s. ලෙව්ලේබණ්ඩාර - මා⁄ සාන්ත ලතෝමස් ජාතික පාසෙ මාතලේ.

අ.පෙො.ස.(උ.පෙළ) විභොගය නොට්ය හො රංග කලොව
සියඵම ප්රශ්න වලට් පිළිතුරු සෙයන්න.
නිවැරදි පිළිතුර ලතෝරන්න.
ABCDEF-

රසිකයා පිනවන අපූවවත්වලයන් යුත් ලසෞන්දයවාත්මක නිමවාණයකි.
ජන සමාජ වෙ දේනට ෙැබුණු චිත්ර මූතවි අභිචාරමය අරුතින් කරණෙද නැටුම් ගැයුම් වැයුම් ලම්
කොවට අයත් ලව්.
යම් කායවයක කුසෙතාවේ ෙබන්නා ය.
මට සිඵටු බවින් හා සුඛනමය බවින් යුේතය.
අේෂර ලිඛිත ආදී ශිේප හැට හතරේ ඇත.
මිනිසා සමඟ ආත්ීය වශලයන් සම්බන්ධ වීමට තරම් ශේතිමත් ලනාලව්.

1) කොව හා සම්බන්ධ වන්ලන්
(1)ABC (2) ADC (3) ACE (4) BDF (5) CEF
2)

ප්රාකෘතික කො වශලයන් හඳුන් වන්ලන්
(1) ACF (2) BEF (3) CDE (4)BCD (5) ACF

3)

A-

පුරුදු පුහුණු කළ යුත්කති

B-

සංගීත නතවන සාහිතය අයත් ලව්.

C-

භාව ප්රකාශලයන් ලතාර මිනිස් ක්රියාකාරකම් අයත් ලව්.

D-

ලියවැේ‚ මේවැේ ‚මූතවි ‚ගෘහ නිමවාණ කිහිපයකි.

E-

මනස හා පරිකේපනය සමඟ සම්බන්ධ ලව්.

F-

ලේේෂකයාලේ ලහෝ ශ්රාවකයාලේ විඥානය පුඵේ කරයි.

ශිේප වශලයන් කරන වගවී කරණලේදී අයත් වන්ලන්
(1 )BCD (2) FCD (3) ACD (4) EBC (5)ADE

4)

