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zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துனற කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර
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කා ය හා රංගකලාා

කම:- ................................................
සියළුම ප්රශ්න

යි

විභාග අංකල:- ............................

ලට ිලිතුරු සපයන් .

 පහත සඳහන් පද්ය සහ කවි ආශ්රයලන් ප්රශ්නක අංක 1 ිට 1 ද්්වාා ිලිතුරු  සපලන්ක.
(a). යතෝා යද්න්යකත් කරිල

යි

යතෝා ගන්යකත් කරියලකු

යි

යතෝා යද්න්යකත් යතෝා

ගන්යකත්

කැයේ ඉන්කා කරියලකු

යි

(b). ඉර යද්විලන්යේ ඉරගල

ගාාා

සඳ යද්විලන්යේ සඳ ගල

ගාාා

ගණ යද්විදුයේ යකෝවිල

ගාාා

අිලත් යකිතමු ලී සබමැද්

යබෝාා

(c). ඇහළ මිතන් ගසන ිලරිලා
බලන්ක හරි ලසනසකයි
අඔ රඹු න් ජම්බු ඉදිලා
අද් හැම තැක හරි හැඩයි.
(d) යසොකරී එන්නී සබයලන් අාසර

ගන්නී

කැටුම් ක න්නී තායල රාග
පද් අේලන්නී ිලලයුු  ලැම

කිලන්නී
යසොලාන්නි

කැඩපත ගන්නී සුරතින් මුණ

බලන්නී

1 ). ඉහත (a) ාැනි පද්යල පහත කාර කවිලක ආභාෂල යපන්නුම් කරයිද්?
(i) ඉර පාලක කල යමොකරිඳු යද්න්යක්ව (ii) යතිතන් බැද්ද්ත් යකොයබයිලා
(iii) යබොලං යපොඩි කංගි ටික්ව හි පං

(iv) අඔ අඹු න් ගසන යද්ක ල

12).ඉහත (c) පද්යල පහත ද්ැ්වයාක කාර කවිලක ආභාෂල යපන්නුම් කරයිද්?
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(i) හං යරොඩු හං යරොඩු හං යරොඩු යගොේයලෝ.
(ii)ු ද් ු ද් ු කුඳත් ු කුඳ ගයතයි.
(iii)අඔ රඹු න් ගසන යද්ක ල .
(iv)යබොලං යපොඩි කංගි ටික්ව හි පං.
13).උඩර ගැමි කා කල්ව නියලෝජකල කරක කවිල ානුයේ,
(i).a

(ii). b

(iii). c

(iv). d

04). ‘කෘත්ත’ ගණල අලත් කවිල්ව අඩංගු ාරණල ාන්යන්,
(i).a

(ii). b

(iii). c

(iv). d

15).කා ය කලාය මුිතක අරමුණ ද්ැ්වයාක ාරණල කුම්වද්?
(i). පණිවිඩල්ව දීමයි.

(ii). යසෞන්ද්යාලාත්මක වින්ද්කල්ව ලබා දීම.

(iii). මුල මැද් අග ගැලපීම.

(iv). හාසය රසල මුර කිරීමයි.

16). ‘අනුෂංගික’ කලා ශිේප ඇුරළත් ාරණල ානුයේ කුම්වද්?
(i). රංග ාසනත්ර, රංග භා්ඩඩ, පසුතල, රංගායලෝකල.
(ii). රංග ාසනත්ර, රංග භා්ඩඩ, ිල පත, රංගායලෝකල.
(iii). රංග ාසනත්ර, පසුතල, අිනකල, රංග භා්ඩඩ.
(iv). ය දිකාා, කා ය ිල පත, රංගායලෝකල, පසුතල.
17).‘තු ණ රංගක ශිේිලයලකු මහේයලකුයේ චරිතල්ව සඳහා අංග රචකා කරනු
ලබයි. ’ යම් සඳහා යලොද්ා ගනු ලබන්යන් මින් කුමක අංග රචකා ක්රමල ද්?
(i). විකාර රූපී අංග රචකලකි.

(ii).සරල අංග රචකල යි.

(iii).චරිතාංග අංග රචකලයි.

(iv).කා ය ධ්යාී  අංග රචකලයි.

