
සබරගමු පළාත් අධ්යාපද පාපාතමේප්තුව  

Covid 19 - සති පාසල්  ැඩසටහද 

චිත්ර ිෂය  

13  සර 

 

නිපුදේා      - 6.0 ආගමික හා සංස්කෘතික අංග , පේෝරාගත් පාස් ිෂපාස් කලා 

ශිල්පීතුපේ කලා කෘති , අායේද ාෘයය කලා කෘති හා නද මාධ්ය ඇුරිනතු හුනදාගත් කලා 

නිතමමාණ ිෂචාරශිලි  රසාස් ාා ට ලක් කරමිතු ස් ේතුත්ර නිතමමාණ සාහා ාාිෂේ ට ගී. 

නිපුදේා මට්ටම  - 6.2 ශ්රී ලංකාපන තනේද ා ච චිත්ර හා ූරතමති කලා කුව තුපේ කෘති 

අධ්යද  කරි. 

පහේ ාැක්ප ද රූප සටහතු ඇුරුව කරපගද අසා ඇති ප්රශ්්ද  ලට ුරුනුර ිළිතවරට ගැලපපද 

ඉංග්රිසි අ අක්යර   රහතු වල ලි තුද.   

  

 

1. එකලස් කිිනප් ශිල්ප ක්රම ට කර ඇති නිතමමාණ ට අාාල අක්යර  කුමක්ා ? 

(........) 

 

2. මිශ්ර මාාය සහ මිශ්ර ේාක්යිකක මැ චහත්ීම් ප  ාා ගනිමිතු කරද ලා උච්ච 

තනේද ා ච නිතමමාණ ට අාාල අක්යර  කුමක්ා ? (........) 

 
 

3. ස්ටැතුලි අපේසි අංහ ශිල්ිළ ා ිෂසි අතු ශ්ාසත්්රාලීය   කලා ලක්යණ  ලිතු බැහැර  

කරද ලා නිතමමාණ ට අාාල අක්යර  කුමක්ා ? (........) 

 

4. තිස්ස රණසි අංහ ිෂසි අතු කරද ලා නිතමමාණ ට අාාල අක්යර  කුමක් ා ? (........) 

 

 

5. ඒ මාතමක් ශිල්ිළ ා ිෂසි අතු  ුක්ේ කරද ලක්යණ සතවේ  කරද ලා නිතමමාණ ට 

අාාල අක්යර  කුමක්ා ? (........) 

 

A B C D E 



පකටි ිළිතවුව සප තුද. 

1. ිෂසි අ ද සි අ  පසේ ශ්රි ලංකාපන තනේද ූරතමති කලාපන ද  ලශ්ලි ක් හිතව 

කිිනමට පුපරෝගාමි වූ ශිල්ිළ ා කවුුවතු ා ? .................................................. 
 

2. ප්ලාස්ටික් පබෝේල්  ල  චගටි හා ිෂිෂර සතවේ හැඩ ිනද්ම ාණුකූල  හා 

සමබර  ප  ාා ගනිමිතු ඒ  මාතමක් ශිල්ිළ ා කල නිතමමාණ  කුමක් ා ? 

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

 

3. තවතුුන ආගමික සාතවේය පත්මා ක් ිෂය  කරගනිමිතු තිසස් රණසි අංහ තු 

ිෂසි අතු කල නිතමමාණ  කුමක් ා ?............................................................. 

 

4. ශ්රී ලංකාපන තනේද  ුක්ේ කලා රුුවකුලපආ ආර්ාක ා පලසි අතු 

හැ චතුප ද ශිල්ිළ ා කවුුවතු ා ?.............................................................. 
 

 

5. ේාුවණය  හා පබලහීදත්   සි අව ම කාපේ නිතමමාණ ක් ා ?.................... 

 

II පක ටස 

 ුහගේ රචදා. 

1.  

I. ආ ේදගේ ශ්රී ලාංය   තනේද ා ච කලාපන ආර්ාක ශිල්ිළ ා සහ 

ඔහුපේ නිතමමාණ ක් ද් කරතුද. ( ලකුණූ 02 ) 
 

II. “ මිනිසා සහ බල්පලෝ ” කලා නිතමමාණ  කළාත්මක ඇගයීමක් කරතුද. 

( ලකුණූ 05 ) 
 

 

III. ශ්රී ලංකාපන තනේද ා ච චිත්ර ශිල්පීතු ආාාය  ලබාගත් ුරපරෝපී  කලා 

ප්ර දේා සහ ාකුණු ආසි අ ාු  ස්ප්රාා තු ිළිතබා ඔවුතුපේ චිත්ර නිතමමාණ 

ඇුරිනතු ිෂමසතුද. ( ලකුණූ 08 ) 

 

2.  

I. ශ්රි ලාංය   තනේද ූරතමති කලා ක්පයේත්රපආ පුපරෝගාමි ශිල්ිළ ා සහ  ඔහුපේ 

නිතමමාණ ක් ද් කරතුද. ( ලකුණූ 02 ) 
 

II. ශ්රි ලංකාපන ු ේද ා ච කලාපන ලශ්ලීය   ලක්යද පකටිප තු ිෂසේ්ර 

කරතුද. ( ලකුණූ 05 ) 
 

 

III. ස්ප්රාාප තු ඔේබට ිය  ලාංය   තනේද ූරතමති ශිල්ිළ ාපේ මාාය ාාිෂේ  

සහ ශිල්ප ක්රම ිළිතබා ූරතමති නිතමමාණ ඇුරිනතු ිෂමසතුද. ( ලකුණූ 08 ) 


