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නම/විභාග අංකය .........................................................................................................................................

01.

සියළුම ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
තාලයේ මාත්රා න ව ්නේයනේ
(I) 8කි.

02.

(II) 6කි.

(II) 6්ව මාත්රායේය.

(II) අනුතාල විනි.

(II) වභෛරවි

(II) ප ස

(II) ඇයසේ මධුර

කලයා

(II)යමනේ

(IV) ම ස

(III)ගුමු ගුමු් ්දුයේ

(IV) ලංකා ලංකා

(III)භූපාලි

(IV)බිලා්ේ

(II) භූපාලි - කාෆි

(III) යමනේ - භූපාලි

(IV) භෛරවී - යමනේ

බිලා්ේ රානය පිළිබලඳ ්ැරදි කියමව කුමක්ෙ ?
(I) සේපූර්

සේපූර්

ජාති රානයකි.

(III) ධ න ්ාදි සං්ාදී යේ
10.

(III) රි ම

යේල නත රාන යුනලය ්නේයනේ

(I) යමනේ - කාෆි
09.

(IV) කාෆි

”එනේව මෙ වයේ” යව ීතතය ඇසුරු කර නත් රානය ්නේයනේ
(I)භෛරවි

08.

(III) භූපාලි

භූපාලි රානය ආශ්රයයනේ ිර්මා ය කරව ලෙ ීතතයක් ්නේයනේ
(I)සු්ඳ පද්ම

07.

(IV) ්ාදි විනි.

යමනේ රානයේ ්ාදී සං්ාදි ස්්ර ්නේයනේ
(I) න ි

06.

(III) ඛලිය විනි.

ම - ි ස්්ර යෙක ්ර්ජිත ්ව රානයක් ්නේයනේ
(I) යමනේ

05.

(III) තුනේ්ව මාත්රායේය. (IV) අට්ව මාත්රායේය.

තාලයක ප්රබලලම ස්ථාවය ඳුනනේ්නේයනේ
(I) සමග්රඳය විනි.

04.

(IV) 10කි.

ජප් තාලයේ එලි ස්ථාවය පිහිටා ඇත්යත්
(I) පළමු මාත්රායේය.

03.

(III) 16කි.

(II) රාත්රි ප්රථම ප්රඳරයේදි නැයේ.
(IV) න රි න ප ධ ි ස̇ - මුඛයාංනයය යේ.

යකෝකිල ්නේවම නායවයේදී තාල ්ාෙවය සඳඳා යයොො නනු ලබලව අ්වද්ධ ෛාණ්ඩය ්නේයනේ
(I) නැටයබලරය

(II) පඳතරට යබලරය

(III) උඩැක්කිය

(IV) ෙවුල

11.

යඛේයටෝ තාලයට නැයයව ීතතයකි.
(I) රත්වදීප

12.

(II) සු්ඳ පද්ම

ත්රිතාලයේ මාත්රා න වට සමාව වීමට පඳත ෙැක්ය්ව එක් තාලයක් ආ්ර්ත 2ක් ්ාෙවය කළ යුතුය. එම තාලය කුමක්ෙ
(I) ොෙරා

13.

(II) යකයඳර්්ා

14.

(II) රැනත් සුරා

15.

(II)යසේ ීත

16.

(II) මවයේ

(III) අබුද්ෙස්සයකෝලම

(III) ජිං ජිින කිට

(IV) ධධිවා / ධතුවා

(IV) යබලරඳඩ

ප්රශ්න අංක 7 – 20 දක්වා පිළිතුරු සැපයීමට පහත වගුව උපයයෝගී කර ගන්න.
B
සබලරනමු ්නේවේ

C
පඳතරට ිනංදු ්නේවේ

D
උඩරට ්නේවේ

ඉඳත සඳඳනේ ABCD සේප්රොයනේ සඳඳා ්ඩාත් නැලයපව තාල ්ාෙය ෛාණ්ඩ පිළිය්ලිනේ
(I) පඳතරට යබලරය ෙවුල යක් යබලරය උඩරට යබලරය

