
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 පළමුවැනි ප්රශ්නය  ඇතුළුව ප්රශ්නය පකට  පණක්  ිළිතතුු  පප ්නය  

 

 
01. අංක (i) සිට (v) තෙක් ප්රනවලට තකි  ිළිතුරරු ියය්නව. 
 

i. විකෘති වනලර එකක් තයතෙව ථාටයක් (තේයක්) වේ කර්නව. 
 ii. ලාදි, වංලාදි වනලර ශැරුණු විට රාගයක තවසු වනලරය්න කුමව වමකි්න ශැඳි්නතේ ෙ? 

iii.  රාගධාරි වංගීෙතේ ොය ශා වනලර මුල්තකොට ගත් ගීෙ ශලීය කුමක් ෙ? 
iv. රාගයක ආතරෝශණ අලතරෝශණ වනලර ලට වමාව ලව තවේ ගැතයව ොවාංකාර ශැඳි්නතල්නත්න 

කුමව වමකි්න ෙ? 
 v. Multi Track Recording වඳශා බහුලම තයොොගෙ ශැකි මෘදුකාංගයක් වේ කර්නව. 
 

 අංක (vi) සිට (viii) තෙක් හිවනෙැ්න ලට සුදුසුම ිළිතුරරු ලරශ්න ුරිත්න තෙෝරා තගව ඔතේ ිළිතුරරු පත්රතයහි 
ියය්නව. (වික්ටර් රත්වායක ශූරී්න, තවෝමොව ඇල්විි ග ශූරී්න, ඩේ. ඩී. අමරතේල ශූරී්න) 
 

චිත්ර ප   පංගීත අධ්ය් ණක  

ර්නමුුර දල (vi) ........................ 

හුලාිය (vii) ....................... 

වත්වමුදුර (viii)....................... 
 
 

 පශෙ හිවනෙැ්න වඳශා නිලැරදි ිළිතුරරු ඔතේ ිළිතුරරු පත්රතයහි ිළිතතලිය්න ියය්නව. 
 
වාෙ උත්පාෙවතේ (ix) …………. කේපවයයි. ෙත්පරයක දී සිදුලව කේපව ලාර ගණව (x) ……………….  
යයි. 
 
ලෑත්ෙෑතේ හිමි විසි්න ියයව ෙ ගුත්ති කාලයතේ එව මවමත් කරලව ෙවමුළු තෙරණා (xi) …………. 
පැදියක් ලව අෙර "ර රැතවේ අඳිවා තතවේ" (xii) ………….. පැදියකි. 

 

02. නිර්තේශිෙ රාග ශෙරකට අයත් වනලර අභ්යාව තකොටවන කිහිපයක් පශෙ වඳශ්න තේ. 
 

 (a) නිරිව, නිරිගරිව, නිරිගමගරිව, ..................................... 

 (b) රිගමග, රිගමපමග, රිගමපධපමග, ............................... 

 (c) මගමරිව, ගපමගමරිව, ගපධපමගමරිව, ....................... 

 (d) පධවරිව, පධවරිගරිව, පධවරිගපගරිව, ........................ 

 
i. ඉශෙ ෙැක්තලව වනලර අභ්යාව තකොටවන මන්්න ිළිතඹු ව ලව රාග ිළිතතලිය්න වේ කර්නව. 

 ii. (b) රාගයට අයත් වනලර අභ්යාවය උච ස වජය ය ෙක්ලා ආතරෝශණ ලතය්න ලර්ධවය කර්නව. 

 iii. (a) රාගතේ මධයය ගීෙතේ අ්නෙරා තකොටව ගීෙ වනලර ප්රවනොර කර්නව. 

 iv. (c) රාගයට අොල ත්රී ොතේ ආලර්ෙ එකකට ගැතපව පරිදි ොවාංකාර එකක් ියයා ෙක්ල්නව. 

 

11 ශ්රේණි  ශ්පරදිග පංගීත  II    ටාල  පැ  ශ්ෙටයි  



 

 

 

03.  

