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I
I

සියලුම ප්රශ්න වලට පිළිතුරු මමම ප්රශ්න පත්රමේ ම සැපයිය යුතුයි.

වඩාත් සුදුසු පිළිතුර යටින් ඉරක්
01

අඳින්න.

විචාරකයන් විසින්සංගීතය, යතාරූපී සංගීතය සහ ව්යව්හාරික සංගීතය ව්ශයයන් යකොටස් යෙකකට යෙෙනු
ලෙන අව්ස්ථා ඇත. මින් යතාරූපී සංගීතය ව්ශයයන් හඳුන් ව්න යකොටසට අයත් ගී වියශේෂයකි.
(1) මටලි නාටය ගී (2) චිත්රපට ගී

(3) සරල ගී

(4) මේදිකා නාටය ගී

(5) ඛ්යාල් ගී

02

නිර්මාණ කරනයේ දී ෙටහිර සංගීත ශිල්පාංග යේශීය අනනයතාව්යට ගැලයපන අයුරින් සුවියශේෂීව්
යයොොයගන බිහි කළ නිර්මාණයකි.
(1) සත් සමුදුර
(2) මානස විල (3) මෙර හඬ (4) නරි ෙෑනා (5) මනමේ

03

සරල ගී නිර්මාණයේදී යෙොයහෝ විට ගීතයේ පෙමාලාව් ගැයයන ප්රධාන ගී තනුව් මතම, ඊට ගැලයපන අයුරින්
යව්නත් නාෙ මාලාව්ක් ව්ාෙනය කරනු අසන්නට ලැයේ. යමම යකොටස හඳුන්ව්න්යන්.

(1) ඉන්ට(ර්)ලූඩ් නමිනි. (2) ඉන්මරොඩක්ෂන් නමිනි
(4) කවුන්ට(ර්) යපොයින්ට් නමිනි. (5) ස්මක්ල් නමිනි.

04

ෙටහිර සංගීතයට අනුව් ඉහලම හඬතලය කුමක්ෙ?

(1) Bass (2) Soprano
05

(3) මකෝඩ්ස් නමිනි

(3) Alto

(4) Tenner

(5) Mezzo -Soprano

කර්ණාටක සංගීතයට අයත් යනොව්න සංගීත භාණ්ඩය කුමක්ෙ?
(1) වීණාව
(2) ඝටේ
(3) නාදස්වරේ (4) තවිල්

(5) පඛ්වාජ්

අංක 06 සිට 15 මතක් ඇති ප්රශ්න වලට හිස්තැනට සුදුසු වඩාත් නිවැරදි වචන මයොදන්න.
පතල් ගී, ෙඔර කැපීයේ ගී සහ ගැල් ගී ව්ල රීේමය යහෝ තාලය යහෝ අනුව්(06)............................ගී ව්ශයයන්ෙ,
තනු අනුව් (07).................................. පැදි ව්ශයයන් ෙ ව්ර්ග කල හැකිය. ගැමි සමාජයේ මස්සිනාට ව්ැඞි
විස්ව්ාසයක් ලො දී ඇති ෙව් කියැයව්න ව්ෘත්තිය හා ෙැඳි ගී ව්ර්ගය (08).................................යලසෙ, ගෙය
හා පෙය යකොටස් ඇතුලත් ගැමි ගායනා (09) ..................................යලසෙ, හඳුන්ව්යි. යකත ආශ්රිතව්
නිර්මාණය වූ ගැමි ගී ව්ශයයන් යගොයේ ගී සහ (10)...............................නේ කල හැකිය.සෙරගමු ව්න්නේ
නාමිකව් සංඛ්යායව්න් (11)....................................ක් ව්න අතර පහතරට ව්න්නේ සංඛ්යායව්න්
(12).......................................කි. පෙය, තානම, කවිය (13)......................................... ව්ශයයන්
(14)................................ ව්න්නමක යකොටස් හතරකි. පහතරට ශාන්තිකර්ම ව්ල දී ව්ස් යෙොස් නිම කිරීමට
යයොො ගත් ශාන්ති කර්මය (15)...................................නේ යේ.
-1-

වඩාත් සුදුසු පිළිතුර යටින් ඉරක්
16

අඳින්න.

නිරිමාණශීලී සංගීතඥයයකු තුල තිබිය යුතු අතයව්ශය අංගයකි.

