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නම / අංකය : ......................................................
 සියළුම ප්රශ්න වට ිළිතුරු  පපය්න.
1) පරාට 26 ක් එකම ලී ඇණයක

පම්බ්ධ කර නිර්මාණය කර ඇති ගෘහ

නිර්මාණාත්මක අංගය .....................................නමි් හදු්වයි.
2) මමම මගාඩනැගිල්ට iii වික්රමබාු  රු  පමම දි  ූ ......................................නමි්
හඳු්වයි.
3) දැව

මාධයමය්

නිර්මාණය

කර

ඇති

මමම

මගාඩනැගිල්ට

........................................ශිල්ිළයා විසි් නිම වන ටද්දකි.
4) මද්වාටය

ඇුරළුවන

....................................අංගම

ප්ථානම
දු මවකු

නිර්මාණය

කර

ඇති

කිරි මපාවන මව කැ යම දක්න

ටැමේ.
5) ිළහිඹියා ගම්මාළු දැවමය් අල්ප උ්නත ශිල්ප ක්රමය ය මත් කැ යම් නිර්මාණය
කර ඇති මමම මගාඩනැගිල්ට ...................................ුගගම විශිෂ් නිර්මාණයකි.
6) මහනුවර ුගගය අයත් “අලි ඇුර් ද්ීම ” නැමැති සිුරවම හමුවන මට් විහාරය
කුමක්ද?........................
7) මමමටෝ ි වයිමන් මපායා ගත් “වීන් ි  මමමටෝ ”නැමැති මූර්තිය නිර්මාණය කළ
ශිල්ිළයා කවමරක්ද?
8) ද්දු නිම්න වැසිය් මටෝහ වාප්ුර කිරීමම් තාක්ෂණමය් පරිනතව සිටි බව
පාක්ි වශමය් දි රිපත් කළ හැකි මූර්තිය කුමක්ද?
9) මමානලිපා නමි් ප්රක දැන ූවවර් මක ුරකාගාරම ප්රදර්ශනය තබා ඇති මතල්
පායම් සිුරවම නිර්මාණය කර ඇත්මත් කුමක් මතද?
10)

“මපරිය තම්ි සුබ්රමනියම් ”ශිල්ිළයා විසි් නිර්මාණය කළ අග්තියර් හා
විනයගර් නැමැති සිුරවම දක්න ටැමබන මකෝවිට කුමක්ද?...............................

11) මේරි යූනුප්මේ ප්රබට කාූන් රරිතය කුමක්ද?
12) මප්රප්මකෝ සිමකෝ යනු කුමක්ද?
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13) මහනුවර දළදා මාිතගම පත්තිරිප්පුව නිර්මාණය කළ ශිල්ිළයා............................
14) හි්දු කටාමේ ආභාෂය හා ිළකාමපෝමේ ඝතිකවාී චිත්ර ෛශලිම ආභාෂය පහිතව
තමා ආමවණික චිත්ර ෛශලියක් මගාඩනාා ගත් ූතතන ුගගම ප්රවීන චිත්ර ශිල්ිළයා
නම් කර්න....................................
15) “කියවන ළමයා ”නැමැති සිුරවම ඇඳි චිත්ර ශිල්ිළයා හඳු්ව්න.............................
 අර්ථය පැහැි ලි වන මප් පම්ූර්ණ වාකය බැගි් ලිය්න.
16) ඝතික වාදය

:

17) චූනාර්

:

18) කියමරෝප් කූමරෝ

:

19) පට් ල් වැඩ

:

20) හයිමරෝේලිිළක්ප්

:

 පහත මාතෘකා හඳුනාමගන ිළලිුරු  පපය්න.
ගල් විහාරම හිඳි බුද්ධ ප්රතිමාව

21) මමය කිනම් ුගගය අයත්ද?.......................................................................
22) මමම ිළිතමම මුද්රාව කුමක්ද?.....................................................................
23) මමම ිළිතමම චීවරම රැලි .....................................ගනී.
24) මමම ප්ථානම දැක්මවන තවත් ප්රතිමා 02 ක් නම් කර්න...............................
25) මමය කරවන ටද්මද් කුමන රෙුරමා විසි්ද?....................................................
26) මපාමළා්නු  ුගගම හමු ූ හි්දු මූර්ති 02 නම් කර්න................................
27) හි්දු මකෝවිටක ිළවිසුම් මදාරටුව අටංකාර කරන ප්රධාන නිර්මාණය
කුමක්ද?...................
28) ටාක්ෂා කාර්මිකයි් භාණ්ඩ අටංකාර කරන ප්රධාන නිර්මාණය කළ ක්රම 02 ක්
ලිය්න.
29) මවප්මුු ණු වර්ග කීපයක

මබි ය හැකිය.රාක්ෂ ගණය අයත් මුු ණු 02 නම්

කර්න.
30) දසුු මුණි විහාරම දැකිය හැකි පල්ටව කටාව අයත් කැ යම් 02 නම් කර්න.
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31) බුදු් වහ්මප් බුදු වීම දැක්වීම මයාදා ග්නා මුද්රාව පහ උ්වහ්මප් අනු්මේ
දුමක්ී දුක්වන අවප්ථා පඳහා මයාදා ග්නා මුද්රාව නම් කර්න.
32) මූර්තියක් ඇඹීම මහෝ මනළීමම් ී අඩක් මුර කර මප්වීම ..............................නම්
මේ.
33) අනුරාධුර ුගගය අයත් ප්කුලිය බුඳු ිළිතමම

දකුණති් දැක්මවන ප්රතිමාව

කුමක්ද?.................................................
34) කා්තාව් 5 මදමනකු මයාදාමගන නිර්මානය කළ කටයක හැඩය ගත් පැරසිල්
මමෝප්තරය .........................................නම් මේ.
35) ි ය පායම් චිත්ර කටාමේ ප්රවීනමයකු ූ .........................................ශිල්ිළයා
ටංකාමේ ප්රථම චිත්ර කථා ශිල්ිළයා මේ.


පහත මාතෘකා හඳුනාමගන දැක්මව ප්රශ්න වට ිළිතුරු  පපය්න.
අවප් රාත්රී මභෝෙන පංරහය

36) ප්ථානය

-:

37) වර්ණ මාධයය

-:

38) ශිල්ිළයා

-:

39) වර්ණ ගැ්වීමම් ෛශලිය -:
40) හැඟීම් ප්රකාශනය

විෂය ආවරණ ප්රශ්න පත්ර - 2020

-:

