සබරගමුව යළාත් අධයායන තදයාර් තම්්නතුව
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இரண்டாம் தவணணப் பரீட்ணச

11 කවරේණිය
தரம் 11
Grade 11

2018

Second Term Test 2018

meh 1 hs
One hours

kdgH yd rx. l,dj I
Drama & Theaters I

නම/විභාග අංකය - ..............................................................................................................................................
සැලකිය යුතුයි.
 ප්රශ්නන ියය්ලලමම ිළිතතුු  සයය්නන.
 අංක 1-40 දක්වා ප්රශ්නන වලම 1

2 3 4 වරණ වලි්න නිවැරදි වරණය ත ෝර්නන.

 ිළිතතුු  සැයයීම සඳහා ඔබම ලබා තදන තකොටු තකොළය භාවි ා කර්නන.


පහතදැක්වෙනපදය කවට ස් කසුරු  කට  කනිමින් ක01 කසිස ක06 කදක්ො කඅ්ා කසති කප්රශ්න කෙටස කිළිතුරු  ක්පය්න.
I. ු දුු මු යකාමුගුරක්තගනඅ ම
II.
අත් ක ිළිළ මලක් තලතසේ
විදුු  ු  තදකා තම්න තනත් රැවිය මම
තයත් ක ඇඳි ඉරක් තලතසේ
ඇඳුු  මම දැකා නර බි්ලල ග්නනම
ස්න ක මතග පුතුතග යතසේ
යැදුර ිළම ැබුවා යකුම ක්නනම
තනත් තදක ඇර බල්න තමතසේ

III. දිරිතය්න යුධ කළ ඔබ සමගි්නත්න
තසතනගි්න ිළහිමද තනොම තසොයමි්නත්න
නිතය්න සමනම සැරිය එමි්නත්න
තමකගි්න ඇයි ඔහු තගළ ියඳල්නත්න

IV. ගම්බිර කාලිංග නුවර නිරිඳුතග වාසල පුරයම
ඉ්නන දනා තසේම රජුම තසෝදා යම ිළළී තහොඳම

V. ක කඋත් ම ම්න තලොව ය ලා
එංගල්න නමි්න යුතු විපුලා
01. තේශීය ශ්ා්නති කර්ම වලම අයත් යදය ව්නත්න
1.I හාII
2. II හාIII

3. III හාIV

4. I හා III

02. ගැමි නාමකයකම අයත් යදය ව්නත්න
1. I
2. II

3. III

4. IV

03. උඩරම ප්රධාන ශ්ා්නති කර්මයම අයත් යදය ව්නත්න
1. I
2. II

3. III

4. IV

04. එදිරිවීර සරච්ච්නද්රය්න විිය්න නිෂනයාදනය කළ නාමයකම අයත් යදයකි
1. V
2. IV
3. III

