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  කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර    zonal Education Office – Kalutara  வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக் காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக் காாியாலயம் கஞத்துறை  කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக் காாியாலயம் கஞத்துனை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துனை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துனை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 අංක 01 සිට 10 තෙක් ප්රශන්වල හිසේැනට සුදුසු වචන තෙෝරන්න 
1). පා සරඹ, මණ්ඩි පද නිවැරදිව අභ්යාස කිරීමමන් .................................. සකස ්කර ගත හැකිල. 

(1).දණ්ඩිලම.  (2).දණ්ඩිකඳ.  (3).මණ්ඩිල.  (4).ඕඩිල. 

2). “මසොබමන් මදවිවරු සමදමකක් එතැකට  මමල ............................................... කවිලකි. 

(1).මගොලම්.  (2).පැල්.  (3).රබන්.  (4).චාමර. 

3).  2 + 2 + 3 තිත් රූපල ........................................... මලස හඳුන්වයි. 

(1)මදසුළු මහ තුන්තිත.     (2).මදසුළු මැදුම් තුන්තිත. 
(3).මදමැඳුම් මහ තුන්තිත.   (4).මදමැඳුම් සුළු තුන්තිත. 

4). ගුරුහාමි ................................... කාටකමේ එක ප්රධ්ාක චරිතලකි. 

(1). මසොකරි   (2).මකෝළම්  (3).කාඩගම්  (4).කරදිල 

5). ‘හනික වමරවු මකොල්ලමන් මමන්ක මමමහ වමරවු’ ගීතල ඇතුළත් කාටය වන්මන් ........... යි. 

(1). කුඹි කතාව කාටයල.   (2). මබරහඬ කාටයල. 
(3). මසොකරි කාටයල.    (4). මකෝළම් කාටයල. 

6). මේදිකා කයාතක අංගලක් සඳහා භ්ාවිතා කරනුමේ ....................... අංග රචකලකි. 

(1). ශෛලීගත  (2)හාසයරූපී   (3). විකාර රූපී  (4). සරල 

7).  දරුමවකුමේ මාකසික ස්වස්ථතාව මකමරහි බලපාක සාධ්ක ප්රධ්ාක වෛමලන් මකොටස් ..... කි. 

(1). මදකකි.  (2). තුකකි.  (3). හතරකි.  (4). හලකි. 

8). ‘රටකට මේ සමගින් ඒ කැේ කැගි’ මමම කවිල ........................ කයාතකලට අලත් මේ. 

(1). පන්මත්රු  (2). චාමර  (3). රබන්  (4). කුළු 

9). මේදිකා කාටය ශිල්පිමලකු සතුව තිබිල යුතු දක්ෂතාවක් විල යුත්මත් ................................ ල. 

(1). ගාලක කුසලතාව    (2). කයාතක කුසලතාව 
(3). භ්ාව ප්රකාෛක කුසලතාව   (4). ඉහත සිලල්ලම. 
 

10). මකොඇදක අකුරු කැතමහොත් තනි අකුරු හදුන්වන්මන්, 

(1). ලඝු අක්ෂර වෛමලනි.   (2). ගුරු අක්ෂර වෛමලනි. 
(3). ප්ලුත අක්ෂර වෛමලනි.   (4). මාත්රා ලනුමවනි. 
 

 අංක 11 සිට 15 තෙක් ප්රශ්නවලට පිළිතුරු වරණය තුළින් තෙෝරන්න. 

11). ජීවක වෘත්තිලක් මත්මා කරගත් කයාතක නියාමාණලකි, 

කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර 

මධ්ය වාර පරීක්ෂණල - 2018 

 
11 මරේණිල කයාතකල I පත්රල 10 මරේණිල කාලල පැල  යි 



2 
 

(1). මකොහු, කෘෂි, ඔන්චිලි, රබන් 
(2). මැටි, ධීවර, කෘෂි, මත් 
(3). මකොහු, මැටි, පතුරු, මේවැල් 
(4). කෘෂි, කුඹල්, ධීවර, වන්කම්. 

