
                              ශ්රී ජයවර්ධනපුර අධයාපන කලාපය   
                    ஸ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுரா கல்வி மண்டலம் 

               Sri Jayawardhanapura Education  Zone 
 
 

AL/2020/54/S-I 
 
සියලු හිමිකම් ඇවිරිනි/ முழப் பதிப்புரிமையுமையது /All rights reserved ]         
 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර අධයාපන කලාපය ශ්රී ජයවර්ධනපුර අධයාපන කලාපය ශ්රී ජයවර්ධනපුර අධයාපන කලාපය ශ්රී ජයවර්ධනපුර අධයාපන කලාපය ශ්රී ජයවර් 
Sri Jayawardhanapura Education  Zone  Sri Jayawardhanapura Education  Zone Sri Jayawardhanapura Education  Zone Sri Jayawadhanapura 
ஸ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுரா கல்வி ைண்ைலம் ஸ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுரா கல்வி ைண்ைலம் ஸ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுரா கல்வி ைண்ைலம் ஸ்ரீ ஜெய 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර අධයාපන කලාපය ශ්රී ජයවර්ධනපුර අධයාපන කලාපය ශ්රී ජයවර්ධනපුර අධයාපන කලාපය ශ්රී ජයවර්ධනපුර අධයාපන කලාපය ශ්රී ජයවර් 
Sri Jayawardhanapura Education  Zone  Sri Jayawardhanapura Education  Zone Sri Jayawardhanapura Education  Zone Sri Jayawadhanapura 
ஸ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுரா கல்வி ைண்ைலம் ஸ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுரா கல்வி ைண்ைலம் ஸ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுரா கல்வி ைண்ைலம் ஸ்ரீ ஜெய 

                                     අධයයන පපාදු සහතික පත්ර (උසස් පපළ) විභාගය - 2020 
                    கல்விப் ஜபாதுத் தராதரப்  பத்திர(உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2020  

                 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination - 2020 
 
  පපරදිග සංගීතය             I         13 ශ්රේණිය                                                                 පැය පෙකයි 
   கீமழத்ததய சங்கீதம்    I         தரம்   13                                                 இரண்டு ைணித்தியாலம்  
  Oriental Music               I      Grade 13                                                         Two hours 
                                                    

                                                          අවසාන වාර පරීක්ෂණය - 2020  

                                                                                                   
                                                                                                       විභාග අංකය: .......................................... 
 
 
   උපපෙස්:  
* ප්රශේන සියල්ලටම ශ්මම පත්රශ්ේ පිළිතුරු සපයන්න. 
 

• අංක 01 සිට 30 දක්වා ප්රශේන වලට පිළිතුරු සැපයීශ්ම්දී නිවැරදි ශ් ෝ ඉතාම ගැළශ්පන ශ් ෝ පිළිතුර ශ්තෝරා ඊට   
අදාල අංක ප්රශේනය ඉදිරිශ්ේ ඇති වර න තුළ ලියන්න. 

 

1. "නාදශ්යන් ශ්තාර ගීතයත්, නාදශ්යන් ශ්තාර සේවරයත්, නාදශ්යන් ශ්තාර නැටුමකුත් ශ්නාමැති වන අතර ඒ සියල්ල   
     නාදය ආත්ම ශ්කාට ශ්ගන ඇත." සංගීතය පිළිබඳව ඉ ත අද ස ඇතුලත් ග්රන්ථය වනුශ්ේ, 
              (1) නාටය ශාසේත්රය           (2) සංගීත පරිජාන             (3) සංගීත රත්නාකරය   
              (4) ඔක්සේෆර්් ශබ්ද ශ්කෝෂය           (5) බෘ ත්ශ්ේශී                                                                          (........) 
 
2. කර්ණාටක සංගීත පේධතියට ආශ්ේනික රාගයකි. 

              (1) භෛරව  (2) කාලිංගඩා     (3) ජයජයවන්ති (4)  ංසධ්වනි     (5) ආසාවරී                       (........) 
 
