
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 පළමු ප්රශ්නය හා තවත් ප්රශ්න 04 ක් ඇතුළුව ප්රශ්න 05 කට පිළිතුරු සපයන්න. 

01.  දික්තල කාලග ෝල නාටය ඇුරිනන් පහතප්රශ්නවලටපිළිතුරුසපයන්න. 

I. ගෙෙ නාටයයසහහා කතා වස්තුව පුටටා  ත් ්රන්යය හා ාාතක කතාව ුමෙක්?    (ල.02) 

II. ගෙහි එන නාඩ ම් ලක්ෂණ ග?කක් ලියන්න.          (ල.02) 

III. ගෙෙ නාටයග    ැටුම් අවස්යා ග?කක් ලියන්න.         (ල.02) 

IV. දික්තලා හා කාලග ෝල අතර තිගෙන ප්රධාාන ගන  ැළීමෙ ුමෙක්?     (ල.02) 

V. නාටයග ී  දික්තලා ඇතුළු පිිනස ෙගහ ෂධායන් ගවත පමුුවවන රිනතය ුමෙක්?     (ල.02) 

VI. නාටය අවසානග  කාලග ෝල දික්තලා පිළිෙහ  න්නා තීරණය  ුමෙක්?    (ල.02) 

 
 
02.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 

i ඉහත රං  භූමිය භාවිත කළ නාටය විගශ ෂය ලංකාග  රරම්භ කළ නාටයකරුවා  හා එහි මු්මෙ ිෂෂ්පා?නය 
නම් කරන්න.                 (ල.03) 

 
ii ගෙෙ නාටය විගශ ෂග  ප්රභවය පිළිෙහ ඇති ෙතවා? ගෙ නවා?       (ල.04) 

 
iii පක්ත  ැමි නාටක විගශ ෂග  රං  ශශලිය පැහැදිලි කරන්න.       (ල.05) 
 

 
03.  i අභිරූපණ රං ය යනු ුමෙක්?                                                       (ල.03) 

 
ii අභිරූපණග ී  ගය ?ා  න්නා  ෙන් රටා විධි නම් කරන්න.      (ල.04)   

   
iii අභිරූපණයක් ඉදිිනපත් කරන ශි්මප ක්රෙ පැහැදිලි කරන්න.      (ල.05) 

 
 

 සෙර මුව පළාත් අධායාපන ග?පාතමතගම්න්තුව 
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දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018       11 දරේණිය 
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kdgH yd rx. l,dj  II      
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meh 2 hs 



04. i පඩරට ප්රධාාන ශාන්ති කතමෙය නම් කරන්න.          (ල.03) 

ii එහි පපත් කතාව ගකටිගයන් ?ක්වන්න.   .       (ල.04) 

iii එන අන්තතම රං  අවස්යාවක නාටයෙය ලක්ෂණ විස්තර කරන්න.     (ල.05) 

 

05. i රං  භූමිය ප්රධාාන වශගයන් ගෙග?න ගක ටස් ග?ක නම්  කරන්න.      (ල.02) 
ii නූතන රං  භූමිග  භූග ෝලීය ගෙී ෙ ඇහ ගක ටස් නම් කරන්න.      (ල.04) 

iii රං  භූමියක මූලික ලක්ෂණ පැහැදිලි කරන්න.          (ල.06) 

 

06. i විශ්ව වි?යාල නාටය ුග ග  ුරවිගශ ී  ු  ඉං්රීසි න නාටය ිෂෂ්පා?නය කළ නාටයකරුවා නම් කරන්න.   

                    (ල.02) 

ii විශ්ව වි?යාල සි නංහල සමිතිය ෙන්න් ිෂෂ්පා?නය කළ නාටය හතරක් නම් කරන්න.   (ල.04) 

iii පතමවතමතන හා අනුවතමතන නාටය පිළිෙහ ගකටි හැදින්වීෙක් කරන්න.     (ල.06) 

 

07. පහත සහහන් සි නදුවීෙ ඇුරරු කර  ිෂමින් ගකටි නාටය පිටපතක් රරනා කරන්න. 

  

පියා අසනීපව සි නටින ගහයින්  ුමොර ඹු න්ගේ  ව රංචුව රැග න ිෂවස අසල ුමඩා වන ගර ?ට යන්ගන් 

 වයින්ට තණගක ළ කැවීෙ පිණිසය.  වයින් ලිහා ?ො ෙ? ග ලාවක් සි නටින විට වනය ග?සි නන් තො ගවත එන 

ර න්තුකයන් පිිනසක් ඔහු ගනත  ැගේ. ඒ සෙඟෙ අමුතු ශබ්? කිහිපයක්? ඔහුට ඇගස  ...........  

 

 නාගටයෝචිත ත අවස්යා ග  ඩනැමෙ                     (ල.04) 

 සංවා?,රං  විධාාන සහිතව පිටපත ග  ඩනැමෙ                   (ල.06) 

 


