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මනRම ාත්  අනRත
පා ත්ධේප්තුවර
kj;jpakhfhzfy;tpj; jpizf;fsk;

මධ්ය ම හ ළාා්  හ ධධ්ය ාළන හ පාළාතමේප්තුව   හ මධ්ය ම හ ළාා්  හ ධධ්ය ාළන හ පාළාතමේප්තුව   හ මධ්ය ම හ ළාා්  හ ධධ්ය ාළන හ පාළාතමේප්තුව   හ මධ්ය ම හ ළාා්  හ  හධධ්ය ාළන හ පාළාතමේප්තුව   හ ධ්ය ම හ ළාා්  හ ධධ්ය ාළන හ
kj;jpakhfhzfy;tpj; jpizf;fsk; kj;jpakhfhzfy;tpj; jpizf;fsk; kj;jpakhfhzfy;tpj; jpizf;fsk; kj;jpakhfhzfy;tpj; jpizf;fsk; kj;jpakhfhzDEPARTMENT
OF EDUCATION- හ CENTRAL PROVINCEDEPARTMENT OF EDUCATION - හ CENTRAL PROVINCEDEPARTMENT OF EDUCATION - හ CENTRAL PROVINCEDEPARTMENT OF EDUC මධ්ය ම හ ළාා්  හ
DEPARTMENT
EDUCATION
- CENTRAL හ PROVINCE
ධධ්ය ාළන හ පාළාතමේප්තුව   හ මධ්ය ම හ ළාා්  හ ධධ්ය ාළන හ පාළාතමේප්තුව 
 හ මධ්ය OF
ම හ ළාා්  හ
ධධ්ය ාළන හ පාළාතමේප්තුව 
මධ්ය ම හ ළාා්  හ  හ ධධ්ය ාළන හ පාළාතමේප්තුව   හ ධ්ය ම හ ළාා්  හ ධධ්ය ාළන හ
kj;jpakhfhzfy;tpj; jpizf;fsk; kj;jpakhfhzfy;tpj; jpizf;fsk; kj;jpakhfhzfy;tpj; jpizf;fsk; kj;jpakhfhzfy;tpj; jpizf;fsk; kj;jpakj;jpa k
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අ.ප ො.ස (උ.ප ) ප්රපතිඵල සවර්ධන

තහR නත ංව ක තර


රඩසසහන

කකක ීක්ෂණ

2020 අවක 01

54

S

I, II

ඩය 01

නිපුණේා  හ6 හ-7 හ

ළාේ හප්රිශ්නන ාට්ය හිළිතව ු  හපළයතුන.

01. හචරිේයක් හනිතමමාණය හකිරීප්දි හපැාකිිතම්  හවිය හයුව  හලු ණූ හන් හලංතුන.
02. හපේදිලා හළසුේා හද්රම

මය හ ශ්පයතු හපලපන හකිරීප්දි හපැාකිිමම්  හවිය හයුව  හලු ු හිමයතුන.

03. හපයෝජිේ හළසුේා හපැාසුප් හකුඩා හආලෘති හනිතමමාණය හකිරීප්දි හඇති න හ ාසි හපමොන ාා?
04. හපේදිලා හනාට්ය යල හනාපට්ය ෝළලංණ හපයොාා හ තුනා හආලාංය හ තම  හව නලට්ය හප  හපේ, හඒ හපමොන ාා හ?
05. හපැ ෑ හප්රිමාණයට්ය හ ඩා හවිශ්ාා හපාප හධතිශ්පයෝක්තිපයතු හංග  හපළලංණ හපයොාා ්  හලා
ිමයතුන.

 හ ාට්ය හපාාාංණ හකිහිළයක් හ

06. හනාට්ය  හපගීතේය හධය්  හ න හධිනනය හ තුපතු,
1. හපා් විල හ

2. හආගගිල හ

3. හආාාතමය හ

4. හ ාචිල

07. හංග  හළංම හපගීතේයට්ය හධය්  හපනො තුපතු,
1. හනාට්ය පේ  හයිපපළා හ හධු ්  හ තු න හපාප හනිතමමාණය හකිරීම.
2. හමව ිළට්ය හධු ේට්ය හ ඩැ හ ැඹුු  හධු ේක් හමව  හකිරීම.
3. හනාට්ය පේ  හපා පන හධින

ා හයතුනක් හවීම.

