
   

                                                

චිත්ර කලාව - I කකොටස 

 

 I කකොටස   - සියලුම ප්රශ්ණ  වලට ිළිතුරු  සයය්න.  

 ප්රශ්ණ. ංකක 01- 05 කෙක් ප්රශ්ණ. වලට වාා් කයෝග්ය ිළිතුර  A ,B, C, D, E ය. රූය 

සටහ්නංෙරි්න කෙෝ ්න.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 'A' ංක්ෂ කය්න දැක්කව. මුර්තිය,        (     ) 

 

 (01) කයොක ෝන.ු කේ ආලාහ. ිළරිකව්න භූමිකේ දක්.ට ලැකෙ. මූර්තියකි   

(02) කයොක ෝන.ු කේ ග්ල් විහා යට ංය් ිළිතමයකි  

(03) කයොක ෝන.ු කේ වටදාකග්ය ුර  දක්.ට ලැකෙ. ිළිතමයකි  

(04) කයොක ෝන.ු කේ ලකකාතිලකය ංසල හමුව. ිළිතමයකි  

(05) කයොක ෝන.ු කේ යෙලු කවකහ  ංසල ිළහිටි ිළිතමයකි  
 
02  'B' ංක්ෂ කය්න  දැක්කව. ධම්මචක්ක මුද්රාකව්න තුුර ග්ා්නධා  කයශ්කය්න හමු  ප ිළිතමයක් 
       ව. කමය,                (     ) 
 

(01) කත්රා ිළිතමය              (02) යාරී ෙහුකලොල් ිළිතමය  (03) කෙග්ම් ිළිතමය   

(04) ෙක්ති ෙහී ිළිතමය  (05)කහෝට්ම්නදාර් ිළිතමය  

03  'C' ංක්ෂ කය්න දැක්කව. මුර්තිකය්න නිරූය.ය වනුකේ,ලක්දිව සණවයකකයෝෂිෙ ක  උදා      

. යතිකයකි ඒ,                                                                                               

 (01) ග්ැමුණු ංභය  ජුරමා   

            (02) නිශ්ණශ්කකමල්ල  ජුරමා  

 (03) ධාුරකසේ.  ජුරමා   

 (04) මහාය ාක්රමොහු  ජුරමා   

 (05) ව ග්ම්ො  ජුරමා   

  

 

 
මුරග්ම ංධයාය. කලායය 

කදව. වා  යරීක්ෂ ය -      

   ක ේ ය       කාලය යැය 03 

              A    B   C   D   E 
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04  'D' ංක්ෂ කය්න දැක්කව. හි්නදු ආග්මික මූර්තිය,              (     ) 

 (01) ංප්යර්සණවාමී නිරූය ය ක . කචෝල මුර්තිය   

 (02) සු්නද  මූර්ති සණවාමි නිු ය ය ක . මූර්තිය   

 (03) විශ්ණණු කදවිය්න නිරූය ය ක . මුර්තිය   

 (04) වී.ාධ  .මි්න හැදි්නකව. කචෝල මුර්තිය   

 

05  ' E'  ංක්ෂ කය්න දැක්කව. තුක ෝයා කලා ඉතිහාසකේ විශිෂණට නිර්මා යක් ව. කමය,     (     ) 

 (01) ග්රීක සම්භාවය තුග්කේ නිමැුමමකි  

 (02) ග්රික කහලනිසණටික් තුග්කේ නිමැුමමකි  

 (03) ග්රීක මූර්ති ශිල් ප ිළයසයසණකන නිර්මා.යකි  

 (04) ක ෝම ශිල් ප්න ග්රීක ංනුක .ය කල ංවසණවාවකි  

 (05) තුධ ජයග්රහ  සිහිවිම ිළ ස ක  ග්රීක මූර්තියකි  

 
 ප්රශ්ණ. ංකක 06 සිට 10 කෙක් ප්රශ්ණ. වලට වාා් කයෝග්ය ිළිතුර  යහෙ දැක්කව. F, G, H, 

     I, J  කලස .ම් ක  ඇති රූය කකොටසණ ඇසුරි්න කෙෝ ්න.  

