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                                     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            II           13 ශ්රේණිය                                                               පැය තුනයි 
   கீமழத்ததய சங்கீதம்   II          தரம்   13                                                மூன்று ைணித்தியாலம்  
  Oriental Music             II        Grade 13                                                        Three hours 
                                                    

                                                          අවසාන වාර පරීක්ෂණය - 2020  

                                                                                                   
                                                                                                       විභාග අංකය: .......................................... 
 
 
    උපපෙස්:  
 * I ශ්කාටසින් ප්රශේන පෙකකට ෙ, II ශ්කාටසින් එක් ප්රශේනයකට ද, III ශ්කාටසින් ප්රශේන පෙකකට ෙ, වශශ්යන් ප්රශේන      
    පහකට පිළිතුරු සපයන්න. (සෑම ප්රශේනයකට ම ලකුණු 20 බැගින් ලැශ්ේ.) 
 

I පකාටස 

1. පහත දැක්ශ්වනුශ්ේ නිර්ශ්ේශිත රාග හතරකට අයත් සේවර සංගති ශ්කාටසේ කිහිපයකි. 

               A - රි ම ප,  නි ධ ප, ම ප නි නි ස     

               B - රි ම ප,  නි ධ ප, ම ප ධ ධ ස   

               C - ස රි නි,  ස රි ග, ධ ප ග ම ග  

               D - ග රි ස, ග ප රි, ග ප නි ස නි  

   (i) ඉහත රාග හතර හදුනාශ්ගන ආදාළ ඉංග්රීසි අක්ෂරය සමඟ පිළිශ්වළින් ලියා දක්වන්න.                    (ලකුණු 04යි.) 

  (ii) ඉහත A ශ්හෝ B රාග ශ්දශ්කන් එකකට අයත් මධයලය ගීතයක ශ්හෝ වාදිතයක සේථායි ශ්කාටස නිවැරදිව   

        ප්රසේතාර කරන්න. ආදාළ රාගය සඳහන් කරන්න.                                                                           (ලකුණු 05යි.) 

 (iii) ඉහත A ශ්හෝ B රාග ශ්දශ්කන් ප්රසේතාර කරන ලද රාගය හැර අශ්නක් රාගශ්ේ ශ්ම්ලය, අශ්රෝහණය,  

        අවශ්රෝහණය ජාතිය, වාදි ,සංවාදි ,ගාන සමය, මුඛ්යාංගය යන රාග විසේතර ලියා දක්වන්න.             (ලකුණු 04යි.)        

 (iv) ඉහත C රාගයට සම ප්රකෘති වන රාගය නම් ශ්කාට එම සම ප්රකෘති රාග යුගලශ්යහි සංසන්දනාත්මක කරුණු    

        හතරක් ලියා දක්වන්න.                                                                                                               ( ලකුණු 05යි.)      

  (v) ඉහත D රාගයට ආදාළව රාගාශ්රිත ෆල්ටාවක් ලියා දක්වන්න.                                                        (ලකුණු 02යි.)                                                                                                                                                                                                                                         

                                             

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        [ශ්දවැනි පිටුව බලන්න. 
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          (ස)   -   ධ   නි   |  ගරි     -   රි   ග   |   ස   ම   ම   ග   |   ම   ධ    නි   ස  
            3                         x                         2                        0 
 
  (i) ඉහත සඳහන් සේවර ප්රසේතාරශ්ේ පූර්වාංග ශ්කාටසින් පිළිබිඹු වන රාගය හා උත්තරාංග ශ්කාටසින් පිළිබිඹු වන  

       රාගය නම් කර , මුකුඩාවට අයත් සේවර ශ්කාටස ද ලියා දක්වන්න.                                                (ලකුණු 03යි.)                                      

 (ii) පූර්වාංග ශ්කාටසට ආදාළ රාගයට අයත් තානාලංකාරයක් තිහායිද සහිතව සමග්රහයට වැශ්ටන අයුරින්      

       තලානුකූලව ප්රසේතාර ශ්කාට දක්වන්න.                                                                                       (ලකුණු 03යි.)                                                                                                         

(iii) උත්තරාංග ශ්කාටසට ආදාළ රාගයට අයත් ශ්කාටස විලම්භ ලය ඛ්යාල් ගීයක් (බඩා ඛ්යාල්) ශ්සේ සලකා එයට     

       ගැලශ්පන තානාලංකාරයක් ශ්ගාඩනගන්න. එම විලම්භ ලය ශ්කාටස වාදනය සඳහා ගැලශ්පන බඩා ඛ්යාල් සඳහා         

       පමණක් භාවිතා වන තාලයක් නම් ශ්කාට එය නිවැරදිව ප්රසේතාර කරන්න.                                     (ලකුණු 05යි.)                                                                            

 (iv) ඉහත   1      2      3  අංක වලට ආදාළ වන රාගධාරි ශිල්පාංග ක්රම නම් ශ්කාට පැහැදිලි කරන්න.  (ලකුණු 06යි.) 

  (v) ඒක් තාලය හා ශ් ෞතාලය අතර සංසන්දනාත්මක කරුණු තුනක් සඳහන් කරන්න.                        (ලකුණු 03යි.) 

