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උපදෙස්  

I ක ොටසින් ප්රශ්න දෙකකට ෙ,  II ක ොටසින් ප්රශ්න එකකට ෙ, III ක ොටසින් ප්රශ්න දෙකකට ද වශකෙන් ප්රශ්න 

පහකට පිළිතුරු සපෙන්න.( සෑම ප්රශ්නෙ ට ම ලකුණු 20 බැගින් ලැකේ.) 

 

I දකොටස 

01. නිර්දේශිත රාග පහ ට අයත් ස්වර සංගති දකොටස් කිහිපයක් පහත සඳහන් දේ. 

 

 
    (a)  සරිග, රිස, ගමග, මගරිස 

 

     (b)  ධ නි ස ,  ම ග රි ස 

                 (c)   ධධපමප, ග, රිමප 

                 (d)   නිසග, (ම) රිස 

                 (e)   (ස) ධනිරි, රිගරිස, ගමප 

   

(i) ඉහත රාගෙ හඳුනාකගන අදාල ඉංග්රීසි අක්ෂරෙ ද සමග පිළිකවලින් නම්  රන්න.                         ලකුණු(05) 

(ii) ඉහත (d) හා (e) ෙන රාග අතුරින් එක් රාගෙ ට අෙත් මධ්යලෙ ගීතෙ  කහෝ වාදිතෙ   ස්ථායී ක ොටස තාල    

             සංකක්ත සහිතව ස්වර ප්රස්ථාර  ර ඊට අදාල තානාලං ාර කද ක්  තාලානුකූලව ප්රස්ථාර  රන්න   

                          ලකුණු(05) 

 (iii) ඉහත රාග අතුරින් රාග කද ක් සම ප්ර ෘති ගණෙට අෙත් කේ. එම රාග කද  නම්  ර, එම රාග කදක හි සම 

              විෂමතා නිදසුන් මගින් පැහැදිළි  රන්න.                            

                                          ලකුණු(05) 

(iv) ඔබ උගත් විලම්බ ලෙ ඛ්යාල් ගීතෙ  කහෝ වාදිතෙ  ස්ථායී ක ොටකසහි ස්වර ප්රස්ථාරෙ තානාලං ාර 

             එ ක් සහිතව තාලානුකූලව ප්රස්ථාර  රන්න      ලකුණු(05) 

 

පැය 3.00 
3.00 hrs 
 

 දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2019 
 First Term Test          2019 

        13 කරේණිෙ 
         Grade  13 

 දපරදිග සංගීතය II 

 Eastern Music II
  

ශ්රී ජයවර්ධනපුර අධයාපන කලාපය 

Sri Jayawardenapura Education Zone  
 

 

 

(i

ii

)
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 )02(  පහත ෙැක්දවනුදේ නිර්දේශිත රාග පහකට අොල ස්වර ඛණ්ඩ කිහිපයකි. 

                   

(a) නිස, රිමපධ, මග,රි, ගස    

(b) රිගරිස, නිධපරි      
             

(c) ස , රිග, සනි, පනිසරිගස 
  

(d) මප, ධ නි ස, රිම, ගරිස 
  

             (e) ගමග, රිසරි, නිනිසරිග 

 

 

(i) ඉහත රාග හඳුනාකගන අදාල ඉංග්රීසි අක්ෂරෙද සමග පිළිකවලින් නම්  රන්න,  ලකුණු(05) 

 

 

(ii) ඉහත (d) සහ (e) ෙන රාගෙන් හි පහත සදහන් රාග විස්තර වගු ගත  රන්න,  

 

• රාගය 

• දේලය 

• ආදරෝහණ 

• අවදරෝහණ 

• මුඛයාංගය 

• ජාතිය 

• වාදී 

• සංවාදී 

• ගාන සමය 

• සම ප්රකෘති වන රාගය 

        ලකුණු  ( 10) 

 

 

 

 

(iii) ඉහත (a)  රාගෙට අෙත් මධ්යලෙ ගීතෙ  කහෝ වාදිතෙ  ස්ථායී ක ොටකසහි ස්වර ප්රස්ථාරෙ තාලානුකූලව ප්රස්ථාර 

 රන්න.                                                                                                                    ලකුණු  ( 03) 

                          

(iv) ඉහත (c) රාගෙට අෙත් ආලාප ඛ්ණ්ඩ කද ක් ලිො දක්වන්න.           ලකුණු  ( 02) 
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)03(  පහත ෙැක්දවනුදේ නිර්දේශිත හින්දුස්ථානී තාලයන්ට අයත් දතොරතුරු වගුවකි.  