12). ලල ප්රමේද අනුව විලම්භ් ලමලහි සිේ ගුණල වන්මන්, 

(1). අති විලම්භ් ලලයි.    (2). දෘත ලලයි. 
(3). මධ්ය ලලයි.    (4). අති දෘත ලලයි. 

13). කුඹි කතාව මුද්රා කාටයමේ රංග වස්ත්රාභ්රණ සහ පසුතල නියාමාණල කරක ලද්මද්, 

(1). මමහේෂ් උමගිලිල මහතා විසිනි.  (2). වජිරා චිත්රමසේක මහත්මිල විසිනි. 
(3). මසෝමබන්දු විදයාපති මහතා විසිනි.   (4). අංජලිකා මහත්මිල විසිනි. 

14). ‘ජිවිතත් මුහුද වමේ ඉමක් කැමත් මකොකක් කැමත්’ මමම ගීත  ඛාණ්ඩල ඇතුලත් මුද්රා කාටයල, 

(1). ධීවරමලෝ     (2). කරදිල 
(3). කැළණි පාලම    (4). මුහුදු ළිහිණිමලෝ 

15). තාලමේ මේග තුක මමකමින් හැදින්මේ, 

(1). මදගුණ, සිේගුණ, සලගුණ වෛමලනි. 
(2). සමගුණ, තුන්ගුණ, සිේගුණ වෛමලනි. 
(3). සමගුණ, මදගුණ, සිේගුණ වෛමලනි. 
(4). සමගුණ, මදගුණ, තුන්ගුණ වෛමලනි. 

 ප්රශ්න අංක 16 සිට 20 තෙක් ප්රශ්න වලට පහෙ වගුව ඇසුරින් පිළිතුරු සපයන්න. 

තේළිය A තීරුව B තීරුව C තීරුව D තීරුව 

1 ස්පිල් බයාජන් මහාවංෛල මහා පරාක්රමබාහු රජු දීපවංෛල 

2 නිෛ්ෛංකමල්ල රජු විමද්ශිලන් දුටු පුරාණ ලංකාව ගම්පළ යුගල මේේ 

3 එදා මහළදිව මපොමළොන්කරු යුගල පාහිලන් භික්ෂූවමේ 
වායාතාව 6වක පරාක්රමබාහු රජු 

4 අනුරාධ්පුර යුගල මරොබට් මකොක්ස ් ඉබන් බතූතා සමන්ත පාසාදිකාව 

5 චුලවංෛල දුටුගැමුණු ථුපවංෛල මහනුවර යුගල 

 

16). මපොමළොන්කරු යුගමේ සරස්වති මණ්ඩපල ඉදිමකොට කයාතක කලාවට රාජය අනුග්රහල දැක්වු රජු     
         ඇතුළත් වන්මන්, 

(1). A තීරුමේ 2 මප්ළිමේල.     (2). B තීරුමේ 4 මප්ළිමේල. 
(3). C තීරුමේ 1 මප්ළිමේල.     (4). D තීරුමේ 3 මප්ළිමේල. 

17). මරොබට් මකොක්ස්මේ වායාතාව ඇතුළත් ග්රන්ථල දැක්මවන්මන්, 

(1). A තීරුමේ 3 මප්ළිමේල.     (2). B තීරුමේ 2 මප්ළිමේල. 
(3). C තීරුමේ 3 මප්ළිමේල.     (4). D තීරුමේ 4 මප්ළිමේල. 

18).දුටුගැමුණු රජු කළඟකන් පිරිවරා රුවන්වැලි සෑ ධ්ාතු නිධ්ාක උත්සවලට ගිල බව සඳහන් වක  
      මුලාරල දැක්මවන්මන්, 

(1). A තීරුමේ 5 මප්ළිමේල.     (2). B තීරුමේ 1 මප්ළිමේල. 
(3). C තීරුමේ 5 මප්ළිමේල.     (4). D තීරුමේ 1 මප්ළිමේල.  

