
1  

 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර අ ජය්පයාපන ු ජයාපාපන ර ජය 

පන පමු ජය්ාඅ ජයඇගයීම ජය- ජය2019 ජය 
ාාපර ජය- ජයපන ැර ජය1 ජය ජයයි ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය11 ජයශ්රේණිය ර ජය ජය ජය ජය ජය1 ජය- ජයපන ත්රර ජය 

 

 

පන හත ජයසඳහන් ජයඡාරාරූපන  ජයඇසුරු ජය ජයාඅශ්ගු ජය්ංා ජය1 ජයසිට ජය5 ජයදක්්ා ජයප්රශ්ේු  ජය්පට ජයිළිතුරරු ජය

සපන රන්ු ජය 

 

 

1. ඉහත ඡායාරූපයයන් දැක්යෙන්යන් බුද්ධ චරිතයේ එන……………………………….නමැති සිතියමයි. 

2. යමම සිතුෙම……………………………………………………  ශිල්පියා විසින්  නිර්මාණය කර ඇත. 

3. යමාහුයේ සිතුෙම් ප්රධාන ෙයයයන් යකාස්  ...............ී.        

4. යමම සිතුෙම .........................ක්රමයස නුවෙ ුද්රණය ක  සිතුෙමි. 

5. යමම නිර්මාණ ශිල්පියායේ සිතුෙම් තුල ………............චිත්ර කලා නාායය ලාා ඇති ාෙ ්හහන් 

කල හැක. 

 ්ංා ජය6 ජයසිට ජය10 ජයශ්තක් ජය්සා ජයඇති ජය ජයප්රශ්ේු ජය්පට ජයිළිතුරරු ජයසපන රන්ු ජය 

6. ුදදලිඳු ඒ.සී.ි.එ් .නමරය් කර ශිල්පියායේ “රාදුරු ජයදිරණිය ර” නමැති සිතුෙම .......................නම් 

වූ ආයලෝකය හා නඳුර ිලිාහ සිද්ධාන්තයස නුවෙ නඳින ලද්දි. 

7. යපෝ් සර් චිත්ර නය්  ෙන්යන් ිනම් චිත්ර ණණයස  .................................................. 
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8. නුවරාධපුර ථූපාරාමයේ ුදල්ප හැඩය ෙන්යන් ……………........ය . 

9. ඉ් ලාමිය යද්ේ ථාන මත දක්නස ඇති උල්ප වූ තුඩක් ්හිත යණෝලාකාර ණෘහ  නිර්මාණ නංණය 

කුමක්ද   

10. ශ්රී ලංකායප පුේ ප්  කාන්න් කලායප පුයරෝණාමියා යල් හැඳින්යෙන්යන් කද ද   

 

  ප්රශ්ේු ජය්ංා ජය11 ජයසිට ජය15 ජයදක්්ා ජයදී ජයඇති ජයප්රශ්ේු ජය්පට ජය්ාා්  ජයිව්ැඅදි ජයිළිතුරඅ ජයශ්ත අා ජයරිනන් ජයරඅක් ජය

්ඳින්ු ජය. 

 

11. කුඹල්ප හල සිතුෙම නිර්මාණය කල ප්රකස ශ්රී ලාංීය චිත්ර  ශිල්පියා ෙුවයේ;  

I. ය ෝර්් ීට් 

II. ් සැන්ලි නයේසිංහ  

III. ජි.එ් .ප්රනාන්ද  

IV. යේවිේ යේන්සර්  

12. ඉසුරුුදනියයහි ිහිටි ණයලහි යනලා ඇති ඇතුන් දිය යකලින විලා්ය දැක්යෙන කැසයමින්; 

I. යචෝල කලා ලක්යණ නිරුපනය යකයරයි 

II. ගුේත  කලා ලක්යණ නිරුපනය යකයරයි 

III. පල්පලෙ  කලා ලක්යණ නිරුපනය යකයරයි 

IV. පණ්ඩH  කලා ලක්යණ නිරුපනය යකයරයි 

13. රෆායයල්ප ශිල්පියා විසින් නඳින  ලද ඇතන්්  පා්ල (  School of Athens  ) චිත්රය දක්නස 

ලැයාුවයේ; 

I. ෙතිකාුවයප ඩි් සයින් යදවි මැදයර්ය 

II. පැරිසියේ ලුෙර් යකෞතුකාණාරයේ  

III. යාන්ත පීතර යදවි මැදයර්ය  

IV. යරෝමයේ ් සැන්්ායඩලා සිණන්ුරා නැමැති යණාඩනැගිලි බි් තියක ඇහ ඇත.  

14. ද්විතික ෙර්ණයක්  යල් හැදින්විය හැක්යක්;  

I. රතු පාස  

II. කළු පාස  

III. දම් පාස 

IV. ඉන්ඩියණෝ 

15. දිය ්ායම් මාධය  ාාවිතයස යණන චිත්ර නිර්මාණය ක  ලාංීය චිත්ර ශිල්පියයකු ෙුවයේ ; 

