
සබරගමු පළාත් අධ්යාපද පාපාතමේප්තුව 

Covid 19 - සති පාසල් වැඩසටහද 

චිත්ර ිෂය  

13 පාවද වාර  

කාල  2020.06.18 සිට 2020.06.25 ාක්වා සති  
 

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

ශිල්පීන්තේ කලා කෘති , අෙය   ෙෘ්ය කලා කෘති හා න  මාධ්ය සුරිනන් හුන ාගත් කලා ිර්මා  

විචාරශිලිව රසාස්වාෙයට ලක් කරමින් ස්ව න්ර ිර්මා  සෙහා ාාවි යට ගී. 

නිපුදේා මට්ටම  - 6.3 ඉන්ියානු කලා කරුවන්තේ කෘති අධ්යය ය කරයි.  

පාඩම    - තනමිිර තරෝයි සහ අම්රින ා ්්ිල්පතේ ිර්මා  අධ්යය ය කරමු. 

- කාලච්තේෙ 04 යි 

 

 අංක 1 සිට 10 ෙක්වා ප්රශ්්  සහහා ිළිතුරරු සපයීමතම්රී ී සති රූය සටහන් උයතයෝගී කර 

ගන් . 

 

 

 

 

 

 

 

 යහ  වගුව සම්රූ්  කරන් . 

 

 රූයයට අොළ  
අක්්රය 

ිර්මා තේ  ම ශිල්පිළයා 

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

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

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

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

A B D C 



 

  

 හිස්ේැදට සුදුසු පිළිුර ප ාාතද. 

 

 

5. ‘කපලිගට් යත්’  මපති ඉන්ීය න  කලා සම්රප්රොතයන් ආාාසය ලබා එම ශශ්ලියට  ව 

අ්ථයක් තෙන් ට.......................................................ශිල්පිළයාට හපකි විය. 

6. ඉන්ීය න  සමානතේ සාම්රප්රොයික ජීව  රටා ිර්මා ශීලීව ඉිිනයත් කිරීමට 

................................................ශිල්පිළණිය සමත් වූවාය. 

7. සරලීකර ය, ී ප්තතිමත් යප ලි ව්  හා ඝ  ාාහිර ත්ඛා ආිය ................................ තේ, 

සිුරවම්ර වල කපී තයත   ලක්් යකි. 

8. ....................................................සිුරවමට, සාම්රප්රොයික තහෝ ශ්ාස්රාලීය චිර කලාත  

අවධ්ා ය තයාමු ත ාව  තත්මාවක් මූලාශ්රය ී  ස . 

9. ....................................................සිුරවම ුරිතන් එකිත කාට තව ස් අ  ය සිුරවිලි 

ොමයන් ිරරූය ය කිරීමට සමත්ව ස . 

10. .....................................................සිුරවම, තගාගෑන්තේ ිර්මා වල ෙපකිය හපකි නූ   

වාී කලා ප්රව  ා සහි  ිර්මා යකි.   

 

පාවද පකාටස - චිත්ර කලාව ගගීමම හා රසාස්වාා  

 

1. “හපඩ ල ුරිතන් අූරු තසෞන්ේයක් ෙපීමමට උත්සාහ කළ තරෝයි, ව්  ුරිතන් එයට 

විචිරත්වයක් එක් කරලීමට සමත් විය”.තමම ප්රකාශ්ය හුගතේ ිර්මා  ුරිතන් 

විමසන් . 

 

2. ඉන්ීය න  ජීවි තේ ත ාරුරරු ිළිතබහ ඉ ා සංත ීව විවර යක තයීමට  ම 

චිරමය ාා්ාව සංයමයකින් ුතුරව උයතයෝගී කර ගත් ආකාරය, ්්ිල්පතේ ිර්මා  

සුරිනන් සාකච්ඡා කරන් . 

 

 

 


