සිංශ භාාල ශා වාහිත්යය
ත් ම පිපිා
ශ්රේණිය
:- 11
ලාරය
:- තුන්ලන ලාරය
නිපුණතා මට්ටම් :- 12.3 නාටය පිටඳත් රචනශ්ේ ශ්යශ්දයි.
5.2 වාම්ප්රදායි ශ්යුමම් ාාාමය ා්යයශ්ේ ී  චිතත ඳිදි  ාාිතත
ක්රියාකාරකම - 01

රයි.

ඳාඩම කියලා පිළිතුරු ලියන්න.
1. නාටයය යනු ලර ා මාධයය්  ද?
......................................................................................................................................
2.
ල්ඳනා ශ්ෝ ය ෘතිශ්ේ මශාචා්යය එි ිදවීර වරච්චන්ද්ර නාටයය යනු කුම්  ද යන්න
ඳැශැි ලි රන්ශ්න් ශ් ශ්වේ ද?
......................................................................................................................................
3. නාටයය්  යනු කුම්  ද යන්න වර ල අ්යථ ද් ලන්න.
......................................................................................................................................
4. නාටයය රලය දෘය ා මාධයය්  ශ්ව ශැිනන්ශ්ලන්ශ්න් ඇයි ?
......................................................................................................................................
5. නාටයය ූලලි ම ්යතලයය කුම්  ද?
......................................................................................................................................
6. “නාටය රච යා ලචන ාාිතත ෂ යුත්ශ්ත් මසුරකු ශ්ව ය.”ශ්ම් අදශව ාශ්ේ ද?

................................................................................................................
7. "නාටයය්  ුලලින් ම රඟ දැ් ශ්ලන්ශ්න් රච යාශ්ේ සිත නමැති ශ්ේි  ාල මත ය" යන
ප්ර ාය ාශ්ේ ද?
......................................................................................................................................
8. වතර අභිනය නම් රන්න.
......................................................................................................................................
9. ආචා්යය ජයත් මශ්නෝරත්න රචනා ෂ ඳශත වශන් වාහිතය නි්යමාණ ශ්ද බැගින්
වශන් රන්න.
I. නාටය
:- (i) ....................................... (ii) .......................................
II.
ෂමා ෘති
:- (i) ....................................... (ii) .......................................
III.
ශ් ටි තා වංග්රශ :- (i) ....................................... (ii) .......................................
10. මශාචා්යය එි ිදවීර වරච්චන්ද්ර ඳශත වශන් අත්දැකීම් ඇසුශ්රන් රිතත නාටයය බැගින්
ද් ලන්න.
I.
II.
III.
IV.
V.

ලං ථා
:- .............................................................................................
ජන ථා
:- .............................................................................................
ජාත
ථා :- .............................................................................................
වමාජ අත්දැකීම්:- .............................................................................................
ිතශ්ේ ෘති :- .............................................................................................
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ක්රියාකාරකම - 02
ත ම පිපිා නාටයශ්ේ නියිතත ශ්
දදැයි ද් ලන්න.

ටව කියලා ඳශත දැ් ශ්ලන ප්ර ා

ප්රකාය

ා ිතසින්

ා ශට කියන

කා විසන්

කා ශට්

“අ” තීරුශ්ේ දැ් ශ්ලන නාටය රුලන්ශ්ේ නම් “ආ” තීරුශ්ේ දැ් ශ්ලන නාටය වමඟ යා

ර ළෂඳන්න.

1. “ඒ අප්ඳච්ිත ඉශ්ළන ළත්ශ්ත්”
2. “ශ් කු අත්තා ශ්ම නල ද ඒ
3. “ ාශ්ේ

ාශ්

ශ්ෂේ ?”

කු ද බල්ා ශැපුලයි කියන්ශ්න ?”

