
ශ්රී ජයව  ර්ධනපුර ජයඅධයාඳන ජයකලාඳ  

11 ජයශ්රේණි  ජය-02 ජය ාර ජයඳරීක්ෂණ  

චිත්ර ජයකලා  ජය- ජය1ශ්රකොටස 

කාල - ජයඳැ  ජය- 01 

ඳහත ජයසහන් ජයරඳ  ජයඋඳශ්ර ෝගි ජයකර ජයශ්රෙන ජයඅංක ජය01 ජයසිට ජය05 ජයශ්රතක් ජයප්රශ්නන ජය ල ජයිස් ජය

තැන් ජයපුර න්න 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 . මෙෙ බුද්ධ ප්රතිමෙව  .................................................මේ දක්නට ලැමෙන විශවල හිඳි පිළිෙයකි. 

02 . මෙය ..................................................... යුගයට අයත් මේ. 

03 .  මෙෙ බුද්ධ ප්රතිමෙවමේ ුද්ව  ................................................ මේ. 

04 . මෙෙ ප්රතිමෙවමේ ීව යය ැළළි ......................................මඛාව ආකවයමයන් නිඛෙවණය කය 

තිමමේ.  

05 . පිහිටි ගමේ ස් භව ය අනු  මනලව ඇතිම ෙැවින් මෙෙ ප්රතිමෙව ට නන්ීයය 

.................................... කලව සම්ප්රදවමේ  ආභවයය ලැබුණු ෙ  විද් ුනන්ම  ෙයයි. 

 

අංක ජය06 ජයසිට ජය10 ජයශ්රතක් ජයදී ජයඇති ජයප්රශ්නන ජය ලට ජයශ්රකි  ජයිළිතුරරු ජයසඳ න්න 

06 . ෙංගල ඇදුමින් සැයසුණු යරුණමයකුම  විලවසමයන් නිරූපනය කය ඇතිම හිංදු 

මලෝකඩ මූඛතිමය කුෙක්ද?........................................................................................... 

07 . ස් භවවික හව යවත්වික හැඩ ම නු ට නිරූපනවත්ෙක හව  ුක්ය හැඩ භවවියව 

කයමින් යුමයෝපීය මූඛතිම කලව  ම නස් කළ ශිේපියව කවුද? 

............................................................................... 
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08 . මපොත්ගුේ  විහවය පුතිමෙව  මලස සැලමකන්මන් කුෙන ප්රතිමෙව ද? 

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

09 . ගජෙෑන්  නෙැතිම ප්රසිදද්ධ කවුනන් රිතයය නිඛෙවණය කළ කවුනන් ශිේපියව කවුද? 

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

10 . මන ලුම් ශවකමේ ිතද්ෙයවනු කූල හැඩ භවවිය කයමින් මපොමළොන්නරු යුගමේ නදිකළ 

ගෘහ නිඛෙවණය කුෙක්ද?.......................................................... 

 

අංක ජය11 ජයසිට ජය15 ජයශ්රතක් ජය ජයදී ජයඇති ජයඑක් ජයඑක් ජයප්රශ්නන ට ජය ාාත් ජයනි රදි ජයිළිතුරර ජයශ්රතොරා ජය

ඊට ජය ි න් ජයඉරක් ජයඅඳින්න 

11 . මපොමළොන්නරු යුගමේ හුද ව හින්දු මද්  ප්රතිමෙව මෙොමහොෙයක් නිඛෙවණය කය ඇතිම 

ෙවධය  

1). කලුගේ ය.                           11). මලෝකඩ  ය.                  111). ෙැටි  ය.           1V). ෙදවෙ ය. 

12 . යුද්ධමේ බිහිසුණ ෙ  හව මිමේච්ජත් ය දැක්ම න පැේමලෝ පිකවමසෝ ම  සිදුන ෙ 

1).  ගු ඛණිකව නම් මේ. 

11).  ැලමපන කය නම් මේ. 

111). අවි මනොන්හි යු තිමමයෝ නම් මේ. 

1V).  යලීන්  වදකයව 

13. මද් වයවධනව  හව බුදුන්  හන්මස් සංකස්සපුයය  ැඩීෙ යන සිදුන ම් මදක දැකිය හැකි 

මපොමළොන්නරු යුගයට අයත් විහවයය කුෙක්ද? 

1). ලංකවතිමලක පිළිෙමගය 

11). මපොත්ගුේ විහවයය 

111). ථූපවයවෙ පිළිෙමගය 

1V). තිම ංක පිළංෙමගය 

14). නසුරුුදණි මපම්යු ල ුනළින් නිරූපණය  න්මන් සවලිය හව අමශෝකෙවලව ෙ  

පැ සූමේ.. 