 

 

 

 

 

 

  06 කමහි දැක්කව. රෑ සටහ්න ංුරරි්න චිත්ර කලා නිර්මා  වනුකේ, 

 (01) F,G,H  ය  (02) F,G,I  ය  (03) G,H,I ය             (     ) 

(04) J,F,G  ය  (05)  I, J,  F ය 

 

 07  කමම රූය සටහ්න කකොටසණ ංෙරි්න යැ   ශිෂණටාචා  ආශ්රීෙ  නිර්මා  සිහිය් ක නුකේ , 

     ( 01) F, H ය   (02) G, I ය   (03) H, J ය              (     ) 

 (04) I, F ය   (05) F, J ය  

 08  බුදු සිරික් සියධියක් සකකක්ෙ භාවිෙකය්න නිරූය ය කකක . ංවසණවාවක් සිහිය්  

 කකක . රූය කකොටසක් වනුකේ, 

 

(01)  F  (02) G  (03)  H (04) I   (05) J            (     ) 

 09  යර්වෙ බි්තියක සිතූවම් ක . ලද උසසණ සිතූවම් කලාවක් ග්ැ. සිහිය් ක . සිුරවම් 

        කැෙැල්ල වනුකේ, 

 

 (01) F  (02) G  (03)  H (04) I   (05) J            ( ....) 

 10  කිසියම් කො පුවෙක් ඇසුක ්න යද.ම් ක කග්. චිත්ර ය  ප සිුරවම් කය ක් සිහිය් 

       ක ව. සිුරවම් කැෙැල්ලක් වනුකේ, 

 (01) F  (02) G  (03)  H (04) I   (05) J            ( ....) 

 ප්රශ්ණ. ංකක 11 -15 කෙක් ප්රශ්ණ.වලට වාා් නිවැ දි  ිළිතුර  කෙෝ ්න.  

    

         F     G   H   I  J 
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11  මහනුව  තුග්කේ විහා  සිුරවම් කලක් ආ ක්ෂා වි යැවතිමට කහේුර වනුකේ,            (    ) 

 (1) විහා  ංභය්නෙ කේ බි්ති වල සිුරවම් ක  ඇති නිසාය  

 (2) කයශිය ංමුද්රවය ඇසුක ්න ෙැනු වර්. ආකල්ය කකොට ,ව ති ආකල්ය කල නිසාය  

 (3) චිත්ර ඇීමකම්ීම වර්   කදො   කෙකල්න මි  ක  නිසාය  

           (4) ංල්ලිග්ාදු ග්ා ඒ මෙ ක .ය කකොට වර්  පූර් ය ක  ඇති නිසාය  

           (5) දුනු ෙදාමකය්න කය ාු  ක . ලද බි්ති මෙ චිත්ර ඇදි  ඇති නිසාය   

 

12  සාම්ප්රදා ක කමෝසණෙ  නිර්මා  වර්ගීක  යට ංනුව එක් වර්ග්යකට ංය් කමෝසණෙ  සමූහය 
     කුමක්ද ?                                                                                                                  (    )

            

(1) ලියවැල , ංරිම්බුව , .ාග් දැල්ල හා යලා කය්ෙ 

(2) කති  මල , කතූු  මල , වැටකක් මල හා යලා කය්ෙ 

(3) හකස පූට්ටුව , සැ කය්නදියා , ග්ජසිකහ හා .ාරිලො 

(4) සී. මල , කඩුපුල් මල , වැටකක් මල  හා ග්ල් බිකදුව 

(5) ෙනියට ලණුව , කදයට ලණුව , හවසිය , කූකූ ා හා මල  

 

13 භාණ්ායක් සැලසුම් කිරීකම්ීම වාා් සැලකිිතම් විය තු්ක් ණ,             (     ) 

 

      (1) සි් ග්්න.ා සුලු නිමාවකි්න තුක්කෙ වීම  

      (2) ංඩු මිලකට ංකලවි ක  හැකි වීම  

      (3) නිර්මා යට හා යරිහ  යට යහසු වීම  

      (4) යහසුකව්න නිර්මා ය ක  හැකි වීම  

      (5) චම්කා ජ.ක වර්  මාලාවකි්න තුක්ෙ වීම   

 

14 උදා. මූර්තියක් නිර්මා කේීම වාා් සැ කිලිම් විය තු්ක් ,             (     ) 

     (1) ඉදිරි යහ කයනුම ිළිතෙඳ වැයස ංවධා.යක් කයොමු ක  හැාෙල මතූ ක  කය්නවීමට   

     (2) හැාෙල ංවකාශ්කේ සමෙ ව විසිරී ය. ංතුරි්න නිරූය.ය කිරීමට   

     (3) යරිමා කය්න විශ්ාල නිර්මා  කිරීමට   

     (4) ඕ.ෑම දිශ්ාවකි්න ෙැලූ ක  චම්කා ය ද.ව. ංතුරි්න හැාෙල සමෙ ව නිරූය ය කිරීමට                   

     (5) ෝ්වික හැා ෙල වලි්න තුක්ෙව නිර්මා ය කිරීමට   

 