4. “රට යලන්ට ? ශ්ම්.. ශ්ම්.. ශ්ඳ ඩි ෂමයි”
5. “මම ශ්ම් ගුරුන්නාන්ශ්ව ශම්බු ශ්ලන්ට කිය”
6. “ශ්

ච්චර ශ්ේලල් තිශ්යනල ද ඉශ්ළන ළන්ට”

7. “ෂමයා නිදා ළත්ත ද?”
8. “ිතනිශට බඩගිනි නැතිල ඇති”
9. “ආ... ිතනිශත් ගියා ද?”
10. “ශ්දනල චඹට මම ිතට් ...!”
ක්රියාකාරකම - 03

‘‘අ’’
නාට්යකුවලා
1. ආ්ය. ආ්ය. වමරශ් ෝන්

‘‘ආ’’
නාට්යය.
මධුර ජලනි ා
ෑම ෑව්තියි

2. ශ්ශන්ිද ජයශ්වේන
3. ප්රියන්ත රන්ජන්

මල්ලඩම් අනලයයි

4. රවීන්ද්ර ආිදයරත්න

ශ්ශ රු

5. ආනන්ද අතුශ් ෝරා

බල්ශ් ත් එ් 

6. අජිත් ශ්මන්ඩිව්

ඒ ාධිඳති

7. ධ්යමසිිද බණ්ඩාරනාය

කුශ්ේණි
ැණි ඳාම

8. වයිමන් නලළත්ශ්ත්ළම

සුා වශ යව

9. ජයශ්වේ ර අශ්ඳෝන්සු

ශ්ශ රු ශ්ශ ා යි

10.දයානන්ද ගුණල්යධන
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බෑ

ක්රියාකාරකම - 04
1. නාටය පිටඳත්  රචනා කිරීශ්ම් ී  අන්ත්යළත ිතය යුතු ් ණ ලියන්න.
……………………………………………………………………………………………………………………………....
2. (i) ඳශත ී  ඇති ශ්දශ්දශ්නකු අතර ඇති ලන ශ්දබව්  ලියන්න.
I.

සිංශ ිතය ාාර ගුරුතුිතය ශා සිසුිතය

අතර

II.

වලදයලරයකු ශා ප්රති ාර වශා ඳැිතණි පුේළයකු අතර

III.

අයියා ශ් ශ්නකු ශා නංගි ශ් ශ්නකු අතර

IV.

ශ්ඳ ලිව් නිධාිදයකු ශා යාච යකු අතර

(ii) ඔබ ලියූ ශ්දබව ද ඇතුෂත් ලන ශ්වේ ශ් ටි නාටය පිටඳත්  ව ව්

රන්න.

ක්රියාකාරකම - 05
1. වාම්ප්රදායි ශ්යුමම් යනු ශ්ම නලා ද?
2. ාාණශ්ේ ී  ද ශ්ල්ඛනශ්ේ ී  ද වාම්ප්රදායි

ශ්යුමම් ඉලශල් ලන්ශ්න් ශ් ශ්වේ ද?

ක්රියාකාරකම - 06
ඳශත වශන් යුළ ඳද වමානා්යථ, ිතරුේධා්යථ, එ ඳදය්  අ්යථලත්, ඳද ශ්ද
වමීඳා්යථ, පූ්යල ක්රියා ආී  ලශ්යන් ශ්ලන් ර ලියන්න.

ම අ්යථ රහිත,

රැකී රක්ා, ගේ ග ොර, ෂමයි බමයි, දුක වැප,ලිං හිං,
පඩි නඩි, අඩු ලැඩි, කලා ගපොලා ,ගශෝන්දු මාන්දු,
ලැහි ලුවවා, ගවොයා බා, ත්රශ මරශ, කුඩු ගක්ඩු,
ඇට් කටු, ට්ට් ගොට්ට්, පඩි නඩි, ශිල්ප ාව්ත්ර, අවි ආයුධ,
ඕඳ දූඳ, මඟුල් තුා, සරිත් විරිත්, මු ල් ශ ල්, රථ ලාශන,
ඔප්පු තිරප්පු, ගශොර ගබොුව
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ක්රියාකාරකම - 07
ඳශත වශන් ප්රව්තාල පිරුළු වම්පූ්යණ වීම වශා සුුමසු ඳදය ශ්ය දා හිව්තැන් පුරලන්න.
1. යන ය ා ........................... බිශ්ළන යනල ලු
2.