1). H.C.P මෙේ  ෙහයව 11). D.T මද්මේන්් ෙහයව 111). මසනයත් පයණවියවන ෙහයව 

1V). ආනන්ද කුෙවයස් වමි ෙහයව 

15). අේකන පිලිෙයට ෙලපව ඇතිම ප්රසිදද්ධ නන්ීයය කලව සම්ප්රදවය... 

1). අෙයව තී           11). ගුප්ය                    111). පේල                           1V). ෙථුයව 
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අංක ජය16 ජයසිට ජය20 ජයශ්රතක් ජයදී ජයඇති ජය චන ල ජයඅර්ථ  ජයඳැහැදිිත ජය නශ්ර් ජයසම්පූර්ණ ජය ාකය ජය

බැගින් ජයලි න්න 

16). වීයවසන................................................................................................................................................................. 

17). උෂ්ණීයය.............................................................................................................................................................. 

18). මයෝස යුගය........................................................................................................................................................ 

19). මප්රස්මකොකෝමකෝ............................................................................................................................................... 

20). ක්යවයස්කියුමයෝ.............................................................................................................................................. 

අංක ජය21 ජයසිට ජය25 ජයශ්රතක් ජයදී ජයඇති ජයරඳසටහන් ජයශ්රකොට් ජය ල ජයසමීඳ ජයසබදතා  ක් ජය

දක් න ජයරඳසටහන ජයඉදිරිශ්ර න් ජයඇති ජයA.B.C.D.E  න ජයඒ ා ජයඅුරරින් ජයශ්රතෝරා ජයඑිස ජය

අක්ෂර  ජයතිත් ජයඉරමත ජයලි න්න 

21 

 

 ...................... A 
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 ...................... B 
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 ..................... C 
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 ................. 
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25 ...................... E 

 

 

අංක ජය26 ජයසිට ජය30 ජයශ්රතක් ජයදී ජයඇති ජයඑක් ජයඑක් ජය ාකය ජයශ්ර ිස ජයිස්තැනට ජයසුදුසු ජය චන  ජය

 චන ජයශ්ර ොදා ජයසම්පූර්ණ ජයකරන්න 

 

26). A ෙවඛක් ශිේපියව විසිදන් නිඛෙවණය කළ සකුන්යලව චිත්ර මේ  ඛණ ෙවධය 

...................................... ය.  

27). ........................................ශිේපියව විසිදන් සන්නිදඛශන චිත්ර කලව ට මෙන්ෙ ෙතිමක් 

ශිේපයටද න  ශශලියක් හදුන් ව මදනු ලැබුමේය. 

28). පන් කුළිය බුදුපිළිෙමේ දකුණතිමන් ..............................ුද්ව  නිරූපණය මකමඛ. 

29). මපොමළොන්නරු යුගමේ මහොදෙ සදකඩපහන හව ුදයගල දක්නට 

ලැමෙන්මන්....................................... ............................නදිිතපිටය. 

30). වීනස් ඩි මම්මලෝ නෙැතිම ග්රීක මූිතතිමය නිඛෙවණය කමේ................................................. නෙැතිම 

ුදඛතිම ශිේපියවය.  

 

ප්රශ්නන ජයඅංක ජය31 ජයසිට ජය35 ජයශ්රතක් ජයදී ජයඇති ජයප්රශ්නන ජය ලට ජයF,G,H,I,J  න ජයරඳ ජයසටහන් ජය

ඇසුශ්රරන් ජයිළිතුරරු ජයසඳ න්න 

 

 

 

 

            F   G       H        I          J 

31).  F අක්යයමයන් දැක්ම න්මන්........................................................සිදත්යයවම  සිදුන ෙකි. 

32).  G අක්යයමයන් දැක්ම න කලව කෘතිමය ....................................................ශිෂ්ඨවරවයයට අයත් 

මේ. 
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 33).  H අක්යයමයන් දැක්ම න කි  න ජයළම ා ජයනැෙැතිම චිත්රය අදින ලද්මද් 

..................................නම් ්විඩ ජවතිමක සිදත්යමයකි. 

34). I අක්යයමයන් දැක්ම න .........................................................නෙැතිම මූඛතිමය මිසය 

ශිෂ්ඨවරවයයට අයත් මේ. 

35). J අක්යයමයන්  දැක්ම න ෙිකේ ආන්ජමලෝ නිඛෙවණය කළ 

...................................................මූඛතිමය .කිිතගරුඩ ෙවධය මයන් නිඛෙවණය කය ඇය. 

 

ඳහත ජයදැක්ශ්ර න ජයරඳ  ජයහඳුනාශ්රෙන ජයප්රශ්නන ජයඅංක ජය36 ජයසිට ජය40 ජයදක් ා ජයදී ජයඇති ජයඋඳ ජය

මාතෘකා ජය ලට ජයඅදාල  ජයඅර්ථ ත් ජය ාකය ජය05ක් ජයලි න්න 
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