ෙලිත කො හැඳින්වීලම්දී
(1) ACD (2) BEF (3) CDE (4) DEF (5) CEF

5) ගුණාත්මක අංශය සළකා ලකලරන වගවීකරණයට අනුව අදාෙ වන්ලන්
(1) ප්රාකෘතික කො

(2) ශිේප

(3) ගැමි කො

(4) ප්රාසාංගික කො

(5) ජනප්රිය කො
(6) ප්රාසංගික කො යනුලවන් හදුන්වන්ලන්

(1) ගායනය රංගනය චෙනය පදනම් කරලගන ශිේපියාලේ ලපෞරුෂය මැනවින් හසුරුවා ගනිමින් රංග භූමියක
ලකලරන නිරූපණ කොවකි.
(2) ස්වාභාවික ලෙෝකලේ මතුපිට ෙේෂණ කො මාධය වෙ ලනාගුඹූරු ස්වරූපඇසුරින් ලකලරන කොවයි.
(3) යන්ත්ර සූත්ර වලින් භාණ්ඩ නිපදවීලම් භාණ්ඩ වෙදී ඒවාලේ හැඩ හා වණව ආදියට කොත්මක ෙේෂණ
ඇතුළත් කිරීමයි.
(4) ජන සමාජ වෙ බිහිවී වධවනය වී තිලබන කොවයි.
(5) මිනිස් චචතනයය සමඟ සම්බන්ධ වන කොවන්ය.
7) නාටය කොලව් සුවිලෂ්ෂ ෙේෂණයන් ලගන් වැරදි ප්රකාශය වන්ලන්
(1)නාටය පිටපතක ප්රබෙත්වය සාර්වක නාටය නිෂ්පාදනයකට වඩාත් බෙ
(2) ලපලළහි ඇතුෙත් රංග විධාන ‚ලව්ෂභූෂණ‚ පසුතෙ ‚නාලටයෝපකරණ‚ සංගීතඥයන්ට ‚රංගාලෙෝක
ශිේීන්ට ද උපලදස් සපයයි.
(3) සජීව බව ලකලරහි පිටපලතහි තිබිය යුතුයි.
(4) ලේේෂකයා රසිකයකු විචාරකලයතු විනිශ්චයතරුලවතු කළ හැකිය.
(5) කිසියම් සිද්ධියේ‚ අවස්ර්ාවේ ‚අත්දැකීමේ පාදක ලකාට ලගන රචනා කරයි.
8) නෘත්ත යන්නට උදාහරණයකි.
(1) උඩරට නැටුලමහි ආවැන්දුම
(2) රාධා ක්රිෂණා රැඟුම
(3) වඩිග පටුන
(4) නානුමුරය
(5) මනලම් නාටයලේ වැදි සටන
9) නෘතයය යන්නට වැරදි ප්රකාශය වන්ලන්
(1) ආංගික හා සාත්වික අභිනය මාගවලයන් කිසියම් භාවයේ ප්රකාශ වන නතවනයකි.
(2) මුවින් ගීතය ගයන්ීය. හස්තලයන් අර්වය ප්රකට කරන්ීය. දෑසින් භාවය දේවන්ීය. ලදපයින් තාෙය
තබන්ීය.
(3) රිද්ධමයානුකූෙ චෙන සමග අත් ප ඇස් මුහුණ මගින් භාවයන් ප්රකාශ වන නතවන විලශ්ෂයයි..
(4) සතර අභිනය උපලයෝගී කරලගන ලව්දිකාවේ මත නලුවන් මගින් ඉදිරිපත් කරන රංගයකි.
(5) භරත මනිපුරි පහතරට නැටුම් ආදිය ආංගික හා සාත්වික අභිනයට අනුරූපිව මලනෝභාව ප්රකාශ කරයි.
10) ලෙෝකධමවී සම්බන්ධලයන් ලනාගැෙලපන ප්රකාශය ලතෝරන්න.
(1) ජනාන්තික අපවාරිත ආකාශභාෂිත ආදිය නාටයධමවී භාෂණ විිය.
(2) සාමානය කර්ාව හා රහස් ලදඩීම වැනි මූලික ලදබස් ඉදිරිපත් කරයි.
(3) කාලීන පුවත් වස්තු විෂය කර ගී.
(4) ලචරි වත්ත කැෙනි පාෙම තෙමෙ පිපිො චශලියට අදාෙව
නිමවාණ කර ගත් නාටය ලව්.
(5) පසුතෙ භාවිතය බහුෙව ලයාදා ගී

පහත සදහන් වගුව ඇසුලරන් ප්රශ්න වෙට පිළිතුරු සපයන්න
A
ගුරුලේ මාොව
ගබඩා ලකාේෙය
යේකම් පහ

