
 

 

  

නිපුනතාලය    - 6.0 ආගමික හා සංස්කෘතික අංග , ත ෝරාගත් තෙස් විතෙස් කලා ශිල්පීන්තේ කලා 

කෘති, අෙය   ෙෘ්ය කලා කෘති හා ජ  මාධ්ය ඇුරිනන් හුන ාගත් කලා ිර්මමා  විාාරශිිව  රසාස ්ාෙට  ල් 

කරමින් ස්  න්ත්ර ිර්මමා  සෙහා ාාවි ට  ගී. 

නිපුනතා මට්ටම  - 6.3 ඉන්දිටානු කලා කරු න්තේ කෘති අධ්යට ට කරයි.  

පාඩම    - තජමිිර තරෝයි සහ අම්ින ා ්්මගිල්තේ ිර්මමා  අධ්යට ට කරමු. 

 අංක 01 සි  10 ේ ා ප්රශ්්  සහහා ිළිතුරරු සපයීමතම්ී ී ඇති රූය ස හන් උයතටෝගී කර ගන් . 

 

 

 

 

 

 

 

 යහ   ගු  සම්ප්ම  කරන් . 

 

 රූයට  අොළ  

අ්්රට 

ිර්මමා තේ  ම ශිල්ිළටා 

01.       A ............................................................ ................................ 

02.       B ............................................................ ................................ 

03.       C ............................................................ ................................ 

04.       D ........................................................... ................................. 

 

A B D C 

පළාත් අධHdපන  දෙපාර්තදේන්තුල සබරගමුල - සති පාස 

සතිට-  08 

Prepared by- ත්.  ීකා ිළ රටේමශ්ී 

රත් පුර අධ්යාය  කලායට -තසෞන්ේමට අංශ්ට 

වි්ට -චිත්ර කලා  

 13 fY%Aණිට 



 

 

 හිස්තැනට සුදුසු පිළිතුර දයොෙන්න. 

 

 

5. ‘කපිවගට් යත්’  මපති ඉන්ීට ජ  කලා සම්ප්රොතටන් ආාාසට ලාා මම ෛශ්ිවට     අ්මයට් 

තෙන්  .......................................................ශිල්ිළටා  හපකි විට. 

6. ඉන්ීට ජ  සමාජතේ සාම්ප්රොයික ීව   ර ා ිර්මමා ීලීව  ඉදිිනයත් කිීමම  

................................................ශිල්ිළණිට සමත් වූ ාට. 

7. සරීවකර ට, ීප්තිමත් යප ිව  ්ම  හා ඝ  ාාහිර ත්මඛා ආදිට ................................ තේ, 

සිුර ම්  ල කපපී තයත   ල්් ටකි. 

8. ....................................................සිුර ම , සාම්ප්රොයික තහෝ ශ්ාස්ත්රාීවට චිත්ර කලාත  අ ධ්ා ට තට මු 

ත     තත්මා ් මූලාශ්රට ී  ඇ . 

9. ....................................................සිුර ම ුරිතන් මකිත කා  ත  ස් අ  ය සිුරවිිව ොමටන් ිරරූය ට 

කිීමම  සමත්  ඇ . 

10. .....................................................සිුර ම, තග ගෑන්තේ ිර්මමා  ල ෙපකිට හපකි නූ    ාී කලා 

ප්ර   ා සහි  ිර්මමා ටකි.   

 

දෙලන ද ොටස - චිත්ර  ාල ගගීමම ාා රසාස්ලාෙය 

 

1. “හපඩ ල ුරිතන් අපරු තසෞන්ේමට් ෙපකීම  උත්සාහ කළ තරෝයි,  ්ම  ුරිතන් මට  විචිත්රත් ට් ම් 

කරීවම  සමත් විට”.තමම ප්රකාශ්ට ඔහුතේ ිර්මමා  ුරිතන් විමසන් . 

 

2. ඉන්ීට ජ  ීවවි තේ ත  රුරරු ිළිතාහ ඉ ා සංත ී  වි ර ටක තටීම   ම චිත්රමට ාා්ා  

සංටමටකින් යුුර  උයතටෝගී කර ගත් ආකාරට, ්්මගිල්තේ ිර්මමා  ඇුරිනන් සාකච්ඡා කරන් . 

 

 

 