3. පිළිශ්වළින් කාෆි  ා ඛමාජ් ශ්ම්ලගත රාග යුගලයකි.   
               (1) ශ්ේසේ -ෛාශ්ේශ්රි                  (2) ජයජයවන්ති - ෛාශ්ේශ්රි                 (3) ෛාශ්ේශ්රි - තිලක්කාශ්මෝේ   

               (4) ශ්ේසේ - ජයජයවන්ති             (5) ෛාශ්ේශ්රි -  ංසධ්වනි                                                                  (........) 
 

4. අලාප, තනාලංකාර, තබ්ලා ශ්බෝල් ආදි අංග සියල්ලම අන්තර්ගත රාගධාරි රාසේි ය පදනමක් සහිත සරල ගීයකි. 
              (1) මම ශ්දවිදුනි ශ්දශ්වාලට              (2) වසේදඩු රාශ්ේ              (3) මුව මුක්තාලතා  
              (4)  ංසරාජිනි                                 (5) මාරම්බරී                                                                             (........) 
 
5. භෛරව රාගයට ආදාළ නිවැරදි ප්රකාශය වනුශ්ේ, 
              (1) සවස සන්ි ප්රකාශ රාගයකි. 
              (2) පූර්වාංගවාදි රාගයකි. 
              (3) ශ්කෝමල ගාන්ධාරය විවාදි සේවරයක් ශ්ලස ශ්යශ්ේ. 
              (4) රිෂෛය  ා භධවතය අන්ශ්දෝලනය ශ්කශ්ර්.  
              (5) අශ්රෝ ණශ්ේදි ගාන්ධාරය වර්ජ ශ්ේ.                                                                                           (........) 
 

    
                                                                                                                                                          [ශ්දවැනි පිටුව බලන්න. 
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    6. ෛාශ්ේශ්රි රාගයට අයත් සේවර ඛණ්ඩ ශ්දකක් ප ත ශ්කාටුවල දැක්ශ්ේ. 
                                           1                                                                   2 
                                  මමම ගමම ගරිස                                              ස- ම- ග- ම- 
        ශ්මම සේවර ඛණ්ඩ ගායනශ්ේදි වඩාත් ගැළශ්පන්ශ්න් ශ්කශ්සේ ගායන කිරීමද? 
      (1) පළමු ශ්කාටුශ්ේ සේවර ඛණ්ඩ මීන්් කරමින්  ා ශ්දවැනි ශ්කාටුශ්ේ සේවර ඛණ්ඩ ගමක් කරමින්. 
      (2) පළමු ශ්කාටුශ්ේ සේවර ඛණ්ඩ ගමක් කරමින්  ා ශ්දවැනි ශ්කාටුශ්ේ සේවර ඛණ්ඩ මීන්් කරමින්. 
      (3) පළමු ශ්කාටුශ්ේ සේවර ඛණ්ඩ මූර්කි කරමින්  ා ශ්දවැනි ශ්කාටුශ්ේ සේවර ඛණ්ඩ මීන්් කරමින්. 
      (4) පළමු ශ්කාටුශ්ේ සේවර ඛණ්ඩ මීන්් කරමින්  ා ශ්දවැනි ශ්කාටුශ්ේ සේවර ඛණ්ඩ මූර්කි කරමින්. 

      (5) පළමු ශ්කාටුශ්ේ සේවර ඛණ්ඩ ධ්රැත ලශ්යන්  ා ශ්දවැනි ශ්කාටුශ්ේ සේවර ඛණ්ඩ විලම්ෛ ලශ්යන් ගැයීශ්මන්. (........) 
.                                                                                                     
    7. කර්ණාටක සංගීත පේධතියට අනුව වයලීනය සුසර කරනුශ්ේ, 
 

                    4 තත      3 තත       2තත     1තත  
             (1)     ප             ස            ප          ස  
 
             (2)     ප             රි            ධ          ග  
 
             (3)     ම             ස            ප          රි  
 
             (4)     ප             ස            ප          රි    
            
             (5)     ස             ප            ස          ප                                                                                                   
                                                                                                                                                                     (........) 

