂදේදීය. 

එය.....................................................නමින් හැඳින්දේ. 

X. සිසී හා මණ්නඩි රාල යන චරිත.......................................... විසින් නිර්මාණය කරන  

         ලද............................. මුද්රා නාටයයට අයත්ව වරිත දේ.                                 (ලකුණු 12) 

 

I. මාත්රා 3+4 දදතිදත්ව තාල රූපයට අයත්ව දබරපදයක් ලියන්න.                          (ලකුණු 02) 

II. මාත්රා 3+4 දදතිදත්ව තාල රූපයට අයත්ව වන්නමක /සිංදු වන්නමක එක් කවි පදයක් ප්රස්ථාර කරන්න.     

                                        (ලකුණු 04) 

III. මුසලඩි වන්නම/ ශුේධ් තාදල සිංදු වන්නම/ දකාවුලා වන්නමට, අයත්ව අඩේවක් /ඉරට්ටියක් ප්රස්ථාර 

කරන්න.         (ලකුණු 06) 

03. පහත සඳහන් මාතෘකා අතුදරන් තුනක් දකිදයන් විස්තර කරන්න. (එක් දකාටසකට ල.04 බැගින්) 

I. ත්රිවිධ් ලය                                   

II. වජිරා චිත්රදස්න 

III. සිරසපාද කවි 

IV. හංසවිල 

44      S    I,II 

 

 NEW 

පැය පෙකයි 

 



V. නව නාටය රසය (ලකුණු 4×3=12) 

04. "ෙැමි ජනතාවදේ සාරධ්ර්ම තවමත්ව ආරක්ෂා වී ඇති බව ශාන්තිකර්ම තුළින් මනාව පිළිබිඹු දේ". 

I. මඩුව සැකසීම හා සැරසිලි කිරිදම්පදී එකමුතු බව වැදෙත්ව වන ආකාරය ශාන්තිකර්මයක් ඇසුරින් 

දකිදයන් පැහැදිළි කරන්න.       (ලකුණු 02) 

II. වැඩිහිියන්ට හා නායකත්වවයට ෙරුකිරීම නර්තන අංෙ වලින් පිලිබිඹු වන ආකාරය එක් ශාන්ති 

කර්මයක් ඇසුදරන් පැහැදිළි කරන්න.                           

 (ලකුණු 04) 

III. අයපත්ව ක්රියාවල දයදීදමන් ලැදබන පලවිපාක පිළිබඳව එක් ශාන්තිකර්මයක උපත්ව කතාව ඇසුදරන් 

පැහැදිලි කරන්න.                                                  (ලකුණු 06) 

05 .දේශිය ෙැමි ජනයා තම විදනෝදාස්වාදී හැගීම්ප හා විවිධ් සමාජ සම්පබන්ධ්යන් සපල කරෙැනීදම්ප අරමුණින්   

       අතීතදේදී ජන නාටක රඟ දක්වා ඇත. 

 

I. දකෝලම්ප නාටකදේ එන චරිත හතරක් නම්ප කරන්න.      (ලකුණු 02) 

II. ඉන් චරිත දදකක් පිළිබඳව දකිදයන් විස්තර කරන්න.     (ලකුණු 04) 

III. දකෝලම්ප නාටකය මඟින් සමාජදේ අඩුපාඩු දපන්වා දදන ආකාරය චරිත දදකක් ඇසුරින් විස්තර 

කරන්න.          (ලකුණු 06) 

 

06. 1950-1971 දක්වා කාලය තුළ දේශීය මුද්රා නාටය වැඩි සංඛ්යාවක් නිෂප්ාදනය විය.එම වකවානුව දේශීය  

      මුද්රා නාටය කලාදේ ස්වර්ණමය යුෙය දේ. 

 

I. දේශීය මුද්රා නාටය නිෂප්ාදනදේ දයදුනු ශිලීන් දදදදදනකු නම්ප කරන්න.                   (ලකුණු 02)   

II. ඔවුන් විසින් නිෂප්ාදනය කළ මුද්රා නාටය දදක බැගින් දවන දවනම ලියන්න.   (ලකුණු 04) 

III. කරදිය මුද්රා නාටය පිළිබඳව පහත මාතෘකා ඔස්දස් විස්තර  කරන්න.    (ලකුණු 06) 

➢ කථා පුවත 

➢ නර්තනය 

➢ රංෙ වස්ත්රාභරණ 

 

07. නර්තන කලාදේ ඓතිහාසික දතාරතුරු ලබාෙත හැකි ලිඛිත මූලාශ්ර දලස  වංශකතා හා දේශාඨන වාර්තා  

     වලට ප්රධ්ාන තැනක් හිමිදේ. 

I. නර්තන කලාව පිළිබඳව දතාරතුරු ලබා ෙත හැකි ලිඛිත මුලාශ්ර හතරක් නම්ප කරන්න.  (ලකුණු 02) 

II. දේශාඨන වාර්තා අනුව මහනුවර යුෙදේ නර්තන කලාව පැවති තත්වවය පිළිබඳව විමසීමක් කරන්න.   

                              (ලකුණු 02)                                                                                                            

III. වංශ කතාවල දැක්දවන දතාරතුරු අනුව  අනුරාධ්පුරදේ නර්තනය දකදරහි ලැබුණු රාජය අනුග්රහය 

පිළිබඳව විමසීමක් කරන්න.                 (ලකුණු 06) 
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