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    නර්තනය ( දේශීය )     11 - දරේණිය  

 

 

 

 සියලුම ප්රශ්න  ලට  ිළිතුරු  පයය්   

 අංක 1 සි  40 දක්ලා දී ඇති( 1 ), ( 2  ), ( 3  ), ( 4  ) ිළිතුරු  ලලි් නිලැරදි හ ෝ ලඩාත් 

ගැටහය  ිළිතුරර පයය්   

1. ජීවන වෘත්තීන් කරගත්ත නර්තන නිර්මාණ වන්දන්, 

1) ඔංචිලි වාරම් ප්රශස්ේි  මටි 

2) ධීවර  මටි චාමර 

3) කෘෂි මටි පතල්  

4) ධීවර මටි කවන්නම් 

2. "තානායම්පල" යනුදවන් හටඳින්දවන්දන්................  රගමඩලය 

1) ද්ාකරි 

2) යකදතාවිල් 

3) කංකාරි 

4) දකෝලම් 

3. ශසාන්ත නටමි  ්ේථායිභාවදයන් උපදින ර්ය වන්දන්,  

1) විශසේමය  

2) භකි  

3) උත්ත්ාහ 

4) හා්ය 

4. උඩරට වන්නම් ්හ පහත රට සංදු වන්නම් රචනා වුදේ.............. යුග  වලදීය 

1) මහනුවර ්හ මාතර 

2) මහනුවර ්හ දකෝට්දට් 

3) මහනුවර ්හ දඔදදණිය 

4) ගම්දපාළ ්හ දඔදදනිය 

5. නවග්රහ දදෝ  දුු  ිරීමම ්දහා කරනු ලනන ගායනයයි 

1) ටීකා සවුපද 

2) ප්රශස්ේි  

3) ග්රහපන්ි  

4) දනතඟු 

6. ්තර අභීනයන් අතුරින් රංග ව්ේරාභරණ..................... අභීනයට අයත්ත දේ. 

1) ආංගික  

2) ්ාත්තවික 

3) ආභාර්යය 

4) වාචික 

7. එක මුහුණක ්හිත ආතත භාණ්ඩයක දල්..................  නම් කළ හටිරය. 

1) දවුල  

2) ගටටදනරය 

3) රනාන 

4) යකදනරය

 

8. ගායනය රහිත ්ම්ප්රදායන් තුනට ම දපාදු වු නර්තන අංගයක................. දල් නම් කළ හටිරය. 

1) වන්නම්  

2) තාලම් 

3) ්වුදම් 

4) වට්ටම් 

ශ්රී වයලධනප ර ර අපයාය  කටායය  

යටමු ලාර ඇගයීම - 2019  

 කාටය - යැය 3 යි  
 

ku( …………………………………………………… 

හරනණිය:……………………………………….. 
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9. "ත්රිවිඥ ණාණ දුදු ප ප අ අදප මහ"  දමම ගායනය................  නවිවලට අයත්ත දේ. 

1) රනන්  

2) පතුු   

3) ්වරම් 

4) චාමර 

10. "ගුු  හාමි" ්හ "දවදරාළ" යන චරිත නිරූපනය වන ගටමි නාටකය වන්දන් ................... 

1) මුදලි 

2) දකෝලම් 

3) ද්ාකරි 

4) ්ද ිරදුරි 

11. "කරදිය" මුද්රා නාටයදේ  නිර්මාණකු   වුදේ,  

1) පණීභාරත මහතා  

2) චිරද්ේන මහතා  

3) ්රත්තචන්ද්ර මහතා 

4) සරිදනෝහාමි මහතා 

12. නන්දුල විජයවර්ඥන ශූීමන් නිර්මානය කළ" හනික වදරේ දකාල්ලදන් දමන්න දමදහ වදරේ......"දමම 

ගීතය ඇතුළත්ත නාටය වන්දන්,  

1) දුදුර  

2) දනරහඬ  

3) නරිනෑණා 

4) මනදම් 

13.  දමම ු පදයන් දටකදවන ප්රදුන ිලල්පිනනිය වන්දන්, 

                                     

