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A ක ොටස 
 සුදුසු පිළිතුර ක ෝරා යටින් ඉරක් අදින්න 

1). සරසුපා සංඛ්යාතය   ශ්ාශ්ර බ පපඳාන සාධා   

i. සරසුප සාදා ඇති ශ්පෝහ  ii. සරසුපා පාහුශ්ේ දිග 

iii. සරසුශ්ප බ ඝනාම iv. තය න්තුවප දිග 

2). පටනපාවා ාම්ඳන  වන වායු (වාතය ) ාශ්ේ දිග අඩුවන විට  

i. සංඛ්යාතය   වි ව ශ්ේ ii. සංඛ්යාතය   අඩු ශ්ේ 

iii. ශ්ඝෝෂාාාරී ශබ්ද ක් ඇති ශ්ේ iv. ශ්වනසක් සිදු ශ්නොශ්ේ 

3). මිනිස් ානට රවය  ාළ හිි  ්වවනිශ්  රවයතය ා ීමමාව හ්ට්සස්  

i. 20 - 2000 ii. 20 - 200 iii. 20 - 25000 iv.20 - 20000 

4). ඳහතය  සහන් උඳාරය අතුරින් සම්ප්රදාිකා සංීතතය  ාා්ඩය ක් ශ්පස සිපි   හික්ශ්ක්  

i. ව ලීන  ii. ඕගන  iii. ගිටාර  iv. ශ්හොරයිව 

5). පටනපාවා ාම්ඳන  වන වාතය  ාශ්ේ දිග ශ්වනස් ි රීම සිදු ාරන්ශ්න්  

i. ාටින් පිඹීම සිදු ාරමින් 

ii. ඇගිලි තුඩුවලින් ාවුළු ඇරීම මගින් 

iii. ඇගිලි තුඩුවලින් ාවුළු විීමම මගින් 

iv. ඇගිලි තුඩුවලින් ාවුළු විීමම හා ඇරීම සිදු ාරමින් 

 ඳහතය  සහන් වගන්ති නිවිරදි නම් () පකුය ද විරදි නම් () පකුය ද වරහන් තුළ ශ් ොදන්න. 

6). ්වවනි  ශ්හවත් ශබ්ද නිඳදවන උඳාරය ්වවනි ප්රාව ශ්පස හුනන්වික.   (       ) 

7). කුරුල්පන්ශ්ේ ි චිබිචි නාද  ාෘත්රිම නාද ක් ශ්පස සිපශ්ක්.    (       ) 

8). සිකපශ්ඳෝන  ඳටප ාම්ඳන  වීශ්මන් හය උඳදවන සංීතතය  ාා්ඩය ි .   (       ) 

9). පල්පාට 20 Hz ට අඩු සංඛ්යාතය  ස බතය  ශබ්ද ඇශ්සේ.      (       ) 

10). ්වවනි  උත්ඳාදන  වීශ්ම් දී ාම්ඳන  වන ශ්ාොටස අනුව සංීතතය  ාා්ඩය ව්ටග තුනි . (       ) 

(ප. 10) 
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B ක ොටස - රචනා 
 සියලු ම ප්රනනලට පිළිතුු  සයයන්න  

(1).     

 

 

 

 

 

 

 

(2). (i). මී මිස්සන් ගුමු ගුමු නාද  ඇති ාරන්ශ්න් ශ්ාශ්සේ ද?            (ප. 02) 

(ii). ඳළඟිටි න්/රැහිික න් ශ්ේ ශබ්ද  ඇතිවන අන්දම සහන් ාරන්න.          (ප. 02) 

  

(3). (i). මි බරි ශබ්ද ක්  (ii).  අමි බරි ශබ්ද ක් ඇතිවන ආාාර  ශ්ාටිශ් න් ඳහදන්න.        (ප. 04) 

 

(4). ජීවශ්  ගුයාත්මා පව ව්ටධන  සහා සංීතතය   ශ් ොදා ගතය  හිි  අවස්ථා තුනක් සහන් ාරන්න. 

       (ප. 03) 

 

(5). සංඛ්යාතය   මනින අන්තය ්ට තාතිා කාා  කුමක් ද?             (ප. 02) 

 

(6). ඳරිසරශ්  ශ්ඝෝෂා ඇතිවන අවස්ථා 3 ක් සහන් ාරන්න.            (ප. 03) 

 

(7). ඳහතය  රඳශ්  දික්ශ්වන්ශ්න් සිසුශ්වකු සිකපශ්ඳෝන ක් වාදන  ාරන ආාාර ික. 

 

(i). ශ්මම ාා්ඩය  වාදන  සහා ාාවිතය ා ාරන උඳාරය  (ස්ටික් එා) තය ිනීශ්ම් දී ාාවිතය  ට ගන්නා 

ද්රවය 2 ක් සහන් ාරන්න.               (ප. 02) 

(ii). ඉහළ සංඛ්යාතය  අග ක් පපා ගිනීමට ාම්ඳන  ාළ යුත්ශ්ත් කුමන තය හඩු ද?         (ප. 02) 

(iii). දඩු තය හඩු ාම්ඳන  වීශ්මන් හඬ උඳදවන ශ්වනත් උඳාරය 2 ක් නම් ාරන්න.         (ප. 02) 

්වවනි ප්රාව 

(i) ......................... 
ාම්ඳන  වන 

උදා - (iii) .......................... 

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

වා ාන් 
ාම්ඳන  වන 

උදා - (iv) .......................... 