19). ඉබන් බතූතාමේ මද්ෛාටක වායාතාව අලත් වක යුගල දැක්මවන්මන්, 

(1). A තීරුමේ 4 මප්ළිමේල.     (2). B තීරුමේ 3 මප්ළිමේල. 
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(3). C තීරුමේ 2 මප්ළිමේල.     (4). D තීරුමේ 5 මප්ළිමේල.  
20). ‘මහනුවර මපරහැමයා රූමත් තරූණිමලෝ ලස්සකට කටත්’ මමල ඇතුළත් මද්ෛාටක වායාථාව හා     
          සම්බන්ධ් වායාතාකරු දැක්මවන්මන්, 

(1). A තීරුමේ 1 මප්ළිමේල.     (2). B තීරුමේ 2 මප්ළිමේල. 
(3). C තීරුමේ 3 මප්ළිමේල.     (4). D තීරුමේ 2 මප්ළිමේල. 
 

 අංක 21 සිට 26 තෙක් ප්රශ්න වලට පහෙ රූපසටහන් ඇසුතරන් පිළිතුරු සපයන්න. 

 

                               

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

21). ඉහත A රූපමේ දැක්මවක වාදය භ්ාණ්ඩ වන්මන්, 

(1). තම්මැට්ටම, පහතරට මබරල, මහොරණෑව 

(2). මහොරණෑව, ගැට මබරල, තම්මැට්ටම. 

(3). තම්මැට්ටම, දවුල, මහොරණෑව. 

(4). තම්මැට්ටම, දවුල, හක්මගඩිල. 

22). B රූපමේ දැක්මවන්මන් අතීතමේ සන්නිමේදක කායාලල සඳහා වාදය භ්ාණ්ඩ මලොදාගත් අවස්ථාවකි.  
        එල, 

(1). මත්වා වාදකලකි.     (2). මළමබර වාදකලකි. 
(3). අණ මබර වාදකලකි.    (4). වද මබර වාදකලකි. 

23). ඉහත C රූපමලන් දැක්මවක වාදක අවස්ථාව, 

(1). ෛාන්ති කයාමලකි.     (2). මපරහරකි. 
(3). මත්වා වාදලකි.     (4). මහේවිසි වාදකලකි. 

24). C රූපල කුමක කයාතක සම්ප්රධ්ාලට අලත් වුවක්ද  

(1). උඩරට කයාතක සම්ප්රදාලට.    (2). පහතරට කයාතක සම්ප්රදාලට. 
(3). සබරගමු කයාතක සම්ප්රදාලට.    (4). ගැමි කයාතකලකට. 

25). ඉහත  A, B, C රූපවල ඇතුළත් භ්ාණ්ඩ පංචතූයාල භ්ාණ්ඩ වයාගීකරණමේ, 

 (1). ආතත, විතත, විතතාත, ඝක භ්ාණ්ඩ වලට අලත් ල. 

A B 

C 
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 (2). ආතත, විතතාත, ඝක, සුසිර භ්ාණ්ඩ වලට අලත් ල. 

 (3). ආතත, විතත, විතතාත, සුසිර භ්ාණ්ඩ වලට අලත් ල. 

 (3). ආතත, විතත, විතතාත, ඝක, සුසිර භ්ාණ්ඩ වලට අලත්  ල. 

26). අංග රචකල අලත් වන්මන් සතර අභිකමලන්, 

(1). ආහායාල අභිකලටල.     (2).වාචික අභිකලටල. 

(3). ආංගික අභිකලටල    (4). සාත්වික අභිකලටල. 

 

10 මරේණිමේ කයාතක විෂලල හදාරක සිසුන් සිේ මදමකකු විසින් අසක ලද ප්රෛ්ක වලට පිළිතුරු දුන් 
ආකාරල පහත දැක්මේ. ඒ ඇසුරින් 27 සිට 30 මතක් ප්රෛ්ක වලට පිළිතුරු සපලන්ක. 