 රාග  ශ්ේල  ආශ්රෝකක ජාති  
වාදි 

පංවාදි 
මුඛ්යාංග  ගායපණ  

(a) යම්න A ……... වරිගමපධනිව වේපුර්ණ B …..… C  …….……………… රාත්රී ප්රථම ප්රශරය 

(b) D …… කෂයාණ E ………… F …… ග - ධ පධ, වරිග, ගරිව, පග, ධප රාත්රී ප්රථම ප්රශරය 

(c) ශභ්රවි ශභ්රවි G ………… වේපුර්ණ H …..… මග, වරිව, ධ නිව I  ..…………… 

(d) J ..….. K …...… වරිගමපධනිව වේපුර්ණ ප - ව වව, රිරි, ග ගමමප L ..…………… 

 
i. ඉශෙ ලගුතලහි A සිට L තෙක් ඇති හිවනෙැ්න ලට ගැතපව ිළිතුරරු අොෂ ඉංග්රීසි අක්රය ෙ වමඟි්න 

ියය්නව. 
 ii. (a) රාගය ඇසුතර්න නිර්මාණය කරව ෙ වර ගීයක මුල් තකොටව පෙ ප්රවනොර කර්නව. 

iii. ඉශෙ රාග අෙරි්න ප්රකෘති, විකෘති ලතය්න වනලර තෙොතෂොවම භ්ාවිො කෂ ශැකි රාගතේ මධයය ගීෙය 
තශෝ ක්ණ ගීෙය වනථායි තකොටව පමණක් ගීෙ වනලර ප්රවනොර කර්නව.  

iv.  (d) රාගතේ වර්ගේ ගීෙය වනථායි තකොටව පමණක් ප්රවනොර කර්නව. 
 
04. පශෙ ෙැක්තලනුතේ විවිධ ගී ලර්ග ිළිතබඳ තෙොරුරරු ඇුරෂත් ලගුලකි. 
  

 ගීෙය / කවිය ගී ලර්ගය / රාග වේප්රොය 

a)  සිනිඳු සුදු මුුර ොතේ A …………………… 

b)  ර්නරවා තවේම ලඩව B …………………… 

c)  තවෝබාලතේ තමපුර C …………………… 

d)  ලාවවා දිත්නකි තේක පාමු ුරි ්න වටමු D …………………… 

e)  මුලු ගෙම තලතශසුවා E …………………… 

f)  සිරිබුේධගයා විශාතර් F …………………… 

g)  ස්නෙ ව්නෙව රා කුං ව G …………………… 

h)  රඝුපති රාඝල H …………………… 

i)  රව ආශාර කලා I …………………… 

j)  පායාා අඹතර් J …………………… 

 
i. ඉශෙ ලගුතලහි A සිට J තෙක් ඇති හිවනෙැ්නලට උචිෙ ිළිතුරරු අොෂ ඉංග්රීසි අක්ර ෙ වමග ියයා 

ෙක්ල්නව. 
ii. D වශ J අක්රලට අයත් ගී ලර්ග තෙකට බපා ඇති වංගීෙ ආභ්ාය්න තෙක වේ කර එම වේප්රොය්න 

තෙතක් වංගීෙමය ක්ණ ුරවක් ව්නව්නෙවාත්මකල ියය්නව. 
iii. H ලර්ගයට අයත් ගී ලර්ගය ිළිතබඳ තකි  විවනෙරයක් ියය්නව. 
iv.  ඉශෙ ලගුතලහි ඇුරෂත් තවොලව රංග වේප්රොය්න තෙකක් වේ කර්නව. 
 