15  ිළවිතූරෑ දියසායම් මාධයයක සුවිකශ්ේෂි  ලක්ෂ යක් වනුකේ,                         (     ) 

     (1) වර්  යදාස වශ්කය්න කයීමම   

     (2) සුදු වර් ය සම්මි ව කයීමම   

     (3) සකග්ෙ වර්  මුරවී කයක.. කලස කයීමම   

     (4) විනිවිද කයක.. ංතුරි්න වර්  භාවිො කිරීම   

     (5) ීමප්තිම් වර්  කැ ප කයක.. ංතුරි්න කයීමම   
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 ප්රශ්ණ. ංකක 16 – 20 කෙක් ංසා ඇති ප්රශ්ණ. වලට වාා් නිවැ දි ිළිතුරරෑ යහෙ සඳහ්න 

K,L,M,N,O මඟ්න දැක්කව. මූර්ති ඇසුක ්න කෙෝ ්න.  

    

 

 

 

 

K  L   M  N    O 

         

16   K  ආකා කය්න දැක්කවනුකේ ,                                                                                    (     )

        

(1) ඉ්නදූ නිම්. ශිෂණඨාචා කේ ඇති මූර්තියකි  

(2) කමොකහ්නඡදාක ෝ වලි්න යටු  ප මූර්වතියකි   

(3) භාව.ානුකයෝගි ඉරියේකව්න තුතූ ඉ්නදු නිම්.කය්න හමු  ප මූර්වතියකි  

(4) සුදු හුණු ග්ලි්න නිම ප මූර්වතියකි   

(5)  තූ වැලි ග්ලි්න නිරූිළෙ මූර්වතියකි  

 

17   L ආකා කය්න දක්වා ඇ්ක් ,                                                                                   (     ) 

(1)  පසියසණ .ම් ශිල්ිළයාකන මූර්වතියකි  

(2) ම  ්න .ම් ශිල්ිළයාකන මූර්වතියකි   

(3) ක්රීාා ක . ඉරියේකව්න තු් රෑවකි   

(4) ඇ්නටිකසොේ .ම් ශිල්ිළයාකන මූර්වතියකි   

(5) කිරිග්රෑඬි්න නිම ප මූර්වතියකි   

18   M ංක්ෂ කය්න දක්වා ඇ්ක්,                                                                                  (     ) 

(1) ංනු ාධපු  තුග්කේ විශිෂණට ප්රතිමාවකි  

(2) කයොක ෝන.රෑ තුග්ාකේ විශිෂණඨ ප්රතිමාවකි   

(3) මහනුව  හා ංනු ාධපු  තුග් කදකම මි  ක  මූර්වතියකි  

(4) ංනු ාධපු  හා කයොක ෝන.රෑ තුග් මි ක  මූර්වතියකි   

(5) කලු ග්ලි්න නියද  ප ංනු ාධපු  තුග්කේ මූර්වතියකි  

19  N ංක්ෂ කය්න දැක්කවනුකේ ,                                                                                      (     ) 

(1) කිරිග්රෑඬ යාෂා කය්න නිම ප ප්රතිමාවකි  

(2) සා ා.ා් ගූරෑ කුලයට ංය් ප්රතිමාවකි  

(3) දම්සක් යැවුරම් මුද්රාකව්න නිෂණචිෙ  ප දුර්ලෙ ප්රතිමාවකි  

(4) ංම ාවති සම්ප්රදායට ංය් ප්රතිමාවකි  

(5) ග්ා්නධා  සම්ප්රදායට ංය් ප්රතිමාවකි  
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20  O ංක්ෂ කය්න ංක්ෂ කය්න දැක්කව. උසසණ මූර්ථිමය ලක්ෂ  නිරූිළෙ කලෝකා මූර්තිය , (     ) 

(1) ශිව කදවිය්නකන ප්රියෙම .ර්ෙ. විලාශ්යක් කය්නනුම් කැ ්න.කි   

(2) ශිව කදවිය්න ගිනි ව ල්ලක් ම ධයකේ .ර්ෙ.කේ කයකද. ංවසණවාවකි  

(3) හි්නදු දහකම් සකකල්ය රැසක්  සකකක්ොනු සා කය්න මූර්තිම් ෙ ්න.කි  

(4) ශිව කදවිය්නකන ෙලය හා ශ්ක්තිය කය්නවිමට ක  මූර්තියකි  

(5) කේග්ව් චල. ඉරියේ දැක් වීකම් ලා ශිල්ිළයා සතූහැකියාව ිළිතඹිබු ක ්න.කි  

 

 

 ප්රශ්ණ. ංකක 21 - 25 කෙක් ංසා ඇති ප්රශ්ණ. වලට වාා් නිවැ දි ිළිතතූ  යහෙ සදහ්න  

P,Q,R,S,T ය.ඇසුක ්න කෙෝ ්න.  