4. II

05. නූර්ති නාමය සම්ප්රදායම අයත් යදය ව්නත්න
1. II
2. III

4. V

3. IV

 පහත දැක්වෙන සිදුවීම සුරරි්අ්ා සති ප්රශ්න ෙටස ිළිතුරු  ්පය්න.
ගඟියරිපුර විදයාලතක කලා උතළල තවනුතව්න නාමයක් නිෂනයාදනය කිීමමම ිෂෂය ක්ඩඩායමකම භාරදු්න සාහි ය
ගුු තුමා ඔහු විිය්න රචනා කළ නාමය ිළමය ක් සඳහා ලබා තදන ලදී. ඉ්න අනතුු ව ිෂෂය ක්ඩඩායතම් ියුන්න
ිළරිසකම යහ දැක්තවන කාර්යය්න යවරන ලදී.
කම්ල - නාමයතක ඇඳුම් නිර්මාණය
ිළයුමි - නාමය සඳහා සංීත නිර්මාණය
ගාමිණී - යුන ලය නිර්මාණය කිීමම. සඳුනි - අංග රචනය ියදු කිීමම.
තකෝසල - නාමයතක අධයක්ෂක තලස කමයුතු කිීමම.
06. නාමයතක අධයක්ෂක තලස ිළමය බාරගත් තකෝසල විිය්න ියදු කළ යුතු යළමු කාර්ය ව්නත්න
1. නළුවරණය ියදු කිීමම .
2. පුහුණුවීම් ආරම්භ කිීමම.
3. ිළමය අධයයනය කිීමම.
4. අනුෂංගික ිෂ්ලපී්න ත ෝරා ගැනීම.
  ක ක07 කසිස ක11 ක්ඳහා කප්රශ්න කෙටස කිමෙැ ි  කිළිතුර  කවත ්න.
07. ඇඳුම් නිර්මාණතකදී කම්ල විිය්න ියදු තනොකළ යුත් කි
1. නාමය තක ෛශ්ලිය ිළිතබඳ අවධානය තයොමු කිීමම.
2. අලංකාරය ිළිතබඳ වැඩි අවධානය තයොමු කරමි්න ඉ ා වටිනා ඇඳුම් නිර්මාණය
3. නළුවාම යරිහරණය කිීමතම් යහුනව ිළිතබද අවධානය තයොමු කිීමම.
4. තසුන අනුෂංගික කලා ිළිතබඳ අවධානය තයොමු කිීමම.
08. නාමයතක සංීත ය නිර්මාණය කිීමමම බාරව ියටින ිළයුමි එහිදී වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුත්තත්
1. ිළමය කියවා බලා ම්නම අවශ්ය ආකාරයම සංීත ය නිර්මාණයකිීමම.
2. සංීත ය වඩාත් මතුවන තලස අඛ්ඩඩ සංීත යක් ලබා දීම.
3. ෛශ්ලිය තත්මාව ිළිතබඳ අවතබෝධතය්න ිළමය විිය්න අවශ්ය ාව මතු කරන අවසනාාව්නම සංීත ය
නිර්මාණය
4.
මාතේ උයරිම හැකියාව්න දැක්විය හැකි යරිදි සංීත ය නිර්මාණය
09. ගාමිණීම නාමයතක යුන ලය ිළිතබඳ අවතබෝධයක් ලබා ගැනීමම වඩාත් ප්රතයෝනනවත් ත,
1. නාමයතක සංවාද
2. රංග විධාන
3. චරි ලක්ෂණ
4. තත්මාව
10. සඳුනිම තමම නාමයතක අංග රචනය භාර වී තිතබන අ ර ඇයම එකඟ ාවතය්න කමයුතු කිීමමම ියදුවන ිෂ්ලිළතයකු
තනො ව්නත්න
1. නාමය සංවිධායක
2. ත,ශ් භූෂණ ිෂ්ලිළයා
3. යුන ල නිර්මාණ ිෂ්ලිළයා
4. රංගාතලෝක ිෂ්ලිළයා


