ශ්රී ජයවර්ධ නපුර ජය ජයඅ යාපන න ජයාපාපන ර
9 ජයශ්රේණිර ජය-02 ජය්ාර ජයපන රීක්ෂණර

චිත්ර ජයාපා් ජය- ජය1 ශ්රාොටස

ාාපර ජයපන ැර ජය01
සිරලුම ජයප්රශ්නන ජය්පට ජයශ්රමම ජයප්රශ්නන ජයපන ත්ර ජයශ්රමම ජයිළිතුරු  ජයසපන ර්න
ප්රශ්නන ජයඅකා ජය01 ජයසිට ජය05 ජයකක්්ා ජයරූපන  ජයසටහන ජයඋපන ශ්රරෝගි ජයාර ජයග්න

01 . ඉහත රපසටහන තුළින් දැක්වෙන්වන්. ............................................................ය
02 . එය පිහිටා ඇතවේ .................................................................................ය
03. දාගැබ්ෙල ආරක්ෂාෙ පිණිස ඉදිකල ගෘහය ............................................නමින් හදින්වේ.
04. වමම දාගැබට අනුරපෙ .................................................ෙහලක් සහිතෙ කැටයම් කල
ගරූකණු මත ඉදි කර ඇත.
05. උස් වේදිකාෙක් මත ඉදි කළ වමම නිර්මාණය සඳහා කලු ගරූ ,දැෙ හා
.........................................මාධ්යයන් උපවයෝගි කර වගන තිවබ්.

ප්රශ්නන ජයඅකා ජය06 ජයසිට ජය10 ජයකක්්ා ජයිව්රි  ජයිළිතුරර ජයශ්රරෝරා ජයරින් ජයරරක් ජයඅි ්න
06. මිහින්තවරූ කණ්ඨක චෛතය ෙඩාේ ්රකට ෙන්වන් එහි
1. විශාලේෙය නිසාය.
2. අනුරාධ්පුර යුගයට අයේ බැවිනි.
3.ොහරූ කඩ නිර්මාණය නිසාය.
4. කන්දක් මත පිහිටි බැවිනි.

07. ගජ සිංහ රපය/සැරවපන්දියා/ වේරුණ්ඩ පක්ෂියා ආදි සාම්්රදාිකක රප අයේ
ෙන්වන්
1. අනුරාධ්පුර යුගයටික.
2. වපොවළොන්නරු යුගයටික.
3. වකොළඹ යුගයටික.
4. මහනුෙර යුගයටික.

08. ස්පාඤ්ඤයවේ ඇරූටමීරා ්රිංශවේ ලැස්වකෝ යන ස්නානෙල සතුෙම් ...
1. යුවරෝපා නූතන යුගයට අයේ සතුෙම්ය.
2. යුවරෝපවේ ්රාග් ඓ ිතිහාසක යුගයට අයේ සතුයම්ය
3. පැස්ටරූ මාධ්ය සතුෙම්ය
4. පැස්ටරූ හා වතරූ සායම් සතුෙම්ය

09. බුද්ධ් ්රතිමා ෙල වදඅේ පිහිුවෙන ආකාරය අනුෙ
1. විවිධ් රටා නිරපයන වේ.
2. මුද්රාෙන් නිරපණය වේ.
3. ශිරූපීය කුසලතා නිරපණය වේ.
4. සමබර හා සැහැරූලු බෙ ලබා වද්
10. ඝන වදවියන්වග් ඓ ්රතිමාෙ අයේ ෙන්වන්
1. හිිංදු ආගමටය. 2. වබෞද්ධ් ආගමටය. 3. ඉස්ලාම් ආගමටය. 4. ක්රිස්තියානි ආගමටය

ප්රශ්නන ජයඅකා ජය11 ජයසිට ජය15 ජයශ්රරක් ජයී  ජයති  ජයරූපන  ජයසටහ් ජය්පට ජයගැපශ්රපන න ජයරූපන ර ජයA,B,C,D.E
අක්ෂර ජයතසුශ්රර් ජයශ්රරෝරා ජයහිස්රැ් ජයහි ජයඅකාප ජයඅක්ෂරර ජයශ්රරොක්න
11.

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

A

12.

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

B

13

....................
C

14.

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

D

15.

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

E

ප්රශ්නන ජයඅකා ජය16 ජයසිට ජය20 ජයකක්්ා ජයහිස් ජයරැනට ජයගැපශ්රපන න ජයිළිතුරර ජයියර්න

16. දිග පළල උස දැක්චීවමන් යම් ෙස්තුෙක ............................................ලක්ෂණ පිළිඹිබු වේ.
17. වේමාෙට අදාල සිංවක්ත හා සරල හැඩතල භාවිතවයන් පණිවිඩය ෙඩාේ වහොදින්
සන්නිවේදනය වීම................................................චිත්රයක ලක්ෂණයකි.
18. වපොවළොන්නරුෙ ගරූ විහාර පිළිමවේ ...................................................මුද්රාෙ නිරපණය වේ.
19. මරොහ නම් හිිංදු වද්ෙ ්රතිමා වපරහැවර් වගන යෑම සඳහා නිර්මිත රන විවෂෂය කි.
එය ................................................ ෙරන් නිර්මිතය.
20.නියවපොතු ෙැඩ හා පට්ටරූ ෙැඩ යනුවෙන් ............................................. නිර්මාණ
වදයාකාරවයනි.