    8. රාි ශ්දවන ප්ර ාරශ්ේදි ගැශ්යන රාග යුගලයකි.  

               (1) ශ්ේසේ - ජයජයවන්ති               (2) ආසාවරී - ශ්ජෞනපුරි          (3) තිලක්කාශ්මෝේ - ෛාශ්ේශ්රි 

    (4) ෛාශ්ේශ්රි - ශ්ේසේ                             (5) තිලක්කාශ්මෝේ - ආසාවරී                                                  (........) 
 

    9. 'ඨුමක චලිත රාම චන්ර' ගීය කිනම් ගායන භශලියකට අයත් ශ්ේද? 

                (1) ෛජන්         (2) ගසල්              (3) ඨුම්රි       (4) ටප්පා          (5) ධමාර්                       (........) 
 
  10. තබ්ලාව වාදය ෛාණ්ඩය  ා සම්බන්ධතාවයක් ශ්නාදක්වන වරණය වනුශ්ේ, 
             (1) ඝට්ටා, ලව, බේි                            (2) ගත්, පරන්, ශ්ර්ලා                         (3) ශ්ග , න, තිට 

             (4) ජලා, ශ්ලශ් රා, සූත්                       (5) ති ායි, චක්රධාර්, ෆල්ටා                                                      (........)  
 
  11.  | ම ප | ධ නි | ස -  | රිග රිස | රිනිධප ප | මග රිස | ශ්මම ප්රසේතාර පාදය,  

              (1) ආසාවරී රාගයට අයත් මධයලය ගීයකි. 
              (2) ආසාවරී රාගයට අයත් විලම්ෛ ලය ගීයකි. 
              (3) ශ්ජෞනපුරි රාගයට අයත් මධයලය ගීයකි. 
              (4) ශ්ජෞනපුරි රාගයට අයත් විලම්ෛ ලය ගීයකි. 
              (5) ෛාශ්ේශ්රි රාගයට අයත් විලම්ෛ ලය ගීයකි.                                                                                     (........) 
 
  12. | නිස රිම පනි සරි | සනි ධප මග රිස ශ්මම තානාලංකාරය,  

               (1) ශ්ේශේ රාගයට අයත් සපට් තානාලංකාරයකි. 
               (2) ශ්ේශේ රාගයට අයත් අලංකාරික තානාලංකාරයකි. 
               (3) තිලක්කාශ්මෝේ රාගයට අයත් අලංකාරික තානාලංකාරයකි.               
               (4) තිලක්කාශ්මෝේ රාගයට අයත් සපට් තානාලංකාරයකි.               
               (5) තිලක්කාශ්මෝේ රාගයට අයත් මිර තානාලංකාරයකි.                                                                   (........) 
 
 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     [තුන්වැනි පිටුව බලන්න.                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
 



AL/2020/54/S-I                                                                    - 3 -                                                       Jayawardhanapura  Education  Zone   

 

  13. ' රි ම ප , නි ධ ප ' ශ්මම සේවර සංගතිශ්ේ, 
               (1) භධවතය ශ්කෝමල කළ විට ආසාවරි රාගයට අයත් ශ්ේ. 
               (2) භධවතය ශ්කෝමල කළ විට ශ්ජෞනපුරි රාගයට අයත් ශ්ේ. 
               (3) නිශාදය ශ්කෝමල කළ විට ශ්ේශේ රාගයට අයත් ශ්ේ. 
               (4) නිශාදය ශ්කෝමල කළ විට ආසාවරි රාගයට අයත් ශ්ේ. 
               (5) නිශාදය ශ්කෝමල කළ විට ශ්ජෞනපුරි රාගයට අයත් ශ්ේ.                                                               (........) 
 
