
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                      11 ශ්රේණිය                                   නාට්ය ාා ංග  ලාා  - I                          ලාා  පැ  එලයි 
 
 

 

 
 

 සි ලුම ප්රශ්නන  ාට් ිළිතුරු  පප ්න. 

 අගල 01 සිට් 40 දක් ා ප්රශ්නන ාට් නි ැංදි ිළිතුරං ශ් ෝං්න. 

 පා  දැක්ශ් න පදය ාා  දය පා  ශරශ් ් අගල 1 සිට් 5 ශ් ක් ප්රශ්නන ාට් ිළිතුරු  පප ්න. 
 

 

(අ) "ඔන්න මම තේලතුර ලක්කරතෙන ආශම තේ මශේතුරු එක්තකතනක්ලේ නෆ.  
තේ ත ොන්ඩ මතක නෆතිල ඇවිදින්ඩ යන්ඩ ඇති" 
 

(ඇ)  "ලවන්ත ශ්රීතයන් අාකළර වු මල් ම මවකලකබ   ව වු  
ලනළන්තරතේ තෝභළල නරඹමින් යන විබ ........." 

 

(ඉ)  "ආතෝකා භයා තළඳය නේ මශළ භයා 
 යළන්ත්ර විදයළනා අරශා වනලය ය අඳ ම රබ" 
 

(උ)  "එතවේ නේ ඔ  තිතදනළ දෆන් වළමතයන් පිබේල යනු (තෙෝයන්බ) මළතේ තෙෝයිය ,  
අධිකරණය ඉදිරියබ එන ශෆම නඬුලකබම විව වේ නීති තඳොේල ලියළ නෆත" 
 

(ඔ)  "අන්න  න් ව රන් තෆටිතයන් 
සුදු සීත ෙල් ම ෙනළ ............" 

 

01.  පී. ලෆලික විසින් ය හඳළදිත නළබයයක ීතතයක් අයේ ලන්තන්  
 1. අ    2. ඇ   3. ඉ    4. ඔ 
 

02. නළබයධ්මී  ෛලියබ අයේ නළබය ලබ අයේ අක්ර ලන්තන්, 
 1. අ, ඉ    2. අ, ඈ   3. ඇ, උ    4. ඉ, උ  
 

03. තශන්රි ජයතවේනයන්තේ "ජතන්ය" නේ නළබයතයි  වාලළද ණ්ඩඩයක් අයේ ලන්තන්, 
1. අ    2. උ   3. ඇ    4. ඔ 

 

04. 1956 ල්මතේ සිාශ කුණක් ඇති කිරීමබ දළයක වු ය ්මමළණයක අයේ ණ්ඩඩයක් ලන්තන්, 
 1. අ     2. ඇ    3. ඉ    4. උ  
 

05. එදිරිවීර වරේචන්ද්ර මශතළ ුල මධනු්දදර ජළතකය ඇසුරින් ය හඳළදනය කෂ නළබයක ණ්ඩඩයක් ලන්තන්, 
 1. ඇ     2. අ    3. ඉ     4. එ  
 

 පා  පදා් පද ශර  ලං  නිින් 6 සිට් 7 දක් ා ප්රශ්නන ාට් ිළිතුරු  පප ්න. 
A  - තරොලීනළ     E - වමුද්රත්දවි 
B  - විදුර      F - ඇශෆත මතඳොෂ  
C  -  ේමන්තළ    G -  ෆළවන්න 
D  - තව මාෂමළ 
 

06. ඉශත වශන් මළතෘකළ අතරින් න්මති ශළ වේ න්ධ මළතෘකළ ලන්තන්, 
1. A, B, C, E ය.  2. A, C, E, G ය. 3. D, E, F, G ය.   4. B, C, D, E ය. 

 

07. ඉශත වශන් මළතෘකළ අතරින් නළඩෙේ ශළ වේ න්ධ මළතෘකළ ලන්තන් 
1. A, F, G ය .  2. D, F, G ය. 3. E, F, G  ය.   4. A, C, F ය. 

 ඳශත දෆක්තලන ලගුල ඇසුරින් අාක 08 සිබ 11 තතක් ප්රහනලබ පිිතතුරු වඳයන්න. 
 