(II) පඳතරට යබලරය නැටයබලරය ෙවුල යක් යබලරය

(III) පඳතරට යබලරය ෙවුල නැටයබලරය යක් යබලරය

(IV) යක් යබලරය ෙවුල නැටයබලරය පඳතරට යබලරය

”යකොයඳොේ යවා ඳඩ වඟවා” ීතතය අොළ ්ව ්නේවේ සේප්රොය ්නේයනේ
(II) C

(III) B

(IV) D

ය්ස් මුහුණු පැළඳ කරව වර්තව සේප්රොය අයත් යකොටස ්නේයනේ
(I)B

(II) C

(III) A

(IV) D

(III)C

(IV)B

යෙොින කිත / කිත යෙොේ යව යබලර පෙය අයත් ්නේයනේ
(I)A

(II)D

කපිරිඤ්ඤා සංීතත භ ලියට අනු් නායවා කළ ඳැකි ීත පෙය ්නේයනේ
(I) ඕලු පිපීලා

.
S.

(III) මී ්ෙයකි ජීවියත්

(III) ්ඳිමු සුනත

(IV) උඩරට කුනකර

(III) ටයිේ ිනග්යනේචර්

(IV) ස්යක්ේ

යමම සංයක්තය ඳුනනේ්ව වාමය ්නේයනේ

(I) රිපියේ නේ මාර්ක්
23.

(IV) වැළවිලි ීත

(II) රත් තං කිට/දිත් තං-

(I) A

22.

(III) යමයඳ ීත

(I) යෙොින කිත/කිත යෙොේ

A
යකෝලේ සේප්රොය

21.

(IV) පැඳැසරණිය

තබ්ලාය්නේ ්ාෙවය සඳඳා ්ඩාත් සුදුසු පෙ යකොටස ්නේයනේ



20.

(III) රෑ රැයසේ

එදිරිවීර සරච්චනේද්ර මඳතා විිනනේ ිර්මා ය කරව ලෙ වාටයයක් ්නේයනේ
(I) හුණු්ටයේ කථා්

19.

(IV) ජප් තාලය

උපමා උපයේය එළි්ැට අනුප්රාස - රස ආදිය ඇතුළත් කර රචවා කර ඇති ීත විය ේ ය
(I) නැින ීත

18.

(III) යඛේයටෝ

සමුද්ර යෂෝ විරිතට අනු් නායවය කළ ඳැකි ීත පෙයකි.
(I) සඳ ්ා සුදු ්ැලි

17.

(III) දියයනොඩ සැම තැව (IV) ඕලු යවළුේ

(II) සයිනේටු සයිනේ

තබ්ලා් ්ාෙවයේදී ෙෑතම යයොො නිිනනේ උපේනු ලබලව අ්වද්ධාක් ර යෙකක් ්නේයනේ
(I) තිනේ ඳා තා ය.

(II) ධිනේ ඳා ධ ය.

(III) තිට ඳා තා ය.

(IV) කත් ඳා තු ය.

24.

නූර්ති සංීතතය තුළ පිළිබිඹු්ව සංීතත සේප්රොය ්නේයනේ

25.

(I) යද්ශීය ජව සංීතත සේප්රොය

(II) ්ංන සංීතත සේප්රොය

(III) උත්තර ෛාරතීය සේප්රොය

(IV) ෙක්ෂි

නසේ නායවා භ ලිය

26.

(I) ීතත වාටක නායවා භ ලියකි.

(II) මුද්රා වාටක නායවා භ ලියකි.

(III) චිත්රපි  ීතත භ ලියකි.

(IV)සරල ාස්ත්රීය නායවා භ ලියකි.

වාඩනේ සංීතත සේප්රොය සඳඳා ආෛා ය ලබලා ඇත්යත්

27.ති

(I)උත්තර ෛාරතීය සංීතතය

(II)ෙක්ෂි

(III) ්ංන සංීතතය

(IV) පෘතුීතින නායවා ආෛාසය

28.

(II) යඩෝේකිය

29.

(IV) මද්ෙලය

(II) භූපාලි

(II)යමනේ

ය කිරියේදී ්ඩාත් සුදුසු

(IV)බිලා්ේ

කීර් හුයසේනේ සඳ ජග්ජිත් ිනං යව ෛාරතීය සංීතතඥයිනේ යෙයෙවා ප්රකට ප්තිව සංීතත ෛාණ්ඩ යුනලය ්නුයේ

30.