B
අඹ විදමන
රාමා මැරීම
ඇත් බන්ධනය

C
කපුයේකාරිය
නානුමුරය
දරු නැෙවිේෙ

D
සන්නි 18
මවේ ලෙස
මහලකෝෙ යේෂයා

E
වඩිග පටුන
සූනියම් වීදිය
සුනියම් යේෂනිය

11) ABCDE අනුපිළිලවලින් දැේලවන ශාන්ති කමව වන්ලන්
(1) ලකාලහාඹාකංකාරිය‚ රිද්ධදි යාගය‚ සන්නි දහඅට‚ලදලවාේ මඩුව ‚සූනියම් යාගය
(2) රිද්ධදි යාගය‚ සූනියම් යාගය‚ලදලවාේ මඩුව ලකාලහාඹාකංකාරිය‚සන්නි දහඅට
(3) ලකාලහාඹාකංකාරිය‚ ලදලවාේ මඩුව‚ රිද්ධදි යාගය‚ සන්නි දහඅට‚ සූනියම් යාගය
(4) සන්නි දහඅට‚ සූනියම් යාගය‚ ලදලවාේ මඩුව‚ ලකාලහාඹාකංකාරිය‚ රිද්ධදි යාගය
(5) සූනියම් යාගය‚ ලකාලහාඹාකංකාරිය‚ සන්නි දහඅට‚ ලදලවාේ මඩුව‚ රිද්ධදි යාගය
12) ලසෝලිය ගුරුට සම්මාදම් කර දානයේ දීමට යන අතර මගදී නාගයකු විසින් දශ්ට කරනු ෙබන පුවත අයත් වන
නාටයමය අවස්ර්ාව ඇත්ලත්
(1) A

(2) B

(3) C (4) D

(5) E

13) සංඛපාෙ නම් රජතුමා ලේ බිසව අසූපාලි නම් වුවාය. රජතුමාට යුද්ධධයේ සඳහා....... යන කර්ා පුවත් අයත්
ශාන්තිකමවය වන්ලන්
(1) A (2) B (3) C (4) D (5) E
14 )ලදාෙහ ලපෙපාලිය අන්තගවත නාටයමය අවස්ර්ාව ඇත්ලත්
(1) A (2) B (3) C (4) D (5) E
15) ගම්මඩු ශාන්තිකමවයට අයත් නාටයමය අවස්ර්ා ඇති ඛන්ඩය වන්ලන්
(1) A (2) B (3) C (4) D (5) E
පහත සඳහන් සංකේප ලතෝරා ලගන ප්රශ්න වෙට පිළිතුරු සපයන්න
ක- ලස අමි

ඩ - බුතයි

ග - භාස

න - හනමිචි

ජ - කාලිදාස

ප - ලමාකු අමි

ට - කමි ලනෝ

ම - ලසරි

16) ලනෝ නාටය හා සම්බන්ධ වන්ලන්
(1) ක හා ඩ (2) ජ හා ප (3) ට හා ඩ (4) ග හා ම (5) ක හා ම
17) අභිඥාන ශාකුන්තෙය රචනා කරන ෙද්ධලද්ධ
(1) ක (2) ජ (3) ප (4) ග (5) ට
18) කබුකි ලව්දිකාව හා සම්බන්ධ වන්ලන්
(1) ට‚ඩ (2) ක‚ම (3) න‚ම (4) ග‚ප (5) ක‚ට
19) ලනෝ ලේන්ිය චරිත හා බැඳි ප්රධාන වීරයා ලදවියකු ලහෝ ලදවඟනක රඟන නාටය හඳුන් වන්ලන්
(1) ක (2)ට (3)ඩ (4) ම (5) ප
20) ජපන් නාටය රචකයන් ලදලදනකි.

(1)ග‚ජ (2)ට‚ඩ (3)න‚ම (4)ක‚න (5)ක‚ප
ලනාගැෙලපන එේ පදයේ ඇත. එය ලතෝරා ලියන්න
21)

(1) ගුරුහාමි

(2) පරයා

(3) වංලගඩිය

(4) කරලිය

(5) ලසාත්තානා
22)

(1) පමුණුගම
(3) පිටිපන

(2) දූව
(4) ීගමුව

(5) ලබන්තර
23)

(1)දස්ලකාන්
(3) පරංගි හටන

(2) සිරිසඟලබෝ
(4) වළගම්බා

(5) පණ්ඩුකාභය
24)

25)