නාට්යශ්ේ  නම ංචල ාශ්ේ නම පරි ර් න  / අනු ර් න  ශ්මංට් නිෂනපාදල 

ඇඳ මකළට්  ්මනළඩ් තෝ A පියදළව ය හාක 

ද එ මඩ්ම වන් B පුත්ර වමළෙම ජයේ මතනෝරේන 

C ප්තෝබවහ කඩය  න්ධු ජයල්මධන 



 

 

ද වහට්රීමි කළ්ම තන්ේඩ් සයවය්ම D තලවහ මුහුණු ධේම ජළතෙොඩ 

08. ඉශත "A"තකොටුලබ ඇතුෂේ විය යුතු නළබය ලන්තන්, 
1. ඇඳ ම ම  2.  ඇඳ ම කරේතය 3. සුදු ඇඳ ම    4. ඇඳ ම 

 

09. ඉශත "B"තකොටුලබ ඇතුෂේ විය යුතු රචකයළතේ නම ලන්තන්, 
1. ඇතක්වෆන්ඩ්ම චෆේපීතච්    2. විිතයේ තේක්වහපිය්ම  
3. තොන් තඳෝ ම ළතත්ර     4. ි යුතෙෝ තසොන් තශොසහ මනවහකළ ම  

 

10. ඉශත "C" තකොටුතලන් ඇතුෂේ විය යුතතේ, 
 1. රඩන්වහ    2. තඩෝ මවහ ශවුවහ  3. ඇන්ටිෙය    4. ද තෝල්ම තඩප්ේ 
 

11. ඉශත "D"ි  වශන් විය යුේේ, 
1. ේමෂියළ තෝකළ  2. තවොතසොක්ලීවහ 3.  ්මතබෝ ම තෙහට්  4. තබය සි විිතයේ 

 

 අගල 12 සිට් 16 දක් ා ප්රශ්නන ාට් ශ්න  ැාශ්පන  ංය  ශ් ෝං්න. 
 

12. ඳසුත ය ්මමළණ, 
1. නළු කළ්මයයබ රුකුක් මිව  ළධළලක් තනොවිය යුතුය.  
2. වවි කිරීමබ ශළ ෙෆවීමබ ඳශසු තවේ වකවහ විය යුතුය. 
3. වම නළබයයකබම අතයලය වු අාෙයකි. 
4. වෆශෆ මලු ද්රලය ලලින් ය ්මමළණ විය යුතුය. 
 

13. ශ්රී ළාතක්ය නළඩෙතමි  ක්ණයක් ලනුතේ, 
1. නළුලන් තලවහමුහුණු භළවිතළ තනොකිරීම යි.    
2. ප්මලරාෙයකින් වමන්විත වීමයි. 
3. උේතර භළරතීය වාීතතයක් තයොදළ ෙෆනීම. 
4. තඳොතේගුරුතේ චරිතයක් මගින් නළබකය ඉදිරියබ තෙනයළම. 
 

14. නළබය යනු, 
1. තය  පු්දෙතයකුතේ ය ්මමළණයකි.  2. ජීවිතතේ ය යත අනුකරණයක් තනොතේ. 
3. තොල ඳෆරණිම කළලන්තෙන් එකකි.  4. තප්රේක්කයන් අතයලය ලන කළලකි. 

 

15. න්මතිතයි  විතේ ක්ණයක් ලනුතේ, 
1. වහත්රී චරිත පිරිමි නළුලන් විසින් රප ඳම.      
2. උේතර භළරතීය වාීතතය තයොදළ ෙෆනීම. 
3. රාෙ ළළලක් තුෂ තඳන්වීම වශළ වකවහ වී තිබීම. 
4. ජලය කළ වශළ අාකළර චිත්ර ලවහත්ර භළවිතළ කිරීම. 

 

16. තෝක ධ්මී  වේප්රදළයබ අයේ ලනුතේ, 
1. තේදිකළ ඳසුත තයොදළ ෙෆනීම.        
2. ළලිතයතයන් යුේ අාෙචන තයොදළ ෙෆනීම. 
3. වාලළද වශළ වළමළනය  වහලශර තයොදළ ෙෆනීම. 
4. වහලභළවික ආකළරයබ තේදිකළතේ ශෆසිරීම. 
 

 නි ංදි ිළිතුරං ශ් ෝංා  ටි් ඉංක් අඳි්න. 
 

17. නෘේත, නෘතය ශළ නළබය පිිත  වාක මඳය මුලින්ම ිහි  වු රබ ලන්තන්, 
1. ග්රීසිය    2. ඉන්දියළල   3. ාකළල   4. එාෙන්තය  

 

18. ආශළ්මය අභිනයබ අයේ අාෙ ඳමණක් ඇතුෂේ ලරණය තතෝරන්න. 
1. තේභූණ, රවු ම ශළ තකෝඩඩළ වෆකසීම, නළබය වාීතතය    
2. ඳසුත ය ්මමළණ, නළබය වාීතතය, අාෙ චන 
3. නළතබයෝඳකරණ, මුහුත්ඩ ප්රකළ, ඳසුත ය ්මමළණ 
4. ඳසුත ය ්මමළණ, ආේමෙත භළණය, නළබය වාීතතය 

 

19. තකෝෂේ නළබකයක ඳළත්රයන් ලන්තන්,  
1. කලබයළ, නාගිශළමි,  හුභූත තකෝෂමළ ය.   
2. තඳොිතවහ තකෝෂම, තනොාචි තකෝෂම ය. 
3.  අණත ර තකෝෂම,  ජව තකෝෂම,  හුභූත තකෝෂම ය.      



