










සබරගමු අධ්යාපන ද පාපන ාතමේප්තුව  
Covid 19 - සති පන ාසල්  ැඩසටහද 

දාටය හා රංග කලා  
                        13 පරේණිය  - III  ාරය 

දිදය -  2020/05/04 
 

 

සියලුම ප්රශ්න  ලට  ිළිතුරු  පයය් .                                                                         කාටච්ඡේද - 2 යි (වි ාඩි 80) 
 

1)  

I. ශ්රී ලංකාපේ පාමල දාටය කලා  ිහි  ීමම පකපරි  බලපන   ද්රවිඩ ජදයාපේ 

සංස්කෘතික උත්ස  4 ක් ද් කරතුද. 

II. ඉහේ ද් කළ උත්ස   ලිතු පාකක් පකටිපයතු  විස්ේර කරතුද. 

III. පාමළ පූජා කතමම සහ සංස්කෘතික උත්ස   ල ාක්දට ලැපබද පපන ොදු දාටයමය 

ලක්ෂණ ක පතමාැයි විමසතුද. 

2)  

I. ශ්රී  ලංකාපේ පාමළ දාටය කලා  ප්රචලිත  කටාය කීයා? ඒ පමොද ාා? 

II. ඉතු පේෝරාගත් කලාපන  පාකකට ආපේනික දාටය ්රපදා පමොද ා ාැ’යි  
ප තු ප තු  ාක් තුද. 

III. පාමළ දාටය කලාපේ සංස්කෘතික උත්ස  සඳහා භාවිේ කළ රංග භූමිය සහ 

අනුශ්ාංගික අංග පිළිබඳ විමසීමක් කරතුද. 
 

 

 

 

 

 

නිපුණේා මට්ටම :-  ශ්රී ලංකාපේ ාමිළ දාටය 
කලාපේ පන සුිහම හා විකාශදය විමසයි 
 

නිපුණ ාල :- දාටය හා  රංග කලා  විෂය හා බැඳි පේශීය හා  

විපේශීය සංස්කෘතික හා සමාජීය පන සුිහම ගපේෂණය කරයි. 



සබරගමු අධ්යාපන ද පාපන ාතමේප්තුව  
Covid 19 - සති පන ාසල්  ැඩසටහද 

දාටය හා රංග කලා  
13 පරේණිය    - III  ාර  
දිද  -  2020/05/05 

 

සියලුම ප්රශ්න  ලට  ිළිතුරු  පයය් .                                                                         කාටච්ඡේද - 2 යි (වි ාඩි 80) 
 

 

1)  

I. ‘කුත්ුර’  තුද හඳුතු තුද. 

II. ‘ ාට්ටු කුත්ුර’ ස්ප්රාාප  ා්නදට ලැපබද ප්රපේා තු හඳුතු තුද ? 

III.  දාට්ටු කුත්ව  ස්ප්රාාප  නද ‘ලඩඡමෝඩි සහ ඡේඡමෝඩි  ශෛලීතු පාපකහි 

ප දස්ක් සංසතුාද  කරතුද. 

2)  

I. උඩරට පාමළ ජදේා  අේර ප්රචලිතේ දාටය ස්ප්රාා  ද් කරතුද. 

II. ඉහේ ද් කළ දාටය විපෛේෂප හි නිරූපන ණ  කරනු ලබද කේා පු ේ විස්ේර 

කරතුද. 

III. දාට්ටු කුත්ව දාටය ස්ප්රාාප  සංගීේ  පිළිබඳ විමසීම්න කරතුද.  
 

 

 

 

 

නිපුණේා මට්ටම :-  ශ්රී ලංකාපේ ාමිළ දාටය 
කලාපේ පන සුබිම හා විකාෛද  විමසයි 
 

නිපුණොල :- දාටය හා  රංග කලා  විෂ  හා බැඳි පේශී  හා  

විපේශී  සංස්කෘතික හා සමාජී  පන සුබිම ගපේෂණ  කරයි. 



 සබරගමු අධ්යාපන ද පාපන ාතමේප්තුව  
Covid 19 - සති පන ාසල්  ැඩසටහද  

දාටය හා රංග කලා  
                                     13 පරේණිය    - III  ාර  

දිද  -  2020/05/06 
 

 

සියලුම ප්රශ්න  ලට  ිළිතුරු  පයය් .                                                                         කාටච්ඡේද - 2 යි (වි ාඩි 80) 
 

1)  

I. විලාසතු දාටය ස්ප්රාාප  ප්රඡදද ඡදක ද් කරතුද.  

II. විශ්  විායාල පා ළ දාටය කලා  සඳහා  ස්ව විෂ  පකොට ගත් ඡේමාල් පිළිබඳ 
පකටි හැඳිතුවී ක් කරතුද.   

III. 1960 ාශකප තු පන සු පා ළ දාටය කලාපේ ාක්දට ලැපබද ද  ප්ර තේා පිළිබඳ 

වි සතුද. 