(1) මානව් හිතව්ාදී ගුණය
(4) ගායන ව්ාෙන හැකියාව්

(2) ස්ව්ර රාග තාල පිළිෙඳ ඥානය (3) යපර අපර යෙදිග සංගීත ඥානය
(5) ප්රස්ථාර කරණයේ සුවියශේෂී හැකියාව්.

17 යහේවිසි ව්ාෙනය සඳහා අව්ශය ව්න භාණ්ඩ ව්න්යන්,
(1) ගැටයෙරය,ෙවුල,තේමැට්ටම
(2) ෙවුල,තේමැට්ටම,තාලේපට (3) ෙවුල,ගැටයෙරය,යහොරණෑව්
(4) තේමැට්ටම,ෙවුල,යහොරණෑව්
(5) යහොරණෑව්,තේමැට්ටම,ගැටයෙරය
18 පසන් ගී ව්ල නාෙමාලාව්ට යෙයහවින් සමාන කමක් ඇත්යත් කුමන ජන ගී වියශේෂයකෙ?
(1) ගැල්ගී
(2) ෙරුනැලවිලිගී
(3) ව්ැලපුේගී (4) යකලිගී
(5)යගොයේගී

19 යනළුේ ගී සහ කමත් ගී ව්ලට යෙයහවින් නෑකේ කියන ගී ව්ර්ගය කුමක්ෙ?
(1) ගැල් ගී (2) පැල් ගී
(3) පතල් ගී
(4) පාරු ගී
(5) යගොයේ ගී
20 ඉතාමත් අඩු ලයකින් යුතුව් ෙ, ආඝාතාත්මකව්ෙ උච්ඡ ස්ව්රයයන් හා පිරිසකයේ අත්ව්ැල් ගායනය සමග
ඉදිරිපත් කරනු ලෙන යමයහ ගී වියශේෂය ව්න්යන්.
(1) යගොයේ ගී
(2) යනළුේ ගී (3) කමත් ගී
(4) කුරක්කන්ගී (5) තුන්සරයණ් ගී

21 යකටි විරිත් ලක්ෂණය හා ව්ැඩි ලයකින් ගායනය කිරීයේ ස්ව්භාව්ය ඇතුලත් ගී ව්ර්ගය ව්න්යන්
(1) යගොයේ ගී
(2) යනළුේ ගී (3) කමත් ගී
(4) කුරක්කන් ගී (5) තුන්සරයණ් ගී

22 රිෙේ,යේස්,ලීඩ් යන අංග තුනම යයොො ගනිමින් සුළයේ ආධාරයයන් ගීතයක් ව්ාෙනය කල හැකි ස්ව්ර පුව්රු
සංගීත භාණ්ඩය කුමක්ෙ?
(1) පියායනෝව්
(2) සර්පිනාව් (3) යමයලෝඩිකාව්
(4) ෙැන්යජෝව් (5) එයකෝඩියන්
23 තුේො යන වියශේෂ යකොටස ඇතුලත් යනොව්න සංගීත භාණ්ඩය ව්න්යන්.
(1) සිතාර් (2) සයරෝේ
(3) එස්රාජ්
(4) සාරංගි
(5) සන්තූර්
24 සිතාර් ව්ාෙනයට ඇතුලත් යනොව්න අංගය කුමක්ෙ?
(1) තානාලංකාර
(2) යජෝඩ් ආලාප
(3) ජලා

(4) උපජ්

(5) ගත්

25 තාල පෙයක පිහිටන ගුණාංග තුයනන් මිති සහ ලය යන්යගන් සමාන තාල පෙ යෙක ව්න්යන්.
(1) යකයහර්ව්ා සහ ත්රීතාලය (2) ඒක්තාලය සහ යචෞතාලය
(3) ධමාර් සහ යචෞතාලය
(4) ජප්තාලය සහ දීප්චන්දිතාලය
(5) ඒක්තාලය සහ ත්රීතාලය
26 කර්ණාටක සංගීතයේ ශුේධ ස්ව්ර සප්තකය උත්තර භාරතීය සංගීතයට අනුව් කුමන ස්ව්ර යේෙ?
(1) සරිගමපධනි
(2) සරිගමපධනි (3) සරි ගමපධ නි
(4) සරිගමපධ නි (5) සරිගමපධනි
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පහත දැක්මවන වගුමේ (අ) මකොටමසහි දැක්මවන ගායනා ශශලීයට (ආ) මකොටමසහි දැක්මවන
විමශේෂ ලක්ෂණය සේෙන්ධ මේ. ඒවා ගලපා ප්රශ්න අංක ඉදිරිමයන් ලියන්න.

