
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

         11 ශ්රේණිය             ශ්ෙරදිග සංගීතය - I                                කාය ෙැය එකයි 

 
 

 සියලුම ප්රනවල  ිළිතුරු  සෙය්ව. 

 අංක 01 සි  40 ශ්තක් ප්රනවල දී ඇති 1, 2, 3, 4 යව ිළිතුරු  ලලි් නිලැරදි ශ් ෝ ලඩාත් ගැළශ්ෙව ශ් ෝ 

ිළිතුරර ශ්තෝර්ව.  

 
01.  රි, ඳධනිව ........ යන වල්ර ණ්ඩය කුමන රායට අයත් වේද? 
 1. බිාලල්     2. ාෆි    3. යමන්   4. භෛරවි 
 
02. ඳශත වශන් රා අතුවරන් විෘති ව්ලර වදක් වයවදන රාය කුමක් ද? 
 1. යමන්     2. ාෆි    3.  භෛරවි   4. බිාලල්  
 
03. වරිව ......, වරිරිව, වරිඳරිව .... ආදි ලවයන් වොඩනැවන්වන්, 

1. ව්ලර අෛයාවය..        2. ගීතය වොටව.. 
3. රායට අදා විවේ ව්ලර වංතිය..   4. රාාශ්රිත ව්ලර අෛයාවය.. 

 
04. භෛරවී රාය වශා අදාෂ නිලැරදි වතොරතුර වතෝරන්න. 
 1. ඖඩල වම්පුර්ණ රාය.. 

2. විෘති ව්ලර වදක් ඳමණක් වයදී ඇත. 
3. ෂයාණ වම්වයන් දඳදී ඇත. 
4. මධයමය වශ ව්ජයය ලාදි වංලාදි වව වයොදා ැීමම. 
 

05. ෂයාණ වම්වයන් දඳදින නිර්විත ත රා ගලය.. 
 1. බිාලල් වශ යමන්       2. භූඳාලි වශ ාෆි  

3. යමන් වශ භූඳාලි       4. යමන් වශ ාෆි  
 
06. දිලා වදලන ප්රශරය තුෂ ැවයන නිර්විශීත රාය වතෝරන්න. 

1. භෛරවි   2. ාෆි    3. යමන්   4. භූඳාලි 
 
07. රාය යාතිය තීරණය ලන්වන්, 
 1. රාය වයවදන ලාදී වංලාදී ව්ලර අනුලයි.      

2.  රාය වයවදන ආවරෝශණ අලවරෝශණ ව්ලර වංයාල අනුලයි. 
3. රාය වයවදන විෘති ව්ලර වංයාල අනුලයි.  
4. රායක් අයත් ලන වම් වල්ර අනුලයි. 

 
08. ාෆි රායට අයත් තානාංාරය වතෝරන්න. 

1. නිරි ම ඳධනිව නිධ ඳම රි ව -         

2. ඳ ධනි වනි ධඳ ම ඳ මරි ව - 

3. වරි ම ඳධ නිව නිධ ඳම රි ව -         

4. ව - ම ඳධ නිව නිධ ඳම රි ව - 

 
09. රා යාතියට අනුල ඖඩල යාති ලර්යට අයත් ලන රාය වතෝරන්න. 
 1. ාෆි     2. භූඳාලි   3. බිාලල්    4. භෛරවි 
 
10. ත්රී තාවත තා වංවක්ත හිටාටා ඇති අගලරු දක්ලන්න. 
 1. X 0 2 0    2. X 0 2 3   3. X 3 0 2    4. X 2 0 3 



 

 

 
11. "වවරිරි මමඳ-" ලවයන් ව්ලර වංතියක් වයවදන රාවත යාතිය කුමක් ද?. 
 1. ාඩල යාති   2. ඖඩල යාති   3. වම්පුර්ණ යාති  4. ඖඩල ාඩල යාති 
 
12. බිාලල් වශ භෛරවී යන රා වදටම අදාෂ වඳොදු ක්ණය ලනුවත, 

1. රා වදම ැවයනුවත එම ායන වමය ය.        
2. රා වදම අයත් ලනුවත වම්පුර්ණ යාතියට ය. 
3. රා වදවටාම වංලාදි ව්ලරය ලනුවත ාන්ධාරයය. 
4. රා වදවටාම වෝම වල්ර වයවදයි. 
 

13. ව්ලර වප්තයට අයත් අච ව්ලර වංයාල වශන් ලරණය වතෝරන්න. 
1. 2 .     2. 3 .     3. 4 .   4. 5 . 
 