I. ති් ් රණසිංහ  

II. ඔේරි යකාලට් 

III. ජි.එ් .ප්රනාන්ද 

IV. පැේයලෝ  ිකාය්ෝ  
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 16 ජයසිට ජය20 ජයශ්තක් ජයදී ජයඇති ජයප්රශ්ේු ජය්පට A , B , C, D, E ජයරු ජයරූපන  ජයසටහන් ජයභාවිත ජයාඅ ජයිළිතුරරු ජය

සපන රන්ු ජය 

              

                     A                                                             B                                                                  C 

              

             D                                                                  E 

16. A නක්යරයයන් දැක්යෙන විහාරය ්ැලසුම් කල ශිල්පියා කද ද  .......................................... 

17. B නක්යරයයන් දැක්යෙන චිත්රයේ නිර්මාණ ශිල්පිය කද ද  .................................................. 

18. C නක්යරයයන් දැක්යෙන ුදර්තිය කුමක්ද  .......................................................................... 

19. D නක්යරයයන් දැක්යෙන ුදර්තිය නිර්මාණය කල නිර්මාණ ශිල්පිය කද ද  ............................ 

20. E නක්යරයයන් දැක්යෙන චිත්රය නිර්මාණය කල ශිල්පිය කද ද  ................................................. 
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 21 ජයසිට ජය25 ජයශ්තක් ජයරූපන  ජයසටහන් ජය්පට ජයඍජු ජයසබදතා්ක් ජයදැක්ශ්්ු ජයරූපන  ජයසටහු ජය ,රදිරිශ්රන් ජයඇති ජයරූපන  ජය

සටහුට ජය්දාළ ජයරංග්රීසි ජය්ක්යඅර ජයශ්ත අා ජයති්  ජයරරි ජයමත ජයලිරන්ු. ජය 

21.    

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

22.   

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

23.   

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

 

24.   

 .....................               .  
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25.   

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

 

 

 ්ංා ජය26 ජයසිට ජය30 ජයශ්තක් ජයප්රශ්ේු ජය්පට ජයසුදුසු ජය්නු ජයශ්රාදා ජයිසසේතැන් ජයර අ්න්ු 

 

26. ග්රීක ශිල්පපීන්යේ නිර්මාණා් මක හැියාෙ ිළිබිඹු කරන ලැඔකුන් (  Laocoon  ) ප්රතිමාෙ……...    

යුණයස නය් යප. 

27. ගුේත කලායප නග්ර  ඵලයක් ෙන ්ාරානා්  බුද්ධ ප්රතිමාෙ………………..නැමති ණල්ප වියය යයයන් 

යන න ලද්දි. 

28. ඇ්  යෙසින් පැමිණ විනායණර් ෙල්පලි එ ොයණන යන නේ ථාෙ දැක්යෙන චිත්රය…………………              

ශිල්පියායේ නිර්මානයි. 

29. මහුවෙර යුණයේදි භික්ුන් ෙහන්ය් ලා ධර්ම ප්රචාරක  ෙැඩ ෙලදී………………… නමින් ද  යරදි 

ෙල නදින ලද චිත්ර ාාවිතා කර ඇත. 

30. නදරු ෙර්ණ යමන්ම පැහැදිලි දීේතිම්  ෙර්ණ එකස ්ංකලනය කර ඇති  නායිකා 

චිත්ර………………………...........  ශිල්පියායේ නිර්මාණ යෙයි. 

 

 ්ංා ජය31 ජයසිට ජය35 ජයදක්්ා ජයදීඇති ජය්නු ජය්ප ජය්ධනථර ජයපන ැහැදිලි ජයාඅන්ු. ජය 

 ජය 

31. හර්මිකාෙ :- ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

32. පායම් පැනීම :-……………………………………………………………………………………………………………………. 

33. යප්ර් යතෝ බුෙයනෝ :- …………………………………………………………………………………………………………… 

34. සිර් පත :-………………………………………………………………………………………………………………………….. 

35. ් න්නි දර්යන චිත්ර :-……………………………………………………………………………………………………………… 
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 36 ජයසිට ජය40 ජයදක්්ා ජයිළළීුරරු ජයසැපන යීම ජයසදහා ජයපන හත ජයදැක්ශ්්ු ජයසිුර්ම ජයහදුුාශ්ගු ජය්දාප ජයමාතෘාා ජය්පට ජය

ගැපශ්පන ු ජයපන රිදි ජයාපා් මා් ජය්ධනථ්්  ජය්ාාය ජය5 ජයක් ජයලිරන්ු. 

 

36. ්  ථානය :-………………………………………………………………………………………………………………………….. 

37. ශිල්පියා :- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

38. ෙර්ණ හා යර්ඛා ාාවිතය :-………………………………………………………………………………………………………. 

39. ය් මාෙ :-……………………………………………………………………………………………………………………………… 

40. ශිල්පප ක්රම :-………………………………………………………………………………………………………………………… 
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