
 

 

 

 

 

කාලය පැය 2 ½ 

 සියලුම ප්රශ්න  ඳහාා ිළිතුරු  ප්රශ්න  ප්රය ුරළ ම ලියන්  

 

1. පහත සඳහන් නිවැරදි අනුපිළිවවල වන්වන්, 

(i) කායදා, පරන්, පල්ටා, මුඛුඩාය    (ii) කායදා, පල්ටා, ගත්, වේලාය 

(iii) කායදා, වේෂ්කාේ, පල්ටා, තිහායි ය   (iv) කායදා, පල්ටා, තිහායි, වේෂ්කාේ ය 

(v) ගත්, පරන්, කායදා, පල්ටා ය 

 

2. Sharpe – Notes, භාවිතවේදී සම්මත ප්රමායය වන්වන්, 

(i) 6 කි  (ii)  2 කි  (iii)  4 කි  (iv)  1 කි  (v)  5 කි 

 

3. “Koto” වාදය භා්ඩ අයත් රට වන්වන්, 

(i) චීනය යි  (ii)  ඉන්ුනීසියාව යි (iii)  ජපානය යි  (iv)  අප්රිකාව යි  (v)  බුරුමය යි 

 

4. තබ්ලා වාදනවේ දී අවසානයක් හැඟවවන ආකාරයට ප්රබනන්ධයය ුණු  අක්ෂැ ණ්ඩය හුනන්වන නාමය වන්වන්, 

(i) පල්ලා ය (ii)  වේලා ය  (iii)  පල්ලවී ය  (iv)  මුණඩා ය  (v)  වේයම් ය 

 

5. / ම ග / ම ධ නි / ස̇ - / ර̇ී ස̇ ස̇ / යන ස්වර ප්රස්තාර වකාටස දැක්වවන ීතත වේගය වන්වන්, 

(i) මධයය ලය ය (ii)  තරයා ය  (iii)  සේගම් ය  (iv)  විලම්භ ලය ය (v)  ලක්ෂන ය 

 

6. වේස් රාගවේ වම්ලය වන්වන්, 

(i) කාෆි ය  (ii)  ආසාවරී ය  (iii)  ණමාජ් ය  (iv)  බිලාවල් ය  (v)  වේස් ය 

 

7. මිශ්ර තාන වලස හඳන්වන්වන්, 

(i) ස්ථායී තාන හා කූට තාන මිශ්ර ූ තාන ය  (ii) සියලු තානතාන මිශ්රවීම ය 

(iii) ශුේධය සහ කූට මිශ්ර වීම ය   (iv) ශුේධය සහ ආකාර මිශ්රවීම ය 

(v)  එම නමින් යුක්ත ගුරු කුලයක් තිබීමය 
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8. ආසාවරී රාගවේ නයාස ස්වර වන්වන්, 

(i) ප  ධය  ය  (ii)  නි ධය ය  (iii)  ග නි ය  (iv)  ධය ග ය  (v)  ප ස ය  

9. ති, තිිං, තිං, ඩ, වත, රි යන අක්ෂර භාවිතා වන්වන්, 

(i) බනායාිංගවයන් පමණි  (ii)  මේදලවයනි  (iii)  සිිංු වන්නම් සඳහා ය  

(iv)  දුණල භාවිතවයනි  (v)  දායාිංගවයන් පමණි 

10. හාවේශ්රී රාගවේ සිංගතියක් වන්වන්, 

(i) ධය නි ස ම , ග රි ස  (ii)  ස රි ස , ග ම ධය   (iii)  ස නි ප , ම ප , ග ම රි  ස  

 

(iv)  නි ස ම , ප ග ම , රි ස  (v)  ම ප ධය, ම ප , ග රි ස  

 

11. තබ්ලාව වාදනවේදී කායධයා, වේලා ආදී පද තළ සිු වකවරන විස්තර රචනා හැඳින් වවන්වන්, 

(i)  වසෝවලෝ යන නමිනි  (ii)  පල්ටා යන නමිනි   (iii)  වේෂ්කාේ යන නමිනි 

(iv)  පද විග්රහ යන නමිනි  (v)  පද ප්රකාර යන නමිනි 

 

