
ශ්රී ජයවර්ධධනපුර ජයඅධයාඳන ජයාපාඳර 

10 ජයශ්රේණිර ජය-02 ජය්ාර ජයඳරීක්ෂණර 

චිත්ර ජයාපා් ජය- ජය1ශ්රාොටස 

 

ාාපර ජයඳැර ජය01 

සිරලුම ජයප්රශ්නන ජය ජය්පට ජයප්රශ්නන ජයඳත්රශ්රමම ජයිළිතුරරු ජයසඳර්න 

ඳහත් ජයස ජයහ් ජයවාර ජයරඳර ජයඇසුරු ජයාර ජයශ්රෙන ජයඅංා ජය1 ජයසිට ජය5 ජයදක්්ා ජයප්රශ්නන ජය්පට ජය

ිළිතුරරු ජයසඳර්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 . මෙෙ චිත්රය  ...................................................................................ිල්පියය ගම  ිර්මෙගයය ි. 

02 . මෙෙ සිතුවෙ .......................................................................මගොඩනැගි්පම්ප  බිත්තිය ක ඇද ඇත. 

03 . .............................................................නම් ිල්පප ක්රෙය   නුවව ිරෙවග ඇත.  

04 . මෙෙ සිතුවෙ ....................................................................නමින් නම් කර ඇත.  

05 . මෙය ....................................................................සෙය    නය ත් ිර්මෙගයය ි.  

 

 

 

 

 



අංා ජය06 ජයසිට ජය10 ජයශ්රෙක් ජයදී ජයඇති ජයප්රශ්නන ජය්පට ජයශ්රාි  ජයිළිතුරරු ජයසඳර්න 

 

06 . තිවංක ියළිෙ මගය  නය ත් වන යුගය  කුෙක්ද?......................................................................... 

07 . ඉසුරුමුණි මපම් යුවල කැ ය ෙ කුෙන කලග සම්ප්රදගය ක  නය ත්ද?.  

................................................... ....... 

08 . නවුකන බුදු ියළිෙමේ දකුයතින් දැක්මවන මුද්රගව කුෙක්ද?........................................................ 

09 . සගරගනගත් බුදු ියළිෙමේ ආසන ක්රෙය  කුෙක්ද?............................................................................... 

10 . මපොමළොන්නරු ග්ප විහගරමේ  දක්න  ලැමෙන බුද්ධ ප්රතිෙග ගනන ීයය ද?...................... 

 

අංා ජය11 ජයසිට ජය15 ජයශ්රෙක් ජයදී ජයඇති ජයප්රශ්නනරට ජය්ාාත් ජයිව්රි  ජයිළිතුරර ජයශ්රෙොරා ජයඊට ජයරි ් ජය

ඉරක් ජයඅි ්න 

11. ථුපගරගෙ ස්ථූපය  ව ග ඇති ග්ප කණු වලින් මහලි වුවමේ... 

1. වගහ්පකඩ පැවති ෙවය . 

2. ව දගමගය  පැවති ෙවය . 

3. තට්ටු මගොඩනැගි්පලක් තිබූ ෙවය . 

4. රජෙගලිගය ක් තිබූ ෙවය . 

 

12. ම්පේප මහෝ මපෝස් ්ම චිත්ර නය ත්වුවමේ 

1. ග්රැෆික්ක් චිත්ර ගනය  ය . 

2. ප්රකගනන චිත්ර ගනය  ය . 

3. මූ්මති ිර්මෙගය ගනය  ය . 

4. මෙෝස්තර චිත්ර ගයය  ය  

 

13. ශ්රි ලංකගමත තුන්මකෝරලමේ මකොයේමේ සලකුය මලස මය ොදගමගන ඇති ිරඩ ඩ සත්ව 

ඩ පය  වන්මන් 

1. ෙකර ඩ පය යි.   2. ිදුරු ඩ පය යි    3. ගජසිංහ ඩ පය යි.   4. මේරුයඩ පක්ෂි ඩ පය යි. 

 



14. මපොමළොන්නරු  යුගය   නය ත් මහොදෙ සදකඩපහය ියහි ග ඇත්මත් .. 

1. ග්ප විහගරය  ඉදිරි ිය ය . 