ලුලා ........................... ගියා ලශ්ේ

3. ි ය ාලාශ්ේ පිශ්ට් ........................... ශැංගුලා ලශ්ේ
4. ඇතා ලැශැරුණත් ........................... නාලන්ට බැිදලු
5. ආා යලා තබා........................... ළත්තා ශ්වේ
6. ළශ්ශන් ලැටුණු ිතනිශට ........................... ඇන්නා ලශ්ේ
7. පුංිත අම්මත් ඇිතත් ........................... පුංිත
8. අන්දශ්්ය ...........................

ෂා ලශ්ේ

ෑලා ලශ්ේ

9. ගුරුන්ටත් ........................... ලරී 
10. ආඬි ශත්ශ්දනාශ්ේ ........................... ශැළිය ලශ්ේ
ක්රියාකාරක - 08
ී  ඇති අදශවට ළැෂශ්ඳන පිරුෂ ලියන්න.
1.
ා අතිනුත් ලැරි  සිුම ලන බල
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. අරුලණ ශ්න දැන ලැඩ කිරීම.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. චදේල්  ර යම්  බාශ්ඳ ශ්ර ත්තු වීම.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. තමා ලැරි 

රිතන් අනුන්ට දැනුලතු ම් ී ම.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. නුසුුමසු ප්රති ්යම ශ්යී ම.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ජන්මශ්යන් ද ුම්යගුණ අත්ශැිදය ශ්න ශැකි බල
……………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ලාසි ඳැත්තට

වුරුත් හිතලත් ල

තා කිරීම.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ඉතා

ාතුරකින් ලන සිුමවීම් .

……………………………………………………………………………………………………………………………………
9. ශ් ශ්නකු ුලෂා ශ්

ට තම අරුලණ ඉටු

ර ළැනීම.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
10. අයිතිය අහිිත ශ්

ට අනුන්ශ්ේ ශ්ේ අත් ර ළැනීම.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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ුලලින් ී  ඇති රඪිශ්ේ අ්යථය දැ් ශ්ලන ශ්

ටව යටින් ඉර්  අිනන්න.

1. සුුම හුණු ළානලා

- ඇත්ත ලවන්

2. අර අිනනලා

- ුලෂා

3. ශ්ළ ළුශ්බලි ළමනින්

- ඉතා අමාරුශ්ලන් / ඉතා ශ්ශිතන්

4.

ජු

න්නා ශ්වේ

රනලා / චසිළන්ලනලා

රනලා / සූදානම් ශ්ලනලා

- ඉතා ඳශසු / ුම් ර

5. නල එළිය් 

- ිතුමලි එළිය්  / අලුත් ි යුණුල් 

6. අතමාරුල් 

- ණය ුලද්  / අතට අත ී ම

7.

ඹ ඇී ම් 

- ශ්වල්ම්  / එ ඟතාල නැති

8. ළල් ගිල්ා ලශ්ේ

- ව්ථිර ල / නිශඬ ල

9. චඩශ්ළඩි ශ්දනලා

- චසිළන්ලනලා / ුලෂා

10. ඉශ නි ට බා

- ුලහුණ බා / ශ්ළෞරලාන්ිතත ල

ම් 

රනලා

ක්රියාකාරකම - 10
ුලල් තීරුශ්ේ දැ් ශ්ලන රඪිල අ්යථයට ලඩාත් වමීඳ රඪිය ශ්දලන තීරුශ්ලන් ශ්තෝරා යා

රන්න.

1. ෑල්ට ඳාළා

ඕනෑලට එඳාලට

2. අන්තිම ඉත්තත් අි නලා

තරු ිතසිවුණා

3. ළජ ලාසිය් 

අලවාන තුරුම්පුලත් ළශනලා

4. ඳටි

ශැටට ශැශ්ට්

ැඩුණා

5. හීන් දාඩිය දැම්මා

ශ්ශ  ඳල්ම් 

6. ි ශ්ලන් ි ල ළා ශ්ළන

වායම ගියා

7. එශ්ෝ ශ්ඳ ල් ශ්ඳනුණා

ඇශ්ේ ශ්ල් ලතුර වුණා

8. චඩින් ඳල්ශ්න්

ඳණට ඳණ ශ්මන්
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