
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 පළමු ප්රශ්නය හා තවත් ප්රශ්න හතක්  තුළුවව ප්රශ්න පහට  ිළිතුළු  පපය්න.  
 
01. විකෘති නාට්ය ඇුරින්  හත  ඳහත්  ්රශ්නනලටට් ිළිතුරු  ඳහන් න. 
 

i. විකෘති නාට්ය කාේ  ිෂ න්හානනන්  න  
 ii. ේෙෙ නාට්යේේ  හමු  ෙතනන න්ශශ්නන දිරිනහ්  කම ල්ශ්න ුමේ  න  

iii. නාට්යේේ  හමු  න්ශශ්නන ඇඹේන් ේ්  ිනන්  ත් ඳලනින්  න   
 iv. "ෙට් හිේ නලා ගසි්  ගලි්  ලට්වුණු 

ිෂල්  ණේකොට ිළට්ට්ිෂනක දුලට දුලට දුලට න් න 
කැඹින කැඹින දුල හිෂ් න" ේෙේඳේ ිනන් ේ්  කවුු ්  විසි්  න  

v. ේෙෙ නාට්ය දිරිනහ්  වු ශශ්ලීන න්  කඹ් න. 
 vi. ේෙෙ නාට්යේේ  ඳගීත න ිෂ්ශොණන කේමේ කවුු ්  විසි්  න  
 vii. නාට්ය ේ් ොල ේකියේන්  න් ල් න. 
 

02. i. ඹගග භූමින න් න හැතැිරලි කඹ් න. 
 ii. ඹගග භූමින ේෙේනන ්රධාාන ේකොට්ඳන ේනක න්  කඹ් න. 
 iii. නූ න ඹගග භූමින ේෙේනන ආකාඹන රූහ ඳට්තන්  තහේනෝගි කඹේගන හැතැිරලි කඹ් න. 
 

03. i. නාඩග් හි ු ලික ට් ්ණ ුරන්  ලින් න. 
 ii. නාඩග්  ිළිනහීෙට් ේතේුර ුරන්  න් ල් න. 

iii. නාඩග්  ලලි්  හුරල ආ නූ්ශති ශශ්ලිේනහි න් නට් ටැබුණු විේශ්ේ් ා ඳාකච්ඡා කඹ් න. 
 

04. i. ෙඩු ශ්ා් තික්ශෙ නනු ුමේ නැයි තඳු් ල් න. 
 ii. ල්ශ ොන ඳොනේේ  ලඩා්  අඳ් නට් නින් නට් ටැේෙන ෙඩු ශ්ා් තික්ශෙ ුරන්  න්  කඹ් න. 

iii. ද්  එක්  ේ ෝඹා එහි ඇති නාට්යෙන අලඳනාාලන්  තනාතඹණ ඳහි ල වි්රත කඹ් න. 
 

05. i. ඳනල ් ත්ර,  හිනල්ශ න,  අනුල්ශ න නාට්ය නනුේල්  තැින් ේල් ේ්  ුමේ නැයි ේලන ේලනෙ හැතැිරලි 
   කඹ් න. 
 ii. එෙ ුර්  ල්ශගනට්ෙ තනාතඹණ ේනක ෙැගි්  ලින් න. 

iii. සිිනේඳේන විෙටවීඹේ  ඳනල ් ත්ර නාට්ය ුරන්  න්  කඹ් න. 
 

06. i. රූහණන නනුේල්  තැින් ේල් ේ්  ුමේ  න  
 ii. ඹගගන ශිල්ිළේනුම රූහණන ඳහතා ුරනාන්  ල් ේ්  ේකේඳේනැයි ේකියේන්  හැතැිරලි කඹ් න. 

iii. අභිරූහණන ඳහතා භාවි ා කඹන ශිල්හ ක්රෙ ේනක ේකියේන්  විඳන ඹ කඹ් න. 
 

07. හත  නැ් ේලන ක ා ඳැිනල්ට ඔෙට් කැෙති හිනිර අලඳානන්  කඹා ේගන නමි්  නාට්ය ේහම්  ඹනනා 
කඹ් න. 

 
 අඳට ිෂේලඳන ේනකින. ිෂලැසින්  නටන ටො ග් ේ්  එකෙ ිතහිනිෂ. ිෂේලඳන ේනේකහි කා්  ාල්  ේනේනනා 

අ ඹ ේහඹ සිට්ෙ ආඹවුල්  ් ් ලන්  හැලතිණි. නු ්  එෙ ේනේනනාේ  ිරනණින්  ේනේනනා එකෙ හ් තිේේ  
ේනේතිතන්  න. ේ්  ේනේනනාේ  මිුරු කෙ ිෂඳා ිරේනක ඇති වු විේශ්ේ් සිදුවීේ  තඹතා කා්  ාල්  ේනේනනා 
.............. 
i. නාේට්යෝචිත   අලඳනාා ිෂ්ශොණන ඳහතා  (ට. 04) 

 ii. ඳගලාන තා ඹගග විධාාන ඳහි ල ේහම ඹනනා ිනරීෙ ඳහතා (ට. 08) 

11 ශ්රේණිය  කංගටලාව -  II      ටාලය පැය ශ්ෙටයි. 


