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I 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 H2 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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(ප. 10) 
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රචනා ප්ර්න 
 සියලු ම ප්ර්නලට 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 ා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) 

 