2. මපොමළොන්නරු ව දගමගය  ඉදිරි ිය ය . 

3. ිරශ්නංක ලතග ෙණ්ඩපය  නසලය . 

4. මපොත්ගු්ප  විහගරමේය . 

 

15. මදොරවක නම් ස්ථගනය  ප්රසිද්ියය   පත්ව ඇත්මත්  

1. ෙහුවවර යුග  නය ත් සිතුවම් ිරසගය . 

2. ප්රග  ිතිහගසික සිතුවම් ිරසගය . 

3. මපොමළොන්නරු යුගය   නය ත් සිතුවම් ිරසගය . 

4. රන් ආම්පියත චිත්ර ිරසගය . 

 

 ප්රශ්නන ජයඅංා ජය16 ජයසිට ජය20 ජයශ්රෙක් ජයදී ජයඇති ජය්චන්ප ජයඅධථර ජයඳැහැි ර ජය ජය්නශ්රේ ජයසම්පූධණ ජය

්ාාය ජයැැින් ජයරර්න 

16. ගම්ෙගලු................................................................................................................................................................... 

17. විජමය ොත්පගය ........................................................................................................................................................ 

18. නන්තිෙ 

විිරශ්චය ........................................................................................................................................................................ 

19. ඇඹීෙ....................................................................................................................................................................... 

20. සක මපෝරුව......................................................................................................................................................... 

 

අංා ජය21 ජයසිට ජය25 ජයශ්රෙක් ජයදී ජයඇති ජයරඳ ජයසටහ් ජයශ්රාොටේ්පට ජයසමීඳ ජයසම්ැ්ධො ජය- ජය ජය

්රක් ජයදක්්න ජයරඳ ජයසටහ් ජයඉි රිශ්රර් ජයA,B,C,D,E  ජයරන ජයඒ්ා ජයඇසුරි් ජයශ්රෙෝරා ජයඑහි ජය

අක්ෂරර ජයතිත් ජයඉරිමෙ ජයරර්න 

                               

  

21 .......................                                                                  A 

 
 

       



                              

22 

                                                    .......................                                                                  B 

 

                               

 

23                                                    .......................                                                       C  

 

                               

 

24                                                              .........................                                                              D 

 

                            

25 

                                                    .......................                                                    E 

 

 

අංා ජය26 ජයසිට 30 ජයශ්රෙක් ජයඑක් ජයඑක් ජය්ාායර ජයහිේෙැනට ජයසුදුසු ජය්චනර ජය/්චන ජයශ්රරොදා ජය

සම්පූධණ ජයාර්න 

26.ියත්තල භගණ්ඩ සදග ගැනීෙ  නච්චුවක  ියත්තල උණුකර වත්කර ගැනීමෙන් 

ිර්මෙගයය  කරුව ලෙන ක්රෙය ...............................................................................මලස සැලමක්. 

 

27. ය ම් ිසි වස්තුවත් දුර  ය න වි  කුඩගවන හග ළග  විනගල වීෙ 

............................................................. නම් මත. 

 

28. මවස් මුහුණු ක්මෙගන්තමේදී මුහුණු ව්මය ගැන්වීෙ  ප්රථෙ ද්රැව ෙතුියම හි ආම්පප 

කරුව ලෙන ආම්පපය  .....................................................................................නම් මත. 

 

 
      

 

      

 

 

  



29. මපොත්ගු්ප විහගරප්රතිෙගව මලස හදුන්වුව ලෙන ප්රතිෙගව ............................................................ 

. රජුම  ය ැයි විශ්වගස මකම්ම. 

 

30. තිවංක ියළිෙ මගහි  ග්මභ ගෘහමය හි චිත්ර නතර මද්වගරගධනය  නම් චිත්රමය හි ිර්ප 

ව්මයය  ග්පවග ඇති රුව ...............................................වනමය න් නම්  කරයි. 