 

 

4.  ේමන්න,  හුභූත තකෝෂම, කළරියකරලනරළෂ ය. 
 
20. උඩරබ තකොතශොඹළ කාකළරි ළන්ති ක්මමතයි  නළබයමය අලවහතළ දෆක්තලන්තන්, 

1. ෙ ඩළතකො මය, මුලම විදීම, ගුරුතේ මළළල       
2. ගුරුතේ මළළල, තදතලො ම තෙොඩ ෆසීම, මරළ ඉඳෆ්දදීම. 
3. රළම මෆරීම, අඹවිදමන, ී   න්ධනය  
4. තදතලො ම තෙොඩ ෆසීම, අඹ විදමන, මරළ ඉඳෆ්දදීම. 

 

21. ඳශතරබ ේමභ රක්ණ ළන්තික්මමයක් ලනුතේ, 
1. වන්ය යකුම   2. ඳශන් මවකල  3. රබ යකුම   4. කිරිමවකල 

 

22. අවේමත රාෙයක් ලන "තේටින්  තසෝ තෙොතඩෝ" නළබයතේ "තෙොතඩො එනකා" සිාශ ඳරිල්මතකයළ ලනුතේ, 
1. සුනන්ද මතශේන්ද්ර ය.      2. රාජිේ ධ්මමකී්මති ය. 
3. ආරියලා රණවීර ය.      4. තේ. ඒ. තව මලතදොත්ම ය. 

  

23. ලඩළේම නළබයධ්මී  ක්ණ ෙෆ්  වී ඇති නළබය කුමක් ද  
1. වීරයළ මෆරිළ  2. සිරිල්මධන ඳවු  3. කපුලළ කතඳෝති 4. හුනුලබතේ කතළල 

 

24. අභිරඳණ ශි මඳතයි  පුතරෝෙළමිතයකු තව වෆතකන්තන්, 
1. වහබෆය වහ වුවහකි  2. මළ්ම ම මළතසෝ 3. ඇන්බන් තචතකෝසහ  4. තෝරන්වහ ඔලීවිය්ම 

 

25. මින්මලළ නළබය ෙණයබ අයේ තනොලන නළබය කුමක් ද  
1. තරොඩී තක ම        2. කඩවුණු තඳොතරොන්දුල 
3. කඳටි ආරක්කයළ       4. ලෆරදුණු කුරුමළනම  

 

26. "රළමළයණය" නේ න්මතිය රචනළ කරන ්දත්ද, 
1. චළ මවහ ඩයවහ ය       2. සී. තදොන්  වහතියන් ය 
3. තජෝන් ද සි මලළ ය.       4. පිිතප්පුසිාත ෝ ය. 

 

 පා  පඳා් ඡා ා රූප  ඇසුු  ලං නිින් 27 සිට් 29 දක් ා අපා ඇති ප්රශ්නන  ාට් ිළිතුරු  පප ්න. 
 

27.  තමම ඡළයළරඳතයන් දෆක්තලන්තන්, 
1. තවොකරි නළබකතේ ජලය කළලකි.    2. නළඩෙමක ජලය කළලකි.  
3. තකෝෂේ නළබකයක  ජලය කළලකි.   4. න්මතියක ජලය කළලකි.  
 

28. තමි  දිවහලන චරිත තදක ලන්තන්, 
1. කලබයළ වශ ඉයුජින් ය.      2. ජවයළ ශළ ලියනප්පු ය.   
3. වත්  විදළතන් ශළ තවොකරි අේමළ ය.    4. ගුරුශළමි වශ ඳරයළ ය.  
 

29. ඉශතින් දිවහලන ජලය කළල අයේ ෙෆමි නළබක ප්රචලිතල ඇේතේ,  
1. ෙළ ම, මළතර, කළුතර      2.  දු ම, ෙළ ම, මළතර 
3. කෙ ම,  දු ම, තමොණරළෙ    4. අේ න්තෙොඩ,  දු ම, තමොණරළෙ ය. 