පහත කෙගුෙ කසුරරි් කඅ්ා කසති කප්රශ්න කෙටස කිළිතුරු  ක්පය්න.
A
B
C
D
ට්ටු තගව්ල
පුසනතලොඩං
තබරහඬ
තසක්කුව
න්නදි විශ්ාල
ුනදු සහ කළු
සනවර්ණ හංස
ගැලීලිතයෝ
හි තහොඳ අම්ම්ඩඩි ය්ඩඩුකාභය
තබෝස ාතණනි
වතර්නතු
11. A හි අඩංගු නාමය නිෂනයාදන කරන ලේතේ
1. තහ්නරි නයතසේන මහ ා
2. ුනග යල ද ිය්ලවා මහ ා
3. එදිරිවීර සරච්ච්නද්ර මහ ා
4.සයිම්න නවගත්තත්ගම මහ ා
12.යරාක්රම නිරිඇ්ලල මහ ා විිය්න නිෂනයාදනය කරන ලද නාමය අඩංගු ඛා්ඩඩය ව්නත්න
1. A
2. B
3. C
4. D
13.C හි අඩංගු නාමය නිෂනයාදන කරන ලේතේ,
1. නයවර්ධන මහ ා
2. ුනග යල ද ිය්ලවා මහ ා
3. ගුනතසේන ගලප්යත්ති මහ ා
4. තහ්නරි නයතසේන මහ ා
14. ග්රීක නාමයකු  තසොතකොක්ලීසන තේ ඉක්තන,මා ඉ නම් සැමර් නාමය ඇුනරි්න නිර්මාණය කළ
1. හි තහොඳ අම්ම්ඩඩි
2. පුසනතලෝඩං
3. තබරහඬ
4. ගැලීලිතයෝ
15. Bහි අඩංගු නාමය නිෂනයාදන කරන ලේතේ,
1. දයාන්නද ගුණවර්ධන මහ ා
3. සයිම්න නවගත්තත්ගම මහ ා

2. නයලත් මාතනෝරත්න මහ ා
4. ුනග යාග ද ිය්ලවා මහ ා

නාමය ව්නත්න

 16 කසිස ක18 කදක්ො කප්රශ්න කෙට කවන නැපවපන කෙ ණය කවත ්න.
16. නාමය අධයක්ෂණතක දී
1. අධයක්ෂවරයා මාතේ ක්ඩඩායතම් අය ිළිතබඳ මනා අවතබෝධතය්න ියටිය යුතු ය.
2. අධයක්ෂවරයා එහි ප්රධානියා බැවි්න ඔහුතේ අභිම යම ියයළු කමයුතු ියදු කළ යුතු ය.
3. සාමූහික ක්රියාවලියක් බැවි්න තසුන අදහසන විමසීම ඉ ා තයෝගය ත,.
4. අධයක්ෂවරයා වඩාත් නිර්මාණශීලීව ක්ඩඩායම හැියරවිය යුතු ය.
17. නූර්ති නාමය කලාත, රංග ෛශ්ලිතක ුනවිතශ්ේී  ලක්ෂණ ත,.
1. දක්ෂිණ භාරතීය කර්ණාමක සංීත ය භාවි ය.
2. විචුත්ර ූ  යුන ල සංතක් වත් කරන ිතත්ර වසනත්ර භාවි ය.
3. සනත්රී චරි සනත්රී්න විිය්නම නිරූයණය කිීමම.
4. තප්රොසීනියම් ත,දිකාව මු්ල වරම භාවි යම ගැනීම.
18. තනෝ්නද ිය්ලවා මහ ා විිය්න නිර්මාණය කරන ලද නූර්තිය ත,
1. රාමායනය
2. ියරිසඟතබෝ
3. යේමාවතී

4. නල රාන චරි ය

 19 කසිස ක20 කදක්ො කප්රශ්න කෙට කිමෙැ ි  කිළිතුර  කවත ්න.
19. චා්ලසන ඩයසන විිය්න ආරම්භ කළ රඟහල ව්නත්න
1. මවර් රඟහල
2. තනෝ්නද ිය්ලවා රඟහල 3. ලුම්බිණි රඟහල

4. ලයන්ල තව්නඩ් රඟහල

20. එම රඟහල විවෘ කරමි්න ඔහු විිය්න රඟ දැක්ූ  නූර්තිය ව්නත්න
1. රාමායනය
2. යේමාවතී
3. ය්ඩඩුකාභය