18).ය දිකා කා යලක රඳා පැාැත්ම ාඩාත් තීරණල ාක සාධ්කල කුම්වද්?
(i). කා යල සංීතතලයි.
(ii). යප්රේ්වෂක ප්රතිචාරලයි.
(iii). කළු නිළිලන්ල.
(iv). අධ්ය්වෂකාරලාල.
19).ප්රාසාංගික කලා පමණ්ව අන්තයාගත ාරණල යතෝරන්ක.
(i). කයාතකල, මුද්රා කා ය, සංීතතල, ඔයපරා, කා යල.
(ii).කයාතකල, චිත්ර කලාා, සාහිතයල, මුයාති ශිේපල, ඔයපරා.
(iii).සංීතතල, මුයාති ශිේපල, කා යල, මුද්රා කා යල, ීතත කා කල.
(iv).ීතත සාහිතය, චිත්ර කලාා, මුද්රා කා ය, සංීතතල, කයාතකල.
1).රංග භූමිල ප්රධ්ාක ාශ්යලන් යබයද්ක යකො සන ගණක,
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(i). 6 කි.

(ii). 9 කි.

(iii). 5 කි.

(iv). 7 කි.

).්වෂණික නිරූපකල්ව ඉදිරිපත් කිරීම ලායම්දී,
(i). ාාචික අිනකල භාවිතා යකොකරයි.
(ii). ිල පත්ව අාශ්ය ය .
(iii). තමායේ නියාමාණාත්මක බා ප්රද්යාශ්ණල කරයි.
(iv). දිගු කාලීක පුහුණුා්ව අාශ්ය ය .
2).අංග රචකයේදී ‘රිමුවින් ක්රීම්’ (Removing Cream) භාවිතා කරන්යන් කුම්ව සඳහා ද්?
(i). හැඩතල මුර කිරීම ල.
(ii).මුහුය්ඩ යම්්ව අප් (Make Up) ඉාත් කිරීම ල
(iii).රැවුේ ඇලවීම ල.
(iv).ද්ත් ායාණ ගැන්වීම ල.
3).‘රංග විධ්ාක’ අාශ්ය ාන්යන් කවුු න් සඳහා ද්?
(i). යප්රේ්වෂකලන් ල.

(ii). කළුාන් ල.

(iii). අනුෂාංගික ශිේිලන් ල.

(iv). කා ය විචාරකයින් ල.

).කා යයේ සාහිතයමල යකො ස යලස සලකන්යන් කුම්වද්?
(i). ඇඳුම් පැලඳුම් ල.

(ii). අංග රචකල ල.

(iii). අනුෂාංගික ශිේිලන් ල.

(iv). කා ය ිල පත ල.

5).ායාතමාකයේ බහුලාම ද්්වක ලැයබක කා ය ර ද්්වාක ය දිකාා ානුයේ.
(i). යප්රොසීනිනිලම් ය දිකාා.

(ii). කැරයකක ය දිකාා.

(iii). රවුම් ය දිකාා.

(iv). ත්රියකෝණාකාර ය දිකාා.

6).‘ය දිකා කා ය්ව’ලනු කුම්වද්?
(i). ඒකල ප්රලත්කලක ලහපත් ප්රතිලලලකි.
(ii). සජීවී කලාාකි.
(iii). ිල පත රචකලායේ කලාාකි.
(iv). යප්රේ්වෂක ප්රතිචාර මත යගොඩ කැයගන්කකි.
 පහත දැක්වල ලගුල ආශ්රවයන් 17 සි 20 වතක් ප්රශ්නවලට ිලිතුරු සපයන් .
ක

ග
ජ
කුය ණි
යබෝඩිංකාරයලෝ
දිත්තල කාලයගෝල ජක කරිතල
රුර හැට් කාරී
විජල කන්ද්ිටරි
ජයන්ලල
විකෘති
ගාමිණි සමරයකෝන් යබර හඬ
මායකේ ජලයසේක සුභ සහ ලස
ශ්රීලන්ත යමන්ඩිසන
ජැ්වසන් ඇන්තනී ිටංහබාහු
යහන්රි ජලයසේක
7).ලංකාය සම්මත ය දිකා කලාය යාකස්ව ිටදු කරක ලද් කා යකු ාා අලත්
කා්ඩඩල
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(i).ක ල.

(ii). ග ල.

(iii). ජ ල.

(iv).

ල.

(iii). ජ ල.

(iv).

ල.

(iv).

ල.

(iv).

ල.

8).යලෝක ධ්යාී  ශශ්ිතල අලත් කා ය කා්ඩඩල,
(i).ක ල.

(ii). ග ල.

9).ප්රක කා යකු යාකු වු යහන්රි ජලයසේකලන්යේ ිරරිඳ අලත් කා්ඩඩල
(i).ක ල.