1) මි පන්ඩා දහේමලතා මහත්තමිය  

2) වජිරා චිරද්ේන මහත්තමිය  

3) ද්ෝමලතා සුභසංහ මහත්තමිය  

4) ශ්රියානි රාජපක  මහත්තමිය

      

14. ප්ර්ේතාරකරණදේදී ඇදදන මාරා හදුන්වනු ලනන්දන්,`  

1) ලඝු නමිනි 

2) ප්ලුන නමිනි 

3) ගුු  නමිනි 

4) ප්ලු නමිනි

 

15. කවිකාර මඩුදවහි රජුදේ  නෘතය මණ්ඩලයට වන්නම් රචනා කළ නව ිරයදවන්දන්, 

1) රම්දමාළවක අධිකාරම් 

2) ඇහටදල්දපාළ අධීකාරම් 

3) කාල්ලිදගාඩ අධිකාරම් 

4) එකනටලිදගාඩ අධිකාරම් 
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16.   දමම ු පදයන් පිනළිඹිබු වන්දන් , 

                          

1) ශසෘංගාර ර්යයි  

2) දරෞද්ර ර්යයි  

3) දුර ර්යයි  

4) ශසාන්ි  ර්යයි  

17. දදවුන්දර උපුල්වන් දේවාලදේ හින්දු නාලිකාවන් පන්සයයක නර්තනදේ දයදදන ආකාරය..................   

වාර්තාදවන් ්දහන් දේ. 

1) ්ේපිනල් නර්ජන්  

2) දරානට් දනාක්ේ 

3) ඉනන් නතූතා 

4) පාහියන් භිකුව 

 

ප්රශසේන අංක 1  – 22 දකවා ප්රශසේන වලට පිනළිතුු  වගුව ඇසුරින් ්පයන්න 

 

දප්ලළිය  A ීු ව Bීු ව C ීු ව D ීු ව 

1 

2 

3 

දකාදහාඔකාරිය 

අතයා දනර 

පහන් මඩුව 

දේවදකෝල්පාඩුව 

දදදවාල් මඩුව 

මගුල්දනර වාදනය 

්න්නියකුම 

අ්ේනය 

රනන් වාදනය 

උඩටකිර වාදනය 

දතල්දම් 

යක ඇනුම 

 

18. පහත රට නර්තන ්ම්ප්රදායන්හි දදවියන් දවනුදවන් කරන ලද ශසාන්ි  කර්මය ්දහන් වන්දන්,  

1) 1 දප්ලළිදේ  A ීු දේය 

2) 2 දප්ලළිදේ B  ීු දේය 

3)  1 දප්ලළිදේ  C ීු දේය 

4) 3 දප්ලළිදේ  A ීු දේය 

19. ශසාන්ි  කර්මයන්හි දටිරය හටිර දපාදු වාදන අංගයන් ඇතුළත්ත  වන්දන්,  

1) 3 දප්ලළිදේ B ීු දේය 

2)  2 දප්ලළිදේ B ීු දේය 

3)  3 දප්ලළිදේ C  ීු දේය 

4)  1 දප්ලළිදේ D ීු දේය 

20. ්නරගමු ්ම්ප්රදායට අයත්ත නර්තන අංගයක ්දහන් වන්දන්,  

1) 2 දප්ලළිදේ D  ීු දේය 

2) 2 දප්ලළිදේ C  ීු දේය 

3) 1 දප්ලළිදේ B  ීු දේය 

4) 3 දප්ලළිදේ D  ීු දේය 

21. දකාදහාඔ කංකාරි ශසාන්ි  කර්මදේ ගායනා රහිත නර්තන අංගයක ඇතුළත්ත වන්දන්, 

1) 1 දප්ලළිදේ  B ීු දේය 

2) 2 දප්ලළිදේ C ීු දේය 

3) 2 දප්ලළිදේ D ීු දේය 

4) 3 දප්ලළිදේ D ීු දේය 

 

https://pastpapers.wiki/


4 
 

22. පහත රට නර්තන ්ම්ප්රදාදයහි ්මුහ නර්තන අංගයක ඇතුළත්ත වන්දන්, 

1) 1 දප්ලළිදේ B ීු දේය  

2) 2 දප්ලළිදේ C ීු දේය 

3) 2 දප්ලළිදේ D ීු දේය 

4) 3 දප්ලළිදේ D ීු දේය

      අංක 23 – 25 ප්රශ්න  ලට  ිළිතුරු  ූපය ප  ් මින් පයය්  

                                                       

