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Oriental Music

2 Hour

නම / විභාග අංකය ............................................................................................................................................
සැලකිය යුතුයි.
 සියලුම ප්රශ්න ලල ිළිතතුු  සයය්න .
 එක් ප්රශ්න යට ලුණු  ැැින්න ිමිවේ..
 ලඩාත්ම නිලැරදි ිළිතතුර ේ ෝරා යටි්න ඉරක් අඳි්න .
01. බිලාවල් රාගයේ ආයරෝහණ ස්වර පිළියවලින් , .
ස රි ග ම ප ධ නි ස යේ.
ස රි ග ප ධ ස යේ.

i.
iii.

.
ii. ස රි ග ම ප ධ නි ස යේ.
iIv. ස රි ග ම ප ධ නි ස යේ.

02. නිවැරදිව ස්වර අභයාස හුණු ව ම ම සංත ව වි ය හරාරන ආනිනිකන්න් ඉවා වැරගත් යේ. එන්න් වැරගත්ම කරුණක් වන්යන්
i.

නිවැරදිව ස්වර ගායනය කිරීම හැකියාව ලැබීම.

ii.

ස්වර නිවැරදිව වාරනය කිරීයේ අවය ෝධය ලැබීම.

iii.

නිවැරදිව ස්වර හැසිරම යේ හැකියාව වර්ධනය ම ම.

iv.

ඉහව කරු ව සියල්ලම වැරගත් යේ.

03. සරිස , රිගරි යමම ස්වර අභයාසයේ ඟ ප පියවර යරක වන්යන්,
I.ගමරි , මපග

ii.ගමග , මපම

iii.ගමප , මපධ

iv.ගමග , මපග

04. රාගයක අයත් ස්වර පමණක් භාවිවා කරමින් නිර්මාණය ම  ඇති ත  විය ේ ය හැඳින්යවන්යන්,
i.මධයලය ත  යලසය.

ii.සර්ගේ ත  යලසය.

iii.ලක් ණ ත  යලසය.

iv.ඛ්යාල් ත  යලසය.

05. ආයරෝහණයේදි ස්වර 5ක් හා අවයරෝහණයේදි ස්වර 7ක් යයයරන රාගයක ජාතිය වන්යන් ,
i. ාඩව සේපූර්ණ

ii.ඖඩව සේපූර්ණ

iii.සේපූර්ණ සේපූර්ණ

iv.ඖඩව ාඩව

06. ගපධනි /ස-ධප / ---- / සරිස- / යමම සර්ගේ ත  පාරය බිලාවල් රාගය අයත් යේ.යමම ත  පාරයේ යවවන විභාගය අරා
ස්වර යවෝරන්න.
i.ග-මරි


ii.මගමරි

iii.ධපගප

iv.ම-ගරි

යහ සඳහ්න ිමසන ැ්නලල අදාළ නිලැරදි ිළිතතුු ලල අදාළ ඉලක්ටේම්න දැක්ේල

අංටය ේ ෝර්න .

රාගයක යයයරන ප්ර ලම ස්වරය 07............................... ස්වරය නමින් හැඳින්යවන අවර එම ස්වරය පුවව යරවනුව ප්රධාන
ස්වරය වන්යන් 08.............................. ස්වරය න්.එම ස්වර යරකම හැරු ව වි රාගයේ ඉතිරි ස්වර
09......................................ස්වර නේ වන අවර රාගයක් අලංකාර කිරීම සඳහා යයොරන ස්වර 10............................ස්වර යලස
හැඳින්යේ.
i.විවාදි

ii.අනුවාදි

iii.වාදි

ivසංවාදි

11. පණ්ඩිත් වි  ව
් නාරායන් භාත්ඛ්ණ්යේ පඬිතුමා හඳුන්වා දී ඇති යේල ගණන වන්යන්,
i.10 කි.

ii.12 කි.

iii.08 කි.

iv.15 කි.

12. ගරිගපධනිස මුඛ්යාංගය යලස ගැයනන රාගය වන්යන්,
i.භූපාලි රාගයන්.

ii.කාෆි රාගයන්.

iii.බිලාවල් රාගයන්.

iv.යමන් රාගයන්.

13. පහව ත  අවරින් මේපිය ගුණ ත යක් වන්යන්,
i.රන්යනෝ බුදුන්යේ

ii.දුනුයකන්යා මලක් වයේ iii.සසර වසන තුරු

iv.මුණුදු පතුල ය ඉරලා

14. ” වාසනා දියන්කි යේක පාමූ තුටින් “යමම නූර්ති ත ය අයත් නූර්තිය වන්යන් ,
i.ශ්රී විරම නූර්තිය

ii.දුටුගැමු ව නූර්තිය

iii.යවස්සන්වර නූර්තිය

iv.රාමායණය නූර්තිය

15. ප්රසංග යේදිකා සංත ව කණ්ඩායේ අවර හා ද්ම  හුද්ගල , ඒක හුද්ගල සංත ව කණ්ඩායේ ඉවා ප්රචලලිව අවයව ය ස්වර හුවරු
භාණ්ඩයක් වන්යන්,
i.ගි ාරය

ii.විදුලි ඕගනය

iii.ඔක් පෑඩය

iv.