(ii). ග ල.

(iii). ජ ල.

21).හාසය රංගකල සඳහා ප්රක රංගක ශිේිලලා ිටටික කා්ඩඩල ානුයේ,
(i).ක ල.

(ii). ග ල.

(iii). ජ ල.

2 ).ය දිකා කා යල අයකකුත් කලාාන් ාඩා සුවියශ්ේි  ාන්යන් කුම්ව නිසාද්?
(i). කළුනිළිලන් ඇති නිසා.

(ii).ය දිකාා්ව ඇති නිසා.

(iii).ගැටුම් අාසනථා ඇති නිසා.

(iv).සජීවි මාධ්ය්ව නිසා.

22).ායාණ ිලළිබඳ ාඩාත් අාධ්ාකල යලොමු කරක ශිේපීන් ාන්යන්,
(i). රංගායලෝක, පසුතල, රංග ාසනත්ර, අංගරචක.
(ii). රංගභා්ඩඩ, ිල පත් රචක, රංග ාසනත්ර, අධ්ය්වෂ.
(iii). සංීතතල, පසුතල, අංග රචකල, ිල පත් රචක.
(iv).රංගායලෝක, අංග රචක, පසුතල, කයාතකල.
23).සනාාභාවික චලක ලනු,
(i). පරිකේපකල භාවිතා යකො ඉදිරිපත් කරනු ලබක චලක ය .
(ii). එදියකද්ා ජීවිතයේදී ආලාසලකින් යතොරා කරනු ලබක චලක ය .
(iii).අනුකරණාත්මක චලක ය .
(iv).නියාමාණාත්මකා ඉදිරිපත් කරක චලක ය .
2 ).රංග ක්රීඩාා්ව ාන්යන්,
(i). අකුු  ක්රීඩාා.

(ii). අංක ක්රීඩාා.

(iii). යතෝරා සහ යමෝරා ක්රීඩාා.

(iv). ගසනමාු  ක්රීඩාා.

25).කා ය ධ්යාී  කා ය්ව සහ යලෝක ධ්යාී  කා ය්ව ාන්යන්,
(i). මකයම්, ිටංහබාහු.
(ii). දිත්තල කාලයගෝල, කැළණි පාලම.
(iii). අහිටන් ාැටුණු මිනිසනසු, කැළණි පාලම.
(iv). කරි බෑකා, දිත්තල කාලයගෝල.
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 පහත දැක්වල
සපයන් .

ඡායාරූප වදක ආශ්රවයන් 26 – 29 වතක් ප්රශ්නව ලට

A

ිලිතුරු

B

26).යමහි ‘A’ ඡාලාරූපයේ ද්ැ්වයාක කා යකු ාා ාන්යන්,
(i). බන්දුල ජලායාධ්ක මහතා.

(ii).සයිමන් කාගත්යත්ගම මහතා.

(iii).ජලලත් මයකෝරත්ක මහතා .

(iv).සුගතපාලද් ිටේාා මහතා.

27).‘A’ රූපයේ ද්ැ්වයාක කා යකු ාායේ කා ය නියාමාණලකි.
(i). කරි බෑකා

(ii). මකයම්

(iii). සුභ සහ ලස

(iv). කැළණි පාලම

28). යමහි ‘B’ ඡාලාරූපයලන් ද්ැ්වයාක කා යකු ාා කවුද්?
(i). යහන්රි ජලයසේක මහතා.

(ii). ද්ලාකන්ද් ගුණායාධ්ක මහතා.

(iii). ධ්යාමිටරි බ්ඩඩාරකාලක මහතා .

(iv). පරාක්රම කිරිඇේල මහතා.

29).‘B’ රූපයලන් ද්ැ්වයාක කා යකු ාායේ කා ය නියාමාණලකි.
(i). ිටංහබාහු

(ii). කැළණි පාලම

 30 සි 35 වතක් ප්රශ්නවලට ව ොගැළවප

(iii). කුය ණි

(iv). යබර හඬ

ිලිතුරු සපයන්

31).සතර අිනකල ලනු,
(i). ාාචික, ආංගික, සාත්වික, හා ආහායාල ලක කම් ාිතන් හැඳින්ය .
(ii).වියශ්ේෂයලන් කා යයේ දී යලොද්ා ගැයන්.
(iii).යුයරෝපයේ ිරහි වී යමර

සංක්රමණල වු සංකේපලකි.

