
 

❖ වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර ත ෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 

 
01. සියලුම ස්වර ශුද්ධව තයතෙන රාගයක් වන්තන්, 

I. බිලාවල්  II.     කාෆි   III.    යමන්   IV.    භෛරවී 
 

02. “සිරස නමමු මව් ත ා ත ාවට” යන ගී යට අයත් මුල් ස්වර  ාෙය වන්තන්, 
I. ගමග / රිගරි / සරිග / ම    II.      ධනි / සධ  / ගමග / රිග  

III. ගම  / ගමරි / සරිග / රිසස  IV.     මම / නිධ  / ගමග / රිගග 
 

03. ත්ර ි ාලතේ තයතෙන මා ාි ගණන, 
I. 6 කි   II.     8 කි   III.    16 කි   IV.    12 කි 

 
04. බටහිර සංගී තේ BAR (බාර්) යන්තනන් හඳුන්වන්තන්, 

I. විෛාගයය යි  II.     මා ාිව යි  III.    ආවර් ය යි IV.    චලිය යි 
 

05. එස්රාජය  රධාන වශතයන් තයාදා ගැතනන ඉන්ීය ගායන විතේෂය වනුතේ, 
I. වංග  II.     ඛ්යාල්   III.    කර්ණාටක සංගී ය    IV.    රාග 

 
❖ අංක 06 සිට අංක 10 ෙක්වා  රේන සඳහා පිළිතුර නිවැරදි තලස යා කරන්න. 

 
06. අළුව ආධාරතයන් වාෙනය කරනු ලබයි    සි ාරය 

07. මිස්රාබය නම් උ කරණය වයනු ලබයි    නූර්ත්ර ගී යකි 

08. තලෝනා මුනිරාජතේ නම් ගී ය      ජප්  ාලය 

09.  ාල  ෙයක් එක්වරක් වාෙනය කිරීම     එස්රාජය 

10. සිරිසාර අත්ර ශාන්         ආවර් යකි 

 
❖ අංක 11 සිට 15 ෙක්වා වූ  රේනවලට තකටි පිළිතුරැ ඉදිරිතයන් ඇත්ර හිස් ැතනහි ලියන්න. 

 
11. බිලාවල් රාගයට අදා  ස්වර සංගත්රයක් ලියන්න ................................................................................ 

12. ස්වර පිහිටීම සමාන  ත් වාද්ය ෛාණ්ඩ 2 ක් නම් කරන්න ............................................................... 

13. “තබෝ තදාස් කියා” යන ගී ය ඇතු ත් නූර්ත්ර නාටයය කුමක්ෙ? ......................................................... 

14. “අන්න බලන් සඳ” ගී ය හා “මූදු  තුල යට ඉෙලා” ගී ය ඇතු ත් නව නාටය තෙක 

පිළිතවළින් ලියන්න. .................................................................................................................................... 

15. මිශර මත් කැටි සහි   ාල  ෙ තෙකක් නම් කරන්න. ......................................................................... 

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

  



❖ අංක 16 සිට 20 ෙක්වා වූ  රේන සඳහ පිළිතුරැ වරහන් තු  ෙැක්තවන වචන අ රින් ත ෝරා 
හිස් ැන් පුරවන්න.  
 

(අනු ාල, සමගරහය, මා ාිව, ආවර් ය, විෛාගය) 
 

   ාලයක කුඩාම ඒකකය (16) ........................................... යි. මා ාි කී යක් එක්වීතමන් 

(17) ..................................... ක් සෑතද්.  ාලතේ  රබල ම ස්ථානය (18) ...................................... යි.        

2, 3, 4 ආී වශතයන් ලියා ෙක්වන තසසු  ාලස්ථාන (19) ............................................ නම් තව්.  ාලයක 

  මු මා ාිතව් සිට අවසාන මා ාිව ත ක් සම්ූර්ණ තකාටස (20) ........................................... තලස 

හැඳින්තව්.  

 

II පත්රය 
 
 

❖   මු  රේනය සහ  වත්  රේන තෙකකට පිළිතුරැ ස යන්න.  
01.  

I. බිලාවල් රාගතේ ආතරෝහණ / අවතරෝහණ ස්වර පිළිතවළින් ලියන්න.  (ලකුණු 05) 
II. බිලාවල් රාගයට අයත් ස්වර ස්ථා න ගී යක ස්ථායී තකාටස ගී  ස්වර  රස්ථාර 

කරන්න. 
          (ලකුණු 05) 
 

02.  හ  වගුව සම්ූර්ණ කරන්න. 
I.සි ාරය හා එස්රාජය වාෙනයට ෙක්ෂ තලෝක  රසිද්ධ වාෙකයින් තෙතෙතනකු පිළිතවළින් නම්  

කරන්න.         (ලකුණු 02) 
II.සි ාරතේ හා එස්රාජතේ ෙැකිය හැකි සමාන ා හා අසමාන ා තෙක බැගින් ලියන්න. 
           (ලකුණු 08) 
 

03.  
I. මා ාි 2, 3 හා 3, 4 බැගින් තයතෙන හින්දුස්ථානී  ාල  ෙ නම් කරන්න. (ලකුණු 04) 

II. ඉන් එක්  ාලයක් නියමි   ාල සංඥා සහි ව  රස්ථාර කරන්න.  (ලකුණු 06) 
04.    

I. තගායම් ගීවල ෙක්නට ඇත්ර විතේෂ ලක්ෂණ 2 ක් ලියන්න.   (ලකුණු 04) 
II. ඔබ උගත් තගායම් ගී යක් ලියා ෙක්වන්න.     (ලකුණු 06) 


