
 
සැලකිය යුතුයි. 

❖ සියලුම ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සප්යන්න. 
❖ එක් ප්රශ්නයකට ලකුණු 1 බුගින් හිමිවේ. 
❖ වඩාත්ම නිවුරදි පිළිතුර ව ෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 

 
01. වප්රදිග සංගී වේ ප්රධාන ස්වර ගණන  

I. 4 කි   II.     6 කි   III.    3 කි   IV.    7 කි 
 

02. සප් කයක වයවෙන අචල ස්වර වන්වන්, 
I. ස,ම   II.     ස,ප්   III.    ග,ප්   IV.    ම,ග 

 
03. මන්ර ප්ංචමවේ සිට මධය සඩිජය ෙක්වා ඇති විකෘති ස්වර ගණන, 

I. 2 කි   II.     3 කි   III.    4 කි   IV.    5 කි 
 

04. ශුද්ධ ස්වර ස්ථාප්න ගීයක් වනාවන්වන්, 
I. කඳුවප්ළ අ වේ    II.     ගී ගයන වේ කුරුලු    

II. සවන පිනන ගී  මිහිර    IV.    ආෙවේ ඇයි වප්ාඩි හඳ මාවේ 
 

❖ අංක 05 සිට අංක 08 ෙක්වා ප්රශ්නවලට වරහන් තුළ දී ඇති පිළිතුරුවලින් ව ෝරා ලියන්න. 
(ග ම ප් ධ , ස රි ග රි ස , සින් සයිසරය , මා රා 4 න් 4 ට) 
 

05. බුතිනා සිරිප්ා කරුණා කරනා යන ස්වරස්ථාප්න ගී ය ගුවයනුවේ ....................................... ය. 

06. සරිගම, රිගමප් යන ශුද්ධ ස්වර අභ්යසවේ මීළඟට වයවෙන ස්වර ඛණ්ඩය ................................ 

ය. 

07. නූ න  ාක්ෂණයත් සමඟ භ්ාවි යට ගන්නා ස්වර පුවරු වාද්ය භ්ාණ්ඩයක් වන්වන් 

........................................ ය.  

08. CDEDC යන අප්රදිග ස්වර ඛණ්ඩය වප්රදිග ස්වර නාම අනුව ලියූ විට ................................... වේ. 

 
❖ අංක 09 සිට 13 ව ක් ප්රශ්න සහා ගුළවප්න පිළිතුර යා කරන්න. 

 
09. විභ්ාගයක් සෑවෙනුවේ     a)   සංගී වේ කාලය මනින මිේමයි 

10. මා රාව යනු     b)    ාලවේ වේගයයි 

11.  ාලයක් යනු      c)   මා රා කිහිප්යක එකතුවකි 

12. ලය යනු     d)   සුළු, මුදුේ, මහ 

13.  නි තිවත් ප්රවේෙ     e)   කාලය මනින කුඩාම ඒකකයයි 

 



❖ අංක 14 සිට 16 ෙක්වා ප්රශ්නවලට නිවාරදි පිළිතුර ව ෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 
 

14. මා රා වෙවකන් වෙවකට ගුවයන ගී ප්ාෙය වන්වන්,  
I. නිල් අහස්  වල්   II.     මිහික  නලවාලා    

III. කිරි සුදු හාවා     IV.    සුවඳ ප්ද්ම 
 

15. ත්රර  ාලයට අයත්  ාල සංඥා පිළිවවළින්, 
I. X 0 2 3 ය    II. X 2 0 3 ය 

III. X 0 2 0 ය     IV. X 2 3 0 ය 
 

16. මුදුේ  නි තිව හි මා රා වබවෙනුවේ  
I. 1 2 3 / 1 2 3 වශවයනි  II.     1 2 / 1 2 3 වශවයනි    

III. 1 2 3 4 / 1 2 3 4 වශවයනි  IV.    1 2 3 / 1 2 3 4 වශවයනි 
 

❖ ප්හ  සඳහන් පුද්ගල නාම ඇසුරින් අංක 17 සිට 20 ව ක් ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සප්යන්න. 
 

A. සී. වොන් බස්තියන් මහ ා  B.  ආනන්ෙ සමරවකෝන් මහ ා 
B. ප්ණ්ඩිත් අමරවද්වයන්   D.  සුනිල් ශාන්  සූරීන් 

 
17. ලංකා ලංකා, ෙකුණ නුවගනහිර යන වද්ශාභිමානි ගී වල රචකයා ෙුක්වවන ඉංගීීසි අක්ෂරය 
වන්වන්, 

I. A ය   II.     B ය   III.    C ය   IV.    D ය 
 

18. ශී්ර ලංකා ජාතික ගීවේ නිේමා ෘවරයා වන්වන්, 
I. A ය   II.     B ය   III.    C ය   IV.    D ය 

 
19. රත්න දීප් ජන්ම භූමි, සසර වසන තුරු, ආදී ගී  සේබන්ධ සංගී ඥයා ෙුක්වවන අක්ෂරය, 

I. A ය   II.     B ය   III.    C ය   IV.    D ය 
 

20. සිංහල නූේති කලාවේ පුවරෝගාමියා වලස පිළිගනු ලබන්වන්, 
I. A ය   II.     B ය   III.    C ය   IV.    D ය 

 

 

 

 

 

  



II පත්රය 
 

01. ප්ළමු ප්රශ්නය ඇතුළුව ප්රශ්න තුනකට පිළිතුරු සප්යන්න. (ප්ළමු ප්රශ්නයට පිළිතුරු ලිවීම 
අනිවාේය වේ.) 
 

I. ස්වර සප් කය පිළිවවළින් ලියා ෙක්වන්න.     (ලකුණු 02) 
II. තිරවිධ ස්වර සප් ක නේ කරන්න.      (ලකුණු 03) 

III. ස්වර පුවරුවක් ඇඳ, තිරවිධ සප් කවේ ස්වර පිළිවවළින් ලකුණු කරන්න. 
 (ලකුණු 05) 
 

02. ප්හ  වගුව සේූේණ කරන්න. 
I.  

ආවරෝහණ පිළිවවළට ස්වර 12 ලියන්න a) 

ප්රකෘති ස්වර ගණන b) 

විකෘති ස්වර ගණන c) 

වකෝමල ස්වර ගණන d) 

ත්රවර ස්වර e) 

           (ලකුණු 1x5=5) 

II. ඔබ උගත් ශුද්ධ ස්වර ස්ථාප්න ගීයක් ලියා ෙක්වන්න.     
           (ලකුණු 05) 
 

03. ප්හ  සඳහන් ගී  මා රා වබදීම අනුව වගුවවහි ලියා ෙක්වන්න. 
I.    

❖ දිය වගාඩ සුම  ුන 
❖ සසර වසන තුරු 
❖ නිල් අහස්  වල් 
❖ උඩරට මුණිවකට 
❖ සුවඳ ප්ද්ම ඕලු ආදි 
❖ වප්ා  ප්  කියවා 

මා රා 2 බුගින් වබවෙන ගී ප්ෙ මා රා 3 බුගින් වයවෙන ගී ප්ෙ 

 
 

 

 
 

 

(ලකුණු 1x6=6) 

II. ලාවණී  ාලය නියමි   ාල සංඥා වයාො ප්රස් ාර කර ෙක්වන්න.  (ලකුණු 04) 
04.    

I. ඔබ උගත් නූේති නාටය 3 ක් නේ කරන්න.     (ලකුණු 03) 
II. ඔබ උගත් නූේති ගීයක් ලියා ෙක්වන්න.     (ලකුණු 07) 


