ශ්රී ජයවර්ධ නපුර ජයඅ යාපන න ජයාපාපන ර
7 ජයශ්රේණිර ජය-02 ජය්ාර ජයපන රීක්ෂණර
චිත්ර ජයාපා් ජය- ජය1 ශ්රාොටස

ාාපර ජයවිනාඩි ජය45
සිරලුම ජයප්රශ්නන ජය්පට ජයශ්රමම ජයප්රශ්නන ජයපන ත්රශ්රේම ජයපිළිතුරු ජයසපන රන්න.
ප්රශ්නන ජයඅකා ජය01 ජයසිට ජය05 ජයකක්්ා ජයරපන  ජයසටහන ජයඋපන ශ්රරෝගි ජයාර ජයගන්න.

A

B

01. ලංකාවේ ඉදි කළ ප්රථම ස්ථූඳය A රඳ සටහනින් දැක්වෙන අතර එය ................
..................................................වලස හැඳින්වේ.
02 . A දාගැවේ හැඩය කුමක්ද?
03 . A ස්ථූඳවේ දක්නට ලැවෙන ගරූ කණු නිසා තිබුණායැයි සැලවකන ොස්තු
විදයාත්මකමක අංගය කුමක්ද?....................
04. B රඳවේ දැක්වෙන රුෙන්ෙැර මහා සෑවේ හැඩය .............................................................වේ.
05. B හි ස්ථුඳය ෙටා ඇති ඳවුර ..................................................රඳ වයොදා අලංකාර වකොට ඇත.

ප්රශ්නන ජයඅකා ජය06 ජයසිට ජය10 ජයකක්්ා ජයදී ජයඇති ජයරපන  ජයසටහනට ජයඅනු් ජය ජයහිස්තැනට ජයනි්ැරදි ජය
පිළිතුර ජයලිරන්න

06. වමම රඳ සටහනින් දැක්වෙන්වන් .........................................................චිත්රයි.
.

07. ඉහත ගෘහ නිර්මාණ වයහි හැඩය .................................................. වලසින් හදින්වේ.

08. මහනුෙර යුගවේ සිතුෙම් අතර දක්නට ලැවෙන වමම සිතුෙම .............................................
වලසින් හඳුන්ෙයි.

09. ඉස්ලාම් ඳරූරවේ ඇතුලත බිත්මකතිෙල සටහන් වකොට ඇති වමම අක්ෂර
....................................................හැඳින්වේ.

10. අනුරධපුර රුෙන්ෙැර මහා සෑවේ ගර්භය ට සම්ෙන්ධ කර ඇති
අංගයි..............................

ප්රශ්නන ජයඅකා ජය11සිට ජය15 ජයකක්්ා ජයහිස් ජයතැනට ජයගැපශ්රපන න ජයපිළිතුර ජයරපන  ජයසටහන් ජය
ඇසුශ්රරන් ජයශ්රතෝරා ජයසුදුසු ජයපිළිතුර ජයරටින් ජයඉරක් ජයඅඳින්න

...................?

11. ඉහත ර ඳ සටහවන් ඊතලවයන් දක්ො ඇත්මකවත්මක
1. ප්රධාන කාමරයයි
2. දිග්ශාලාෙය
3. අරූතාරය පිහිටා ඇති ස්ථානයයි
4. ස්ථම්භය යි

12. ඉහතින් දක්ො ඇති චෛතයවේ හැඩය ෙන්වන්
1. ආම්ලාකාරය
2.. ඝටාකාරය
3. බුේබුලාකාරය
4. ඝණ්ඨාකාරය

13. ඳණිවිඩය ක්ෂණිකෙ සන්නිවේදනය ිරීම සහා වයොදා ගනු ලෙන චිත්ර ්රමය
ෙනුවේ...
1. ප්රකාශන චිත්ර
2. වඳෝස්ටර් චිත්ර
3. වමොස්තර චිත්ර
4. සම්ප්රධායික චිත්ර

14. ඳර්යාවලෝකනය යනු
1. දිග , ඳළල , උස ය.
2. එළිය අදුර ය.
3. දුර අනුෙ ෙස්තූන් හි පිහිටීම ය.
4. ෙර්ණ ිරීම

15. තැඹිර , රතු, කහ ෙර්ණයන් කාණ්ඩය අනුෙ
1. විසංගත ෙර්ණ වේ
2. විරුද්ධ ෙර්ණ වේ
3. සංගත ෙර්ණ වේ
4. ශීත ෙර්ණ වේ

ප්රශ්නන ජයඅකා ජය16 ජයසිට ජය20 ජයකක්්ා ජයදී ජයඇති ජයප්රාා

 ජයනි්ැරදි ජයනම් ජය() ජයපකුණක ජය්ැරදි ජයනම් ජය

(×) ජයපකුණක ජයශ්රරොකන්න.

