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II ප ොටස 

01.  

i. පඳරදිග       අඳරදිග   (කුණු 06) 

ස් ර දාමය  සංපක්ේය  ස් ර දාමය  සංපක්ේය 

වඩ්ජය   ව   Do   C 

රිභය   රි   Re   D 

ගාන්ධාරය  ග   Mi   E 

මධයමය   ම   Fa   F 

ඳුංචමය   ඳ   So   G 

ධධලතය  ධ   La   A 

නිාදය   නි   Ti   B 

ii. ව්ලර පුලරුල නිලැරදිල ඇද ව්ලර වප්තකය පඳරදිග ක්රමයට කුණු කර තිීම  (කුණු 06) 

02. ඔබ උගන්ලා ඇති ව්ලර ව්ථාඳන ගීතයක් නිලැරදිල ගීත ව්ලර ප්රව්තාර කර තිීම   (කුණු 12) 

03.  

i. ඔබ උගන්ලා ඇති නූර්ති ගීතයක් වම්පූර්ණපයන් ලියා තිීම.    (කුණු 06) 

ii. ගීතය අයත් නූර්තිය නම් කර තිීම.      (කුණු 02) 

iii. 1880 දී බලිලාා නෘතය වමාගම ුංකාලට ඳැිණණ ඇත. 
සී පදොන් බව්තියන් පරොලීනා නූර්තිය ඳෂමු නූර්තිය පව නි්ඳාදනය කපෂේය. 
උතරු ඉන්දියානු හින්දුව්ථානි වුංගීතය නූර්ති වශා පයොදාපගන ඇත. 
තබ්ාල, වර්පිනාල, ලයලීනය, බටනාල ලැනි වුංගීත භාණ්ඩ පයොදා පගන ඇත. 
කාන්තාලන්පේ දායකත්ලය නූර්ති වශා ැී ඇත. 
පේදිකා ආපෝකකරණ ක්රම , පේදිකා වැරසිලි නූර්තිල භාිතතාකර ඇත.  (කුණු 04) 

04.  

i. කැමති වුංගීත භාණ්ඩයක් නම් කර නිලැරදි  කරුණු 05 ක් ලියා තිීම.   (කුණු 06) 

ii. තාානූකූ ව්ලර අභයාවයක් ලියා තිීම.      (කුණු 06) 

05.  

i. ඔළි පකලිය, පම්ලර පකළිය, කපගඩි, එළුලන් කෑම කුමන පශෝ ක්රීඩා ලර්ගයකට අයත් ගීතයක් ලියා තිීම. ( 06) 

ii. ලියන ද පකළි ගීයට අදාෂ කරුණු 06 ක් ලියා තිීම.    (කුණු 06) 

06.  

i. ඳාවල් ගීතය වම්පූර්ණපයන් ලියා තිීම.      (කුණු 08) 

ii. ඳාවල් ගීතය පිළිබ කරුණු 04 ක් ලියා තිීම.     (කුණු 04) 

07.  

i. කැමති ෂමා ගීතයක් වම්පූර්ණපයන් ලියා තිීම.     (කුණු 08) 

ii. ෂමා ගී පිළිබ කුමන පශෝ කරුණු 04 ක් ලියා තිීම.     (කුණු 04) 


