
 

 

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

, අෙය   ෙෘ්ය කලා කෘති හා ජ  මාධ්ය ඇුරිනන් හදු ාගත් කලා ිර්මමා  විාාරශිිව  රසාස් ාෙට  ල්  කරමින් 

ස්  න්ත්ර ිර්මමා  සෙහා ාාවි ට  ගී. 

නිපුනතා මට්ටම  -  6.   අධි ටථා්මථ ාදී /අධි ාත්වික ාදී කලා ප්ර   ාත  ුරතරෝගාී    කලා  කුව න්තේ 

කෘති අධ්යට ට කරි..  

පාඩම    -  6.4.1      සැල් තෙෝ්ම ඩාිවතේ සිතු ම් අධ්යට ට කරු. 

      6.4.2      ෆී්රඩා කාතලෝතේ සිතු ම් අධ්යට ට කරු. 

 අංක 1 සි  10 ේ  ා ප්රශ්්  සහහා ිළිතතුුව සැයීමතම්දී දී ඇති ූපය ස හන් පයතටෝී  කර ගන් . 

 

 

 

 

 

 

 යහ   ගු  සම්පූ්ම  කරන් . 

 

 ූපයට  අොළ  

අ් ්රට 

ිර්මමා තේ  ම ශිල්ිළටා 

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

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

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

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

 

පළාත් අධHdපන  දෙපාර්තදේන්තුල සබරගමුල - සති පාස 

Prepared by- ත් .  දීකා ිළ රටේමශ්ී 

වි්ට -චිත්ර කලා  

 13 fY%Aණිට 

A B D C 



 

 

 හිස්තැනට සුදුසු පිළිතුර දයොෙන්න. 

 

5. සැල් තෙෝ්ම ඩාිවතේ සිතු ම්  ල.......................................................ආත ශ්ටන්තගන් යැ   ැඟු  

තත්මා ුරලාට. 

6. සිේමන් තෆ්රොි.ගේතේ ................................................සංකල්ය ඩාිවතේ ිර්මමා කර ට  පලයා ඇ  

7. සැල් තෙෝ්ම ඩාිවතේ, .......................................................සිතු තම්,  ැගිතර  ඔරතලෝුර සහ කූඹින් 

සංත්  ාත්මක  ේ  ා ඇ  

8. අධිටථා්මථ ාදීන්තේ විශ්් ාසට්    , ිරන්ෙ සමඟ......................................“C” ූපයතටන් ෙැ් ත   

සිතු ම සහහා වි්ට වී ඇ . 

9. කාතලෝතේ චිත්ර කලා ාා්ා  සහහා මැ් සිකාු  ජ  කලා න් හා..................................... 

කලා ිර්මමා   ල ල් ්  පලයා ඇ .  

10. “B” ූපයතටන් ෙැ් ත   සිතු ම තුිතන් තයෞද්ගිවක..................................................... සංත්  ාත්මක  

සතුන් මඟින් ිරූපය ට තකත්ම. 

11. “D” ූපයතටන් ෙැ් ත   සිතු තම් ප්රධ්ා  ූපය  න්තන් තෙටාකාරටිනන් ඉදිිනයත් කර  ෆී්රඩාතේ 

..................................................ට. 

12. කාතලෝතේ ිර්මමා  ල අපූුව...................................හා.........................ස් ාා ට ිරසා 

අධි ාත්වික ාෙතේ ප්රධ්ා  ශිල්ිළිරට්  තලස ිළිත ගැතන්. 

 

දෙලන ද ොටස - චිත්ර  ාල ගගීමම ාා රසාස්ලාෙය 

 

1. අධි ටථා්මථ ාදී /අධි ාත්වික ාදී කලා ප්ර   ාත  ූලිවක ල් ්  තමො  ාෙ  

2. සැල් තෙෝ්ම ඩාිවතේ සහ ෆී්රඩා කාතලෝතේ ිර්මමා  ල ුරවිතශ්ත් ා  ගු ග  කරන් . 

3. “ම ංකල්ිළ  පත  හා සිින  තලොත  ූලල ධ්ාූනන් සමඟ ම සින් සම්මාෙම් වීම අධි ාත්වික ාදිටාතේ 

අ ශ්ය ා ට්   විට” ඩාිවතේ සිතු ම් ඇුරතරන් විමසන් . 

4. කාතලෝ,  ම තයෞද්ගිවක හැඟීම් රසිකටා ත   තග  ටාම  ස්  ආතල්ඛ්ය තටොොගත් ආකාරට ඇටතේ 

ිර්මමා  තුිතන් විමසන් . 

 

 

 

 