ප්රෛ්කල - 1. උඩරට කයාතක සම්ප්රදාලට අලත් ප්රධ්ාක ගැමි කාටකල කුමක්ද  

   2. එම ගැමි කාටකමේ එක චරිත 4 ක් කම් කරන්ක. 

   3. මසොකරි ගැමි කාටකමේ මවස්මුහුණු නියාමාණල සඳහා මලොදා ගත් අමුද්රවයලක් දක්වන්ක. 

   4. මසොකරි ගැමි කාටකමේ රංග භූමිල හදුන්වන්මන් කුමක කමකින්ද  

 

පිළිතුරු 1 ප්රශ්නය 2 ප්රශ්නය 3 ප්රශ්නය 4 ප්රශ්නය 

පවනි මසොකරි පරලා/ මසොකරි/ ගුරු හාමි/ මවදරාළ මකොළපත් කමත 

දසුනි මකෝළම් මසොකරි/ ගුරුහාමි/ මවදරාළ/ පරලා කදුරු ලී කමත 

කසුනි මසොකරි ජසලා/ පරලා/ මවදරාල/ මකොංචි කාේමබෝේ තාකාලම් මපොළ 

උවිනි රූකඩ මලන්චිකා/ ජසලා/ පරලා/ මසොකරි හාේමබෝේ කරළිල 

 

27). වැඩිම නිවැරදි පිළිතුරු සංඛයාවක් ලබා දී ඇත්මත් කවුරුන් විසින්ද  

(1). පවනි  (2). දසුනි   (3). කසුනි   (4). උවිනි 

28). මදවක ප්රෛ්කල සඳහා කසුනි දුන් වැරදි චරිත වන්මන්, 

(1). ජසලා සහ මවදරාළ    (2). මවදරාළ සහ මකොංචි 

(3). ජසලා සහ මකොංචි     (4). මකොංචි සහ පරලා 

29). අඩුම ලකුණු ලබා ගත්මත් කවුරුන් විසින්ද  

(1). පවනි  (2). උවිනි  (3). කසුනි  (4). දසුනි 

30). දසුනිට වඩා පවනිමේ නිවැරදි පිළිතුරු සංඛයාව යදලද  

(1). 3 යි.   (2). 4 යි.   (3). 1 යි.   (4). 2 යි. 
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උඩරට නර්ෙන සම්ප්රදායය  

31). එකමළොස්වක මගොඩ සරඹමේ සරඹ කාමල වන්මන්, 

(1). බඹර සරඹලයි.    (2). පැනීමම් සරඹලයි.  

(3). චන්ද්රිකා සරඹලයි    (4). අයාධ් චක්ර සරඹලයි. 

32). ‘මතයිත මතයිත මතයි මතයිලත් තාම්’ ලනු, 

(1). 11 පා සරඹලයි.   (2). 10 වක පා සරඹලයි. 

(3). 12 වක පා සරඹලයි.    (4). 9 වක පා සරඹලයි. 

33). ‘සුරිදුන් මපර සිටන් බලයුත් සවති දුන්’ මමහි මදවක පාදල වන්මන්, 

(1). අසුරන් කළ යුමදන් - ජල මගක කඳ කුමරුන්  

(2). බර අත් මගක කඟින් - ඇක මකොන් කවි වලින් 

(3). ගසමින් කඟපතින් - මදපලුව අසුර මසන් 

(4). සහමගොස් කළ යුමදන් - අසුරන් ජල මකොලදින් 

34). මදොං ජිංත ගත මදොංත වට්ටම අලත් තාලරූපල වන්මන්, 

(1). මාත්රා 3 4 4 තාලරූපල  (2). මාත්රා 2 4 4 තාලරූපල 

(3). මාත්රා 2 4 3 තාලරූපල  (4). මාත්රා 3 4 3 තාලරූපල 

 

35). උඩරට මබර වාදකලට අලත් සතර බීජාක්ෂර කම්, 

(1). තත්, ජිත්, මතොං, කං    (2). තත්, කිට, මදොං, කං 

(3). තත්, තත්, ජිත්, ජිත්    (4). තත්, දිත්, මදොං, කං 

36). ‘මජන් තත් තත් මජන් තත් තත්’ මමල කයාතකල මකමරක තාල රූපල කම්, 

(1). මැදුම් මහ මදතිත.   (2). සුළු මහ මදතිත. 

(3). සුළු මැදුම් මදතිත.      (4). මැදුම් තන් තිත. 

37). මම්වා උඩරට කයාතකමේ දී පමණක් භ්ාවිතා වක වචක මේ. 

(1). කස්තිරම, සීරුමාරුව.   (2). මණ්ඩිල, අඩේව 

(3). මාත්රා පහ, සීරුමාරුව    (4). සරඔ පද සහ සීරුමාරුව 

38). ගැට මබරල වාදකමේ දී පමණක් මලමදක මබර පදලකි. 

(1). මජකකිට කිටිතක ගුගුදත්  (2). රුදකිට ගත මදොං මරගතත් 

(3). මදොං ත තහුරු ගුද ගත්   (4). මදොං මදොං ජිං ජිං ගජිගත 

39). මාත්රා 1 2/ 1 2 3 4 සහ මාත්රා 1 2 3 4 / 1 2 3 4  තාල රූපවලට අලත් වන්කම් මදකකි. 

(1). ශවමරොඩි/ තුරඟා    (2). සැවුලා/ ශකලඩි 
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(3). සැවුලා/ සිංහරාජ    (4). තුරඟා/ ශවමරොඩි 

40). උඩරට වන්කමක වුහල මකොටස් .......................................... කි. 

(1). 5 කි.   (2). 4 කි.  (3). 6 කි.   (4). 3 කි. 

 

පහතරට කයාතක සම්ප්රදාල 

31). එකමළොස්වක ඉලංගම් සරඹමේ සරඹ පදල වන්මන්, 

(1). ගුහිති ගදිරිකිට ගුඳ ගුඳ ගුම් දිත් තා 

(2). යා  ... රිම් දහිං මරගදිත ගත ගුඳ ගත්තම් 

(3). මදොංත ගදිත ගත ගත් දැහැම් 

(4). ගුම් දැහිං // ගත්තත් මදොං දිතගත 

32). ‘මතයිලත් කිටිතක - ගුහිති ගදිරිකිට’ මමල , 

(1). 11 වක පා සරඹලයි. 

(2). 10 වක පා සරඹලයි. 

(3). 9 වක පා සරඹලයි. 

(4). 8 වක පා සරඹලයි. 

 

33). ‘සඳ සන්දර කව මන්තර අදහා ගත් මලසටා’  මමහි ඉතිරි පාදල වන්මන්, 

(1). සඳ සන්දර දිගු පුන් දිළිමන් ඔබ ලසටා 

(2). සඳ සන්දර පැරදුක මමන් සැඟ වී මමර ගිරටා 

(3). සඳ සන්දර දිළිමන්දර පැරදුක මමන් ලසටා  

(4). සඳ සන්දර පතිවල්ලභ් මසත්මදන් සේ සතටා 

34). ගුඳ ගති ගත වට්ටම අලත් තාල රූපල වන්මන්, 

(1). මාත්රා 3 තනි තිත.   (2). මාත්රා 2 4 3 මදතිමත් තාලරූපල 

(3). මාත්රා 2 තනි තිත  (4). මාත්රා 3 4 4 මදතිමත් තාල රූපල  

35). පහතරට මබර වාදකලට අලත් සතර බීජාක්ෂර කම්, 

(1). තත් දිත් මතොං කං 

(2). තත් තත් දිත් දිත් 

(3). තත් ජිත් මතොං කං 

(4). තත් තකට  මතොං කං 
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36). ‘මදොම් තත් දිම් ගත ගුගු දිත ගත්’  .... මමල කයාතකල මකමරහි තාල රූපල වන්මන්, 

(1). සුළු මැඳුම් මදතිත  (2). සුළු මහ මදතිත. 