 

 

 

 

 

 

 

 

21  P ංක්ෂ කය්න දැක්කවනුකේ ,                                                                                      (     ) 

(1) ඉ්නදියානු චිත්ර ශිල් ප ංම්රිො ග්ර්ගිල්කන සිතූවමකි   

(2) ඉ්නදියානු චිත්ර ශිල් ප .්නදලාල් කෙෝසණකන සිතූවමකි   

(3)  ේද්ර.ා් කාකග්ෝර් විසි්න ඇඳි සිතූවමකි    

(4) ංධනි්නද්ර.ා් කාකග්ෝර් විසි්න ංදිනු ලැූ  සිතූවමකි   

(5) සාවිත්රි ක ෝ  විසි්න ංඳනු ලැූ  සිතූවමකි   

22   Q ආකා කය්න දැක්කවනුකේ,                                                                                      (     ) 

(1) තිසණස   සිකහ විසි්න ඇඳි සිතූවමකි   

(2) එච්  ඒ   කරෑ.ා ්. විසි්න ඇඳි සිතූවමකි   

(3) කසෝලියසණ මැ්නයසසණ විසි්න ඇඳි සිතූවමකි   

(4) එම්   සාර්ලිසණ විසි්න ඇඳි සිතූවමකි   

(5) කේවිේ කප්්නටර් විසි්න ඇඳි සිතූවමකි   

23  R ංක්ෂ කය්න දැක්කව. බිල්හා.ා හා චම්යාවති .ම්  ප සිතූවම,                                     (     ) 

(1) කච   යකචසිකකේ එ. පුවෙක් ංනුව ක  කිර්මා යකි  

(2) හි්නදු සාහිෙය යද.ම්  ප කාවය ප්රකාශ්.යකි  

(3)  ාඡ්පුට් ශිල්ිළයාකන සාම්ප්රදා ක සකකක්ෝමක ප්රකාශ්.යකි   

(4) මිනිසණ චරිෙ කවනුවට මනුෂය්වය විග්රහ කිරීමට ග්් උ්සහයකි   

(5) සණවාභාවික්වකය්න ඈ්  ප ශශ්ලිග්ෙ ප්රකාශ්.යකි   
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24  S ංක්ෂ කය්න දැක්කව. සිතූවම ,                                                                                (     )  

(1) කග්ොග්ෑ්න විසි්න ංඳිනු ලැූ  විශිෂණට නිර්මා යකි  

(2) මාර්ක් චාග්ල් විසි්න ංඳිනු ලැූ  විශිෂණට නිර්මා යකි  

(3) ාාලි විසි්න ංඳිනු ලැූ  විශිෂණට නිර්මා යකි  

(4) වි්නස්නට් වැ්නකග්ෝ  විසි්න ංඳිනු ලැූ  විශිෂණට නිර්මා යකි   

(5) කයෝල් ක්ලී  විසි්න ංඳිනු ලැූ  විශිෂණට නිර්මා යකි   

 

25  T ංක්ෂ කය්න දක්වා ඇති සිතූවම ,                                                                               (     ) 

(1) මහනුව  තුග්කේ ග්ාලාකදනිය විහා කේ බිතූ සිතූවමකි  

(2) ක ග්ම්ිළටිය සුකෙෝධා විහා කේ බිතූ සිතූවමකි  

(3) මහනුව  කදග්ල්කදෝරෑව විහා කේ බිතූ සිතූවමකි  

(4) කෙල්ල්නවිල  විහා කේ බිතූ සිතූවමකි  

(5) කෙල්ව පූර්වා ා විහා කේ බිතූ සිතූවමකි  

 

 

 ප්රශ්ණ. ංකක 26 – 80 කෙක් ප්රශ්ණ. වලට ඉදිරිකය්න ඇති වාසණතූ විදයා නිර්මා  නිර්මා  

ඇසක ්න ිළිතතූරැ කද්න.  