4. නාගාන්නද



පහත කදැක්වෙන කරූප ක්සහන කසුරරි් කඅ්ා කසති කප්රශ්න කෙටස කිළිතුරු  ක්පය්න.
A

B

21. තමම රංග භූමිතක A තලස දක්වා ඇති තකොමස ිළිතබඳ සාවදය ප්රකාශ්ය ව්නත්න
1. තමය නළුව්න රංගය සඳහා තවසන ග්නවන සනාානය යි.
2. නළුව්න මාතේ වාරය එළතෙන ත ක් තමහි යුන යස රැඳී ියටියි.
3.තමය කණු ියටුවා බුු ්ලල තකොළ අතු වලි්න ආවරණය කර තිතේ.
4. තමම සනාානයම යුන යිය්න මඩුව තිතේ.
22. තමහි රංගය පූර්ව හා අයර තලස තකොමසන තදකකි. පූර්ව රංගතකදී යැමිතණන චරි
වරණය ව්නත්න
1. ත ොරතුු  ක ා කාරයා අණ තබර තකෝළම තහේවා තකෝළම රජු සහ බිසව
2. රජු සහ බිසව අණ තබර තකෝළම තහේවා තකෝළම මුදලි
3. අණතබර තකෝලම රජු කාරිය කරවන රාළ මුදලි
4. ත ොරතුු  ක ා කාරයා අණ තබර තකෝළම තහේවා තකෝළම තයොලිසන තකෝළම
23. තමහි දී තයොදා ග්නනා ප්රධාන වාදය භා්ඩඩය ව්නත්න
1. දවුල
2. ගැමතබරය
3. දික්තබරය
4. මේදලය

යමණක් අඩංගු

24. තමම නාමය සම්ප්රදාතක ුනවිතශ්ේී  ලක්ෂණයක් තනො ව්නත්න
1. හාසය හා උයහාසය මතු කිීමම ප්රධාන අරමුණයි.
2. ප්රධාන චරි කිහියයක් යමණක් තවසන මුහුණු යළඳියි.
. චරි හඳු්නවා දීම කාරිය කරවන රාළ විිය්න ියදුකරයි.
4. රාත්රී කාලතක දින කිහියයක් රඟ දක්වයි.


25 කසිස ක29 කදක්ො කප්රශ්න කෙටස ක්පයා කසති කාායාරූප කසුරරි් කිළිතුරු  ක්පය්න.

A
B
25. තමහි A හි ියටින නාමය ිෂ්ලිළණිය ව්නත්න
1. මාතන්ල නයතසේන මහත්මිය
3. අනුලා බුලත්ියංහලමහත්මිය

C

D

2. මැණිතක් අත් නායකමහත්මිය
4. රමයා වනිගතසේකර මහත්මිය

26. ඇය රඟ යෑ ප්රියේධ ත,දිකා නාමයයකි
1. රතු හැට්මකාීම
2. හුණු වමතක ක ාව

3. ගනම්න පුව

4. කැළණි යාලම

27. මනතම් නාමයම සම්බ්නධ ූ  ිෂ්ලිළයා තහෝ ිෂ්ලිළණිය ව්නත්න
1. A
2. B
3. C

4. D

28. කුත,ණි නාමයම රංගනතය්න දායක ූ  ිෂ්ලිළයා හා ිෂ්ලිළණිය ව්නත්න
1. Aහා B
2. B හා D
3. C හා D

4. A හා C

29. ඔත්තුකාරයා මරසාේ ධවල භීෂණ යන නාමය වලම රංගනතය්න දායක වී ඇත්තත්
1. D
2. C
3. B
4. A


30 ක, ක31 කප්රශ්න කෙටස කරූප කසුරරි් කිළිතුරු  ක්පය්න.

A
B
30. තමහි A දක්වා ඇති ආතලෝක යහන වඩාත් ප්රතයෝනනවත් ව්නත්න
1. ගගනිකාව ආතලෝකවත් කිීමමම
2. සම්පූර්ණ ත,දිකාව ආතලෝකවත් කිීමමම
3. යමක් තහෝ තකතනකු තව්න කර දැක්වීමම
4. ප්රනය ආතලෝකවත් කිීමමම
31. B රූයතක දැක්තවන ආතලෝක යහන මගි්න ඉටුකළ තනොහැකි කාර්යයකි
1. ත,දිකාත, යුනබිම ආතලෝකවත් කිීමම.
2. සම්පූර්ණ ත,දිකාව ආතලෝකවත් කිීමම.
3. ආතලෝක වැමක් තලස භාවි ා කිීමම.
4. වළාකුළු වැසනස ගි්නදර ඇති කිීමම.