12. දායිංගවේ “ලව” වකාටසට සමාන බනායාිංගවේ සඳහන් වකාටස වන්වන්, 

(i) කුන්ි ය (ii)  වවදාන් ය    (iii)  බනේි ය              (iv)  ලව ය           (v)  සයාභී ය 

 

13. ඒක්  තාලවේ මාත්රා සිංණයාවකට සමාන මාත්රා ිති තාලයක අවසාන අක්ෂර කිපයපය වන්වන්, 

(i) ධය , ත , න ය   (ii)  ධයා ධයා ිිං - ය  (iii)  තා ිිං ිිං ධයා ය  

(iv)  නූතන යුගය යි   (v)  සට කන ගය ගන 

 

14. භාරතීය සිංීතතවේ ස්වේයමය වහවත් වහාඳම යුගය වලස සැලවකන්වන්, 

(i) වවදික යුගය යි  (ii)  බ්රිතානය යුගය යි  (iii)  වමෝගල් යුගය යි  

(iv)  නූතන යුගය යි   (v)  පශ්චාත් යුගය  

 

15. සිංීතතය යන බනවට “යථාේථය ඥානනය කරනු ලබනන සුවිවශ්ෂී ක්රමය” යනුවවන් පැවසූවේ, 

(i) බනකස්තාේසි ශබ්ද වකෝෂවේ ය (ii)  මධයය කාීනන ය  (iii)  බනෘහේවේශී නම් ග්රන්ථවේ ය  

(iv)  බනටපයර ජාතිකයන් ය  (v)  මාක්ස්වාදී කලා විචාරයවේ ය 

16. මිශ්ර තාන් වන්වන්, 

(i) ශුේධය තාන් සහ කූට තාන් එකතවයි  (ii)  කූට තාන් සහ ගමක් තාන් එකතවයි 

(iii) ශුේධය තාන් සහ මිශ්ර තාන් එකතවයි  (iv)  කූට තාන් ශුේධය තාන් සහ මිශ්ර තාන් එකතවයි 

(v)  ශුේධය තාන් සහ වබනෝල තාන් එකතවයි 

 

17. කිසියම් ස්වරයක් වදපස ිති ස්වර ිසුරු කරමින්  චලනය කරමින් ගැයීම හැඳින්වවන්වන්, 
(i) උපජ් වලස ය   (ii)  මූේකි වලස ය   (iii)  ගමක් වලසය  

(iv)  වින්ි වලස ය    (v)  ශුේධය තාන් සහ වබනෝල තාන් එකතවයි 

 

ධය නි ස ම , ග රි ස ස රි ස , ග ම ධය ස නි ප , ම ප , ග ම රි  ස 

නි ස ම , ප ග ම , රි ස ම ප ධය, ම ප , ග රි ස 

. . 

. 

. 

. 



18. භරත මුනිවරයා විසින් රචනා කරන ලද ග්රන්ථය වලස සැලවකන්වන්, 

(i) බනෘහේ වේශී ග්රන්ථයයි  (ii)  සිංීතත පරිජාත ග්රන්ථය යි   (iii)  නාටය ශාස්ත්රය ග්රන්ථය යි 

(iv)  නාටයවදද ග්රන්ථය යි  (v)  සිංීතත ශාස්ත්ර ග්රන්ථය යි 

 

19. ප රි  ධය  ග යනුවවන් සුසර කරන්වන්, 

(i) සිතාරය යි (ii)  වයීනනය යි  (iii)  වියාව යි (iv)  සවරෝේ භා්ඩය යි (v)  එස්රාජය  යි 

 

20. වේස් රාගවේ මුණයාිංගය වන්වන්, 

(i)  රිමප , නිධයප , පධයපම ගරිස (ii)  පනිසරිගස , රිගමස, සරිගසනි (iii)  සනිධයස, මධයනිධය , මගරිස  

(iv)  රිගමරිම ගරි , ධයනිස  (v)  නිසරි , මරි, පමරි, නිස 

 

 ශ්කටි ිළිතුරු  ලියන්  

21. ථඨ යනු කුමක්දැයි සැවකවින් පැහැදිලි කරන්න 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

22. සාේථක ගායනයක් සඳහා ඉරියුණ පැවතිය යුත්වත් වකවස්ද? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

23. භාවේශ්රී රාගවේ ශ්රැති ස්වර වලස වඩාත් ගැලවපන්වන් කුමන ස්වරයන්ද? 