 

 

අවනේධ අක්ෂරය තාලදේ නම මාත්රා ගණන තාල සංදක්ත 
පිළිදවල 

භාවිත 
අවස්ථා 

(1) ධ-  කතිං  -ක  තා (a)....................  (t) …….....    x 2  0 3 මධ්ය ලෙ 
ගාෙන/වාදන 

(2) කිට  ධා   (b).....................       12    x 0 2 0 3 4 (k)................ 

(3) ධා  තූ  නා (c)......................       06    x   0 (l)................. 

(4) තූ  නා (d).....................       12    x 0 2 0 3 4 (m)................ 

(5) තී  නා (e)....................       10    x 2 0 3 (n)................. 

(6) තා  තිං  - (f).....................       14    x 2 0 3 (o).................. 

(7) තා  ධං  ධං  ධා (g)....................       16    x 2 0 3 (p)................. 

(8) ධා  ධා  තිං  තිං (h)....................       16    x 2 0 3 (q).................... 

(9)  නා  ධී  නා (i).....................       12    x 2 0 3 (r).................. 

(10) තිං  නධ  ධීනා (j)....................       06    x  0 (s)................... 

 

 

 

(i) ඉහත වගුකේ (a) සිට (t) කතක් ඇති  හිස්තැනට උචිත පිළිතුරු අදාල ඉංග්රීසි අක්ෂරෙ ද සමග ලිො දක්වන්න. 

                      ලකුණු(10) 

(ii) (a) සහ (j) ෙන තාල කද  සංසන්දනාත්ම ව වගුවක් ඇසුකරන් පහදන්න.     ලකුණු(06) 

 

(iii) (f) ෙන තාලකෙහි සමගුණ සහ කදගුණ තාලානුකූලව ප්රසථ්ාර  රන්න.             ලකුණු(04) 
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                                                              .II  දකොටස 

 

 (04) පහත ෙැක්දවනුදේ දේශීය ජන ගී වල මුල් ගී පාෙයන්ය. 

 (a)   අපකග මුනි රාජාණන්  

(b)   අකුලාකගන කසොඬ  න්කපති කලලවා 

(c)    ලුවන්  ලු රුවයි මංකගෝ දිළිකසනවා 

(d)   සුරිඳුන් කපර සිටන් 

(e)   කල්සි කනොම බැඳ අල්ලා 

(f)   වනසා නෑෙන් 

(g)   තුරු රත්න සිරි කලසිනා 

(h)   වැල් ක ොේබෑවල දුන්න නවාකගන 

(i) ඉහත (e) සිට (h) දක්වා ඇති ගී පාදෙන් අෙත් වන ජන ගී වර්ගෙ අදාල ඉංග්රීසි අක්ෂරෙ සමග කෙොදන්න.  

                                                   ලකුණු(04) 

(ii) ඉහත (d) ට අෙත් ගී වර්ගෙ පිළිබඳව පහත සඳහන් නිර්ණාෙ  ඔස්කසේ විස්තර  රන්න. 

 

 

• පෙය ස්වභාවය 

• සංගීතමය ලක්ෂණ 

• භාවිත වන අවස්ථා 

• වාෙන ලක්ෂණ 

• වාෙය භාණ්ඩ 

      ලකුණු(07) 

(iii) ඉහත සඳහන් (a) ගී පාදෙ ගැකෙන කේශීෙ තාලෙ නම්  ර මුල්ගී පාදෙ එම තාලෙට අනුව ප්රස්ථාර  ර දක්වන්න . 