නලාව

16. රකුණතින් ස්වර හුවරුව හා වමතින් යේස් හුවරුව යයොරා ගන්නා එළිමහයන් වාරනය සඳහා පහුවයවන් භාවිව ක හැකි
ුවෂිර වාරය භාණ්ඩය මින් කුමක්ර
i.ඕගනය

ii.එයකෝඩියනය

iii.ගි ාරය

iv.යමයලෝඩිකාව

17. සිංහල කණ්ඩායේ ත වයේ නිර්මාවෘවරයා යලස හැඳින්යවන්යන් .
i.ගි ාර් වාරක යනවිල් ප්රනාන්දු මහවා

ii.ය ල් න් යප්රේමරත්න මහවා

iii.සී.ටී.ප්රනාන්දු මහවා

iv.එේ.එස්.ප්රනාන්දු මහවා

18. පහව ත  අවරින් කණ්ඩායේ ත වවල අයත් ත වයක් යනොවන්යන් ,
i.මල් ර හිමිදිරියේ

ii.මංයගෝ කළු නැන්යද්

iii.මුළු ගවම යවයහුවනා iv.අේමා සඳකි

19. ගි ාරයේ වත් ුවසර කරනු ල න්යන් මින් කුමන ස්වරවල අනූවර
i.E D A G B E

ii.EBGDAE

iii.GDAEBG

iv.ADEGBA

20. කණ්ඩායේ සංත වය අරා ලක් ණයක් යනොවන්යන්,
i.

ස්පාඤ්ඤ සංත වයේ ආභා ය ලැබීම.

ii.

යකෝේ යරකක් යහෝ තුනක් යහෝ මව වනු නිර්මාණය ම  තිබිම.

iii.

ත  වනු සීමිව ස්වර පරාසයකින් නිර්මාණය ම  තිබීම

iv.

ුවසංවාර (හාර්මනී. රමය භාවිවා යනොකිරීම.

ii යත්රය


යළමු ප්රශ්න ය තතුලුල ප්රශ්න

තු ට ිළිතතුු  සයය්න .

1. අංක (i) සි (v) යවක් අසා ඇති ප්ර ්නවල යකටි පිළිතුරු ලියන්න.
I. වාදි ස්වරය ” ධ ” යලස යයයරන රාගය කුමක්ර?
II. රාගයක විස්වර ඇතු ත්ව ලියවු ව ත  විය ේ ය නේ කරන්න.
III. වර්වමානයේ වාක් ණික ව යයන් ඉවා ඉහ ම දියු වවක් ල ා ඇති ස්වර හුවරු සංත ව භාණ්ඩය කුමක්ර?
IV. ආයරෝහණයේ ස්වර ස රි ග ම ප ධ නි ස යයයරන රාගයක වාදි “ ධ ” සහ සංවාදි “ ග ” ස්වර යයදු වි එම
රාගයේ අනුවාදි ස්වර වන්යන් කුමන ස්වරර?
V. රාගයක් ඉපරම ම
ක්තිය අති විය ේ ස්වර සමුරාය කුමන නමකින් හැඳින්යේර?
(ල.2‹5=10.

2.

I

බිලාවල් රාගය අරා පහව විස්වර ලියා රක්වන්න.

I.

යේලය / ථාඨය

4.

ආයරෝහණ

III. අවයරෝහණ

IV. වාදි

V. සංවාදි

VI. අනුවාදි

VII. ජාතිය

VIII. මුඛ්යාංගය

(ල.1/2X8=4.

Ii

3.

II.

බිලාවල් රාගය අරා සර්ගේ ත යක යහෝ ලක් ණ ත යක යහෝ මධයලය ත යක ස්ථාන් යකො ස නියමිව වාල
සංඥා සහිවව ප්රස්ථාර කරන්න.
(ල.6.

මාත්රා 2+3 යහෝ මාත්රා 3+4 මිශ්ර මත් කැටි සහිව හින්දුස්ථානි වාල පර යරයකන් එකක් නියමිව වාල සංඥා සහිවව
ප්රස්ථාර කරන්න.
(ල.4.
ii.එම වාල පරය ගැලයපන යද්ශිය තිව නේ කර ප්රස්වාර කරන්න.

(ල.4)

iii.ඔ ප්රස්වාර ක තිව ගැලයපන රිද්ම ර ාවක් නිර්මාණය කරන්න.

(ල.2)

පහව මාවෘකා අවරින් යරකක් පිළි ර යකටි විස්වරයක් ලියන්න.
I.

සිංහල කණ්ඩායේ ත 

(ල.5.

II.

එයකෝඩියනය

(ල.5.

III. ගි ාරය

(ල.5.

IV. විදුලි ඕගනය

(ල.5.