 

2)  

I. පා ළ දාටය කලා  සං තමධ්ද  කිරීප හි ලා ාා ක වූ දාටය කරු තු වතු 

පාපදකු ද් කරතුද. 

II. ද් කරද ලා දාටය කරුප කු පිළිබඳ හැඳිතුවී ක් කරතුද. 

III. “1940-1950 ාශක  පා ල දාටය කලාපේ සුවිපශේෂ අ ිය කි” වි සතුද. 
 

 

 

 

 

 

නිපුතේා  ට්ට  :-  ශ්රී ලංකාපේ ාමිළ දාටය 
කලාපේ පන සුබි  හා විකාශද  වි සයි 
 

නිපුණතාල :- දාටය හා  රංග කලා  විෂ  හා බැඳි පේශී  හා  
විපේශී  සංස්කෘතික හා ස ාජී  පන සුබි  ගපේෂත  කරයි. 



 සබරගමු අධ්යාපන ද පාපන ාතමේප්තුව  
Covid 19 - සති පන ාසල්  ැඩසටහද  

දාටය හා රංග කලා  
                         13 පරේණිය    - III  ාර  

දිද  -  2020/05/07 
 

 

සියලුම ප්රශ්න  ලට  ිළිතුරු  පයය් .                                                                         කාටච්ඡේද - 2 යි (වි ාඩි 80) 
 

 

1)  

I. විශ්  විායාල පාමළ දාටය කලා  වළ ද  දාටය ස්්රාා ්  තති ිරීමමට ාා ක ූ 

දාටය කුව ා කු ා? 

II. මහාචාතම  විදයා ්ද් පේ රාලඡ්ප් දාටය ිළිබබ  පකි  හැිනතුීමම්  

කරතුද. 

III. මහාචාතම  විදයා ්ද් ඡේ පමරට පාමළ දාටය කලා ට ිදු කළ පමපහ ර 

අග තුද. 

 

 

2)  

I. නූේද පාමල දාටය කලාප  නතුදති  නපාසා 1978 බිහි ූ ආ ේද  කුම් ා? 

II. මහාචාර්ය S ඡමෞ ගුු  පගතු පාමළ දාටය කලා  සං තමධ්ද  ස හා ිදදූූ 

ාා කත්   පකි ප තු පන ැහැදිිබ කරතුද. 

III. බටහිර දාටය ආකෘතීතු සහ ශශලිතු පමරට පාමළ දාටය කලා ට බලපන   

ආකාර  පන ැහැදිිබ කරතුද. 
 

 

 

 

 

නිපුණේා මට්ටම :-  ශ්රී ලංකාප  ාමිළ දාටය 
කලාප  පන සුබිම හා විකාශද  විමසයි 
 

නිපුණතාල :- දාටය හා  රංග කලා  විෂ  හා බැින පේශී  හා  

විපේශී  සංස්කෘතික හා සමාජී  පන සුබිම ගප ෂණ  කරයි. 



 සබරගමු අධ්යාපන ද පාපන ාතමේප්තුව  
Covid 19 - සති පන ාසල්  ැඩසටහද  

දාටය හා රංග කලා  
                        13 පරේණිය    - III  ාර  

දිද  -  2020/05/08 
 

 

සියලුම ප්රශ්න  ලට  ිළිතුරු  පයය් .                                                                         කාටච්ඡේද - 2 යි (වි ාඩි 80) 

  

1)  

I.   පපන රදිග දාටය සංකල්පන   දදිිපපන ්  කරද ලද්පද් කවුරුතු විසිතුා? ඒ කුමද  
ග්රතුය  සුරිපතුා? 

II. ඔබ ාතුදා සංස්කෘේ දාටය 3 ක් ද් පකොට ඒ ාප හි නිතමමාණකරු තු ද් 
කරතුද . 

III. සංස්කෘේ දාටයප හි රංග ෛලියප  ලක්ණණ ිළිබබ  පකටි හැඳිතුවීමක් 
කරතුද. 

 

2)  

I. සංස්කෘේ දාටයප  ාක්දට ලැපබද භාෂණ විධි ගණද කී ා? ඒ පමොද ාා?  

II. ප්රකාශ් භාෂණය හා ආත්මගත භාෂණය අේර සති ප දස් ක් නිාුරතු සහිේ  
ාක් තුද.  

III. භාණණ ක් දදිිපපන ්  කිරීප්දී සැලකිියම්  වි  යුව කරුණු ක පතමාැයි, පන ැහැදිිබ 
කරතුද.   

 

 

 

නිපුණේා මට්ටම :-  චිපේ හා අ ස්යා 
ප්රතිනිතමමාණ  කරයි. 
 

නිපුණතාල :- ප්රාප ිකක ක්රි ාකාරක් සුරිපතු ලිියක දයා තු 
ප්රකට කරයි. 