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

(i) ......................... 
ාම්ඳන  වන 

උදා - (v) .......................... 

               ගිටාර  
(ප. 08) 
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●  jvd;a ksjerÈ ms<s;=r f;darkak' 

 
01& wm wjg jgmsgdfõ§ wefik lD;s%u Yíohls' 
 1& .x.d .,d hk y~    2&   j¾Idj m;s;jk y~ 
 3& jdyk .uka lrk y~    4&   l=re,a,kaf.a y~ 
 
02& my; m%ldY ms<sn| ksjerÈ jkafka" 

A& ó ueiaikaf.a .=uq .=uq kdoh we;s jkafka mshdm;a fj.fhka ie,Sfuks' 

B& /yehshkaf.a y~ we;s jkafka mdo j, we;s fl¢ wfkla mdofhka msßue§fuks'  

 1& A muKla ksjerÈh'    2&   B muKla ksjerÈh' 

 3& A yd B ksjerÈh'     4&   A yd B jerÈh' 
 
03& lïmk ixLHd;h uksk tallh" 

 1& Hz    2&   H   3&  Hs    4&  W   
 

04&   A yd B iriq,a j, w.hka úh yelafla ms<sfj<ska" 

 1&  50 Hz , 150 Hz    2&   150 Hz , 50 Hz   

 3&  50 Hz , 25 Hz    4&   150 Hz , 10 Hz  

    A         B 

 

05& ngk,djla jdokh lsÍfï§"  
 1& jdhq lf|a È. jeä jk úg ixLHd;h wvq fõ'  
 2&   jdhq lf|a È. jeä jk úg ixLHd;h jeä fõ' 
 3& jdhq lf|a È. wvq jk úg ixLHd;h wvq fõ'   
 4&   by; m%ldY ish,a,u jerÈh' 
 
06& ;;a lïmkfhka y~ Wmojk NdKavhl ixLHd;h jeä lr .; fkdyelafla" 
 1& ;ka;= fyd¢ka we§ ;sîu'    2&   È.ska wvq ;ka;= Ndú;h 
 3& b;d isyska lïì Ndú;h    4&   >klu lïì Ndú;h 
 
07& mqrd;k ix.S; NdKavhla" idïm%odhsl ix.S; NdKavhla" kQ;k ix.S; NdKavhla ms<sfj<ska 

oelafjkafka" 
 1& is;drh" jh,Skh" .egfnrh   2&   .egfnrh" ´.kh" rndk 
 3& is;drh"  rndk" .sgdrh    4&   rndk" .sgdrh" is;drh 
 
 
 
 
08& ix.S; kdohla yd f>daIdjla w;r we;s fjkialula jkafka" 
 1& ix.S; kdo ßoauhdkql+, jk w;r f>daId wl%uj;ah' 
 2&   ix.S; kdo ñysßh' f>daId o ñysßh' 
 3& ix.S; kdo ksid is; lkiai,a,g m;a jk w;r f>daId ksid is;g iekiSu ,efí' 
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 4&   ix.S; kdo yd f>daId ix.S; Ñls;aidjg fhdod .kS' 
 
09& ñksidf.a Y%jH;d iSudj jkqfha" 

 1&  20 Hz - 2000 Hz    2&   20 Hz - 200 Hz   

 3&  20 Hz - 20 0000 Hz    4&   20 Hz  - 20 000 Hz  
 
10& b;d by< Yío ixLHd;h Y%jkh l< yels Ôúfhls" 
 1& n,a,d  2&   jjq,d  3&  n<,d   4&  ñksid 
 

 
● ish¨ m%Yak j,g ms<s;=re ,shkak' 

 
01& èjksh yg .kafka øjH j, isÿjk lïmk ksidh'  

 i' lïmkh jk fldgi wkqj èjks m%Nj fnÈh yels fldgia .Kk lSho @ tajd fudkjdo @ 

 ii' by; tla tla fldgig WodyrK 2 ne.ska ,shkak' 

iii' lïmk ixLHd;h hkq l=ulao @ 

iv' ;í,dfõ ixLHd;h fjkia lsÍug l=ula l< hq;=o @ 

v' iajdNdúl Yío 2 la yd lD;%su Yío 2 la fjk fjku i|yka lrkak' 

 vi' m<`.eáhkaf.a y~ we;s jkafka flfiao @ 

 vii' iriq,l y~ fjkia jkafka ljr fya;= idOl u;o @ 
 
02& lïmk ksid y~ WmÈhs' 

 i' mEka ng Ndú;d lr jdhq u.ska y~ Wmojk WmlrKhla ilik wdldrh fláfhka 
,shkak' 

ii' jdhq l|la lïmkfhka y~ Wmojk ix.S; NdKav 3 la i|yka lrkak' 

iii' jh,Skhl yf~ys ;Sj%;dj jeä lr .ekSug Tng isÿ l, yels foa i|yka lrkak'  

iv' o~q lïmkh lrk ix.S; NdKavhla kï lrkak' 

 v' jeä ixLHd;hla ,nd fokafka os. o~q j,skao @ flá o~q j,skao @ 

 vi' ix.S; kdo y÷kajkak' 

 vii' ix.S; Ñls;aidj fhdod .kakd wjia:d fudkjdo @ 

 viii' Y%jH;d iSudj y÷kajkak' 
 
 
 
                                                                                
 
                                                                                  tÉ¡tï¡ã¡à¡Â¡ y|mdkaf.dv 
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