     1                           2      3  

23. දමහි දටකදවන අනුපිනළිදවළිදවලට 1 2  3 අංක පිනළිදවළින් දටකදවන්දන්,  

1) උඩරට, ්නරගමු ,පහතරට රංග ව්ේර කට්ටල දේ 

2) උඩරට ,පහතරට ,්නරගමු රංග ව්ේර කට්ටල දේ 

3) පහතරට, ්නරගමු, උඩරට රංග ව්ේර කට්ටල දේ 

4) ්නරගමු ,පහතරට, උඩරට රංග ව්ේර කට්ටල දේ 

24. දමම රූප තුනට අනුව ්ම්ප්රදායන් තුදනහිම පළදිනු ලනන එකම ආභරණ වන්දන් , 

1) දලෝහදයන් තනන ලද නන්ි වළු 

2) රිදිදේ තනන දගජ්ජජි 

3) පනඵ වලින් තනන කරපි 

4) දලෝහදයන් තනන සලම්බු 

25. අවුල් හටරය හා නළල් පිය අයත්ත වන්දන් කුමන අංක වලින් දටකදවන රංග ව්ේරාභරණ වලින්ද , 

1) අංක 1 ්හ 2 

2) අංක 1 ්හ 3 

3) අංක 2 ්හ 3  

4) අංක 3 ්හ 2 

26. කථකලී නර්තනය ප්රචලිත ිරීමම ්දහා පිනහිටුවන ලද ආයතනයක වන්දන් , 

1) දකරල කලා මණ්ඩලය 

2) කලා කද ේරය 

3) ශසාන්ි  නිදකලනය 

4) භාත්තඛණ්දේ විශසේව විදයාලය 

27. කථකලී නර්තන ්ම්ප්රදාය නිර්මාණය ිරීමදම් දගෞරවයට හිමිවන්දන් , 

1) රදුන්ද්රනාත්ත තාදගෝර් මහතාටය 

2) චකිරයර් වු න්ටය  

3) වල්ලදතෝල් නාරායනතුමන්ටය 

4) තාන්ජාවුර් ්දහෝදරයින්ටය 

28. ්ත්තපත්ති නි ග්රහ අපලය දිට්ඨමමංගලිකා යන මුද්රා නාටයයන් නිර්මානය කරන ලේදේ , 

1) නිමල් දවල්ගම මහතා  

2) එ්ේ පණිභාරත මහතා  

3) ඉඹුල්දගාඩ මහතා  

4) දේම කුමාර මහතා  

29. තාලය තටබීමට දයාදා ගන්නා ඝන වාදය භාණිඩයිර. 

1) තාලම්පට 

2) උඩටකිරය 

3) රනාන 

4) හකදග අය 
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30. අීතදේදි ්න්නිදේදන කටයුතු ්දහා වට අ වශසදයන් භාවිතා කර ඇත්තදත්ත,  

1) දවුල හා ගටටදනරය 

2) ගටටදනරය හා යකදනරය 

3) තම්මටට්ටම හා දවුල 

4) තම්මටට්ටම හා යකදනරය 

31. 11 වන දගාඩ ්රඔදේ නාමය වන්දන්, 

1) නඔර ්රඔයයි 

2) පටනීදම් ්රඔයයි 

3) චන්ිකා ්රඔයයි 

4) අංගහාර ්රඔයයි 

32. තාල රූප දදකක ඇි  වන්නමිර . 