             

                 ලකුණු(06) 

(iv)        ඉහත සඳහන් (f)  ගී වර්ගෙ පිළිබද  රුණු 3ක් දක්වන්න        ලකුණු(03) 

 

05. පහත සෙහන් ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.  

(i) කේශීෙ තිත් ක්රමෙ කගොඩනැකගන අයුරු විස්තර  රන්න.             ලකුණු(10) 

(ii) ඔබ  ැමති කේශීෙ තිත් තාල කද ක් නම්  ර ඊට ගැලකපන හින්දුස්ථානී තාල කද ක් නම්  රන්න. 

                                                                                                                                                              ලකුණු(04) 

(iii) මැදුම් මහ කදතිත නිෙමිත තාල සංඥා අනුව ප්රස්තාර  ර දක්වන්න                 ලකුණු(06) 
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                                                                    III  ක ොටස 

 

06.        පහත සෙහන් ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. 

(iv)  තේලා ඒ ල වාදනෙ  ඇතුලත්වන අංග හතරක් නම්  රන්න. 

ලකුණු(04) 

(v) ත්රීතාලෙට අෙත්,  ාෙදාවක් පල්ටා කද ක් සහ තිහායි එ ක් තාලානුකූලව ප්රස්ථාර  ර දක්වන්න. 

ලකුණු(10) 

    (iii)         රාගධ්ාරී සංගීතකේ ගාෙන/වාදන ශිල්ප ක්රම තුනක් නම්  ර ඉන් එ ක් ක ටිකෙන් විස්තර  රන්න. 

            ලකුණු(06) 

07.          පහත සංගීත ප්රස්ථාර ඇසුදරන් පිළිතුරු සපයන්න.              

(a) 

(b) 

    ස   -  ග  -      ප  -  ම  ග     රි  -  ග  ම  ප  -  -  - 

    ප  -   ග  -      ම  -  රි   -     ග  -  රි  -  ස  -  -  - 
 

(i) ඉහත බටහිර ප්රස්ථාරෙට අෙත් ස්කක්ලෙ සඳහන්  ර නිෙමිත  සංකක්තානුසාරකෙන් කපරදිග ප්රස්තාර  

ක්රමෙට අනුව ප්රසථ්ාර  රන්න.     

       ලකුණු(04) 

(ii) එහි ටයිම් සිග්කන්චර්  සං කතෙන් හැකගන අර්තෙ  ක ටිකෙන් පැහැදිලි  රන්න     ලකුණු(02) 

 

(iii)      කමම වාදනෙ කුමන ගීත විකශේෂෙ ට අෙත් ද , එම ගීත ශශලිකෙ ලක්ෂණෙක් සදහන්  රන්න  

                                                                       ලකුණු(02) 

(iv)       ඉහත (b) ප්රස්තාරකේ ස්කක්ලෙ සඳහන්  ර.එම ප්රසථ්ාරෙට අදාල 3rd   හා(ර්)මනිෙ කෙොදන්න.  

                                                           ලකුණු(04) 
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 (v)         එම ස්වර ප්රස්ථාරෙට අදාල ක ෝඩ්ස් ඇතුලත්  රන්න.          ලකුණු(04) 

(vi)         එම ස්වර ප්රස්ථාරෙ මධ්යම භාවෙට හරවා බටහිර ප්රස්ථාර ක්රමෙට අනුව ප්රස්ථාර  රන්න. 

                  ලකුණු(04) 

 

08.       පහත සඳහන් මාතෘකා අතුරින් හතරක් පිළිබඳ විස්තර කරන්න. 

  (i)          බටහිර සංගීත භාණ්ඩ වර්ගී  රණෙ. 

 (ii)         ගාෙනකේදී වැදගත් වන ස්වරාලෙ. 

 (iii)        කමරට චිත්රපට සංගීතකෙහි ඇතිවූ කවනස්  ම්. 

 (iv)     කේද ගාෙනා 

 (v)          බටහිර ප්රසිේධ් සංගීත නිර්මාප ෙන්. 

 (vii)       ජන ගීෙ 

                                      ලකුණු (05 X 04 = 20) 

 

  

 

 

 