(1)බලිවාො

(2) පරාභව

(3)විශවනාත් ෙව්ි

(4)කණවාටක සංගීතය

(5)චාේස් ඩයස්

(1) ගාබ්රිලයේ ප්රනාන්දු (2) ලහන්ිේ රාජපේෂ (3) ස්ීවන් සිේවා (4)ජුවානිස් ලපලවරා (5)මසවලින්
ජයලකාඩි

පහත සඳහන් රූපසටහන් ඇසුරින් පිළිතුරු සපය

A

B

C

D

E
26) 14 වන සියවලස් ප්රභවය ෙද නාටය විලශ්ෂයට අයත් වන්ලන්
(1)A

(2) B

(3) C

(4) D (5) E

27) ලකෝෙම් නාටයයට අයත් වන්ලන්
(1) A (2) B (3) C (4) D (5) E
28 ) 17 වන සියවලස් බිහිවු නාටය කොවට අයත් වන්ලන්
(1) A (2) B (3) C (4) D (5) E
29) D හා E අේෂර වෙට අයත් රූප සටහන් වෙට අදාෙ නාමයන් වන්ලන්
(1) බූත හා අබූත (2) අමුේකු හා නාග
(3) ජෙ හා ගිනිජේ (4) වාත හා ලද්ධව
(5) අමුේකු හා තණ
30) සුමිද නදිය නාටය අයත් වන්ලන්
(1) A (2) B (3) C (4) D (5) E
නිවැරදි පිළිතුර ලතෝරන්න

31) ලනෝ නාටයයට අයත් ප්රකාශ අතුරින් වැරදි ප්රකාශය වන්ලන්
(1) විකාශනය යුග පහකට දේවයි.
(2) ජපන් නාටය කරුලවකි ලස අමි.
(3) බුදුන් වහන්ලස් පුරයට අයේ කොවේ යැයි සෙකති.
(4) ලනෝ යන්න සංගීතය නතවනය අනුකරණය අර්ව දේවයි.
(5) රඟපෑම චශලීගත ලව්.
32) කබුකි නාටයය හා සම්බන්ධ වැරදි ප්රකාශය වන්ලන්
(1) විශාෙ ලව්දිකා උපකරණ ඕලදෝගු නමින්හඳුන්වයි.
(2) ලව්දිකාලව් තිරය වහන අරින විට කී යනුලවන් හඳුන්වයි.
(3) කශුර වශලයන් ලේන්ිය චරිත ඇත.
(4) එලදෝ කාෙ පරිච්ලේදය දී නඵවන් අට ලදලනකුලගන් සමන් විත විය.
(5) අයිකත නමින් පසුබිම් සංගීතයේ ඇත.
33) ලකෝෙම් යන්නට වැරදි ප්රකාශය වන්ලන්
(1) ගාේෙ‚ මාතර‚ ලබන්තර‚ මිරිස්ස වැනි ප්රලද්ධශ වෙ ප්රචලිතය.
(2) මහ සම්මත රජුලේ බිසවට ඇති වන ආශාව ප්රභවයට ලහ්තුවයි.
(3) කාරිය කරවන රාෙ ලහවත් සලේ විධාලන් චරිත හඳුන්වා ලදයි.
(4) උඩරට පළාතට අයත් ගැමි නාටයයකි.
(5) අවස්ර්ා නිරූපණය සඳහා කවි ගායනා හා නතවනය ලයාදා ගැීම.
34) නාඩගම් නාටය හා සම්බන්ධ වැරදි ප්රකාශය වන්ලන්
(1) දකුණු ඉන්දියාලවන් ලමරටට ප්රචලිත විය.
(2) ස්ර්ාවර පාත්රයන් දේනට ඇත.
(3) අධව වෘත්තාකාර වූ රංග භූමියේ ලයාදා ගැීම.
(4) චිත්රිත තිර භාවිතා කරයි.
(5) ප්රර්ම හා ද්ධවීතීය වශලයන් ලකාටස් ලදකේ ඇත.
35) නූතවි නාටය නිමවාණකරුලවකි.
(1) ලජෝන් ද සිේවා
(3) සයිමන් සිේවා

