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උත්තර පත්රය - 2021 - ශිල්ප කලා 

පිළිතුරු පත්රය 

1 පත්රය 

1- 02 11- 04 21- 01 31- 03 
2- 01 12- 04 22- 01 32- 01 
3- 04 13- 03 23- 04 33- 02 
4- 03 14- 01 24- 02 34- 01 
5- 02 15- 02 25- 01 35- 03 
6- 01 16- 01 26- 03 36- 04 
7- 03 17- 03 27- 02 37- 02 
8- 03 18- 04 28- 04 38- 04 
9- 02 19- 02 29- 02 39- 02 
10- 03 20- 01 30- 04 40- 03 

(ලකුණු 1*40 = 40) 

II පත්රය 

I. මැටි, ශ්රදි, පන්, ලණු ආදී ඕනෑම සේවභාවික මාධ්ය 5ක් -   ලකුණු 2 යි. 

II. ගැලශ්පන ශ්ත්මා පාඨයක් සඳහා       ලකුණු 2යි.  

III. සුදුසු නිල ලාාංඡනයක රූප සටහන සඳහා      ලකුණු 2යි. 

IV. අච්චු මුද්රණය/සේශ්ටන්ිල් මුද්රණය       ලකුණු 2යි 

V. දිනය, ශ්ේලාව, මාතෘකාව ඇතුළත් ආරාධ්නා පත්රයක් සඳහා    ලකුණු 2 යි 

VI. චාම් වියමන 

VII. පන් ආශ්රිත භාණ්ඩ 5ක් සඳහා - මළු, පන් බෑග්, පැඳුරු, හැඹිලි, ඇතුල්පත් ආදී  ලකුණු 2යි 

VIII. නිවැරදිව වෘත්ය සමාන ශ්කාටසේවලට ශ්බදීම     ලකුණු 2යි 

 

 

 

 

IX. ගුරුශ්ල්ත්තු, මල් ශ්පෝච්චි, වළාං,කළ, පිඟන්, ශ්කෝප්ප ආදි රතු මැටි භාණ්ඩ  ලකුණු 2යි 

X. රුපියල් 385.00 යි.        ලකුණු 2යි 
(මුළු ලකුණු 20) 
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2.  

I. ලකුණු 2  

 

 

 

 

II. ලකුණු 4 

 

 

 

 

 

 

III. ලකුණු 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

I. (1) කැඳහරණය  
(2) මලහරණය 
(3) විරාංජනය        (ලකුණු 2) 

    

  

II. සුදුසු ශ්මෝසේතරයක් ඇඳ ඉවත් විය යුතු ශ්කාටසේ ශ්සේයා කර ශ්හෝ වර්ණ කර තිබිම. (ලකුණු 4)  

III. 10 ශ්පළ ශ්පාශ්ත් 67 වන පිටුව බලන්න.      (ලකුණු 4) 
(මුළු ලකුණු 10) 
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4.   

I. 10 ශ්පළ ශ්පාශ්ත් 69 පිටුශ්ේ ශ්කඳි වර්ීකරණය බලන්න   (ලකුණු 02) 

II. මැරිශ්නෝ බැටළුවා 
දික්ශ්ලෝම බැටළුවා 
ශ්ෙමුහුන් බැටළුවා 
මසේ බැටළුවා       

 
ශ්ලෝම ශ්පර පිරියම් ක්රම 
(1) කාබනීකරණය 
(2) ශ්ලෝම ශ්කඳි විරාංජනය     (ලකුණු 1*4 = 2) 

 

III. ප්රධ්ාන වියමන් රටා ප්රශ්ේෙ 

• චාම් වියමන 

• හිරි වියමන 

• සැටින් වියමන       

චාම් වියමශ්න් ප්රශ්ේෙ 

• චාම් වියමන 

• දික් ොර වියමන 

• හරසේ  ොර වියමන 

• ජටා වියමන  
(ලකුණු 4) 
(මුළු ලකුණු 10) 

 

5.(I) 

• සුවිකාර්යතාව 

• සවිවරතාව 

• හැකිලීම 

• වර්ණය       (ලකුණු 2) 

 

(II) ශ්ජෝ ක්රෂර් 
ශ්රෝලර් ක්රෂර් 
ශ්බෝල් මීල් 
ෆිල්ටර් ශ්ප්රෂේ 
පශේ මීල් යන්ත්රය 

 
විසේතර 10 ශ්පළ ශ්පාශ්ත් 111 පිටුශ්ේ ඇත.     ( ලකුණු 4)  

 

(III) 10 ශ්පළ ශ්පාශ්ත් 120 හා 121 පිටු බලන්න.    (ලකුණු 4)  

(මුළු ලකුණු 10) 
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6. (I) රිබන් වර්ග  

• ශ්ේබි රිබන් 

• සැටින් රිබන් 

• ඕගන්දි රිබන් 

• ශ්ෂේඩඩ් රිබන් 

 

මැහුම් ක්රම 
රිබන් මැසේම, ශ්කළින් මැසේම, ශ්ල්ි  ශ්ඩ්ි මැසේම, නැටි මැසේම, ලූප් මැසේම, ප්රාංශ ගැට මැසේම (ලකුණු 2) 

 

(II) පබළු ශ්යාො ගනිමින් බිත්ති සැරිල්ලකට සුදුසු නිර්මාණයක් ඇඳ තිබීමට (ලකුණු 4) 

(III) ශ්රදි කැබලි භාවිත කර පැච්චවර්ක් ක්රමයට කුෂන් කවරයකට සුදුසු නිර්මාණයක් ඇඳ තිබීමට (ලකුණු 4)  
(මුළු ලකුණු 10) 

 

7. (I)  

• ගල් (කලු ගල්, හුණු ගල්) 

• ශ්ලෝහ (ශ්ලෝකඩ, පිත්තල, තඹ) 

• කිරිගරුඩ 

• ෙැව 

• මැටි (පුලුසේසන ලෙ) 

• ිශ්මන්ති       (ලකුණු 2) 

(II)  අවකාශය, සමබරතාවය, සම්පින්ඩනය, අනුපාතය, විවිධ්ත්වය, ශ්තෝරා ගත් සේථානය, කැපී ශ්පශ්නනසුළු 

බව, නිමාව         (ලකුණු 4) 

 

(III) උෙයාන මූර්තියක් සඳහා සුදුසු නිර්මාණයක් ඇෙ වර්ණ කිරීමට  (ලකුණු 4) 

(මුළු ලකුණු 10) 

 

 