 

3. (i) පහත දැක්ශ්වන ශ්තාරතුරු වලට ආදාලව A, B, C  රාග නම් කරන්න.                                       (ලකුණු 03යි.) 

               A - විවාදි සේවරයක් ශ්ලස උච්  ශ්කෝමල ගාන්ධාරය භාවිතා වන ඛ්මාජ් ශ්ම්ලගත රාගයකි. 

               B - විවාදි සේවරයක් ශ්ලස ශ්කෝමල නිශාදය, ධධවත ශ්දකක් අතරට භාවිතා වන සන්ි ප්රකාශ රාගයකි. 

               C - ශ්කෝමල ගාන්ධාරය නිතර රිෂභයන් ශ්දකකට මැදිව ශ්යාදා ගැශ්නන පරශ්ම්ල ප්රශ්ේශිත රාගයකි. 

    (ii) ආලාප යන්න හදුන්වා, ඔබ කැමති ආලාප වර්ග පෙකක් නම් ශ්කාට හදුන්වන්න.                       (ලකුණු 05යි.) 

   (iii) ඉහත A, B, C රාගයන්ශ්ගන් ඔබ කැමති රාගයකට ආදාළව සේවර 30 කට ශ්නාඅඩු ආලාප ඛ්ණ්ඩයක්  

          ලියා දක්වන්න.                                                                                                                      (ලකුණු 04යි.) 

   (iv) පහත දැක්ශ්වනුශ්ේ භාරතීය සංගීත භාණ්ඩ කිහිපයකි. 

 

             

             A -                                                           B -                                                                                     

 

 

            

 

             C -                                                            D - 

 

  

   (a) ඉහත දැක්ශ්වන A, B, C, D භාණ්ඩ අදාළ ඉංග්රීසි අක්ෂරය සහිතව නම් කරන්න.                       (ලකුණු 04යි.)                                                                                    

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                           [තුන්වැනි  පිටුව බලන්න. 
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        (b) පහත දැක්ශ්වන කරුණු ඉහත ඒ ඒ භාණ්ඩයන්ට ආදාළ ශ්ලස ශ්පළගසේවන්න. (භාණ්ඩශ්ේ නම් සඳහන් ශ්කාට   
              එයට ඉදිරිශ්යන් කරුණු ලියා ශ්පළගසේවන්න.)                                                                         (ලකුණු 04යි.)   
                                           

• ශ්පාල් කටු කැබැල්ලකින් සවි කළ ජවා නැමති උපකරණශ්යන් වැශ්ේ. 

• එක් සේවරයකට තත් තුන බැගින් ශ්යශ්ේ. 

• ප්රධාන තත් 6ක් සහ අනු තත් රාශියකින් යුක්ත ශ්ේ. 

• ක්වාලම් නැමති උපකරණශ්යන් වයයි. 

• නියශ්පාත්ශ්තන් මතුපිට තත්වල ගෑශ්වන පරිදි රදවා සේවර උපදවා ගනී. 

• උසේතාේ අලි අක්බර් ඛ්ාන් 

• මිනිසේ කටහඩට ඉතා සමාන වූ හඩකින් යුක්තයි. 

• ශිව කුමාර් ෂර්මා  

 

                                          

                                               II පකාටස 

   4. (i) ගැමි ගී තුළින් සාමූහික බව දනවන අවසේථා හා සාරධර්ම අගයන් පිළිබඳ ශ්යාදා ගත් අවසේථා පිළිබඳව  

             උදාහරණ  සහිතව දක්වන්න.                                                                                                  (ලකුණු 06යි.) 

      (ii) වැලපුම් ගී පිළිබඳව පහත සඳහන් කරුණු ඇසුරින් විසේතර කරන්න.                                            (ලකුණු 06යි.) 

               (a) නාද රටා වල සේවභාවය. 

               (b) ඒකල හා සාමුහික ගායනය. 

               (c) වැලපුම් ගී ගණයට අයත් වන කාවය ර නා. 

     (iii) (a) ප්රශසේති හා හටන් ගී තනු රටා හා රිේමය පිළිබඳව කරුණු දක්වන්න.                                      (ලකුණු 04යි.) 

            (b) ප්රශසේති කාවය ඇතුළත් ග්රන්ථ ශ්දකක් සහ හටන් ගී ඇතුළත් ග්රන්ථ ශ්දකක් නම් කරන්න.       (ලකුණු 02යි.) 

    (iv) උඩරට නර්තන සම්ප්රදායට අයත් මංගලම් නර්තනයට ආදාළ ගායනාශ්ේ මුල් ශ්ේළිය ආදාළ තිතට අනුව පද   

           ප්රසේතාර ශ්කාට දක්වන්න.                                                                                                          (ලකුණු 02යි.) 