16. ඳදම් කළ මැටි භාවිතා වකොට මූර්තියක් නිර්මාණය ිරීම ඇඹීවම් ශිරූඳ ්රමය වේ.
(

)

17. නිරූ, රතු, කහ මූරක ෙර්ණයන් ෙන අතර නිරූ කහ එක් වීවමන් රඹ ඳාට සෑවද්(
18. ඳැස්ටරූ, දිය සායම්, සහ තෙත්මක මාධයභාවිතා වකොට ිශ්ර මාධය චිත්රයක් නිර්මාණය
කළ හැිය.(

)

19. ෙයාප්ත වමොස්තරයක් ෙඩාත්මක සුදුසු ෙන්වන් වඳොත්මක පිටකෙරයකටය.(

)

)

20. ගස් ෙැරූ සමූහයක් වර්ඛාවෙන් ඇඳීවම්දී එහි රිද්මය අනුෙ ත්රිමාණ ස්ෙභාෙය
/ඝනත්මකෙය/මතුපිට ස්ෙභාෙය අවප්ක්ෂා වකවර්.(

)

ප්රශ්නන ජයඅකා ජය21 ජයසිට ජය25 ජයකක්්ා ජයපන හත ජයකැක්ශ්ර්න ජය්නන ජයසූහහශ්රරන් ජයගැපශ්රපන න ජය
්නනර ජයශ්රරොකා ජය්ාාය ජයසම්පූධණ ජයාරන්න
වද්ෙතා වකොටුෙ/ වකොලාර්ජ් චිත්ර / වඳොත්මක පිටකෙරයකට/ වකෝලම් රටා/ ද්වීතියික
21. චතවඳොංගරූ උත්මකසෙ ෙලදී ........................................... අලංකාරෙත්මක වලස වයොදා ගනී.
22. ෙර්ණෙත්මක කඩදාසි කැෙර භාවිතා වකොට ෙර්ණෙත්මක ................................ නිර්මාණය කළ
හැිය.
23. ස්ථූඳයක හතරැස් වකොටුෙට ඉහරන් .............................................පිහිටා ඇත.
24. තයාග දෙටනයක් නිර්මාණය ිරීවම්දී ...............................................ෙර්ණ වයොදා ගැනීම
ෙඩාත්මක ඳහසු වේ.
25. රඳ සහ අක්ෂර ..............................................ගැලවඳන වලස එකතු කර සාර්ථක
නිර්මාණයක් කළ හැිය.

ප්රශ්නන ජයඅකා ජය26 ජයසි ජය30 ජයකක්්ා ජයරපන  ජයසටහන ජයඇසුශ්රරන් ජයපිළිතුරු ජයසපන රන්න

26. වමහි දැක්වෙන්වන් ශ්රී ලංකාවේ ............................................................. සිතුෙමක්ය.
27. වමම සිතුෙම් හමු ෙන ස්ථානය ෙන්වන් ............................................................. ය.
28. වමම සිතුෙම් ඇඳීවම් අරමුණ ෙන්වන්
........................................................................................................................................................................................
29. වමෙැනි ගුහා තුළ ඇති සත්මකෙ රඳයක් නම් කරන්න......................................................................
30. සිතුෙම් ඇඳීම සහා භාවිතා කළ ස්ෙභාවික මාධයයක් ෙන්වන්..............................................
...............................................................................

(ලකුණු 1×30=30

ශ්රී ජයවර්ධ නපුර ජය ජයඅ යාපන න ජයාපාපන ර
 ජය7 ජයශ්රේණිර ජය-02 ජය්ාර ජයපන රීක්ෂණර
චිත්ර ජයාපා් ජය- ජයII ජයශ්රාොටස

කාලය ඳැය 1 1/2
ඳහත සහන් වත්මකමා අතරින් එක් වත්මකමාෙකට ඳමණක් චිත්රයක් ඇ ෙර්ණ කරන්න
ප්රකාශන චිත්ර
1. ඳාසරූ වගෙත්මකවත්මක ෙගා කටයුතු කරන ළමුන්
2. විවේක කාලවේ ක්රීඩා පිටිවේ වසරූලම් කරන ළමුන්
3. ෙන ගත අසිරිය
වමෝස්තර
4. වතෝරා ගත්මක ස්ෙභාවික මලක් හා වකොළයක් ඇසුරින් චීත්මකත වමොස්තරයක්
නිර්මාණය කරන්න
5. ජ්යාිශතික හැඩතල වහෝ සතුන්වග් හැඩතල ඇසුරින් රටාෙක් නිර්මාණය කරන්න

ග්රැෆික්ක් චිත්ර
6. ඔෙ සිත්මක ගත්මක කතාෙකට අනුෙ ළමා වඳොතකට පිටකෙරය (මුරූ කෙරය)
නිර්මාණය කරන්න
7. අඟරූ 12× 10 ප්රමාණවේ රිිෆවෆෝම් කැෙැරූල කැටයම් කළ හැි වමෝස්තරයක් ඇද
ෙර්ණ කරන්න
(ලකුණු 70)

