
 
 

 

 

 

 

  ස්වර ස්ථාපන ගීත ගායනය  

 ශුද්ධ ස්වර ඉතා හහාඳින් ගායනය කිරීම සඳහා   
 ආහරෝහණ හා අවහරෝහණ වශහයන් ස්වර සප්තකය 

ගායනය සඳහා 
 ස්වර අන්තරයන් (සමීප ස්වර හෙකක් අතර ඇති                  

          දුර/හවනස)හඳුනා ගැනීම සඳහා 
 ගීත ගයමින් හහාඳ රසවින්ෙනයක් ලබාගැනීම සඳහා 

 

පළමුව ගී පෙ හහාඳින් ගායනා කළ පසුව ස්වර ප්රස්තාරය ගායනා කරන්න.  

 

පහත ෙැක්හවන ස්වර ස්ථාපන ගීත සෘති ස්වරහේ සිට අඩු පරාසයකින් අරඹා වැඩි 

පරාසයක් ෙක්වා ස්වර විහිදීම ක්රමහයන් සිදුවන හලස හගාඩනගා ඇත. 

 1' fyd`o foa ys;ó - zz i ZZ isg zz ß ZZ olajd  

 2' .S .hk fï l=re`M hd¨jka yd - zz i ZZ isg zz ß ZZ olajd  

 3' wE; wdlfya - zz i ZZ isg zz . ZZ olajd  

 4' tlg i;=gq id.f¾ - zz i ZZ isg zz uZZ olajd  

 5' l÷fm, w;f¾ - zz i ZZ isg zz m ZZ olajd  

 6' l÷ l÷ kef.kd - ukaø iajr mqyqKqj  

 7' uqksisß mdfoa - zz i ZZ isg zz WÉp i ZZ olajd  

 8' wE; we§ h,s uE;g mdfõ - zz ukaø O ZZ isg zz WÉp i ZZ olajd  

 9' ne;skd isßmd lreKd - wdfrdayK wjfrdayK iajr .dhkh  

 10' wE; ysfï .sßuqÿfka - iajr wNHdi rgd .dhkh    

 

  

වින්සන්් සසෝමපාල ශූරින්සේ නිර්මාණයකි. 

ස ස්වරසේ සිට ම ස්වරය දක්වා ස්වර සයාදාසගන ඇත.  

පළාත් අධ්යාපන  සදපාර්තසේන්ුව සබරගමුව - සති පාසල 

විෂය : සපරදිග සංගීතය 

සර්ණිය : 06 
සකස් කිරීම : ධනුෂ්ක හසනවිරත්න. 
කෑ/මාව/ගබ්බල සිරිසඟහබෝ ම.වි. (මාවනැල්ල කලාපය)         

සතිය : 04 වන සතිය  

ස්වර පුවරුසවන් වාදනය කිරීසේදී      

ස ස්වරය සඳහා දකුණු අසතහි 

මහපටැඟිල්ල ද, රි ස්වරය සඳහා 

දබරඟිල්ල ද, ග ස්වරය සඳහා 

මැදැඟිල්ල ද, ම ස්වරය සඳහා 

නැවතත් අසනක් ඇඟිලි යටින් 

මහපටැඟිල්ල ද වාදනය කරන්න. 

 

6 සර්ණිසේදී සංගීත 

විෂය ශාස්රයක් සලස 

හදාරන්න 

බලාසපාසරාත්ුවන 

ඔබ ස්වර ස්ථාපන ගී 

ගායනා කළයුු 

වන්සන් ඇයි....... 

 



 
 

  

 

  

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

පහත සඳහන් ප්රකාශ සතය නේ       ලකුණ ද අසතය නේ     ලකුණ ද සයාදන්න. 

1. ස්වර ස්ථාපන ගීත ගායනය මගින් ස්වර ඥානය වර්ධනය කරයි.   (    ) 

2. ස්වර සප්තකය ගායනය පුහුණුවීමට ස්වර ස්ථාපන ගීත වැෙගත් හනාහේ.  (    ) 

3. ස්වර ස්ථාපන ගීත ගායනය තුළින් ස්වර අන්තරයන් හඳුනාගත හනාහැක.  (    ) 

4. ස්වර ස්ථාපන ගීත ගායනහයන් හහාඳ රසවින්ෙනයක් ලැහබ්.  (    ) 
5. හමම ස්වර ස්ථාපන ගීත සෘති ස්වරහේ සිට අඩු පරාසයකින් අරඹා වැඩි පරාසයක් ෙක්වා 

ස්වර විහිහෙන අයුරින් නිර්මාණය කර ඇත.   (    ) 

6. එකට සතුටු සාගහර් යනු වින්සන්් හසෝමපාලයන්හේ නිර්මාණයකි.   (    ) 

7. කඳු කඳු නැහගනා ගීතහේ ස ස්වරහේ සිට ප ස්වරය ෙක්වා ස්වරයන් විහිදී ඇත. (    ) 

8. ස ස්වරහේ සිට ම ස්වරය ෙක්වා ස්වරයන් එකට සතුටු සාගහර් යන ගීතහයන් ස්ථාපනය 

හකහර්.   (    ) 

9. “ගී ගයන හේ කුරුළු යාළුවන් හා” ස්වර ස්ථාපන ගීතයක් හනාහේ.   (    ) 

10.“බැතිණා සිරිපා කරුණා කරනා”යන ස්වර ස්ථාපන ගීතය ආහරෝහණ හා අවහරෝහණ   

රටාවකින් නිර්මාණය වූ ගීතයකි.  (    ) 

ස ස්වරහේ සිට ප ස්වරය ෙක්වා විහිදී 

ඇත 

ආසරෝහණ හා අවසරෝහණ රටාවට 

නිර්මාණය වී ඇති ස්වර ස්ථාප ගීයකි. 


