
 
 

G10/2020/RCG(EDU) 

 විෂය ආවරණ ප්රශ්න පත්ර - 2020 

 

 

 

සියලුම ප්රශ්නවට  ිළිතුරු  පපය්න.  

 පහත මාතෘකා හදුනාගෙන පහත පදහ් ප්රශන්වට ිළිතුරු  පපය්න. 

 

1) ගමම විහාරය ඉදිකර ඇති පර්වතය  කුමක්ද? 

2) ගමම ගොඩනැගිල්ට මහල් .......................පම්විතවී  තිබූ බව  ගතාරුරු  පදහ් 
ගේ. 
 

3) ගමම විහාරගේ නිර්මාණ ශිල්ිළයා වනුගේ .......................... 

4) IV බුවගනක බාහු රජ පමගේ අමාතයවරගයකු ූ 

......................................නැමැත්තා විසි් ගමම විහාරය ගොඩනැැංවීම  ක යුුර 

කර ඇත. 

 

5) ගමම විහාරගේ විය්තටගේ ඇති ....................................පහිත ගමෝප්තරය විගශෂ් 
තැනක් හිමිකර ෙනී. 

 

 
6) ගටාව සුපතට පර්වත මප්තකගේ ගේව මෑනිගයෝ නම් චිත්රගේ නිර්මාණ ශිල්ිළයා 

කවගරක්ද? 
 
7) “ර්ගකාත ගවගහර ” දාෙැගබහි හැඩය කුමක්ද? 

8) චෛතය  පම්බ්ධවන ගප් එහි පතර දිපාගේ ඉදිකරඇති වප්ුර විදයා නිර්මාණය  
කුමක්ද? 
 

9) ඝන කැපීම /පායම් පැහීම යන ශිල්ප ක්රම ාාවිතා ගකගරන ජන කටා කර්මා්තය 
කුමක්ද ?  

ගම්පොල යුගයට අයත් ලංකොතිලක විහොරය 
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10) ඉප්ටාම් ගේවප්ථාන වට බිත්ති පැරසීම පදහා ගයාදාේනා අක්ෂර පත්ර 
................................නමි් හැදි්ගේ. 
 

11) ගබාරැල්ගල් ගෙෝතමී විහාරගේ දක්න  ටැගබන ඝතිකාවාදී හද අාාෂගය් නිර්මිත 
සිුරවම කුමක්ද? 

 

 
12) මැදවට  ැම්ිළ  විහාරගේ  සිුරවම්  ..........................ශිල්ප ක්රමය අනුව නිර්මාණය 

කර ඇත. 
 

 අර්ථය පැහැදිලි වනගප ්පම්ුර්ණ වාකය බැගි් ලිය්න. 

13) සිරප්පත    - 

14) මගඩාල් කුු පාව  - 

15) ටකුණු කැපීම   - 

16) ගකෝටම් ර ා   - 

17) ප්නම් ර ා   - 

18) පේම නිදි    - 

19) රත්වත්ගත් අටැංකාරය -  

20) ශිවරම් (ශිඛරය)  - 

21) පාර්ලිගම්්ුරව ුරළ කථානායකවරයාගේ අධිකාරී බටය පැංගක්තවත් ගකගරන 

ගප්ගකෝටය පැටසුම් කළ නිර්මාන ශිල්ිළයා .......................... රීරී්ය. 

22) ශ්රී ටැංකාගේ ප්රථම වර්ණ චිත්ර කථාව ගටප “නට දමය්ති” නිර්මානය කරන 

ටේගේ ...................................ශිල්ිළයා විසිනි. 

23) මයිකල් ඇ්ිගටෝ ශිල්ිළයා නිර්මාණය කරන ටද ිළගය ා මූර්තිය 

................................ මාධයගය් නිර්මාණය කර ඇත. 

24) ටැංකා කාර්මිකය් ාා්ඩ අටැංකාරකිරීම පදහා ාාවිතා කළ ක්රම 02 ලිය්න. 
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25) කහ වර්ණය   විපැංෙත වර්ණය දම් පා  නම් නිල් වර්ණය  විපැංෙත ව්ග් 
කිනම් වර්ණයද? 
 

26) චිත්ර පැංරෛනගේදී ාාවිතා වන පර්යාවගටෝකනය නම් සිේධා්තය කුමක්ද? 

27) ප්නිදර්ශන චිත්ර යනු කුමක්ද? 

 

28) ශ්රී ටැංකාගේ ජාතික ගකායේගේ අසිපති් අර්ථවත් ව්ග් කුමක්ද? 

 

29) ලිගතෝ මුද්රිත චිත්ර ුරිත් ගබෞේධ ප්රගබෝධයක් ඇති කළ ශිල්ිළගයකි. 

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

30) මහනුවර දළදා මාලිොගේ පත්තිු ප්පුව නිර්මාණය ශිල්ිළයා 

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

 පහත මාතෘකා හදුනාගෙන පහත පදහ් ප්රශන්වට ිළිතුරු  පපය්න. 

 

 

31) ප්ථානය      -: 

32) ශිල්ිළයා      -: 

33) ගත්මාව     -: 

34) මාධය හා අදින ටද මුරිළ  වර්ෙය -: 

35) හැගීම් ප්රකාශනය   -: 

්මොනොලිසො 
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36) ගමම විහාරය ඉදි කර ඇති මාධය කුමක්ද? 

37) විහාර ම්දිරය ුරළ ඇති සිුරවම් ................................යුෙය  අයත්ය. 

38) ගමහි දක්න  ටැගබන සිුරවම් අතර පත් පතිය හා .......................වැදෙත්ය. 

39) ගමම සිුරවම් තීු  අතර පැංරෛනය කර ඇති අතර ............................ක්රමය ාාවිතා 
කර ඇත. 
 

40) වාප්ුර විදයා ටක්ෂණ අනුව ගමය .............................විහාර ෙණය  අයත්ගේ. 

 අර්ථය පැහැදිලි වනගප ්පම්ුර්ණ වාකය බැගි් ලිය්න. 

41) නියගපාුර වැව  -: 

42) ත්රිමාන ටක්ෂණ  -: 

43) ේවිතික වර්ණ   -: 

44) අල්ප උ්නත   -: 

45) චුනාර්    -: 

46) අඛ්ඩ කථන චිත්ර  -: 

47) අල්ලියාදු ෙෑම  -: 

48) විජගයෝත් හය   -: 

49) ෙග්ශව්රාෛාර්ය  -: 

50) වෘෂණ කුැංජරය  -: 

 

මැදවල ටැමිට විහොරය  

 

 