(3). මැඳුම් මහ මදතිත.   (4). මුඳුම් තනි තිත. 

37). මම්වා පහතරට කයාතකමේ දී පමණක් භ්ාවිතා වක වචක මේ. 

(1). ඉරට්ටිල, අන්තාඩිල  (2). මණ්ඩිල, සුරල 

(3). ඉරට්ටිල, අඩේව   (4). සුරල, කස්තිරම 

38). පහතරට මබර වාදකමේ දී පමණක් මලොදක මබර පදලකි. 

(1). මදොං ගුද ජිං ගත  (2). මදොං මදොං ගත ජිං ගජිගත  

(3). ජිමිකිට කිටිතක තරිකිට  (4). ගුංද ගත්ගත ගත්ත ගුංගුද 

39). මාත්රා 1 2 / 1 2 3 4  සහ මාත්රා 1 2 3 4 / 1 2 3 4  තාල රූප වලට අලත් වන්කම් මදකකි. 

(1). අනුරාග දණ්ඩ තාලල සහ ශුද්ධ් තාලල  

(2). අනුරාග දණ්ඩ තාලල සහ කාතිලිංචි තාලල 

(3). හනුමන්තා තාලල සහ කාතිලිංචි තාලල. 

(4). ශුද්ධ් තාලල සහ කාතිලිංචි තාලල 

40). පහතරට වන්කමක වුහල මකොටස් ........... කි. 

(1). 5 කි.  (2). 6 කි.   (3). 4 කි.  (4) 3 කි.  
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  කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර    zonal Education Office – Kalutara  வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக் காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக் காாியாலயம் கஞத்துறை  කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக் காாியாலயம் கஞத்துனை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துனை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துனை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර    

 පළමු ප්රශ්නය අනිවයර්යය තේ  

 පළමු ප්රශ්නය හය ෙව්  ප්රශ්න 04 ක් ඇතුළ්  ව ප්රශ්න 0  ට පණණක් පිළිතුරු ියයන්න  

(1). උඩරට කයාතකල සම්ප්රදාමේ කස්තිරමට සමාක පහතරට කයාතක සම්ප්රදාමේ ................................................. 
       කටනු ලැමේ. 

(2). තාලම්පටින් නිපදවිල හැකි ෛේද මදක ..................................................... සහ .............................................. 
      ලනුමවන් හැඳින්විල හැක. 

(3). ‘පද අල්ලන්මන් පිලයුරු ලැම මසොලවන්නී’ කවිල ........................................................ගැමි කාටකලට      
       අලත්ල. 

(4). චාමර කැටුම සඳහා චාමර කවි මමන්ම  .................................................... කවි ද භ්ාවිතලට ගැමන්. 

(5). මහේවිසි වාදකමේ දී දවුල හා තම්මැට්ටම සඳහා මලොදා ගනු ලබක සුසිර භ්ාණ්ඩල වන්මන් ................................ 

      .................................... යි. 

(6). මදේන්දර මද්වාලල ඉදිරිපිට හින්දු බාලිකාවන් පන්සිලක් කයාතකමේ මලදුණු බව ........................................... 
       සඳහන් මේ. 

(7). අංග රචකලක් ආරම්භ්මේදී ප්රථමමලන්ම ආමල්ප කරනු ලබන්මන් .......................................... ආමල්පලයි. 

(8). ‘අට මදක අට මකොක වාඩිමවලල්ලා’  ........................................................... කි. 

(9). කරදිල මුද්රා කාටය  ............................................................ දෛකමේ  ............................................ මහතා  
       විසින් නියාමාණල කරක ලද්දකි. 

(10). මසොකරි ගැමි කාටකල ප්රචලිත ප්රමද්ෛ 02 ක් කම් කරන්ක. 