1) තුරඟා 

2) මු්ල අ 

3) නනඅ අ 

4) ්ටවුලා 

33. දකාදහාඔ කංකාරිය පුරා වෘත්තතදේ චරිත දදකිර. 

1) මලය හා කුදේණි 

2) ද්ේරමාන් රජු හා මලය 

3) මහා ්ම්මත රජු හා කුදේණි 

4) මටණිකපාල බි්ව හා මලය 

34. දදාං ජිංත ගත දදාංත වට්ටමට අයත්ත තාලරූපය. 

1) මාරා 2  3 දදි ත 

2) මාරා 2 ද දදි ත 

3) මාරා 2 ද දදි ත 

4) මාරා 3 3 දදි ත 

35. සංහරාජ වන්නමට අයත්ත දනර ප්ය වන්දන්, 

1) දදාං ජිංත ගත දදාංත 

2) දදාදදාංත තකු දදාං 

3) දදෝං ජිං ජිං තකට දදාං තක 

4) දදාං දදාං ජිං ජිං ගජිගත 

36. නර අත්තදගන කගින්............... දමම කවි පදදේ ඉි රි කවි පදය වන්දන් , 

1) විය දගන කද කුමු න්  

2) ඇන දකාන්තවි වලින් 

3) දදපුව අසුරද්න් 

4) පුදදක දගන ්ටනින් 

37. ගටටදනරදයන් නිකුත්තවන මුලික අක ර වන්දන්, 

1) තක ජිත්ත දතාං නං 

2) තක දිත්ත දතාං නං 

3) තක ිරට දතාං නං 

4) තක දිං දතාං නං 

38. මාරා 2  ද දදි තට අයත්ත වන්නමිර, 

1) තුරගා 

2) ්ටවුලා 

3) නනඅ අ 

4) මු්ල අ 

39. දේිලය රංග ව්ේරාභරණ ්ක්ේ ිරීමදම්දී නහුලව දයාදා ගන්නා වර්ණ දදකිර. 

1) සුදු - කහ 

2) සුදු - රතු 

3) නිල් - කු 

4) කහ - රතු 

40. ගටටදනරදේ ්ම්මත දිග වනුදේ , 

1) එක වියත්ත තුනගුලිර 

2) තුන් වියත්ත  දටගුලිර 

3) තුන්වියත්ත ්තරගුලිර 

4) තුන්වියත්ත තුනගුලිර 
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නටටුම් (දේශීය ) 

11 දකාට් 

 යළමුලැනි ප්රශ්න ය අනිලාධනය හ  

 යළමු ලැනි ප්රශ්න ය  ා වලත් ප්රශ්න  4 ක් ඇුරලුල ප්රශ්න   5 ක  ිළිතුරු  පයය්  

 

1.    

I. ගීතයක අනුව නර්තන නිර්මාණය ිරීමදම්දී දයාදා ගන්නා චලන වර්ග........................... ිර. 

II. "මහනුවර දපරහටදර් රූමත්ත තු ණිදයෝ ල්ේ්නට නටත්ත" යනුදවන් ්දහන් 

කරන්දන්........................    නම් දේශසාටන කු වාය. 

III. ශසාන්ත නටමි  ්ේථායි භාවදයන්................................. නටමි  ර්ය උපදී 

IV. ිරසයම් රාජ ආණාවකපටනදුදම්දී...............................................වාදනය කරනු ලනයි. 

V. උඩරට වන්නමක පද නටටීදමන් පසු................................................නටනු ලනයි. 

VI. තක තකට තක දරාං.................................යන අඩේව මාරා.............................දදි තට 

නටනු ලටදේ. 

VII. කතකලී නර්තන ්ම්ප්රදාදේ ප්රඥාන ගායකයා.............................නමින් හදුන්වනු ලටදේ. 

VIII. දව්ේ නර්තන ිලල්පිනයා පපුවට පළදින ආභරණය.................... ..........නමින් හදුන්වයි. 

IX. දහේවිස වාදනදේදී දයාදා ගනු ලනන අවනේඥ භාණ්ඩ දදක 

වන්දන්.....................හා...............        දේ. 