(iv).මුේ ාර සාකච්ඡාා භාජකල ාන්යන් භරතමුනියේ කා ය ශ්ාසනත්රයලනි.
3 ).කා යල ලනු,
(i). යලොා ඉපැරණි කලාාන්යගන් එකකි.
(ii).ජිවිතයේ නිලත අනුකරණලන් යකොය .
(iii).යප්රේ්වෂක ිලරිසකයගන් යතොරා ඉදිරිපත් යකොකළ හැකි කලා මාධ්යකි .
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(iv).තනි පුද්ගලලකුයේ නියාමාණලකි.
32).සමායරෝපල ලනු,
(i). රංගභූමි පාලක සුර කායාලලකි.
(ii).කළුාකු තමායේ යපෞද්ගිතකත්ාල අතහැර අයකයකකුයේ සනාරූපල්ව
ගැනීමල.
(iii).බාහිර හා අභයන්තරික ාශ්යලන් ප්රයදද් යද්කකින් යු්වතල .
(iv).සායාථක රංගකලන් සඳහා අතයාාශ්යල සාධ්කලකි.
33).කා යල ඉදිරිපත් කරනු ලබක ශශ්ිතල හා අනුගත විල යුුර යකොාක සාධ්කල
කුම්වද්?
(i). සංාාද්. (ii).රංගායලෝකල. (iii).සංීතතල.
(iv).අංග රචකල.
3 ).ය දිකා කා ය්ව ලන්ක යකොගැලයපක ප්රකාශ්ල කුම්වද්?
(i). කිිටලම් ආකාරලක ජිවිතල අනුකරණල කිරීමකි.
(ii).කලා ප්රයදද් කිහිපල්ව සංකලකයලන් ිරහි වුාකි.
(iii).සෑම වි ම ිටද්ධි තාලානුරූපීා යගොනුයකො ඉදිරිපත් කරන්කකි .
(iv).ඕකෑම ාැඩිහිටි යප්රේ්වෂක ිලරිසක යගෝචර විල යුත්තකි.
35).‘රංගභූමි අලංකරණල’ ලන්ක යකොගැලයපක ප්රකාශ්ල කුම්වද්?
(i). එහා යමහා යගක ලාම සවි කිරීම හා ගැලවීම පහසු අයුරින් සකසන විල
යුුරල.
(ii).‘ප්රසනත’ ලක කමින්ද් හැදින්ය .
(iii).සෑම කා යක ම අතයාාශ්ය අංගලකි.
(iv).කා යක යලොද්නු ලබක සෑම රංගභූමි ආශ්රයලන් ම කා ය ්රිලාාිතල හා ිටද්ධ්
විල යුුරල.
 පහත දැක්වල රංග ශිල්පීන්වේ ඡායාරූප ආශ්රයලන් වයන් 36 සි 40 දක්ලා ප්රශ්නව
ලට ිලිතුරු සපයන් .

A

B

C

D

36).C රූපයේ ද්ැ්වයාක රංගක ශිේිලනිල ාන්යන්,
(i). චාන්ද්නි යසකවිරත්ක.

(ii).අනුලා බුලත්ිටංහල.

(iii).මායකේ ජලයසේක.

(iv).මයාිට එදිරිිටංහ.
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E

37).විකෘති කා යල සඳහා රංගක ද්ාලකත්ාල ලබා දුන් රංගක ශිේිලනිල ාන්යන්,
(i). A ල.

(ii).B ල.

(iii).C ල.

(iv).D ල.

38).B රූපයේ ද්ැ්වයාක රංගක ශිේිලලා ාන්යන්,
(i). යහන්රි ජලයසේක.

(ii).ජැ්වසන් ඇන්තනි.

(iii).ඩේලසන රණිටංහ.

(iv).ශ්රිලන්ත යමන්ඩිසන

39).හාසය රංගකල සඳහා ද්ාලක ාක රංගක ශිේිලයලකි.
(i). A ල.

(ii).B ල.

(iii).C ල.

(iv).D ල.

1). ‘E’ රූපයලන් ද්ැ්වයාක රංගක ශිේිලලා ාන්යන්,
(i). වියේරත්ක ාරකායගොඩ
(ii).ඩේලසන රණිටංහ
(iii).ගාමිණි සමරයකෝන්
(iv).විජල කන්ද්ිටරි.

II වකො ස
 පළමුල

ප්රශ්න ය සහ තලත් ප්රශ්න ය හතරක් ඇතුළුල ප්රශ්න

පහක ිලිතුරු සපයන් .