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

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

(2). 

i. ඔබ ප්රමද්ෛමේ පවත්කා ජීවක වෘත්තින් 04 ක කම් කරන්ක.    (ලකුණු 02) 

ii. ඉන් එක් වෘත්තිලක ක්රිලාකාරකම් මපළ ගස්වන්ක.     (ලකුණු 04) 

iii. එම ක්රිලාකාරකම් වල සුවිමෛේෂි ලක්ෂණ පිළිබඳ අදහස් දක්වන්ක.    (ලකුණු 06) 

 

කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර 

මධ්ය වාර පරීක්ෂණල - 2018 

 
11 මරේණිල 

කයාතකල II පත්රල 10 මරේණිල කාලල පැල  යි 
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(3) 

i. කයාතක කලාව පිළිබඳ ඓතිහාසික මතොරතුරු අකාවරණල කර ගත හැකි මුලාර 04 ක් කම් කරන්ක. . 
 (ලකුණු 02) 

ii. කයාතක කලාවට රාජය අනුග්රහල ලැුණණු බවට මහා වංෛල හා චුලවංෛල ඇසුරින් විමසන්ක.  (ලකුණු 04) 

iii. මහනුවර යුගමේ කයාතක කලාව පිළිබඳ මද්ෛාටක වායාතාවක් ඇසුරින් විමසන්ක.  (ලකුණු 06) 

(4). 

i. ස්වස්ථතාව ලන්ක මකටිමලන් හදුන්වන්ක. .      (ලකුණු 02) 

ii. කයාතක ක්රිලාකාරකම් තුළින් ඔබ තුළ වයාධ්කල වක හැකිලා 04 ක් සඳහන් කරන්ක.  (ලකුණු 04) 

iii. සායාථක දිවිමපවතක්  ගත කිරීමට කයාතකල හැදෑරීමම් වැදගත්කම පිළිබඳව මකටි විස්තරලක් කරන්ක. 

 (ලකුණු 06) 

(5).  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

i.ඉහත  A රූපමේ දැක්මවක කයාතක අංගල පිළිබඳ හැදින්වීමක් කරන්ක.    (ලකුණු 06) 

ii.B රූපමේ කයාතකල සඳහා මලොදා ගත හැකි කවිලක් ලිලන්ක     (ලකුණු 06) 

iii.C රූපමේ දැක්මවක මුද්රා කාටයල පිළිබඳ හැදින්වීමක් කරන්ක.     (ලකුණු 06) 

A B 

C 
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(6). 

i. අංග රචකලක් ලනු කුමක්දැයි මකටිමලන් හඳුන්වන්ක.      (ලකුණු 06) 

ii. අංග රචකල සඳහා මලොදා ගැමකක ආමල්පක වයාග සහ උපකරණ 04 බැගින් කම් කරන්ක.  (ලකුණු 06) 

iii. අංග රචකල කිරීමමන් ඇති ප්රමලෝජක 04 ක් විස්තර කරන්ක.     (ලකුණු 06) 

(7). 

i. සන්නිමේදක කායාලල සඳහා මලොදා ගන්කා වාදය භ්ාණ්ඩ 04 ක් කම් කරන්ක.    (ලකුණු 06) 

ii. අතීතමේ දී ආගමික හා රාජය පාලක කටයුතු සඳහා වාදය භ්ාණ්ඩ භ්ාවිතා කළ අවස්ථා 2ක් බැඟින් කම් කරන්ක.  
(ලකුණු 06) 

iii. වයාතමාකමේ ආගමික, සමාජීල හා සංස්කෘතික උත්සව සඳහා වාදය භ්ාණ්ඩ මලොදා ගන්කා අවස්ථා 04 ක් කම්    
     මකොට මමම වාදය අංග සංරක්ෂණල සඳහා සුදුසු මලෝජකා 04 ක් ඉදිරිපත් කරන්ක.   (ලකුණු 06) 
 

 