26 කමහි දැක්කව. කග්ොා.ැගිල්ල,                                                                                     (     ) 

(1) මහනුව  තුග්යට ංය් ටැම් ලිිළයකි  

(2) කූරැ ෑග්ල දිසණත්රීක්කකේ ය.ාිළටිය ංම්ෙලම   

(3) මැදකවල විහා  බිකම් ඇති ටැම්ිළට විහා ය   

(4) ටැම්ිළට ඉදික . ලද ධර්ම ශ්ාලාවකි  

(5) මහනුව  දසණත්රික්කකේ ඇම්ෙැක්ක කයවාලය   

27  කමම   වාසණතූ විදයා නිර්මා ය,                                                                                     (     ) 

(1) ංනු ාධපු කේ ථූයා ාම වටදා කග්ය   

(2) මිහි්නෙකල් ංම්ේනෙල වටදාකග්ය   

(3) මැදිරිගිරිකේ වටදාකග්ය   

(4) තිරියාකේ වටදාකග්ය   

(5) කයොක ෝන.රෑකේ වටදාකග්ය   

28  ඉදිරිකේ දැක්කව. හි්නදු ආග්මික කදකවොල ,                                                                   (     ) 

(1) 1 ව.  ාජ  ාජ  ජු විසි්න ධ්නකඡෝ කේ  

ඉදික    ාජ  ාකඡ්සණව  කදකවොල   

(2)  ාජසිකහ  ජු විසි්න මහා මල්ලවපු ම් හී 

ඉදික  වැල්කල් කදකවොල   

(3) . සිම්හ වර්ව්න විසි්න මහා මල්ලවපු ම් හී 

 ඉදික . ලද යකච යාණ්ාව  ව ංතූරි්න එකකි  

(4)  ාකේ්නද්ර කචෝල ඉදිකල කූම්භකකෝ ාම් 

 කදකවොල   

(5) දකූණු ඉ්නදියාකේ දක්.ට ලැකෙ. 

 එකම හි්නදු ආග්මික කදකවොල   
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29  ඉදිරිකේ දැක්කව. සුවිසල් කයවසණවා.ය,                                                                        (     ) 

(1) කදව.  කමසසණ  ජුකන කයවසණවා.ය කලස 

 . ල් ග්ක ඉුමකර් ඉදි කල ංබුසම්ෙල් කදකවොලව   

(2) ංසණවා්න කේල්ල නිසා ජලකය්න යටවී 

 ගිය ංබුසිම්ෙල් කදකවොල   

(3)  කම්සසණ ඇතූලු යා ාවරෑ්න 4 කදක.කූ 

 කවනුකව්නඉඳි ෙ  ංබුසිම්ෙල් කදකවොල    

(4) මිස කේ යර්වෙ හා ා ඉදික . ලද එකම  

කයවසණවා.ය ව. ංබුසිම්ෙල් කදකවොල   

(5) ආම්න  ා කවනුකව්න ඉදිකල ංබුසිම්ෙල් කදකවොල   

 

 

 

30  ඉදිරිකේ දැක්කවනුකේ,                                                                                                  (     )  

(1) ඔලිම්ිළයා හී කහේ ා කදකවොල   

(2) ඇෙෑ්නසණ හි කප්රො පලියා කදකවොල   

(3) ඇෙෑ්නසණ හි යාර්ති.්න කදකවොල   

(4) ඇෙෑ්නසණ හි ඇක්ක ොකයොලිසණ කදකවොල   
(5) ඇෙෑ්නසණ හි ඔලිම්ිළය්න සීතුසණ  කදකවොල   

 

 ප්රශ්ණ. ංකක 31 – 35 කෙක් ප්රශ්ණ. වලට වාා් නිවැ දි ිළිතතූරැ කෙෝ ්න.  

31 මහියකග්. ධාතූ ග්ර්භකේ චිත්ර ,                                                                                       (     ) 

(1) කයොක ෝන.රෑ තුග්කේ මුල් භාග්යට ංය්ය  

(2) කයොක ෝන.රෑ තුග්කේ ංවසා.  භාග්යට ංය්ය  

(3) ංනු ාධපු  හා  කයොක ෝන.රෑ තුග් කදකට ංය්ය  

(4) ංනු ාධපු  තුග්කේ මුල් භාග්යට ංය්ය  

(5) කයොක ෝන.රෑ තුග්කය්න යසු තුග්යකට ංය්ය  

32  නුව  තුග්කේ යහෙ ට සිතූවම් කලාකේ විකශ්ේෂ ලක්ෂ යක් වනුකේ ,                                (     ) 

(1) තීරෑ ංෙ  ය ෙ ය පුලුල් වීම ංඛණ්ා කව. ක්රමය ක.ොසකා හැරීම  

(2) කවා පුවක් ංවසණවා රූය  ාමු කලස කව්නක  දැක්වීමය  

(3) තුක ෝ පය යාරිහාරික භාණ්ා හා ඇදුම් යැ දුම් චිත්ර වලි්න නිරූය.ය වීමය  

(4) ශශ්ලිග්ෙ ෙවට වාා සණවාභාවික්වයට ෙ  වීමය  

(5) ඡාෙක කො වලට වාා චරිෙ කො වලට ෙ  වීම  

33  කමය කලාවට  ංකශ්ෝක සණවම්භ වැයස ප්රමා යක් නිර්මා ය ක  ඇ්ක් ,                        (     ) 

