
කාර්යය පත්රිකා ක ක    
නිපුණතාවය -  .  

නිපුණතා මට්ටම -  .1  

පාඩම   - Symphony (ස ධ්වනි) 

පහත සඳහන් ප්රශ්නවවටට ී  ති  වණණ කුරිනන් නිවරණි  වණණයට ිමි  ක කය ී  ති  ිමසනතරව මත 
ලියන්ව  

1. ස ධ්වනිය යන්වට සණට ම කර්ථකථවය වන්නන්     (------) 
I. වාදක මණ්ඩටය නේ  

II. වාදක ,මණ්ඩටයක් සඳහා ලියව ටද ස ගීත 
ස ණචවය නේ 

III. ගායවය හා වාදවයකින් යුත් නිර්මාණ නේ. 
IV. වාදවය මුසු ව ණ ගවය නේ  

2. ස ධ්වනියක ි බිය යුුර විනශ්ේෂ ටක්ෂණයක් නවොවන්නන්     (--------) 
I. එක් වාද රුපණයක් ස ධ්වනිය පුණාම විටින් 

විට වාද වීම 
II. නත්මාවක් ි බීම 

III. නකොටසන 4 කින් නහෝ 5 කින් සමන්විත වීම 
IV. භාව ප්රකාශ්ව හා රපව මිනන් කදහසන ප්රකාශ් 

කිරීම  
3. ස ධ්වනිය ආකෘි මය ටක්ෂණ කනුව නගොඩවරගුණු “මාණ පණාජය ” වම් නිර්මාණනේ නිර්මාණකරු වන්නන් 

                                                  (--------) 
i. ටයවල් එි ිනස හ     ii. ඩබ්.බී. මකුනටොලුව  
ii. නප්රේමසින නක්මදාස        iii.නෂල්ටන් නප්රේමණත්ව  

4. Fugue in G minor වම් නිර්මාණය සදු කළ බටිමණ සම්භාවය ස ගීතනේි යා වන්නන් (------) 
i. කවි නයසන නමෝසාර්ට්    

  
ii. නජොහාන් නසබසනි යන් බාක්  

iii. ලුඩ්විග් බිනතෝවන්  
iv. නජෝශ්ප් නහේඩින්  

5. යුනණෝපා ස ගීතනේ කවසන් සම්භාවය ස ගීතනේී  වන්නන්      (--------) 
i. නමෝසාර්ට්    ii. යානී     iii. J.S බාක්    iv.  බිනතෝවන්   

පහත සඳහන් ප්රශ්නවලට  ෙටි  ිළිතුරු  සපනන්ව  

1. ඩබ්.බී.මකුනටොලුව මහතා විසන් නිර්ි ත ස ධ්වනි ආකෘි ය සිමත නිර්මාණ 3 ක් ලියන්ව 

2. ස ධ්වනිය පිළිබඳ නිර්වචවයක් ලියන්ව  

3. වයස කවුරුදු වවනේ ී  පමණ සය ප්රථම ස ධ්වනිය නිර්මාණය කළ ස ගීතඥයා වම් කණන්ව. 

4. ස ධ්වනියක ී  ස ඛ්යාත්මක වශ්නයන් වරඩිනයන්ම භාවිත කණව ස ගීත භාණ්ඩය කුමක් ද   

 
පහත දැක්ෙලව  ප්රශ්නවලට  ිළිතුරු  සපනන්ව 

1. ස ධ්වනි යන්ව නකටිනයන් පරහරි ලි කණන්ව  

2. ස ධ්වනිය විනශ්ේෂ ටක්ෂණ 5 ක් ලියන්ව  

3. බටිමණ ස ගීතනේ දායකත්වය උනදසා දායකත්වය සරපයු ස ගීතඥයන් ි නදනවකු පිළිබඳ පහත කරුණු 

ඔසනනසේ පරහරි ලි කණන්ව  

 ජිවව නතොණුරරු  

 ස ගීතමය නිර්මාණ  

සැටසුම- එම්.ඩි.පී.ෙප්රේමට ් 

ුරන්ලව සතින 
 

ෙපරදිග සංගීතන 
 

12නරේණිය - පළමු වාණය 
 

සබරගමුල පළ ත් අධ්ය පව ෙදප තමතෙම්න්ුරල - සති ප ස් 

ලැඩස හව                                                                 