අ

ආ

(1) ගසල්

මචෞතාල් මත නිර්මිතය.

(2) ඛ්යාල්

මදගුණ මතගුණ වශමයන් ගුණ කරයි.

(3) ධ්රැපද්

තබ්ලා මෙෝල් ගායනය කරයි.

(4) තරාණා

විලේභ,මධය සහ ධ්රැත ගීත ඇත.

(5) ධමාර්

සරල ශාස්ත්රීය ගායන ශශලියකි.

27 (1).........................................................
28 (2).........................................................
29 (3).........................................................
30 (4).........................................................
31 (5) .........................................................
පහත දැක්මවන රූප සටහන ඇසුරින් අංක 32 සිට අංක 35 මතක් ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.
1

4

2

3

6

5

8

7

11

9

10 12

13

14

16

15

32 ඉහත ෙැක්යව්න ස්ව්ර පුව්රුයේ 1,3,5,6,8,10,12,13 අංකනයන්ට අයත් ස්යක්ලය (Scale) නේ කරන්න
..........................................................................
33 1,5,8,12 අංකනයන්ට අොල යකෝඩ් (Chord) එක නේ කරන්න ..............................
34 1,4,8,11 අංකනයන්ට අො යකෝඩ් (Chord) එක නේ කරන්න ..................................
35 1,5,9 අංකනයන්ට අොල යකෝඩ් (Chord) එක නේ කරන්න ....................................
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වඩාත් සුදුසු පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.
36 පරිගණකයයහි මූලික උපාංග අතුරින් යකොටසකි,
(1) RAM (2) Monitor (3) VDC Card

(4) MODEM

37 සිස්ටේ යුනිට් යකොටසට ඇතුලත් උපාංගයකි,
(1) Monitor (2) Key board
(3) Mother board

(4) Mouse

(5) Hard disk

(5) Speaker

38 පරිගණකය නිර්මාණය වී ඇති මූලික යකොටස් යෙක අතුරින් එක් යකොටසක් ව්න්යන්,
(1) Hard ware
(2) System unit
(3) MODEM (4) MP3
(5) Process
39 යතොරතුරු තාක්ෂණයේදී ක්රියාව්ලි කරවීමට සහයව්න උපාංගයකි,
(1) Soft ware
(2) MIDI
(3) MODEM (4) VDA Card

(5) Process

40 පරිගණකය ඇසුරින් නිම ව්න සංගීත නිර්මාණයක, අව්සන් අව්ස්ථාව් (Out put ) ගෙඩා යකයරන, ෆයිල්
යෆෝමැට් ව්ර්ගයකි,
(1) Store
(2) Hard disk (3) MP3
(4) VGA Card
(5) RAM
මකටි පිළිතුරු සපයන්න
41 ෙටහිර සංගීතයේ ස්ට්රින්ග්ස් ඉන්ස්ටෘමන්ට් (strings instrument) ගණයට අයත් ව්න සංගීත භාණ්ඩයක්
ව්න්යන් .................................................. ය.
42 එම සේප්රොයට අයත් වුඩ්වින්ඩ් රීඩ්ලස් ගණයට අයත් ව්න සංගීත භාණ්ඩයක් යලස
...................................................සංගීත භාණ්ඩය නේ කල හැකිය.
43 එම ව්ර්ගී කරණයට අනුව් සිේෙල් යන ව්ාෙය භාණ්ඩය අයත් ව්න්යන්.......................................ව්ර්ගයටය.
44 රේපට් යන සංගීත භාණ්ඩය......................................ව්ර්ගයට අයත්යේ.
45 ව්යලින් පවුයල් මචමලෝ ව්ාෙන භාණ්ඩය...................................යන හඬ තලයට අයත් යේ.

පහත දැක්මවන ෙටහිර සංගීත ප්රස්ථාරමේ අක්ෂර වලින් කියමවන සංමක්ත නේ කරන්න.
B

C

A

D

E

46 (A)................................................
47 (B) ..............................................
48 (C) .............................................

49 (D) ..............................................
50 (E) ..............................................
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