ශ්රී ජයව

ර්ධනපුර ජය ජය ජයඅධයාඳන ජයකලාඳ

08 ජයශ්රේණි  ජය-02 ජය ාර ජයඳරීක්ෂණ
චිත්ර ජයකලා  ජය- ජය1ශ්රකොටස
කාල -විනාඩි ජය45
ඳහත ජයසහන් ජයරඳසටහන් ජයයුගල  ජයඇසුරු ජයකරශ්රගන ජය1 ජයසිට ජය5 ජයශ්රතක් ජයපිළිතුරු ජය
සඳ න්න

A

B

01 . A අක්ෂරයෙන් දක්වා ඇති බුදුපිළිමයේ නිරපිත මුද්රාව කුමක් ද?................................
02 . A අක්ෂරයෙන් දක්වා ඇති පිළිමයේ යදපා පිහිටුවා ඇති ඉරිෙව්ව අනුව ආසන ක්රමෙ
වන්යන්?.........................
03 . A අක්ෂරයෙන් දැක්යවන පිළිමෙ පිහිටා ඇත්යත් ය

ොයේද ?......................................

04 . B අක්ෂරයෙන් දක්වා ඇති බුදුපිළිමයේ නිරපිත මුද්රාව කුමක්ද?.............................
05 . B අක්ෂරයෙන් දක්වා ඇති බුදුපිළිමයේ හියසහි උෂ්ණිෂෙට ඉහළින් දැක්යවන අංගෙ
කුමක් ද?........................................

ප්රශ්නන ජයඅකක ජය06 ජයසිට ජය10 ජයකක් ා ජයිව රි  ජයපිළිතුර ජය ටින් ජයඉරක් ජයඅඳින්න

06 . අප රයේ සිදු
/හබරල ය

රනු ලබන ශාන්ති

ොළ භාවිතා

1. වාහන අලං

ර්ම සඳහා යගොප් ය

ොළ/ය

යසරූ පතුරු

රන්යන්..

ාර කිරීමට

2. මාර්ග සැරසීමට
3. නිවාස අලං

ාර කිරීමට

4. පසුබිම් හා වීථී අලං

ාර කිරීමට

07 . අරූප උන්නත තැටෙමක් නිර්මාණෙ කිරීමට පහසු මාධ්යක් වන්යන්
1. දැව
2. තහඩු
3. රිජියෆෝම්
4. සියමන්ති
08. දල සැලැස්ම

ට අනුව රෘ ආධ්ාර

ෙක් මත පදම්

ල මැටි ය

ොටස් එ

මූර්තිෙක් සාදා ගැනීම හඳුන්වන්යන්..
1. යනරෘයම් ශිරූප ක්රමෙ යලසිනි.
2. ඇඹීයම් ශිරූප ක්රමෙ යලසිනි.
3. මිශ්ර මාධ්යෙක් යලසිනි.
4. මැටි ශිරූපෙ යලසිනි.
09. ගදයෙ
1. ප්ර
2.

යහෝ පදයෙ

අදහස වඩාත් වැඩි කිරීමට අඳින ලද චිත්ර ..

ාශන චිත්රෙන් යලසිනි.
ලාත්ම

චිත්රෙන් යලසිනි.

3. දාර්ශනි

චිත්රෙන් යලසිනි.

4. සන්නිදර්ශන යලසිනි
10. සන්නිදර්ශන චිත්ර වර්ගෙ නිරපනෙ කිරීම දැකිෙ හැක්යක්
1. පුවත්පත් හා මුද්රණ

ලායව්ීෙ.

2. ලාක්ෂා

ර්මාන්තෙ ීෙ

3. ශාන්ති

ර්මවලීෙ.

4. සාම්ප්රදාික

චිත්ර වලීෙ.

තු කිරීයමන්

ප්රශ්නන ජයඅකක ජය11 ජයසිට ජය15 ජයකක් ා ජයඉි ියශ්ර  ජයඇි  ජයරඳ ජයසටහන් ජයහුනනාශ්රගන ජයඅකාල ජය
අක්ෂර  ජය ජයි ත්ඉර ජයමත ජයලි න්න.

