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චිත්ර - III

කලය ඳය 2

සලකිය යුතුයි :
 ඔබ ඇඳිය යුත්ශ්ත් එක් චිත්රයක් ඳමණි.
 ඔශ්ේ විභග අංකය / නම අදල ප්රශ්න අංකය තත්ර ඳත්රශ්ේ  ඳුපිටශ් ඳහිලිව ිවය්නන.
 තත්ර ඳත්රය විභග ශ්ලිපඳිට භ ශ්දන වි වියළි ිටබිය යුතුය. ශ්රර චිත්ර එක ඇී  ිටීමම ඔබ
අ සිදයක විය හකිය.
 ිලයසයම්, ශ්ඳෝස ර් සයම්, ශ් ම්ඳ  සයම්, ඳස ල් ශ්හෝ අශ්ත් ශ්නොග්ශ් න ඕන්ම ර්ණ මධයක් ශ්හෝ
භවිර කළ හකිය. (ශ්ෆල් ඳ්්න භවිරය ුපදුුප නර.)
"අ" ශ්කො සි්න ශ්හෝ "ආ" ශ්කො සි්න ශ්හෝ "ඉ" ශ්කො සි්න ශ්හෝ එක් මරෘක ක් ඳමණක් ශ්රෝ  ග්නන.
"අ" ක ොටස - චිත්ර සරචනය
1.
2.
3.
4.

ශ්හේනක අස නු ශ්නලන ශ්ගොවිශ්යෝ
ශ්ඳ හ ක / ශ්ේල් තත්ස යක ංගනශ්ේ  ශ්යශ්දන ශිල්පී්න
කුණටු ක හුප වු ධී ශ්බෝ ටු ක්
ගමක ඳමිණි ල් අිව

"ආ" ක ොටස - කමෝස්තච නිර්මාණ
5.
6.
7.

සම්ප්රදයික ශ්මෝසර ශ්යොද ස සිිව ක න ලද ශ්දො ශ් ද්දක්
නිර්මණත්මක ක න ලද මටි ශ්ත් ශ්ඳෝච්චියක්
ස භවික මල්, ශ්කොළ හඩ ශ්යොද ස සිිව ක න ලද චීත්රයක්

"ඉ" ක ොටස - ග්රැෆික් න නිර්මාණ
8. "ළම සිත්රම්" ශ්ත්ම අනු ශ්ඳෝස යක්
9. දකුණු ආසියනු ක්රීඩ තශ්ළල ගලශ්ඳන ලංඡනයක්
10. "ලංකශ්ේ අධයඳනශ්ේ  ගම්න මඟ" ශ්ඳොර ගළශ්ඳන ිට ක

යක්
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චිත්ර - II

කලය ඳය 2 යි

සලකිය යුතුයි : ඔශ්ේ විභග අංකය / නම තත්ර ඳත්රශ්ේ  ඳුපිටශ් ම් ශ්කළ ශ්ර් ිවය්නන.
 තත්ර ඳත්රය විභග ශ්ලිපඳිට භ ශ්දන වි වියළි ිටබිය යුතුය. ශ්රර චිත්ර එක ඇී  ිටීමම ඔබ
අ සිදයක විය හකිය.
 ිලයසයම්, ශ්ඳෝස ර් සයම්, ශ් ම්ඳ  සයම්, ඳස ල් ශ්හෝ අශ්ත් ශ්නොග්ශ් න ඕන්ම ර්ණ මධයක් ශ්හෝ
භවිර කළ හකිය. (ශ්ෆල් ඳ්්න භවිරය ුපදුුප නර.)
 සියලුම ද්ර ය ඇස ම ශ්ම්න ඳහළ සිටින ශ්සේ රීමම ශ්ලිපඳිට තඳශ්දස ී ඇර. එශ්සේ ශ්නොරබු
අ සථ ක් වු ශ්හොත් ඇඳීම ඳ ්න ගනීම ශ්ඳ විභග ශ්ලිපඳිට ද්නවීම ඔබ අ ස ඇර.