     (1)බුයධ චරිෙ හා සම්ේනධ සිදුවීම් හා සණවා. සිහි වීමටය   
     (2)ංකශ්ෝක  ජුකන කීර්ති .ාමය  ටට කහලි කිරීමටය  
     (3)ංකශ්ෝක  ජු බුදු දහම වැ ද ග්ැනීම සකකක්ෙව් කිරීමටය  

     (4)ංකශ්ෝක  ජුකන ධර්ම ප්රචා  ක කටතුුරසිහි වීමටය  

     (5)ංකශ්ෝක  ජු ලද තුද ඡයග්රහ. සිහි වීමටය  
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34  ඉ්නදු නිම්.කය.ක් හමු ප පූඡක රෑව මූර්තිකය්න ,                                                            (     ) 

(1) ඉ්නදු නිම්. ශ්ණෂණඨාචා ය තූල පූඡක වරෑ්න සිට් ෙවට කෙො තූරෑ සයය   

(2) ද්රේ  සම්ෙවයක් තිූ  මිනිසු්න ීවව්  ප ෙවට සාධක සයය   

(3) කමෝනකග්ෝලියානු වැසිය්න කමකල විසූ ෙවට ඉගියක් යවස   

(4) ඉ්නදිය කග්ෝත්රීක පුයග්ල ආකිතියක් සිහි ග්්නව   

(5) භාව.ානුකයෝගී පුජකව යකුකන භාවා්මක ගු  ප්රකාශ් ක    

35  ශ්රී ලකකාකේ ප්රාන ඓතිහාසික  ගුහා සිුරවම් හි මා.ව ස්්ව රූ,                                      (     ) 

(1) ක්රීයාකාරි්වය දක්වමි්න සණවාභාවිකව ඇදිමට උ්සාහ ද ාඇෙ    

(2) සකකක්ොක්මකව ස ල කලස ඇද ඇෙ  

(3) ීවව ප්රමා.යට වාා විශ්ාලව ඇද ඇෙ  

(4) සකනිකේද. ක්රීයාවලියට උචිෙ කසේ ඇද ඇෙ  

(5) ෙලකකග්ොා මා.වයාකන ජ. ීවවිෙය නිරූය යට කයොදා කග්. ඇෙ  

 

 ප්රශ්ණ. ංකක 35 - 40 කෙක් ප්රශ්ණ. සදහා නිවැ දි ිළිතුර  කෙෝ ්න.  

    

 

 

 

 

   

 

     

36 කමම සිුරවම ඇ්ක්,                                                                                                  (     ) 

(01) කැ   විහා කේ යැ   විහා කේ ය  

(02) කෙල්ල්නවිල .ව විහා කේය  

(03) මාිතග්ාව්ෙ ිළරිකව්න විහා  ම්නදි කේ ය  

(04) කසේදව්ෙ කවකහ කග්ොාැල්ල විහා කේය  

(05) ක ග්ම්ිළටිය විහා කේ ය  

 

37 කමම සිුරවම ,                                                                                                              (     ) 

(01) කසෝලියසණ මැ්නදිසණකන ය  

(02) කසෝමේනධු විදයායතිකන ය  

(03) ඇම් සාලිසණ සි්ෙ ාකන ය  

(04) ඇල්ෙට් ධර්මසිරිකන ය  

(05) මකජු ශ්රී කන ය  
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38 කමකම සිුරවකම් වර්  භාවිෙකේීම ,                                                                                (     ) 

(01) ීමප්තිම් වර්  භාවිෙකය්න වැ කී ංදුු  වර්  භාවිෙ ක  ඇෙ  

(02) ිළයකු  ීමප්තිම්  වර්  මාලාවක් භාවි් ක  ඇෙ  

(03) ම.ා සකයමකය්න තුුරව සකග්ෙ වර්  භාේො ක  ඇෙ  

(04) වර්  වල මධුර්ය ගු ය රැකග්ැනීමට උ්සාහ ද ා ඇෙ  

(05) උෂණ  වර්  වල ප්රකේද ම.ා සකයමකය්න භාවිො ක  ඇෙ  

 

39 කමම සිුරවකම් ප්රකාහ.කේ හා සම්ේනධකේ විකශ්ේෂ්වයක් කලස,                                     (     ) 