11
C
..........................

12

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

D

13

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

E

14

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

F

15

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

G

ප්රශ්නන ජයඅකක ජය16 ජයසිට ජය20 ජයකක් ා ජයී  ජයඇි  ජය නන ට ජයඅර්ව ත් ජය කිය ක් ජයලි න්න
16. ව

යද

......................................................................................................................................................................................
17.

ැරග්රැෆි

......................................................................................................................................................................................
18. වටදායගෙ
......................................................................................................................................................................................
19. පර්ොයලෝ

ෙ

......................................................................................................................................................................................
20. සංගත වර්ණ
......................................................................................................................................................................................

ප්රශ්නන ජයඅකක ජය21 ජයසිට ජය25 ජයකක් ා ජයී  ජයඇි  ජයරඳ ජයහුනනාශ්රගන ජයහිස්තකන් ජයහි ජයලි න්න

H

I

J

21. H අක්ෂරයෙන දැක්යවන්යන් සාම්ප්රදාික

K

L

සැරසිර යමෝස්තර ෙටයත්

එන........................................ික.
22. I අක්ෂරයෙන් දැක්යවන්යන් මැටි

ර්මාන්තයේ ී යෙොදා ගන්නා..........................................ික.

23. J අක්ෂරයෙන් දැක්යවන්යන්.............................................................................රපෙකි.
24. K අක්ෂරයෙන් දැක්යවන ස්ථුපයේ හැඩෙ ...................................................................ෙ.
25. L අක්ෂරයෙන් දැක්යවන රපෙට අෙත් බුදු පිළමයේ මුද්රාව................................................යව්.

ප්රශ්නන ජයඅකක ජය25 ජයසිට ජය30 ජයකක් ා ජයී  ජයඇි  ජයරඳ ජයසටහන ජයහුනනාශ්රගන ජයපිළිතුරු ජය
සඳ න්න

36. හඳුනාගත්බව
...........................................................................................................................................................................................
37. නිර්මාණෙ

ළ යුගෙ.

..........................................................................................................................................................................................
38. භාවිතා

ළ වර්ණ.

..........................................................................................................................................................................................
39. වර්ණ සදා ගත් අමුද්රවය.
.......................................................................................................................................................................................
40.යමම සිතුවම නිර්මාණෙ කිරීයම් අරමුණු.
.......................................................................................................................................................................................

ශ්රී ජයව

ර්ධනපුර ජය ජය ජයඅධයාඳන ජයකලාඳ

08 ජයශ්රේණි  ජය-02 ජය ාර ජයඳරීක්ෂණ
චිත්ර ජයකලා  ජය- ජය11ශ්රකොටස
කාල  ජයඳක  ජය2

පහත සඳහන් යත්මා අතරින් එක් යත්මාව
ප්ර

ට පමණක් චිත්රෙක් ඇඳ වර්ණ

රන්න

ාශන චිත්ර
1. යසොබා දහයම් අසිරිෙ දැක්යවන චිත්රමෙ අවස්ාාවක්
2. ආගමි

ස්ාානෙ

3. හදිසි ආපදාව

වන්දනා

රුවන්

දුක්බර අවස්ාාවක්

යමෝස්තර
4. සාම්ප්රදාික
4

සැරසිර ඇසුරින් සාරි වාටිෙ

ට ගැලයපන යමෝස්තරෙක් (වර්ණ

ට යනොවැඩි)

5. කුෂන්

වරෙක් සඳහා සුදුසු යමෝස්තරෙක් (ප්රමාණෙ අලරූ 9×9

ට යනොවැඩි)

ග්රැෆික්
6. සම්මත අකුරු රටාව

ට අනුව පාසයරූ නාම පුවරුව නිර්මාණෙ

වල ප්රමාණෙ පිළිබඳ සැලකිරමත් වන්න)
(ලකුණු=70)

රන්න. (අක්ෂර