නිදහස් කර්ඛාම ඇඳීම හා වර්ණ චිත්ර ස්පිණ්ඩනය
 ඔබ ඉිලරිශ්ේ  රබ ඇිට ද්ර ය සමුහය ශ්හොඳි්න නිරීක්ෂණය ශ්කො ,
1. ශ්ර්ඛ මඟි්න පුර් අධයයනයක ශ්යශ්ද්නන. ශ්ම් සහ ළු කඩදසියක් භවිර ක ්නන.
2. ද්ර ය සමුහය ඔබ ශ්ඳශ්නන අයුරි්න ඇ ර්ණ ක ්නන. ශ්ම් සහ ශ්රෝවි්න කඩදසියක් භවිර
ක ්නන.
 ශ්මම චිත්ර ශ්දකම එක අමුණ විභග ශ්ලිපඳිට භ ශ්ද්නන.
 ඔශ්ේ චිත්රය ඇගීමශ්ම් ී ඳහර සහ්න කරුණු ශ්කශ් හි සලකිිවමත් න බ සලක්නන.
o ශ්ර්ඛ අධයයනය : මුල් කඩදසිශ්ේ  ක නු ලබන පුර් අධයයනශ්ේ  ී දක්  ඇිට කුසලර
o ර්ණ චිත්රය : ද්ර ය සමුහය, රලය මර කලත්මක සම්ිට්ඩඩනය වීම.
 ඳරිමණ, ඳර්යශ්ලෝක රීිට හ ත්රිමන ලක්ෂණ ිටළිබ අ ශ්බෝධය.
 ශ්දන ලද ද්ර ය සමුහශ්ේ  මතුිට ස භ ය හ ගිට ලක්ෂණ දක්වීම.

ර්ණ හසි වීශ්ම් ශිල්පීය කුසලර
 තචිර ඳුපබිමක් ශ්යීම හ සමසර නිම
සලකිය යුතුයි :
ද්ර ය සමුහය රබ ඇිට ල්ල්ල විශ්ල ශ්ලස ඇඳීම අ ශ්ය ශ්නොශ්ේ. ල්ල්ශ්ල් ඳරිමණය ද්ර ය සමුහය
ගළශ්ඳන අයුරි්න ශ් නස ක ඇඳීම ඔබ අ ස ිටශ්ේ.

විභාග ශාලාධිපතිට උපකදස්
1. ආසන අර්ධ ක ක න ශ්සේ ිටළිශ්යල ක ්නන.
2. අයදුම්කරු ්න ද්ර ය සමුහය 2m ක ඩ සමීඳ ශ්නොවිය යුතුය.
3. සියළුම ද්ර ය ඇස ම ම මදක් ඳහළි්න රබිය යුතුය.
සඳය ගර යුතු ද්ර ය :1. ද්ර ය රීමම ශ්රෝවි්න ශ්බෝ එ එකක් ශ්හෝ කළු ල්ල්ලක්
2. අඟල් 4 ක් ඳමණ තසිට අඟල් 12 ක ිලගි්න හ අඟල් 9 ක ඳළිව්න යුතු ක එශ්බෝ එ ශ්ඳ ටියක් (ුපදු කඩදසියක්
ඔරන ලද)
3. මල් සහිර චීත්ර ශ් ිල කබල්ලක් (1 ½ ක් ඳමණ)
4. රඹිිව ශ්ගඩියක් ශ්හෝ ගසලබු ශ්ගඩියක්
5. විනිවිද ශ්ඳශ්නන වීදුරු ශ්බෝරලයක් (අඩක් තු පු න ලද)
6. මලක් සහ ශ්කොළ කිහිඳයක් (4 ක් ශ්හෝ 5 ක්) සහිර ද ශ්හෝ අ ිවය අත්රක්
 රඳ ස හන අනු ද්ර ය සමුහය සකස රබ්නන. ද්ර ය සමුහය ඳහිලිව ශ්ඳශ්නන ශ්සේ ුපදු ඳුපබිමක් ිටීමම
දගත් ශ්ේ.

ිට්නතු යක් ඇර.