14. වරිරිරිරි. රිමමම යන ව්ලර අෛයාවවත ඟෂස ව්ලර ණ්ඩය වතෝරන්න. 
1. ධඳධඳඳ   2. මනිධනිධධඳඳ  3. ඳධඳමමඳඳ 4. ඳමඳමමඳම 

 

 අං 15 සිට 18 වතක් ප්ර්නලට හිිතතුරු වැඳීමම වශා ඳශත ව්ලර ඳාදය දඳවයෝි  ර න්න. 
 
 
15. දශත ව්ලර රචනාල නිර්මාණය වී ඇත්වත් කුමන රායක් ඳදනම් රවන ද? 
 1. භෛරවි    2. යමන්     3. භූඳාලි  4. ාෆි 
 
16. දශත ව්ලර රචනාල අයත් රාවත ලාදි වංලාදි ව්ලර ඇතුෂත් ලරණය වතෝරන්න. 

1. , ධ    2. , නි    3. ධ,   4. ම, ව 
 
17. දශත ව්ලර රචනාල අයත් රාවත යාතිය නම් රන්න. 

1. ඖඩල යාති   2. ාඩල යාති   3. වම්පුර්ණ යාති 4. ඖඩල ාඩල යාති 
 
18. එම ව්ලර රචනාල අයත් ලන තාය වතෝරන්න. 

1. ත්රී තාය    2. යබ් තාය   3. වම්වටොතාය4. දාදරා තාය 
 
19. අනුනාද තත් (තරප්) වටාත තත් ලාදය ෛාණ්ඩය වතෝරන්න. 

1. සිතාර්    2. ලයලින්    3. ි ටාර්  4. දිල්රුබා 
 
20. ක්ණ ගී විවේය වශා අදාෂ වනොලන රුණ වතෝරන්න. 

1. රා ක්ණ විව්තර ර තිබීම.         
2. රා වංති වයොදාවන තිබීම. 
3. ායන වමය ශා ලාදිව්ලර හිිතබල විව්තර .රීම.        
4. ව්ලර ඳමණක් වයොදා ැීමම. 

 

 අං 21 සිට 25 වතක් ප්ර්නලට හිිතතුරු වැඳීමම වශා ඳශත තා අක්ර වටශන වයොදා න්න. 
 

| ධ ධං ධං | තිං තිං  ත  | තු නා ධ | ති ධ නා | 
 

21. දශත වටශවනටා තා අක්ර ප්රව්තාරත ර ඇත්වත්, 
1. ත්රී තායට අනුරඳලය.       2. රඳක් තායට අනුරඳලය. 
3. දාදරා තායට අනුරඳලය.      4. යප් තායට අනුරඳලය. 

 
22. දශත තබ්ා අක්ර නිකුත් ෂ ශැක්වක්, 

1. දායාවලන් ඳමණක් ලැීමවමනි.       
2. බායාවලන් ඳමණක් ලැීමවමනි. 
3. දායාවලන් වශ බායාවලන් ලැීමවමනි. 
4. දායාවලන් වශ බායාවලන් එ විට ශා වලන් වලන් ලවයන් ලැීමවමනි. 

  

| නි රි ව | නි රි  | ඳ ම  | රි ව - | 



 

 

23. දශත තබ්ා අක්ර ඳමණක් දඳවයෝි  රවන නිර්මාණය ෂ ශැ. නිර්විත ත තා වංයාල ය ය ද? 
1. 3 ..    2. 4 ..   3. 2 ..   4. 5 .. 

24. දශත අලනිධාක්ර ඇසුවරන් නිර්මාණය වු නිර්විත ත මාත්රා 16 න් ගලත් ටාන්දුවන්ානි තාය ලන්වන්, 
1. යබ් තායයි.   2. ත්රී තායයි.  3. දීප්චන්දි තායයි. 4. දාදරා තායයි. 

 
25. දශත වටශවනටා රිිම රටාලට අනුරඳ ලන විශීය තිත් තා රඳය වතෝරන්න. 

1. සුළු තනි තිත   2. සුළු මැදුම් වදතිත 3. මැදුම් තනි තිත 4. මශ තනි තිත 
 
26. ඳශතරට නර්තන වම්ප්රදායට අයත් ලන ලන්නම නම් රන්න. 

1. සිංදු ලන්නම   2. භනයඩි ලන්නම 3. දකුවා ලන්නම 4. යා ලන්නම 
 
27. වබරමු ලන්නමට අයත් ලන ආරම්ෛ ගී ඳාදය කුමක් ද? 

