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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 
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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) 

 