(I) තබ්ලා ්ාෙවය ඳා බලටවලා ්ාෙවය සඳඳා

(II) තබ්ලා් ්ාෙවය ඳා නසේ නායවය සඳඳා

(III) ිනතාර් සඳ බලටවලා ්ාෙවය සඳඳා

(IV) ්ංන ීත ඳා ඛයාේ නායවා සඳඳා

බලටහිර සංීතතයට අනු් ඳඩතල ඳතරම ්ාෙවය කළ ඳැකි සංීතත ෛාණ්ඩය ්නේයනේ
(I) පියායවෝ්


(II) යචයලෝ

(III)සැක්සය ෝවය

(IV)යබලොක්ස් ගිටාරය

අංක 37 සිට 34 දක්වා ප්රශ්නවලට පහත සඳහන් ස්වර පුවරු රූප සටහන ඇසුරින් පිළිතුරු සපයන්න.
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භූපාලි රානයට අොළ් අංකවය කර ඇති ආයරෝඳ

ස්්ර ඇති පිළිතුර යතෝරනේව.

(I) 5 6 8 11 13 15

(III) 6 8 10 13 15 18

(II) 2 4 6 9 11 14

(IV) 3 5 6 10 13 17

්යලීවයේ තත් සතර යපරදින ක්රමයට සුසර කරව අංක අනුපිළිය්ල ්නුයේ
(I) 1 8 11 15

33.

(III) තබ්ලා්

ානේත රසය ඳා කරු ා රසය නැබ්වී ඇති පෙමාලා්කට ව්තම තනු්ක් රානාශ්රිත් ිර්මා
රානය ්නේයනේ
(I) භෛරවි

32.

ෛාරතීය සංීතතය

ර්ලාවා පසනේ වැමැති තාලපෙ ්ාෙවය කළ ඳැකි ්ාෙය ෛාණ්ඩය ්නුයේ
(I) උඩැක්කිය

31.

ෛාරතීය සේප්රොය

(II) 1 6 13 18

(III) 6 10 13 17

(IV) 11 6 10 13

ඉඳත ස්්ර පු්රුයේ 6 10 13 යව අංක ්ලට හිින ස්්ර තුව එකතු වීයමනේ සෑයෙව යකෝඩ් (Chard) එක කුමක්ෙ ?
(I) F Major

(II) G Major

(III) C Major

(IV) D Major

34.

මධය ස ස්්රයේ ඳා උච්ච ස ස්්රයේ සංඛයාත පිළිය්ලිනේ
(I) 250 – 500 යේ.

35.

37.

38.

(III) 255 – 512 යේ.

(IV) 652 – 215 යේ.

විෙුත් මාධය මිනනේ කරනු ලබලව ඉයනනුම ඳුනනේ්නේයනේ
(I) E – Music

36.

(II) 256 – 512 යේ.

(II) E – Learning

(III) Midi File

(IV) Learning

නායවයේදී වි ම ග්රඳයයනේ ඇරයනව ීත පෙය ්නේයනේ
(I) සසර ්සවතුරු

(II) ලංකා ලංකා

(III) රත්වදීප ජනේම භූින

(IV) යඳළ ජාතික අභිමායනේ

බ්ෙය ග්රඳවය කර නැීමම සඳඳා ෛාවිතා කරව තාක් ණික උපකර ය ්නුයේ
(I) ඇේප්ලියර් - (Amplifier)

(II) මයියක්රොය ෝවය -(Microphone)

(III) ිනක්සර් - (Mixer)

(IV) ස්පීකර් - (Speaker)

සුළු මැදුේ යෙතියත් රිද්ම රටා්ට සමාව ්ව හිනේදුස්ථාි තාලය ්නේයනේ
(I) දීප්චනේදි තාලය

(II) ජප් තාලය

(III) ොෙරා තාලය

(IV) යඛේයටෝ තාලය

39. 4 4යමම සංයක්තය අපරදින සංීතතයේදී ඳුනනේ්නේයනේ කුමව වමකිනේෙ ?
(I) Time Signature
40.

(II) Key Signature

(III)Rest Mark

(IV) Sign to Sign

්ය්ඳාරික සරල සංීතත ස්්ර ප්රස්ථාර්ල ෙක්වට ලැයබලව සංයක්ත අතරිනේ REPITATION MARK (රිපියේ නේ මාර්ක්)
එකක් යවෝනේයනේ

.

(i)

(ii)

(iii)

s.

(iv)

..