 32 කසිස ක35 කදක්ොප්රශ්නෙටසිමෙැ ි  කිළිතුරු  ක්පය්න.
32.නාමයක් සඳහා අවශ්ය මූලික අංග ව්නත්න
1. ිළමය නළු නිිතය්න තප්රේක්ෂකයා
2. ිළමය නළු නිිතය්න අධයක්ෂක
3. නළු නිිතය්න අධයක්ෂක රංග භූමිය
4. ිළමය නළු නිිතය්න රංග භූමිය
33. ආධුනික රංග ිෂ්ලිළතයකු සනවකීය කායික සැහැ්ලලුව ඇති කර ගැනීම සඳහා නිදර්ශ්න තලස තයොදා
තනොහැකි අවසනාාවකි
1. ඉටිය්නදමක් ද්ලවා එහි ක්රියාකාරිත්වය අධයයනය
2. හිම ක්නදක ඡායාරූයයක් තහෝ වීඩිතයෝ දර්ශ්න
3. අයිසන කැම දිය වීම.
4. ගිනි ක්නදක දර්ශ්නයක්
34. රංගන ිෂ්ලිළතයකුම මනා හඬ තයෞු ෂයක් යවත්වා ගැනීමම ුනදුුන රංග අභයාසය ව්නත්න
1. ායන අභයාස
2. ශ්නවසන අභයාස
3. ිෂථිලකරණ අභයාස
4. සංත,දන අභයාස
35. නෘ සඳහා උදාහරණයක් තනොව්නත්න
1. ලී තකිත
2. භර නාමයම්


3. තවසන නැටුම්

4. කළ තගඩි නැටුම්

36 කහා ක37 ක කප්රශ්න කෙටස කපහත කවත ුරු  කසුරරි් කිළිතුරු  ක්පය්න.
A සංඛයාල රජු
B යාළඟ කුමු  C මැණික්යාල බිසය
D රිේදි බිස,

36. ස්නනි යකුම ශ්ා්නති කර්මතක උයත් ක ාව හා සම්බ්නධ ව්නත්න
1. A
2. B
3. C

4. D

37.සබරගමුවම ආත,ණික ූ  ශ්ා්නති කර්මයක් හා සම්බ්නධ ත,.
1. D
2. C
3. B

4. A

 38 කසිස ක40 කදක්ො කප්රශ්න කෙටස කිමෙැ ි  කිළිතුර  කවත ්න.
38. ප්රාසාංගික කලාවක් තනොව්නත්න
1. ිතත්රයම
2. රූකඩ
3. බැත්ල නාමය

4. මුද්රා නාමය

39. යහ දැක්තවන ලක්ෂණ අතුරි්න ප්රාසාංගික කලාව්නහි ලක්ෂණයක් තනොව්නත්න
1. තප්රේක්ෂකයා අනිවාර්ය වීම.
2. සජීවීව ඉදිරියත් කිීමම.
3. සංසනකරණ ක්රියාවලියක් ියදු කිීමම.
4. මිනිසන ශ්ීමරය උයතයෝීත කර ගැනීම.
40. තසුන ප්රාසාංගික කලාව්නම වඩා නාමය කලාතවහි ුනවිතශ්ේී  ලක්ෂණයක් ව්නත්න
1. අභිනය භාවි ා කිීමම.
2. සජීවීව ඉදිරියත් කිීමම.
3. රස වි්නදනය අභිබවා ජීවි ාවතබෝධය ලබා දීම. 4. තප්රේක්ෂකයා සහභාීත වීම.

ග

