
13 ශ්රේණිය ත ශ්කතුරු හ  ස ්නිවේශ්න ත කසෂණය ත ව  ත ්යත - ජූවේ 2ව සිට ජූලි 03  ෂණ ස  

13.1 පරිග තශ්ේ ත  තැඹු හ   ස අතසගක දිශසතය ගශ්නය ත කුයි. 

ත්රිමාණස  ප ප කසෂණය ත  

පැරණි චිත්රපවල  ක්නටව  ැුණු  ්වීමානට රප ෙලුවලව තාන සසස  ාන්නණය  ෙ  කන නිමින්  ිමපකලට 

චිත්රපවල  ති  ්රිානට රප ාන්නණය  ිමසන චිත්රපවල  සීවීම වල ල්ධනට  ීම තානටීමට ාන්නණය ව නුවල 

ිමපකලන ති  සපැස  යුනල් ෙ  කන නිමින්  ටරඹ් ටනව චිත්රපව රස ිඳීමාව ස සන තාන 

ශ් ෝශ් ෝ ග්රැෆිෂණ ප්රයිම්බ  ්ැකීමශ්්බ කසෂණය ත 

ෙලටත් ස ථනට ක රනා කරට  ක රප ක ප්රි ිම්බව  කැාරන කනය  ුළළ ාැ් පත් කර නිමින්  ය  ෙලටත් 

ක්ධශට ා  ්න ාා කැ්නීමා සඳහන ොා ානත්ණය  ෙ  කන නුව  වයිනෙව ෙහෝ ිඳව නි ිමහිසුු  ජලිමාන රනා 

කිරීේබදී ොා ෙ  කන නිමයින 

කසටුනි චිත්රපට  

කුඩන කරුල් ෙේ ෝ ා ලැඩිහිටි ් ෙේක ප්රි ාා නයන ්න ලට කනන්්  චිත්රපව තාන ජටප්රි  ීම තත්ෙත් ේබලනෙ හි 

රප ්රිානට ෙ ස ිම්ධානය  ලට ිමසනත් ස සඳහන ෙ  කන න් ටන ාුකාකනයන සහ ාන්නණයෙද යුයුු ල ිමසනත් න 

අංකික ර ය ්ං්කකු ත  

සයගීා ිම්ධානයෙදදී සහ සයස කරයෙදදී පරිනයක  හන ටීමට ාුකාකනයන ෙ  කන නැනීා ල්ධාානටෙදදී කැක නා 

හැකි නගීා පටිනා කිරීා ෝ ා ිඳිඳන ගීා සයෙ ෝන කිරීා ාගි්  ශ්රනලක රසිඳ් කට  ලැඩි කිරීාත් ටනක රවන 

ිම්ධානය  කිරීා සඳහනත් ටලාා සයස කරය ාුකාකනයන භනිඳාන කරුව  ැෙේනයෝ ා ොා ිමණ පනකට සයයු්නා 

ාැටි,සයඛ්නයක වවි ිඳන ාැටි ෙ  කන නිමින්  පහසු ආකනර ව නවඩන කර ාවන නැනීාවක,නලශ ිඳෙවක ිමලෙස  ිටව 

ිමෙලස  රයන ශන න ප්වනි  භනිඳාෙ ්  ටැරඹීාව ෙහෝ සල්  දීාවක හැකි නල තාන 

අභ්යස්  

1න21 ලට ිට ලෙස  ටල ටැඹුරුාන 3්න සඳහන සකනහරය ෙක් ටන 

2නනයකිා ප්රජනල්න  ුව කලරවිකඑයහි ලනිට නලනිට සනක්ඡාන කර් ටන 

3නපරිනයක සහ ිනිමසන නාර ති  ප්රනනටාා ෙලටස කුා්නකඑ 

4නිනිමසනව කැිම  හැකි හැඟී්බ 4්න ලි ් ටන 

5නුණ්වධි  ිඳකනශට  ිඳ  හැකි හැකි නල්  ො ටලනකඑ 

 

්ැකසුමාණ  

රිටක නත්ාටන ක ා න  

ර/ෙනෝයකුඹුර ානිඳන 