4. හඑල්ාන හාා හආපට්යෝළයක් හපනො  හනාට්ය යට්ය හධ ශ් ම හපායක් හවීම.
08. හළාේ හපඳාතු හ තමණ හමගිතු හනිරූළනය හ න හමපනෝභා යතු හිමයතුන.
ංව , හලා, හා්, හදූඹු , හනිල්, හපලොා, හසුදු
09. හඔ ට්ය හචරිේයක් හධග  හංචනය හකිරීමට්ය හදුතුපතු හන්, හඔ  හධනු මනය හලංන හක්රිායා හිළිතප ා හිමයතුන.
10. හප්රිධ්යාන හආපාෝල හළාතු හන්ලං හඑය හඔ  හාතුනා හනාට්ය යල හභාවිේා හලං හඇති හධයුු  හිමයතුන.
11. හඔ  හනැංඹු හනාට්ය යක් හඇසුරිතු හධනුශ්ගගිල හලාා හභාවිේාලං හඇකි හධලාංය හනිාසුතු හපහිේ  හිමයතුන.
12. හ
1. හභුමිලා ක් හයතුන හාඳුතු තුන.
2. හභූමිලා ක් හනිරූළනය හකිරීප්දි හධනු මනය හලා හයුව  හලු ු හාක් තුන.
3. හප ොනික්කි හප ාං හනාට්ය පේ  හපනෝංාපේ හචරිේපයතු හිළිතබිඹු හ න හභුමිලා තු හවිපනේං හලංතුන.

නාට්ය  හාා හංග  හලාා

ිළිතව ු 
01. හ






චරිේපේ  හ යප
ඇවිදින හපන භා ය
ු චි හධු චිල්
පාමාන පයතු හධිනන හළාිනන හආලාංය
ලේාලංන හආලාංය









පේදිලාපේ හඉඩ හලඩ
ළාසුප තු හාැසිංවිය හාැකි හවීම.
පැාැල්ලු හ
ශ්ක්තිම්  හ
පචිේ හ  හාා හවිශ්න ාපනීය හ
තමණමය හ ැාපීම හාා හමාා හරූළ හංචනය
ප්රි ාාන හළාසු




විශ්ාා හමුාල් හාා හශ්රහම හනාපනතිය හ ැාැක්වීම.
පේදිලාපේ හඉඩලඩ හාැසිංවීම හිළිත ඳ  හාතමශ්නපයතු හාතමශ්නයට්ය හළසුේාය හප නපන හකිරීප් හක්රභමපේායක් හධ් ාාා හ
ැලීම.
පේෂභූෂණ හආපාෝලලංණය හආදි හපපසු හධනුශ්ාගගිල හශිල්ළ ා හ තමණ හිළිත ඳ හප්මුති හඇතිලං හ ැනීම.

02.

03.



04.
1. හපේදිලා හළසුේාය හාා හ ේධ්ය හපළලංණ
2. හනළු හනිායතු හධේ හාංා හසිිපන හපළලංණ
3. හධාගලංණා් මල හපම ා්
05.





පළොල්ප ඩියල හජංමපතම හනාට්ය පේ  හවිශ්ාා හපළොල් හප ඩියක් හභාවිේය.
ධමං හගියා හදි  හපාෝපක් හනාට්ය පේ  හවිශ්ාා හසිාගජංයක් හභාවිේා හකිරීම.
ලාප ෝලෑප ෝ හනාට්ය පේ  හවිශ්ාා හපළොේල හආලෘතිය.
ගුු ේු   හනාට්ය පේ  හවිශ්ාා හජග ම හදුංලනනය.

06. හ3 හආාාතමය හධිනනය
07. හ3
08.
ංව  හ- හවිනාශ්ය හ/පංාගිල හ
ලා හ- හේාු ණ  හ/පව ට්ය
ා් හ- හංාජකීය හ

 හ/ හපාාං හ

දුඹුු - හ හදිිතඳු හ

 හ/ හපශ්ෝකි හ

නාට්ය  හාා හංග  හලාා

නිල් හ- හිළවිව ු  හ

 හ/ හහුාලාා

පලොා- හගුප්ේ
සුදු හ- හළවිත්රර්  ය
09. හ




නාට්ය  හිළට්යළේ හධධ්ය ක්ෂණය හලං හනාට්ය පේ  හංග  හෛශ්ිමය, හයු ය, හ යප, හේංා හතිංම, හමපනෝභා යතු හාඳුනා හ
ැනීම.
එම හධග  හංචනයට්ය හධ ශ්  හද්රම  හනිසි හළරිදි හපලපන හලං හ ැනීම.
එම හචරිේයට්ය හධාාා  හධග  හංචනය හනිසි හළරිදි හකිරීම.

10. හ







ධ්යාංා හළාතු
පයොමු හළාතු
තමණ හචක්රභය
සිළු ට් හළාතු
ැිපතු හායිට්
ධල්ට්රාා යාට් හළාන

12. හ
1. හචරිේයල හඇති හළැතිලඩ හභූමිලපේ හපේ.
2. හ හඑම හචරිේපේ  හඑන හභූමිලා  හව ා හ ාහිං හාා හධභ තුේං හපමාපංෝළණය හිළිත ඳ හධධ්ය නය හකිරීම.
3. හ
පට්යෝ ල්ඩ්පේ හබිරිඳ

ආ් ම හනිාාප හපපොය හයන හ
ලාතුේා

ප ෝංත

ම

ිමතුපඩ්පේ හපයපාිතය

නාට්ය  හාා හංග  හලාා

ාු  තුපේ හම