 

   5. (i) නූර්ති සංගීතශ්ේ දක්නට ලැශ්බන රාගධාරි සංගීත පසුබිම පිළිබඳව උදාහරණ සහිතව විසේතර කරන්න. 
                                                                                                                                                           (ලකුණු 08යි.) 
      (ii) නාඩගම් රංග ධශලිය සඳහා කර්ණාටක සංගීතශ්ේ ආභාෂය ලැබී ඇති අයුරු පැහැදිලි කරන්න.  (ලකුණු 06යි.)                                           

     (iii) ශ්සාකරි රංග ධශලිශ්යහි රංග ලක්ෂණ ශ්දකක් හා ශ්කෝලම් රංග ධශලිශ්යහි සංගීත ලක්ෂණ පෙකක්  

            සඳහන් කරන්න.                                                                                                                      (ලකුණු 04යි.) 

     (iv) ශ්සාකරි හා ශ්කෝලම් රංග ධශලියට අයත් ගීතයක මුල් පාද පද ප්රසේතාර ශ්කාට දක්වන්න.           (ලකුණු 02යි.)                                 

.                                                                                                           

 

 

                                

 

 

                                                                                                                                                  [හතරවැනි  පිටුව බලන්න. 
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III පකාටස 

  6.  
 A - 

 

                                     

   

 B - 

 

 (i) ඉහත A, B ශ්ලස සඳහන් ශ්කාට ඇති අපරදිග ප්රසේතාර ශ්දක ශ්පරදිග ක්රමයට ශ්පරලා ලියන්න.           (ලකුණු 08යි.)                                      

 (ii) (a) ඉහත A, B ප්රසේතාර ශ්කාටසේ වලට අදාළ සේශ්ක්ල්සේ (scales) පිළිශ්වළින් නම් කරන්න.                 (ලකුණු 02යි.) 

       (b) එම සේශ්ක්ල්සේ (scales) වලට අදාළ සේවර පිළිශ්වළින් නම් කරන්න.                                              (ලකුණු 02යි.) 

(iii) පහත දැක්ශ්වන්ශ්න් අපරදිග සංගීත ප්රසේතාර වල ප්රකාශන සංශ්ක්ත කිහිපයකි. ඉන් සංශ්ක්ත පෙකක් නම් ශ්කාට    
       හදුන්වන්න.                                                                                                                                   (ලකුණු 04යි.) 
                  (a)                             (b)                             (c)                           (d)  

(iv) බටහිර සංගීත පේධතියට ආශ්ේණික ප්රධාන ලක්ෂණ 4ක් ලියා දක්වන්න.                                          (ලකුණු 04යි.) 

  

  7. " නැලවිල්ල මුහුශ්වත්දි කිරි සුවද හා -  බිලිදුන්ට  මේ සේවරශ්ය රස වෑශ්හනා " 

 
  (i) ඉහත දැක්ශ්වන ගී පාද ගැළශ්පන තාලයකට අනුව පද ප්රසේතාර කරන්න.                                            (ලකුණු 02යි.)                                      

 (ii) එම පද ප්රසේතාරය සඳහා සුදුසු තනුවක් නිර්ශ්ේශිත රාගයක් ඇසුරින් නිර්මාණය කර ගීත සේවර ප්රසේතාර කරන්න.                                  
                                                                                                                                                             (ලකුණු 08යි.) 

 (iii) ඔබ නිර්මාණය කළ තනුවට ගැළශ්පන ශ්කෝඩ්සේ (chords) ගීත සේවර ප්රසේතාරශ්ේ සඳහන් කරන්න       (ලකුණු 08යි.) 

 (iv) ශ්රි ලාංශ්ක්ය වයවහරික සරල සංගීතශ්ේ ප්රසේතාරකරණශ්ේදි භාවිතා වන සංශ්ක්ත කිහිපයක් පහත දැක්ශ්ේ.  
       ඉන් පෙකක් නම් ශ්කාට හදුන්වන්න.                                                                                                (ලකුණු 02යි.) 
                           (a)                                  (b)                                    (c) 
 

 

8. (i) බැශ්ල් (Ballet) ශ්හෝ ඔශ්පරා (Opera) පිළිබඳව පහත දැක්ශ්වන කරුණු යටශ්ත් විසේතර කරන්න.        (ලකුණු 8යි.)                    

               (a) මූලික සේවභාවයන්  

               (b) සංගීත භාවිතය  

               (c) නිර්මාණකරුවන් හා නිර්මාණ         

    (ii) පහත මාතෘකා අතුරින් පෙකක් විසේතර කරන්න.                                                                             (ලකුණු 12යි.)    

               (a) සංගීත චිකිත්සාව යන්න පැහැදිලි ශ්කාට එහි උපශ්යෝගීතාවය පිළිබඳව කරුණු දක්වන්න 

               (b) කර්ශ්න්න්ිශ්ේ ක්රියාකාරිත්වය සහ එහි සංගීත විෂයට ඇති වැදගත්කම 

                 (c) කණ්ඩායම් සංගීතය (ආරම්භය, සංගීත ආභාෂය හා භාවිත කළ සංගීත භාණ්ඩ, සංගීත කණ්ඩායම් හා   
                                                  ගීත ඇතුළත්ව විසේතර කරන්න.)  

*** 
 

 



 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

                                             

                                            

 

 

 

 

 

 
 