(01)මා.ව රූයවල ඇදුම් යැ දුම් සදහා .ර්ෙ. හා .ාටය කලාකේ යම් ංභයාසයක් ලො ඇති 

ෙවකයක්න  

(02) කමම සිුරවමි්න මුරව. චම්කා ය ජ.කලාව්නකන හා සම්භාවය චිත්ර කලාකේ 

එකුරවක් කසේකයක්න  

(03) මා.ව හැාෙල ුර  ංධයා්මික ෙවක් හා ප්රාසාකගික ෙවක් දැකිය හැකි විම  

(04)   කෙෞයධ චිත්ර කලාවට .ව ංු ෙක් එක් ක මි්න භාවා්මක ප්රකාශිෙ වසණතූ්න 

.වොවකි්න තුුරව ඉදිරිය්ක  ඇති ෙව කයක්න  

(05) සීගිරි සිුරවමි්න  ටට හදු්නවා දු්න කර්ඛාකේ ලාලිෙය .ැවෙ විහා  බිුර සිුරවම් වලට 

එක් ව ංවසණවාව්න දක්.ට ලැකේ  

 

40  කමම නිර්මා ය විශිෂණට නිර්මා.යක් කලස ිළිතග්ැක.නුකේ,                                            (     ) 

(01) කෙොදු සකකල්ය භාවා්මකව ,ම.ාසකයමකය්නතුුරව .වෙම චිත්ර කලා ශශ්ලිකය්න 

තුුරව  නිර්මා ය ක  ඇති ෙැවිනි  

(02)මා.ව රූව හා ංක.කු් හැාෙල ුරිත්න . ඹ්න.්නකන සි් ඇද ග්ැ්නමට සම් ව.     

ෙැවිනි  

(03) සාම්ප්රදා ක සිුරවම් වාකව්න මිදි ඇති ෙැවිනි  

(04) සණවාභාවික හැාෙල .වෙම ශශ්ලියකි්න ඉදිරිය් ක  ඇති ෙැවිනි  

(05) ංජ්නො,සිගිරි වැනි ශිල්ිළ්නකන ශශ්ලියට ංනුකූලව සක ච.ය වි ඇ් ෙැවිනි  

 

චිත්ර කලාව - II කකොටස    

 එක් කකොටසකි්න එක් ප්රශ්ණ.ය ෙැගි්න ප්රශ්ණ. ුර.කට (03) යම ක් ිළිතුරු  සයය්න.  

 

"ං"කකොටස 

(චිත්ර කලාව ඇග්ීමම හා  සාසණවාදය - ශ්රී ලකකාව) 

01 ංනු පු  තුග්කය්න යසු මහනුව  තුග්ය ව.විට සිුරවම් කලාව ුර  මහ් කව.සක් සිදු විය  

 

i. ංනු පු  තුග්කේ කෙෞයධ සිුරවම් හමුව. සණවා. 4 ක් .ම් ක ්න.  

ii. මහනුව  බිුරසිුරවම් කලාකේ දැකිය හැකි ලක්ෂ. 3ක් හා ංනු පු  තුග්කේ සිුරවම්හි දැකිය හැකි 

ලක්ෂ  3ක් දක්ව්න.  

iii. මහනුව  තුග්කේ යහෙ ට සිුරවම්සම්ප්රදාය ,උා ට සම්ප්රදාකය්න කව.සණ ව. ංතුු  යහද්න.  

 

02 කයොක ෝන.ු කේ යැවති හි්නදුයාල. සමකේීම ඉදි  ප කයවාල ුරිත්න හි්නදුකයව මුර්ති රැසක් හමුව 

ඇෙ  

i. .ට ාජා මුර්තිකේ ප්රකාශිෙ සකකක්ෙ 04 ක් .ම් ක ්න.  

ii. යාර්වති මුර්තිය ග්ැ. කකටි ඇග් මක්ක ්න.  

iii. හි්නදු ආග්මික මුර්ති කලාව කකක හි ෙලයා ඇති කයොදු ලක්ෂ  හා ශිල්ය ක්රම යහද්න.  
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"ආ" කකොටස 

(චිත්ර කලාව ඇග් ම හා  සාසණවාදය - ඉ්නදියාව ) 

 

03 16 ව. සියවස සිට 18 ව. සියවස යම  ව. විට ,උ්ෙ  භා ෙකේ වයාප්ෙව යැවති කමෝග්ල් හා 

 ාේපු් සමකාලි. චිත්ර කලා සම්ප්රදිය්න 02 කි  

 

i. කමෝග්ල්චිත්ර කලාකේ විකශ්ේෂ ලක්ෂ  02 ක් ලිය්න.  

ii.  ාග්මාලා චිත්ර යනු කුමක්දැ  කකටිකය්න යහද්න.  

iii.  ාේපු් චිත්ර කලාව ,කමෝග්ල් චිත්ර කලාකව්න කව.සණ ව්නක්නකකකසේද,යහද්න.  