ප්රශ්නන ජයඅකා ජය21 ජයසිට ජය25 ජයකක්්ා ජයඅධයර ජයපන ැහැි ිය ජය්න ජයශ්රස් ජය්ාාය ජයියර්න
21. අිංග රෛනය
.....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
22. අර්ධ් උන්නත
.....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
23. වකොරෙක් ගල
......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
24.පර්යාෙවලෝකය.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
25. ගණ කැපීම
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ප්රශ්නන ජයඅකා ජය26 ජයසිට ජය30 ජයකක්්ා ජයිළිතුරු  ජයසැපන යීමට ජයී  ජයති  ජයරූපන  ජයසටහ් ජයඋපන ශ්රරෝගි ජය
ාර ජයග්න.

K

L

M

N

O

26. K අක්ෂරවයන් දැක්වෙන්වන් ...............................................................................................................ය.
27. L අක්ෂරවයන් දැක්වෙන්වන් ............................................................මුරගල අනුරාධ්පුර යුගයට
අයේ වහොඳම මුරගලික.
28. M අක්ෂරවයන් දැක්වෙන ..................................................වයොදා ගනු ලබන්වන්
.................................................. කර්මාන්තය සඳහාය.
29. N අක්ෂරවයන් දැක්වෙන්වන් ........................................්රතිමාෙ ෙන අතර එම පිළිමය ට පු
කලකදී එක් වූවේ.......................................................ික.
30. හිිංදු ආගමට අයේ ශිෙ වදවියන් වග් ඓ ...........................................................අෙස්නාෙක්
නිරපණය වේ.

ප්රශ්නන ජයඅකා ජය31 ජයසිට ජය35 ජයකක්්ා ජයී  ජයති  ජයප්රාා

 ජයහි  ජයන්  ජය ) ජයපකුණක ජය්ැරි  ජයන්  ජය ×) ජය

පකුණ ජයක ජය ජයශ්රරොක්න

31. සම්මත සැරසර වමෝස්තර ්රධ්ාන වකොටස් 4කට වබවද්.

(

)

32. පිේතල ොේතු ශිරූපය ඉටි ොේතු පස් ොේතු යනුවෙන් ශිරූප ක්රම 02කි.

(

)

33. වමොවනෝවක්රෝම් චිත්ර යනු බු ෙර්ණ චිත්ර වලස සැලවක්.

(

)

34. නූරූ රකඩයක අේ ,පා , හිස් ක්රියාකරනු ලබන ෛලනය කිමකමක් වනොවේ.

(

)

35. මහනුෙර දුම්බර ්රවද්ශය නියද පැදුරු කර්මාන්තය සඳහා ්රසද්ධ් වේ.

(

)

ප්රශ්නන ජයඅකා ජය36 ජයසිට ජය40 ජයකක්්ා ජයපන හර ජයී  ජයති  ජයරූපන  ජයසටහන ජයඋපන ශ්රරෝගි ජයාරශ්රගන ජය
ශීධෂ ජයරටශ්රේ ජයිළිතුරු  ජයසපන ර්න

36. හඳුනාගේබෙ
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38. භාවිතා කළ ෙර්ණ.
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39. ෙර්ණ සදා ගේ අමුද්රෙය.
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40.වමම සතුෙම නිර්මාණය කිරීවම් අරමුණු.
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ලකුණු 1×40=40)

ශ්රී ජයවර්ධ න ජයපුර ජය ජයඅ යාපන න ජයාපාපන ර
9 ජයශ්රේණිර ජය-02 ජය්ාර ජයපන රීක්ෂණර

චිත්ර ජයාපා් ජය- ජය1 1 ජයශ්රාොටස

පහත සඳහන් වේමා අතමකන් එක් වේමාෙකට පමණක් චිත්රයක් ඇඳ ෙර්ණ කරන්න
්රකාශන චිත්ර
1. ඔබ දැක ඇති අෙමිංගලයය උේසෙය ක දුක්බර වමවහොතක්
2. මේසය සම්පත ැගවගන වෙරළට පැමිණි ීවෙරවයෝ
3. වගොවිතැන් හි වයවදන වගොවිවයෝ සහ වගවිරවයෝ
වමොස්තර චිත්ර
4. සම්්රදාිකක වමෝස්තර ඇුමකන් කුෂන් කෙරයකට වමෝස්තරයක් සැලුම් කර
ෙර්ණ කරන්න. ්රමාණය (අඟරූ 8×8)
5. සම්්රදාිකක වමෝස්තර ඇුවරන් සවරොමකට ගැලවපන ෛාම් වමෝස්තරයක්
සැලුම් කර ෙර්ණ කරන්න( පළල අඟරූ4 ක් ෙය යුතු අතර දිග ඊට ගැලවපන
පමකදි)
6. අරරය මල සහ අරරය මරූ වකොළයක හැඩය නැෙත නැෙත භාවිතා කරමින්
නිර්මාණය කර ගත හැකි චීේත වරද්දකට ගැලවපන ෙයාප්ත ත වමෝස්තරයක් ඇඳ
ෙර්ණ කරන්න
ග්රැෆික්ක් චිත්ර
7. ළමා ගීතයකට වහෝ ළමා කතන්දරයක අදහස පැහැදිර ෙන පමකදි සන්නි දර්ශන
චිත්රයක් ඇඳ ෙර්ණ කරන්න
8. ඔබ කැමති ළමා කතා වපොතක පිටකෙරයට ගැලවපන චිත්රයක් ඇඳ ෙර්ණ
කරන්න ( ුදුු නමක් ද වම් සඳහා භාවිතා කරන්න.)
(ලකුණ =60)