අංා ජය31 ජයසිට ජය35 ජයශ්රෙක් ජයදී ජයඇති ජයප්රශ්නන ජය්පට ජයF.G.H.I.J රන ජයරඳ ජයසටහ් ජයඇසුශ්රර් ජය

ිළිතුරරු ජයසඳර්න ජය 

 

 

                                                                                              

            F                                    G                                H                               I                                   J 

 

31. F  නක්ෂරමය න් දැක්මවන ිර්මෙගයය  නය ත් වන ආගෙ කුෙක්ද? 

32. G නක්ෂරමය න් දැක්මවන ප්රතිෙගමවහි මුද්රගව කුෙක්ද? 

33. H නක්ෂරමය න් දැක්මවන  ිර්මෙගයය  කුෙක්ද? 

34. I නක්ෂරමය න් දැක්මවන ප්රතිෙගමවහි නෙ ලිය න්න 

35. J නක්ෂරමය න් දැක්මවන චිත්රය  නය ත් යුගය  කුෙක්ද? 

 

ඔැට ජයසඳරා ජයඇති ජයිළ්තූරර ජයහඳුනාශ්රෙන ජයඑහි ජයපක්ෂණ ජයහා ජයඅෙර් ජයවිග්රහ ජය්න ජය

ඳරිි  ජයඅංා ජය36 ජයසිට ජය40 ජයශ්රෙක් ජයදී ජයඇති ජයඋඳ ජයමාෙෘාා ජය්පට ජයඅනු් ජයඅධථ්ත් ජය්ාාය ජය

05ක් ජයරර්න 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



 

36 ස්ථගනය        

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

37 මත්ෙගව     

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

38 ම්මඛග හග ව්මය භගවිතය        

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

39 සංරචනය       

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

40 චිත්ර කලගසම්ප්රදගය  

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

 

(පකුණු ජය1×40=40) 

 

 

 ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය 

 

 

 

 

 

 

 



 

ශ්රී ජයවර්ධධන ජයපුරඅධයාඳන ජයාපාඳර 

10 ජයශ්රේණිර ජය-02 ජය්ාර ජයඳරීක්ෂණර 

චිත්ර ජයාපා් ජය- ජය111ශ්රාොටස 

ාාපර ජයඳැර ජය02 

 

පහත සදහන් මත්ෙග ඇසුමරන් එක් මත්ෙගවක් පෙයක් මතෝරගමගන චිත්රය ක් ඇද ව්මය 

කරන්න 

ශ්රමොේෙර ජයචිත්ර 

01. ගැලමපන සත්ව ඩ ප මය ොදගගිරමින් චීත්ත මෙොස්තරය ක් සැළසුම් කර ව්මය 

කරන්න 

02.  සගම්පුදගයික ේප මෙොස්තර භගවිතග කරම්න් හැඩගැන්ව ේප ෙදුනක්  

03.  ෙධය  ලක්ෂය  මක්න්ද්රය   කර ගත් වෘත්තගකගර මස්සතක මෙොස්තර මය ොදග ව්මය 

කරන්න .( මස්සත  ගැලමපන ව්මය මය ද මි ක්ද සැලසුම් කරන්න). 

ප්රාානන ජයචිත්ර 

04. නවෙංගල උත්සවය ක් ඇද ව්මය කරන්න 

05. මඩංගු ශ් රෙදගය   සහභගගි වු ියරිස සහ ඔවුන්ම  ක්රිය ගකගරකම්. 

06. නගරමේ ෙගලු මවළද සැමලහි ෙගලු මිල දී ගැනීෙ  පැමිණි ියරිසක්. 

ග්රැෆික්ක් ජයචිත්ර 

07. වග්මෂික පගස්ප චිත්ර ප්රද්මනනය   ආරගධනග පත්රය ක් සැලසුම් කර ව්මධ කරන්න 

08.  ශ්රඳෝෂයදාි  ජයහහාර ජයෙැීමශ්රම් ජය්ැදෙත් ජයාම ජය ජයමත්ෙගව  චිත්රය ක් සැලසුම් කර 

ව්මය කරන්න. ( ඩ ප නක්ෂර ව්මය භගවිතය  සුදුසු පරිදි කරන්න) 

09.  ි ං ජයි ං ජයශ්රරූනා ජය ජයනම් ළෙග කතග මපොත  මු්ප කවරය ක් ිර්මෙගයය  කරන්න 

 

(පකුණු=30) 

 

 

 