  14. පිළිශ්වළින් මාල්ශ්කෞන්සේ, ෛාශ්ේශ්රි, පීළු රාග ඇසුරින් නිර්මාණය වී ඇති සරල ගී තුන වනුශ්ේ, 
               (1)  ංසරාජිනි, මුව මුක්තා ලතා, ශ් ෝ පළු වනශ්පත  
               (2) ශ් ෝ පළු වනශ්පත,  ංසරාජිනි, මුව මුක්තා ලතා  
               (3)  ංසරාජිනි, ශ් ෝ පළු වනශ්පත, මම ශ්දවිදුනි  
               (4)  ංසරාජිනි, ශ් ෝ පළු වනශ්පත, මුව මුක්තා ලතා 
               (5)  ංසරාජිනි, මම ශ්දවිදුනි, මුව මුක්තා ලතා                                                                                   (........) 
 
  15. භෛරව  ා කාලිංගඩා රාග යුගලය  ා සම්බන්ධ සාවදය ප්රකාශය වනුශ්ේ,  
               (1) භෛරව ශ්ම්ලශ්යන් උපත ලබා ඇති රාග ශ්දකකි. 
               (2) සම්පූර්ණ රාග ජාතියට අයත් රාග ශ්දකකි. 
               (3) උදය සන්ි ප්රකාශ රාග ශ්දකකි. 
               (4) වාදි, සංවාදි සේවර සමාන වන රාග ශ්දකකි. 
               (5) උත්තරාංගවාදි රාග ශ්දකකි.                                                                                                       (........) 
 

  16. එක් එක් පුේගලයන් එක් එක් කාර්යයශ්ේ ම ා දාර්ශනිකයන් වන්ශ්න් ඒ ඒ කාර්යය  ා බැදි බුේිය අශ්නක් අයට   
         වඩා වැඩි නිසාය. බහුවිධ බුේි නයායට අනුව කායික සංචලනමය බුේිය සඳ ා ශ් ාඳම නිදසුන වන්ශ්න් ප ත    
         දැක්ශ්වන අය අතුරින් කවුරුන්ද ?   
           (1) ම ාචාර්ය ගුණපාල                          (2) පණ්ඩිත් අමරශ්ේව               (3) චිත්රශ්සේන - වජිරා   

           (4) ශ්සෝලියසේ ශ්මන්ඩිසේ                          (5) ශ්සනරත් පරණවිතාන                                                     (........)                                                         
                                         

  17. බවුජි බවුරා චිත්රපටිශ්ේ "ආජ ගවන ශ්මාශ්නා"  ා සර්ගම් චිත්රපටිශ්ේ එන සරිගම ගීතය ගයන ලද සම්ෛාවය සංගීත   
        ශිල්පියා වනුශ්ේ,  
           (1) පණ්ඩිත් බිම්ශ්සන් ශ්ජෝෂි   (2) උසේතාේ අමීර් ඛාන්    (3) ශ්බගම් පර්වින් සුල්නානා   

           (4) පණ්ඩිත් ජසේරාජ්                          (5) උසේතාේ රසීේ ඛාන්                                                           (........) 
 

  18. නාඩගම් සංගීතශ්ේ ශ්පාශ්ත් ගුරු විසින් ගයන අපතාලාත්මක ගීත විශ්ශේෂය වනුශ්ේ,  
           (1) ශ්පාශ්ත් ඉන්නිසිය                (2) උරුට්ටුව                 (3) ශ්තෝඩායම    

           (4) තංගපාට                                       (5) අංග ාරන්                                                                       (........) 
 

  19. සැවුලා වන්නමට අයත් තාල රූපය වනුශ්ේ,  
           (1) සුළු තනි තිත                (2) සුළු මැදුම් ශ්දතිත     (3) මැදුම් ම  ශ්දතිත    

           (4) සුළු ම  ශ්දතිත                           (5) තුන් සුළු ශ්දමග පසේ තිත                                                   (........) 
 

  20. අප්රිකානු සංගීතය තුළ පැවති තාල රටාවක් පනාවන්පන් මින් කුමක්ද? 

           (1) Reggae         (2) Salsa             (3) Waltz      (4) Ramba            (5) Samba                 (........) 
 

  21. ම නුවර යුගශ්ේදී රචිත ග්රන්ථයකි, 
           (1) පැරකුම්බා සිරිත                 (2) සිරිත් මල්දම      (3) පත්තිනි  ෑල්ල කවි ශ්පාත    

           (4) ගීත ශ්ගෝවින්දය                          (5) ගුත්තිලය                                                                         (........) 
 
