
පිළිතුරු පත්රය - 2018 දෙවන වාර පරීක්ෂණය 
11 දරේණිය - I ද ොටස 

 

01 1 11 2 21 1 31 4 

02 4 12 4 22 3 32 1 

03 1 13 1 23 3 33 4 

04 3 14 3 24 2 34 2 

05 4 15 3 25 3 35 2 

06 3 16 2 26 1 36 1 

07 2 17 1 27 3 37 3 

08 3 18 3 28 3 38 1 

09 2 19 1 29 3 39 3 

10 1 20 3 30 3 40 3 

 

IIද ොටස 

01. 

I. පන්සිය පනස් ජාතක පපොත 

උම්මග්ග ජාතකය        (ල.02) 

II. බහුබූතයාපග් පැමිණීම ,  පූර්ව රංගය ,  මංගලම් ගීතය ගැයීම.   (ල.02) 

III.  කාලපගෝල හා දික්තලා අතර ගැටුම 
 දික්පිටියා හා කාලපගෝල අතර ගැටුම      (ල.02) 

IV. දික්තලා රූමත් කාන්තාවක් වන අතර , කාලපගෝල කළු මිටි අවලස්සන අපයකි. 

ඔවුන්පග් ප්රධාාන පනොගැපීමම බාිරර පපුමමි.     (ල.02) 

V. චතුතදත්ත         (ල.02) 
VI. දික්තලා දික්පිටියාට බාර දීම.       (ල.02) 

 

02. 
I. පිලිප්පු සිඤ්පඤෝ , ඇහැපපේපපොල පහවත් සිංහපේ නාඩගම   (ල.03) 

   
II. දක්ෂිණ භාරතීය පතරික්කුත්තු පහවත් වීථි නාටයයන්ිර ආභාසපයන් බිිර වූ බව හා  

යටත් විජිත සමපේ මිෂනාරි ආගම් ප්රචාරය කිීමපම් මාධායයක් පලස ජනවන්ත නාටය වල 
ආභාසය , පේශීය කවි නාඩගම් වල ආභාසය (කරුණු පදකක් ප්රමාණවත් ය.)  (ල.04) 
 

III. *පූර්ව රංගයක් පැවතීම. - එිරදී බහු බූතයා පසේලම් පමා පබර වයන්නන් හා අනාගත     වත්කම හා හඬ 
දූතයන් කරළියට පැමිණීම. 
* දක්ෂිණ භාරතීය කර්ණාටක සංගීතපේ රාග තාල අුමව ගීත හා සංගීතය නිර්මාණය වී තිබීම. 
* පපොපත්  ගුරු හා ගායක කණ්ඩායමක් විසින් නාටකය ඉදිරිපත් කරණු ලැබීම. 
* නාඩගම්කතාව දින 3 – 7 කාලයක් රඟ දැක්වීම. 
* ගැහැණු චරිතද පිරිමින් විසින් රඟ දැක්වීම. 
* කිට්සන් පහන් හා පන්දම් ආපලෝකය භාවිතා කිීමම. 
* වාදය භාණ්ඩ වයපයන් පහොරණවව , මේදගය , කිතාලම , රවිකිඤ්ඤය ආදිය භාවිතා කිීමම. 
* කරළිය නම් අර්ධා කවාකාර රංග භූමිය භාවිතා කිීමම. 
  ( කරුණු පහක් ලියා ඇත්නම් සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා පදන්න.)   (ල.05) 



03. 

I. අභිරූපණය යුමපවන් හැඳින්පවන්පන් ආංගිකාභිනය මූලික කරපගන වාචිකාභිනපයන් පතොරව  යම්කිසි 
පදයක් පහෝ ක්රියාකාරකමක් නිර්මාණශීව ව රඟදක්වා පපන්වීම ි.  
අභිනයද පම් සඳහා පයොදා ගන්නා අතර අතියපයෝක්තිය ඉදිරිපත් කිීමමක් සිදුපේ.   (ල.03) 
 

II. * සැහැේලු ඉදිරි ගමන * පැති ගමන 

* දුෂ්කර ගමන  * ආපසු ගමන      (ල.04) 

 
III. අභයන්තර ිලේප ්රම 

බාිරර ිලේප ්රම 

අභයන්තර ිලේප ්රම යුම අභිරූපණ රංගනයට අදාප කරගත් සිදුියපේ අවසා්ාවන් පිළිබඳව ඉතා සිුමම් 
මනසින් පමපනිර කිීමමි. 
 