.............................................................................................................................................................................. 

24. වම්ලය යන වචනය අයත් භාරතීය සම්ප්රදාය කුමක්ද? 

.............................................................................................................................................................................. 

25. පූේව රාග උත්තර රාග ගැවයන කාලය නම් කරන්න 

.............................................................................................................................................................................. 

26. ස්වර කම්පනය වකාට ගැවයන ආලාප වේගය කුමක්ද? 

.............................................................................................................................................................................. 

27. වීයා, සිතාේ වැනි භා්ඩ වලට පමයක් සීමා ූ ආලාප විවශ්ෂය කුමක්ද? 
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28. ආලාපයක සුවිවශ්ෂී ලක්ෂය වදකක් ලියන්න 

.............................................................................................................................................................................. 



 

29. Guzheng  යනු කුමක්දැයි පවසා භාවිතා වන ආකාර සඳහන් කරන්න 

.............................................................................................................................................................................. 

30. “Sharpe Notes” ලියා දක්වන්න .............................................................................................................................. 

31. “ගමක්” යනු කුමක්ද? ............................................................................................................................................. 

32. බනටපයර සිංීතතය භාවිතා වන රටවල් 05 ක් ලියන්න. 
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.  

33. වේස් රාගවේ මුණයාිංගය ලියා දක්වන්න .................................................................................................................... 
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35. සුල්තාන් හුවස්න් ශේකි යනු කුමන ගායන වශලිවේ නිමැුණම් කරුද? ....................................................................... 

36. භාත්ණ්වේ පිතමා නිේමායය කළ සිංීතත ආයතන 02 ක් හුනන්වන්න 
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37. සිංස්කෘත සාපයතයවේ මුුන් මල්කඩ වලස සැලවකන භක්ති කාවයවේ රචකයා කුණද?  ............................................... 

38. පියාවනෝවක සම්පූේය Octave  සිංණයාව වකාපමයද? ............................................................................................. 

39. පිංචමය විවාදී වන නිේවේශිත රාගය කුමක්ද? ........................................................................................................... 

40. ථාට 72 හුනන්වාුන් ඉන්දීය සිංීතතඥයා කුණද? .......................................................................................................... 

 

II ශ්කාටඳ 

 ඳැ.යු. පාත ඳහාන් ප්රශ්න  අතිනන් ප්රශ්න  3  කට ිළිතුරු  ඳපයන්  

 

01. භාවේශ්රී, ආසාවරී, වේස් යන නිේවේශිත රාග අතරින් එක් රාගයකට අයත් රාග විස්තරය, මධයයලය ීතතයක ස්ථායී 

අන්තරා, ආවරෝහය, අවවරෝහය, තානාලිංකාර වදකකට වනාඅඩුවන වලස ීතත ස්වර ප්රස්ථාරයක් ලියා දක්වන්න 

02. ආසාවරී වහෝ වේස් රාගයට අයත් ස්වර 50 කට වනාඅඩු ආලාපයක් ලියන්න 

03. ගානසමය පිළිබනඳ සම්පූේය විස්තරයක් ලියා දක්වන්න 

04. “භාරතීය සිංීතතවේ සාධයනීය අවස්ථා” යන මැවයන් යුග සහ ක්රමානුකූල විකාශනය, ස්වර, භාරිභාිකක අවස්ථා, 

සිංීතතඥයන් සහ ග්රන්ථ, ගායන වාදන වශීනන්, වාදන භා්ඩ පිළිබනඳව ිතළත් වන වස් විස්තරයක් ලියා දක්වන්න. 

05. පහත දැක්වවන මාතෘකා යුගල අකරින් 02 ක් විමසුමට ලක්කරන්න 

a) ජාතිය - මුණයාිංගය  

b) ගමක් - උපජ් 

c) මිශ්ර තාන - අලිංකාර තාන  

d) ආලාප - ජලා 

 

 

 

 

 

 