  22. තිව්ර මධයමශ්ේ (ම/) සේවරශ්ේ සංඛයාතය විය  ැක්ශ්ක් මින් කුමක්ද?  
             (1) 303                  (2) 320                  (3) 340                  (4) 360                 (5) 384                       (........) 
 
                                                                                                                                                    [ තරවැනි පිටුව බලන්න.                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
                                                                                                                                                                                                       



AL/2020/54/S-I                                                                    - 4 -                                                        Jayawardhanapura  Education  Zone 

 

23. නාඩගම් ගී සඳ ා අදාළ පනාවන ප්රකාශය වනුශ්ේ, 
               (1) සේථායි, අන්තරා ආකෘතිය දක්නට ලැබීම. 
               (2) දක්ෂිණ ෛාරතීය ශ්ම්ල ඇසුරින් නිර්මාණය වී තිබීම . 
               (3) කශ්තෝලික පසන් කන්තාරු තනුවල අෛාෂය ලැබී තිබීම. 
               (4) තිර්ලානා, පසන්, චාපු, වඩිමුඩි ආදි තාල ෛාවිතා කිරීම. 
               (5) ශ්තරිකුත්තු වීදි නාටය වල ගී තනු වල අෛාෂය ලැබී තිබීම.                                                          (........) 
 

24. ගුලාම් අලි, පංකාජ් උදාසේ යන නාමයන්  ා බැදි  ප්රකට ගායන භශලිය වනුශ්ේ, 
               (1) ෛජන්              (2) ගසල්              (3) තරාණා                (4) ථුම්රි                (5) ධ්රැපේ                 (........)                  
 

25. ශ්ේශීය සම්ප්රදායික ෛාණ්ඩයක් වන ශ් ාරණෑශ්ේ  ඬට සමානතාවයක් දක්වන බටහිර සංගීතශ්ේ වු් වින්් ඩබල් රී්      
      (Wood wind double reed) වර්ගයට අයත් වන ෛාණ්ඩයකි.  
           (1) ට්රම්පට් (Trumpet)                    (2) ත්රම්ශ්බෝන් (Trombone)     (3) ක්ලැරිනට් (Clarinet)   
           (4) ඕශ්බෝ (Oboe)                                     (5) සැක්සශ්ෆෝන්  (Saxophone)                                          (........)                                               
                                     
26.   
 
 
       
         ඉ ත බටහිර ප්රසේතාරයට අදාළ ටයිම් සිේශ්න්චරය වනුශ්ේ,  
             (1) 3                      (2) 6                      (3) 4                       (4) 7                     (5) 5                          (........) 
                   4                            8                           4                             4                          4 
 

27.   

 

 

 

      ඉ තින් දැක්ශ්වනුශ්ේ වාදනශ්ේදි ශ්බෝව  සුරුවන ආකාරය අනුව ෛාවිතා වන සංශ්ක්තයකි. ශ්මම සංශ්ක්තය       

      ශ්යාදා ඇති තැන දැක්ශ්වන සේවරය ශ් ෝ සේවර කිහිපය ඉතා ශ්කටි  ඩකින් යුක්තව වාදනය ශ්කශ්ර්. එය    
       ඳුන්වනුශ්ේ, 

             (1) සේශ්ටකාශ්ටෝ (Staccato)         (2) පිසිකාශ්ටෝ (Pizzicato)          (3) ශ්ලගාශ්ටෝ (Legato) 

             (4) සේලර් (Slur)                           (5) පියානිසිශ්මා (Pianissimo)                                                        (........) 
 