බාිරර ිලේප ්රම යුම මනසින් නිර්මාණය කර ගත් සිේියය සිරුර උපපයෝගී කර පගන ඉදිරිපත් කිීමමි. 
      (ල.05) 
 

04. 
 

I. පකොපහොඹා කංකාරිය                (ල.03) 

II. නාුමමුරය ,  කපුයක්කාරියවිජය රජු කුපේණියට පදන ලද ප්රතිාාව කඩ කරන අතර එින් කුපිත වූ 

කුපේණිය යාප කරුම  ලබි.එය විජයපගන් පසු රජ පැමිණි පඬුවස්පදේ රජුට බලපාන අතර රජු සිිරනපයන් 

දිවිපයකු දැක බියට පත් පවි.එින් රජු පරෝගාතුර වන අතර ඔහු සුව කිීමම සඳහා මලය රජු පගන්වා  

යාගයක් කප ුමතු බව ය්ර පදවිු  ප්රකාය කරි.ඌරු පවස්ගත් රාහු අසුපර්න්ද්රයා මලය රජුපග්  උයන පාලු 

පකොට ඔහුපග් අවධාානය තමා පවත පයොමු කරවා ගනිමින් ලක්දිව හන්තාන් නම් ස්ාානයට ඔහු රැපගන එි. 

පමිරදී පඬුවස්පදේ රජුපග් දිවි පදොස දුරු කරන පලස සක් පදවිු  මලය රජුට පවසි.ඒ අුමව පකොපහොඹා 

කංකාරිය සිදු කර රජු සුවපත් කප බව උපත් කතාවි.    (ල.04) 

                ( පමවන් අදහස් සිසුන් පගොුම කර ඇත්නම් ලකුණු ලබා පදන්න.) 

 

III. ඌරා යක්කම , නයා යක්කම , වාදියක්කම , සීතා යක්කම , දර්පණ යක්කම , ගබඩා පකොේලය , ගුරුපග් 
මාලාව  
 
යන නාටයමය අවස්ාාවන් එකක නාටයමය ලක්ෂණ විස්තර කර ඇත්නම් සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා පදන්න.
                (ල.05)  
 

5. 

I. එළිමහන් රංග භූමි    ,  ගෘහස්ා රංග භූමි      (ල.02) 

 උඩ 
                                          (ල.04) 
 
දකුණ    වම                (ල.04)    

 යට   
     
1. පහප දකුණ                  2.  පහප මැද                  3. පහප වම 4. මැද  වම  
5. මැද මැද                          6. මැද දකුණ                  7. උඩ දකුණ          8. උඩ මැද 
9. උඩ වම 
 

7 8 9 

6 5 4 

 1 2 3 



II. * රංග භූමිය සමතල බිමක් විය ුමතුය. 

* රඟපවමට ප්රමාණවත් අවකායයක් තිබිය ුමතුය. 

* පප්රේක්ෂක පිරිසට පහසුපවන් නැරය ය හැකි පලස පිිරටා තිබිය ුමතුය. 

* රංගන ිලේීමන්ට අවයය වන අවම පහසුකම් වලින් වත් රංග භූමිය සමන්විත විය ුමතුය. 

                                                                                                                         (ල.05) 

06. 

I. E.F.C. ලුපඩොවික්       (ල.02) 

II. ඉපේ පවදා , යන්තම් ගැපවුනා , පුදුම පේරිේල , මුදලාලිපග් පපරලිය , කපුවා කපපෝති , පවදා හටන , 

රහස් පකොමසාරිස්        (ල.04) 

 

III. පරිවර්තන හා අුමවර්තන නාටය පිළිබඳ මූලික හැඳින්වීමක් කර උදාහරණ දකුවා ඇතිනම් සම්පූර්ණ 

ලකුණු ලබා පදන්න.       (ල.05) 

 

 

07.             පිටපපතිර ගුණාත්මක භාවය සලකා බලා ලකුණු ලබා පදන්න. 

I. නාපටයෝචිත අවස්ාා පගොඩනැගීම.      (ල.04) 

 

II. සංවාද හා රංග විධාාන සිරත පපප රචනා කිීමම සඳහා පලස ලකුණු ප්රදානය කරන්න. 

 (ල.08) 

 

 

 