04  ක්රි ව 1 සිට ක්රී ව 5 දක්වා කෙෞයධ කලා මධයසණවා.යක් ව යැවති ග්ා්නධා ය ,භා ෙකේ කෙෞයධ 

කලා ඉතිහාසකේ ස්නධිසණවා.යකි  

i. ග්ා්නධා  ශිල්ිළ්න නිම  ප බුදු ිළිතම 02 ක් .ම් ක ්න.  

ii. ග්ා්නධා  කලාකේ සණවභාවය කකටිකය්න යහද්න.  

iii. ග්ා්නධා  සම්ප්රදායට සමකාලි. ුම මුර ා සම්ප්රදායට ංනුව නිම  ප බුදු ිළිතම වල ංධයා්මික 

ගු ය ඉහ ය යහද්න.  

 

"ඉ" කකොටස 

( චිත්රකලාකේ ඇග් ම හා  සාසණවාදය - තුක ෝයය ) 

 

05 ක ෝම්නවු   ෙම්නකන  කලාව්න කයෝෂ ය ක  ග්ැනිකම්ීම ග්රීකය්න කවති්න ලද ආභාෂය 

ංතිමහ්ය  

i. කග්ොා.ැගිල් නිර්මා.කේදි ක ෝම්නවු  ග්රීකය්නකග්්න ලද කුණුණු 02 ක් .ම්ක ්න.  

ii. 'ප්කල්විය්න ඇම්ජතියවර්'  කග් ිළඨය ිළිතෙදව කකටිකය්න යහද්න.  

iii. ක ෝම්නවු නිම ුම මුර්ති 03 ක් ිළිතෙදව ංග්ය්න.  

 

06 තුක ෝයකේ පු.ර්ීවව. තුග්කය්න යසුව විශ්ාල තුග් කය ිතයක් ෙවට ය් විය  

i. යශ්ණචා් උයසණථිතිවාදයට ංය් ශිල්ිළ්න කදකදක.කු .ම්ක ්න.  

ii. පු.ර්ීවව. තුග්යට ංය් ශිල්ිළ්න තිකදක.කු දක්ව්න.  

iii. ඉ  උදාව .ම් සිුරවම ිළිතෙදව ංග්ය්න.  
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චිත්ර කලාව - III කකොටස    -     කාලය යැය 03 කි   

 

 යහෙ 'ං' 'ආ' 'ඉ' කකොටසණ වලි්න එක් මාෙිකාවක් යම ක් කෙෝ ා ග්්න.  

 

'ං' කකොටස -චිත්ර සක ව.ය 

 

1. .ා. කෙොටක දිය .ා. තුවතිකයෝ 

2. ංර්ද .ාග්රික ජ.ාකිර්. මාවෙක් 

3. මාණු කව දයලක් / ඉරිදා කයො  

 

'ආ' කකොටස - කමෝසණෙ  නිර්මා ය 

1. වුක්ෙරූිළ ස්ව හැාෙලයක් ඇසුරි්න ස ම් වාටියක් නිර්මා ය ක ්න.  

2. යා ම්යරික උයභිද කමෝසණෙ  ඇසුඑරි්න කදො  ක යදකට උචිෙ කමෝසණෙ  නිර්මා.යක් ක ්න.  

3. ංයස 3×5 ප්රමා.කේ කම්ස ක යදක් සැ සිමට මදය ලක්ෂය කක්්නද්ර කකොටකග්. විහිීම ය. මුලු 

කල කමෝසණෙ යක් නිර්මා.ය ක ්න. 

    'ඉ'කකොටස 

1. රූයලාව.යාග්ා යක ප්රචා  යට ං 4×6 ප්රමා.කේ ප්රචා ක ප්රදර්ශ්. පුවු වක් ංක්ෂ  සහිෙව 

විචිත්රව්ව නිර්මා ය ක ්න.  

2. කයොුම්න .වකොවකට සුදුසු ිළට කව යක් නිර්මා ය ක ්න.  

3. කමෝසණෙ  නිර්මා.ය (Fashion Disignin) යටක් සග් ාවක් සදහා සුදුසු දැ්නවිමක් නිර්මා.ය 

ක ්න.  
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