28. බටහිර සංගීතයට අයත්  Quintet වාදනයක සංයුතිය වනුශ්ේ,  
              (1) පියාශ්නෝ , වයලීන්                           (2) වයලීන් - 2 , විශ්යෝලා , ශ්චශ්ලෝ            
              (3) වයලීන් , විශ්යෝලා , ශ්චශ්ලෝ               (4) පියාශ්නෝ , වයලීන් , විශ්යෝලා , ශ්චශ්ලෝ                   

              (5) පියාශ්නෝ , වයලීන් - 2 , විශ්යෝලා , ශ්චශ්ලෝ                                                                                  (........) 
                                                                                               
29. ප ත සේවර පුවරු රූපසට ශ්න් ලකුණු කර ඇති සේවර  තර එකවර වැශ්යන විට නිකුත් වන ශ්කෝ් (chord) 
      එක වනුශ්ේ, 

 

 

 

 
        

             (1) G Major           (2) G Major7th             (3) G7th              (4) C7th             (5) C Major7th              (........)     

30. ඉ ත සේවර පුවරු රූපසට ශ්න් ලකුණු කර ඇති සේවර වලින් ‘ස’ සේවරය අත් ල විට නිකුත් වන ශ්කෝ් (chord)  
      එක  වනුශ්ේ, 
             (1) B Major           (2) B Minor                 (3) G Major       (4) E Minor     (5) E Major                 (........) 
   
                                                                                                                                                       [පසේවැනි පිටුව බලන්න.                                                                                                                                                                                                                                             
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• අංක 31 සිට 50 ශ්තක් ප්රශේනවල ඇති හිසේතැන් සඳ ා සුදුසු ම පිළිතුරු ශ්යාදන්න. 

31. | ම ධ | ස නි ධ | ම ප | ග රි ස | ශ්මම සේවර ඛණ්ඩය අයත් රාගශ්ේ පංචමය ………….. සේවරය ශ්ලස  
        දුන්වනු ලැශ්බ්.  
 
32. කිසියම් තාලයක ශ් ේකාව ශ් ෝ තාල පදශ්යහි රචනාශ්වහි (අවනේධාක්ෂර රටාශ්වහි) ශ්වනසේ වීම, එම තාලශ්යහි  
      ……………………… ලක්ෂණය තීරණය කරයි. 
 
33. ………………………………………….………………. යන සේවර Bb Major ශ්කෝ් එකට අයත් සේවර ශ්ේ. 
 
34. | 1  2 | 1  2 | 1  2  3 | ශ්ලස මාත්රා කැටිවන ශ්ේශිය සංගීතශ්ේ තිත ………………….. වන අතර හින්දුසේථානි 
       සංගීතශ්ේ එන …………………….  තාලශ්ේ මාත්රා කැටිවීම  ා සමානය. 
 
35. ………………….. ස  …………………….. යන ගීතයන් වැදි ගී ඇසුරින් නිර්මාණය වූ නූතන සරල ගී ශ්ේ. 
 
36. සංගීත විෂය  ා සම්බන්ධ අධයාපනික ග්රන්ථයක් වන ෛාවික ගීත ග්රන්ථශ්ේ රචකයා …………………...……. ශ්ේ.  
 
37. රජශ්ේ සංගීත විදයාලශ්ේ මුල්ම විදු ල්පතිවරයා වූශ්ේ ................................................... ඔහු ......................... 
      සංගීත ෛාණ්ඩය වැයීශ්ම් අතිදක්ෂයකි. 
 
38. සුනිල් එදිරිසිං යන් ගයන  ශ්ලංචිනා මශ්ේ නංගිශ්ේ ගීතය …………. රංග භශලිය ඇසුරින්  ා සනත්  නන්දසිරි    
      සූරින් ගයන සින  නගන්ී ගීතය ................................. රංග භශලිය ඇසුරින් නිර්මාණය වූ සරල ගීතයනය. 
 
39. ………………… ස  ……………………… ම නුවර යුගශ්ේ රාජ සෛාවට අයත් සංගීත ආයතන ශ්දකකි. 
 
40. උත්තර ෛාරතිය බිලාවල් ශ්ම්ලයට සමාන දක්ෂිණ ෛාරතිය ශ්ම්ලය වනුශ්ේ ………………….. ශ්ම්ලයයි. 
 
  

• අංක 41 සිට 43 ශ්තක් ප්රශේන සඳ ා ප ත ශ්ේදය කියවා පිළිතුරු සපයන්න. 