1. වවේවිත ඳාද වවරෝරුශ වංජිතවයන් දතා  2. රන් රවා වවේම ලඩන 
3. මනමත් රලන දන මුළු වදරණා    4. වමෝරා බීයවයනා 
 

 අං 28 සිට 30 වතක් ප්ර්නලට හිිතතුරු වැඳීමම වශා ඳශත වශන් ගී ඳාද දඳවයෝි  ර න්න. 
A - රන් දෑැති වන නිති වැරවවනලා  B - ඕඩිවශවල් වශ ලටර  
C - වදොඩම් ඳාා ඇඹුල් තනාා   D - බුිධං වරවණ් සිරව දරාවන 
 

28. වමවශ ගී ලර් වදක් වටශන්ල ඇති දංග්රීසි අක්ර ගලය වතෝරන්න. 
1. A ශා C    2. B ශා D   3. A ශා B    4. B ශා C 

 
29. අනාකාතාත්ම වමවශ ගී ණයට ැවනන ගී ඳාදය දැක්වලන දංග්රීසි අක්රය ලන්වන්, 

1. C     2. B    3. A     4. D 
 
30. වමාය ගී ශා ඇදටාලි ගී ණයට අයත්ලන ගී ඳාද ඇතුෂත් දංග්රීසි අක්ර ගලය වතෝරන්න. 

1. A ශා D    2. B ශා D   3. A ශා C    4. C ශා D 
 
31. "වත් වමුදුර" චිත්රඳටවත වංගීත අධයක්ණය ෂ ාරුලා වු ද? 

1. ආචාර්ය වික්ටර් රත්නාය ශූරීන්    2. වවෝමදාව ඇල්විටි ශූරීන් 
3. වරත් දවනාය ශූරීන්      4. ආර්. මුත්තුවාමි ශූරීන් 

 
32. නල නාටය රං වම්ප්රදායට අයත් ගීත ගලය වතෝරන්න. 

1. වෝනා මුණි රායවේ  - වප්රේමවයන් මන රංජිත වේ.       
2. දුා වනතු පුා   - වලන් දී වඳර රාම චරිවත් අවේ 
3. දී .රි දී .රි වනාල දී .රි - සුල වබන් ඇස ාා ශායි ශායි  
4. අඳගුණ වරු සිංශ භූඳති - යව දසුරු හිරුණු තැනා 

 

 අංක 33 සි  36 ශ්තක් ප්රනව ල  ිළිතුරු  සැෙීමම සහ ා ෙ ත ූපෙ ස  ් ඇසුු  කර ග්ව. 

 

 

 

 

 
   A       B          C        D 

 

33. වවොරි රං වම්ප්රදාය වශා වයොදා න්නා අලනිධ ෛාණ්ඩය නම් රන්න. 
1. A     2. B      3. C     4. D 

 
34. "ම්ල වෑම තැන ඇවිද වොසින්වන්" යන ගීය ලාදනය වශා ලඩාත්ම සුදුසු ෛාණ්ඩය නම් රන්න. 

1. B    2. C     3. D     4. A 
 
35. "ඳායාා අඹවර් චන්ද්රයා දිසි සුන්දර රවප් මාවේ" යන ගීතය වශා ලාදනය ලන ෛාණ්ඩය වතෝරන්න. 

1. A     2. B      3. C     4. D 



 

 

 
36. "ර.නු ඟ්ලරා - ර.නු ඟ්ලරා" යන ගීතය වශා ලාදනය ෂ ශැ. ෛාණ්ඩය වතෝරන්න. 

1. A     2. B      3. C     4. D 
 
37. අඳරදි වංගීතඥ බීවතෝලන් නිර්මාණය ෂ විත ්ඨතම නිර්මාණය නම් රන්න. 

1. වෝරල් Number (9)      2. ඳැව්වටෝරල් Number (6) 
3. Eb වම්යර් Number (3)      4. Number 40 – G major 

 
38. "F major" ව්වක්යට අයත් ව්ලර වඳරදි ක්රමයට ලියා දක්ලා ඇත්වත්, 

1. ම ඳ ධ නි ව̇ රි ̇ ම́       2. ම ඳ ධ නි ව̇ රි ̇ ම̇   

3. ම ඳ ධ නි ව̇ රි ̇ ම̇       4. ම ඳ ධ නි ව̇ රි ̇ ම̇    
 
39. වංධ්ලනිය දී ලයලින් ඳවුවල් වංගීත ෛාණ්ඩ අයත් ලනුවත කුමන ලර්යට ද? 

1. Percussion ලර්ය ට      2. Wood wind ලර්ය ට  
3. String ලර්ය ට       4. Brass wind ලර්ය ට  

 
40. "Midi" යනුවලන් වංගීතවත දී අර්න න්ලනුවත,  

1. වංගීතය ඳටිත රන මෘදුාංය.    
2. වංගීත දඳරණය.. 
3. වංගීත නිර්මාණ මෘදුාංය..     
4. වංගීතමය නාද විදුත් අං. ක්රමයට ුවලමාරු .රීම..          

                   
 
 
 