(2) ලේදුරු සිංඤා
(4) ගාබ්රියේ ප්රනාන්දු

(5) වී ක්රිස්තියන් ලපලවරා
36) ලසාකරි නාටයය හා නිවැරදි පිළිතුර වන්ලන්
(1) පහතරට ප්රලද්ධශලේ ප්රචලිතය.
(2) රාත්රී කීපයේ පුරා රඟ දේවයි.
(3) උතුරු ඉන්දියානු සංගීතය ලයාදා ගී.
(4) මධයම පංතික ලත්මා ලතෝරා ගී.
(5) ලපාලත් ගුලරේ හා ගායක කණ්ඩායමේ සිීම.

37)

ජයමාන්න නාටය හා ටවව ලහෝේ නාටය අතර ලවනසේ වන්ලන්
(1) සමාජලේ අඩුපාඩු විලව්චනය හා හාසයයට ෙේ කිරීම
(2) ටවව ලහෝේ නාටය ගීත සඳහා හිනදුස්ර්ාී රාග තාෙ ලයාදා ගත් අතර ජයමාන්න නාටය ගීත සඳහා ඉතා
සරෙ බටහිර තනු භාවිතා කිරීම.
(3) ටවව නාටයය ස්වාභාවික චශලිය ලයාදා ගන්නා අතර ජයමාන්න නාටයධමවී චශලිය භාවිතා කරයි.
(4) ටවව රඟහෙ තුෙම ජයමාන්න නාටය රඟ දැේවීම.
(5) ටවව නාටය බී. ජී. ලපලවරා ජයමාන්න නාටය සීවන් ලපලවරා

38) A -“ලහාඳයි මතේ කරපු එක .මට දැන් ඒක අමතක ලවො තිබුලණ්.ලමාකද දන්නවද ඒ්”
B - “(තමාටම) ඉවසන්න හදවත‚ ඔබ හිතන ඒවාමයි අනසුයා ඒ අහන්ලන්”
C - “ඒ නිසා මලේ රජකාරිය ඉෂ්ට කරනවා. (වලේ ලගාස් බො) ලම් ඉන්ලන්.....”
D – දුෂයන්ත

E - කඤ්ුකි

F – සකුන්තො

ඉහත A B C පිළීලවලින් ගැෙපූ විට එම සංවාද පවසන ෙද්ධලද්ධ
(1) DEF (2) EDF (3) DFE (4) EDF (5)FED
39) A-“සකුන්තො අද මා හැර යනවයි තැලවයි මලග හද දැඩි ලසෝලකන්.....”
B –“ නැත. මම ලකලෙලසන්ලදෝ - අන ළඳේ හා ගැීලමන්.............”
C - “ සාන්තය ලම් අසපුව නම් ලබලහවින් .......”
ඉහත A B C පිළීලවලින් ගැෙපූ විට එම සංවාද පවසන ෙද්ධලද්ධ
D - රජ

E - කාෂයප F - සකුන්තො

(1) DEF (2) EDF (3) FDE (4) EFD (5) FED
40) නාටයයක සංගීතය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්රතාශ අත්රරින් නිවරදි ප්රකාශය ලතෝරන්න
(1) නාටයයක සංගීතය අයත් වන්ලන් සාත්වික අභිනයටය.
(2) ගායන වාදන හඬ හා ශේද සංතෙන සංගීතය ලෙස සැෙලේ.
(3) එදිලනදා භාවිත සංගීත ආකෘති හා නාටය සංගීතය අතර ලවනසක නැත
(4) සංගීතය ලයාදා ලනාලගන වුවද නාටය නිෂ්පාදනය කළ හැක.
(5) මිනිස් හඬ පමණේ නාටයයක පසුබිම සංගීතය ලෙස ලයාදා ගැීම අනුචිතය.