 

 පා  දැක්ශ් න ිළ්තූං ඇසුු  ලං  නිින් අපා ඇති ප්රශ්නන ාට් ිළිතුරු  පප ්න. 
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30. ඉශත A පින්තරතයි  සිටින්තන් විකෘති නළබයතේ මලතේ චරිතය රප ඳ, 
1. තකෞයළ ප්රනළන්දු ය.      2. චළන්දනී තවතනවිරේන ය. 
3. තවෝමතළ සුභසිාශ ය.      4. මළදිය  ම මලේත ය. 

 

31. ඉශත B පින්තරතයි  සිටින්තන්, 
1. ප්රලෘේති ය තේදිකළලක් ශළ තේදිකළ නළබය ය ිතයකි.  



 

 

2. න්මතන ශි මපිය යක් ශළ තේදිකළ නළබය ය ිතයකි. 
3. නළබය ය හඳළදිකළලක් ශළ න්මතන ශි මපිය යකි. 
4. චිත්ර ශි මපිය යක් ශළ න්මතන ශි මපිය යකි. 

32. ඉශත C  පින්තරතයි  සිටින්තන් "කෆෂණි ඳළම" තේදිකළ නළබයතේ,  
1. ය හඳළදකලරයළ තව කබයුතු කෂ ආ්ම. ආ්ම. වමරතකෝන් ය.     
2. අධයක්කලරයළ තව කබයුතු කෂ විතේරේන ලරකළතෙොඩ ය. 
3. ුලට්තට්තේ චරිතය රප ඳ නී ම අවහ ය. 
4. මෆේ ්මතේ චරිතය රප ඳ එච්. එච්. ජයල්මධන ය. 
 

33. ඉශත D ඡළයළරඳතයන් දෆක්තලන්තන්, 
1. විතේරේන ලරකළතෙොඩ ය.     2. ලවන්ත විට්බච්චි ය. 
3. විජය නන්දසිරි ය.       4. ෙළමිණි වමරතකෝන් ය. 

 
34. ඉශත E රඳතයි  සිටින නළුලළ වේ න්ධතයන් ලෆරදි ලරණය තතෝරන්න. 

1. සිාශ ශළ තේදිකළල රප ඳෆ නළුතලකි.    
2. කුතේණි, කුව ඳ ළලතී, අශවහ මළලිෙළ ආදි නළබයල රප ඳළ ඇත. 
3. සිනමළ ශළ රඳලළි නී රාෙනතේ දී ලඩළේ කෆපී තඳනුණු රාෙන ශි මපිතයකි. 
4. වීදි නළබය ය ්මමළණ කරණතයි  ළ පුතරෝෙළමියළ ය.  

 
35.        තමම ඡළයළරඳතයන් දෆක්තලන ආයතනය ලන්තන්, 

1. රඳලළි නී වාවහථළල යි.      
2. ගුලන් විදුලි වාවහථළල යි. 
3. බල්ම රපශ යි.        
4. තනළුේ තඳොකුණ රපශ යි. 

 
36. ඳශත දෆක්තලන ඡළයළ රඳතයි  දෆක්තලන්තන්, 
 

1. මුද්රළ නළබය ද්මනයකි.     
2. ීතත නළබය ද්මනයකි.  
3. ඔතඳරළ නළබය ද්මනයකි.   
4.  ෆත ම නළබය ද්මනයකි.  

 
 

37. ලේඳව පින්තරතයි  දෆක්තලන ද්රවිඩ නළබයකරුලළතේ නළබය ය හඳළදනයකි. 
1. වාණළරළ       
2. රළලතන්න් 
3. ේමණන් තඳෝ්ම     
4. අන්නයි ඉ මමළදි 

 
38. ලේඳව දෆක්තලන පින්තරය,  

1. වන්ය  යකුතේ තලවහමුහුණකි.     
2. තකෝෂේ නළබකතේ තලවහ මුශණකි. 
3. තවොකරි තලවහ මුශණකි. 
4. ලසයෙ ඳටුතන් තලවහ මුශණකි. 

 
 

39. දකුණුඳව රඳතේ දෆක්තලන්තන්, 
1. ව ය තශලේ තළනළයේ තඳො.  
2. තප්රොසීය යේ ආරුක්කු තේදිකළල. 
3. කරදිය මුද්රළ නළබය 
4. ේතෝ්  රපශයි. 

 
40. දකුණුඳව දෆක්තලන ආතෝක ඳශන, 

1. තයොමු ඳශන යි. 
2. ධළරළ ඳශන යි. 



 

 

3. අ මට්රළ ලයට් ඳශනයි.   
4.  ෆට්න් ළේපුල යි. 

(කුණු 40 x 1 = 40 යි)  