        ඉදුවරි සංගීත ප්රසංගයකදී රිදී ආශ්ල්පිත ත ඩුවක් මත පර්දා ශ්නාමැතිව සේවර උපදවා ගන්නා ෛාණ්ඩයකින්  
        අ.ශ්පා.ස (උසසේ ශ්පළ) සඳ ා නිර්ශ්ේශිත රාගයකින් වාදනයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.  වාදිතශ්ේ අන්තරා ශ්කාටස,  
        | ම  පප |  ප  ධ |  ස  - | නි  ධ  | ම  පප |  ගග  රිරි | ශ්ලස වූ අතර වාදිතය අවසානශ්ේ ති ායි සහිත සේවර ශ්කාටසක්   
        ශ්තවරක් වයා වාදනය අවසන් කරන ලදි. 
 
41. ඉදුවරි වාදනය කරන ලේශ්ේ …………………………… නම් සංගීත ෛාණ්ඩයයි. 
 
42. ඉදුවරි වාදනය කළ රාගයට අදාළ ශ්ම්ලශ්ේ ශ්ම්ල, සේවර පිළිශ්වළින් ……………………………………… ශ්ේ. 
 
43. ඉ ත වාදිතයට අදාළ තාලය ………….. වන අතර වාදනය අවසානශ්ේ වැයූ ශිල්පාංග ශ්කාටස ...…………… 
       නමින්  ැඳින්ශ්ේ. 
 
44. ශ්ලෝනා මුණිරජාශ්ේ ගීතය ……………………… රාගය, ඇසුරින් නිර්මාණය වී ඇති අතර, පායන ශ්ම් බැේශ්ේ     
      ගීතය …………………… භශලිය ඇසුරින් නිර්මාණය වී ඇති නූර්ති ගීතයන්  ය. 
 
45. චිත්රපටි ගී අතුරින්, ගිටාරශ්යන් ප්රධාන ශ්කෝ් එක නිරතුරුව වැශ්යන සේවර පරාසය අඩු ගීයක් ශ්ලස …………….. 
      ගීතය නම් කළ  ැකි අතර සංගීත ෛාණ්ඩ රාශියක් ෛාවිතා ශ්කාට සංධ්වනියක් ශ්මන් දිසේවන ගීතයක් ශ්ලස  
      ……………………. ගීතය නම් කළ  ැකිය. 
 
 
 
                                                                                                                                                       [ යවැනි පිටුව බලන්න.                                                                                                                                                                                                                                             
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46. …………..……  ා ……………………. යන සේශ්ක්ල්සේ (Scales) වල කිසිඳු ෆැල්ට් (Flat) සේවරයක් ශ් ෝ  
       ෂාප් (Sharp) සේවරයක් ශ්යශ්දන්ශ්න් නැත. 
 
47. ……………………………… ගීතය ආඝාතාත්මක වැලපුම් ගීයක් වන අතර ……………………………… 
      ගීතය අනාඝාතාත්මක වැලපුම් ගීයක් ශ්ේ. . 
 
48. ඉසේලාමීය සංගීතශ්ේ සියලුම අංග අන්තර්ගත ඉපැරණි ජන ගීය …………………………… ශ්ලස  ඳුන්වන 
      අතර චීන සංගීතශ්ේ සේවර  ඳුන්වනුශ්ේ ………………… නමිනි.     
 
49. ගදය  ා පදය යන ශ්කාටසේ ශ්දකම ඇතුළත් ගැමි ගායනාවක් ශ්ලස …………………………… දැක්විය  ැකි  
      අතර කාන්තාවන්ට සුවිශ්ශේෂී වූ අඩු ලයකින්  ා සංයමශ්යන් යුත් ගැමි ගී විශ්ශේෂය ………………………… වේ. 
       
50. ශ්ේමසිරි ශ්ක්මදාසයන් නිර්මාණය කරන ලද ………………… නාටයයත්, ජන ගී ආරශ්යන් ඩබ්. බි. මකුශ්ලාලුව   
      ම තා නිර්මාණය කළ ………………… නාටයයත් ඔශ්පරා රංග භශලිය අනුව බිහි වී ඇත 
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