X. අනුරාඥපුර යුගදේ නටටුම් පරම්පරාවක ගටන ්දහන් ද්ල්ලිපින දදක..............හා...............දේ. 

2.  

I. ඔන උගත්ත ්ම්ප්රදායට අනුව මාරා 3 තාල රූපයට අයත්ත දනර පදයක ප්ර්ේථාර කරන්න.(ලකුණු 3) 

II. මාරා 2 ද දදි තට අයත්ත වන්නමක කවි පදයක ප්ර්ේථාර කරන්න. (ලකුණු ද) 

III. පාරා ද තාලයට අඩේවක / ඉරට්ියක ප්ර්ේථාර කරන්න. (ලකුණු 5) 

3.   

I. ශසාන්ි  කර්ම පටවත්තදුදම් අරමුණු 2 ක ලියන්න. (ලකුණු 2) 

II. දකාදහාඔකංකාරිය හා දදදවාල්මඩුව යන ශසාන්ි  කර්ම දදකට අයත්ත නර්තන අංග 2 නටවින් 

ලියා ඉන් ඔන කටමි  නර්තන අංග 2ක පිනළිනද දකි විචාරයක කරන්න. (ලකුණු ද) 

III. ඔන කටමි  ශසාන්ි  කර්මයක චාරිර විධි 2ක හදුන්වන්න. (ලකුණු 2) 

IV. ශසාන්ි කර්මයක උපන් කථාවක තුලින් ්මාජයට ලනාගත හටිර ආදර්ශස හදුන්වන්න. .(ලකුණු ද) 

4.  

I. ද්ාකරි ගටමි නාටකය තුලින් ප්රචලිත ප්රදේශස 2ක  නම් කරන්න. (ලකුණු 2) 

II. ප්රඥාන චරිත දදකක නම්කර හදුන්වන්න. .(ලකුණු ද) 

https://pastpapers.wiki/


7 
 

III. රගමඩල දකිදයන් වි්ේතර කරන්න. .(ලකුණු ද) 

IV. උඩරට වන්නි ප්රදේශසදේ  ්හ ඌව නදුු ප්රදේහදේ ද්ාකරි නාටකය ්දහා වාදනය කරන 

වාදය භාණ්ඩ දදක නම් කරන්න. .(ලකුණු 2) 

5.  

I. කතකලී නර්තන ්ම්ප්රදායට අයත්ත ්ංගීත ්ම්ප්රදාය නම් කරන්න.(ලකුණු 2) 

II. එම ්ම්ප්රදායට අයත්ත දේශස නිරූපන ්රම 2ක දකිදයන් වි්ේතර කරන්න.(ලකුණු ද) 

III. රංග ව්ේරාභරණ දකාට්ේ දක හදුන්වන්න.(ලකුණු ද) 

IV. කතකලී නර්තන විධිමත්ත දල් ඉගටන්දුමට ආරම්භ කල ආයතනය නම් කරන්න.(ලකුණු 2) 

 

6. පමත ්දහන් මාතෘකා අතරින් 3ක යටදත්ත වි්තර කරන්න. 

I. රනන් කවි 

II. වන්නම් 

III. ආහාර්ය අභිනය 

IV. අවනේඥ භාණ්ඩ 

V. වජිරා චිරද්ේන මහත්තමිය 

 

7.  

I. පන්ි  කාමරදේ ගුු වරයා හා සසුන් අතර පවි න ්ාරඥර්ම ද ක හදුන්වන්න.(ලකුණු ද) 

II. ශසාන්ි  කර්මයක පටවටත්තදුදම්දී අනුගමනය දකදරන ්මාජ ්ාරඥර්ම ද ක හදුන්වන්න.(ලකුණු ද) 

III. නර්තන වි ය හටදෑීමදමන් අප ලනන විනාකම් පිනළිනද කු ණු ද ක යටදත්ත වි්ේතර කරන්න. 

(ලකුණු 3) 
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