(1 ).දිත්තල කාලයගෝල කා ය යපළ ඇසුු  කර ගනිමින් පහත සඳහන් ප්රශ්නක ාල
ිලිතුරු  සපලන්ක.
( ).යමම කා යයේ රචකලා කම් කරන්ක.

(ලකුණු 12)

(2).යමම කා යල අලත් ශශ්ලීල කුම්වද්?

(ලකුණු 12)

(3).දිත්තල කාලයගෝල කා යල අලත් වු ජාතක කථාා කුම්වද්?

(ලකුණු 12)

( ).යමම කා යයේ ප්රධ්ාක චරිත 13 ්ව කම් කරන්ක.

(ලකුණු 12)

(5).ාඩාත් ාැඩි කාලල්ව දිත්තලායේ චරිතල ර පාක නිළිල කම් කරන්ක. (ලකුණු 12)
(6).දිත්තල කාලයගෝල කා යයේ ඇුරළත් ීතතලක මුේ යකො ස ිතලන්ක. (ලකුණු 12)
(12)
( ).රූපණල ලනුයාන් අද්හසන කරන්යන් කුම්වද්?

(ලකුණු 12)

(2).රූපණ ශිේිලයලකු සුර ගුණාංග 1 කම් කරන්ක.

(ලකුණු 1 )

(3). රූපණල සායාථක කර ගැනීම උයද්සා සතර අිනකල ඉාහේ ාක ආකාරල පැහැදිිත
කරන්ක.

(ලකුණු 16)

(13)
( ).අංග රචකල ලනු කුම්වද්?
(ලකුණු 12)
(2).අංග රචකල සඳහා යලොද්ාගනු ලබක ද්රාය සහ උපකරණ ාගුා්ව ආශ්රයලන් යපන්ාා
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යද්න්ක.
(ලකුණු 1 )
(3).අංග රචකල කිරීයම් ඇති ාැද්ගත්කම යකටියලන් පැහැදිිත කරන්ක. (ලකුණු 16)
(1 )
( ).ශ්රී ලාංය්වල රංගක ශිේපීන් යද්යද්කකු කම් කරන්ක.

(ලකුණු 12)

(2).ඔවුන් විිටන් ර පාක ලද් කා ය 2්ව යාක යාකම ිතලන්ක.

(ලකුණු 1 )

(3).ඉන් ඔබ කැමති රංගක ශිේිලලකු ිලිතබඳ යකටි විසනතර ිතලන්ක. (ලකුණු 16)
(15)
( ).ආනුෂංගික කලා ශිේප ලනුයාන් අද්හසන කරන්යන් කුම්වද්?

(ලකුණු 12)

(2).කා යක යලොද්ා ගන්කා ආනුෂංගික කලා ශිේප ්ව කම් කරන්ක. (ලකුණු 1 )
(3).ඉන් අනුශ්ාංගික කලා ශිේප යද්ක්ව කා යයේ සායාථකත්ාල ාැද්ගත් ාන්යන්
කුමක ආකාරලකින්ද්ැයි විසනතර කරන්ක.

(ලකුණු 16)

(16)පහත ද්ැ්වයාක අාසනථාා පද්කම් කර ගනිමින් යකටි කා යක සුදුසු යපළ රචකල්ව
කරන්ක. යමහිදි ඔබයේ අිනමතල පරිදි කා ය යේ අාසාකල නියාමාණල කල හැකිල.
අේලපු යගද්ර ද්සහැවිදිරි නීලා යේ කෑගැසීනිම් හඬ ඇසීනි ජයන්ලල ුරළින් ිලලාතී ඒ
යද්ස බැලුාාල. නීලායේ මා ාක කුසුමා තම ද්ු ාා ුරු ළු කරයගක හිස ිලරිමදිමින්
ිලලාතීයේ නිාස යද්ස බලා උසන හඬින් බනින්ක ප න් ගත්තාල. ද්ාහතර හැවිරිදි
ිලලාතීයේ එකම ද්ු ාා ාක ිටරිමේ ී  යමොයහොතක යපර ාැ මායියම් අඹ ගස
ගල්ව ගසනු ිලලාතී දුටුාද් ිටරිමේ ඒ සම්බන්ධ් අාාාද්ල්ව කිරීම ඇල අමතක විල.
(i). කාය යෝචිත අාසනථා නියාමාණල කිරීම.

(ලකණු 1 )

(ii)සංාාද් හා රංග විධ්ාක සහිතා යපළ රචකා කිරීම. (ලකුණු 18)
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