05.  ව වංගීෙතේ එව "ගැමි ගී" වශ "තවේ ගී" කිහිපයකට අයත් මුල් ගී පාෙ කිහිපයක් පශෙ ෙැක්තේ. 
• ෙණ්ඩතල් තේනව තෙතපොතල්   • අෙ ලී තකිතතය්න අප දිවල්නවයි. 
• තවොමදි්න විකුේ පාා     • වෙලා සුදුලැිය ිළවිුරරු 
• තමෝරා බී තයවා      • ම්නොරමට උඩ ඉන්තව ලැහිතල්නී 
• ර්න ෙෑ කැති තගව නිති වැතරවවලා  • අෙට තලරළු ඇහිඳ තගත්න. 
 

i. ඉශෙ ගී පාෙ "ගැමි ගී" ශා "තවේ ගී" යටතත් ලර්ග කර්නව. 
 ii. ගැමි ගී ශා තවේ ගී ිළිතබඳ විතේ ක්ණ ශෙරක් ියය්නව. 

iii. ගැමි ගී නිර්මාණයට පෙවේ වු තශේුර වාධක තෙකකට අයත් ගී පෙ කිහිපයක් ඉශෙ ලගුල ුරෂ ෙැකිය 
ශැකිය. එම තශේුර වාධක තෙක වේ කර ඒ යටතත් ලර්ග කෂ ශැකි ගී පෙ තෙෝරා ියය්නව. 



 

 

iv. ගැමි ගී ලර්ගීකරණය යටතත් ඉශෙ වඳශ්න තවොවු ගී ලර්ගයකි්න ඔබ කැමති ගීෙයක පාෙ තෙකක් ප්රවනොර 
කර්නව. 

 
06. 

 අවයද්ධ්ා් ණර තාලශ්ේ යණ ණාත්රා ගකය 
තාල පංශ්් ත 

ිළිතශ්වල 

තාල වාෙය 

භාණ්ඩ  

a)  ජි ග ෙ A ……………. 6 3 ………… C ……………. 

b)  ධා ධා ධං s D ……………. 14 X 2 0 3 E ……………. 

c)  ධා තූ වා F ……………. 6 X 0 G ……………. 

d)  ධී වා H ……………. 7 I ………….. J ……………. 

e)  ෙ කු තෙො x K …………… 8 / L ……………. 

 
 

i. ඉශෙ ලගුතලහි A සිට  L තෙක් ඇති හිවනෙැ්නලට උචිෙ ිළිතුරරු අොෂ ඉංග්රීසි අක්රෙ වමග ියයා 
ෙක්ල්නව. 

ii. D හි ඇති අලවේධාක්ර තෙක තලවත් ොයක පෂමු විභ්ාගය ුරෂ තයතේ. එම ොය ශඳුවාතගව ඊට 
ගැතපව තේශීය ොය නියමිෙ ො වංඥා වහිෙල ප්රවනොර කර්නව. 

iii. පශෙ ෙැක්තලව රප වටශව ඇසුරු කර ගනිමි්න C ොතේ ත ේකාලට අයත් අලවේධාක්ර වශ එම 
අක්ර ලට හිමි අංකය තශෝ අංක එම අක්ර ඉදිරිතය්න ියයා ෙක්ල්නව. 

   
 
 

 (4) 
           (1) (3) 
 
 
 (2) 
         (2)  
 
 
 
07.  
 
 
 
 
 
 

i. ඉශෙ රපවටශත්න ෙක්ලා ඉංග්රීසි අක්ර වඳශා සුදුසු වනලර ිළිතතලිය්න ියයා ෙක්ල්නව. 
 
ii. එම වනලර ිළිතතලිය්න එතක් සිට අංකවය කෂ විට C Major scale වශ C Major minor එකට අයත් ලව අංක වශ 

වනලර ියයා ෙක්ල්නව.  
 
iii. + + ග ම | රි ම ග රි | ව රි ව නි ව | රි - - - | - -  ග ම ඉශෙ වඳශ්න තපරදිග වංගීෙ වනලර අපරදිග ක්රමයට 

ප්රවනොර කර ෙක්ල්නව. 
 
 

A      B  C D    E    F   G H I J K ප ණ 


