තුග ංධයාපන ටටාපය
දදවන වාර පරීක්ෂණය - 009
03 දරේණිය

ටාටය පැය 02

නර්තනය ( දේශීය )
I පත්රය



ප්රශ්නන ියය්ලටම ිළිතූරූ  ද
ප්රශ්නන පත්රදේ සැපයිය යුූරය.
එක් ප්රශ්නනයටම ටූණු  ැැින්  ටූණු  000 ි.

ප්රශ්නන ංකට 0 - 5 දක්වා ප්රශ්නන වටම නිවැරදි ිළිතූරර ද ෝ වඩාත් ගැටදපන ිළිතූරරම හිමි ංකටය
ප්රශ්නනය දදිියදේ ති  වර න ූර ියය් න
* 50
(1) “උඩරම තාට ශ්ාසනත්රය” ස ා “ද

ගී ග” ටෘි  රචනා ටරන ටේදේ ,

(1) මුදිය් දසේ දිසානායට ස ා සරත් විදේවර්ධනය.
(2) මුදිය් දසේ දිසානායට ස ා වි් සනම්  දසෝ පාට.
(3) දේ.ඊ.දසේදර ්  ස ඩබ්ියව්.බී. ූණද ොලුව ය.
(4) දේ.ඊ.දසේදර ්  ස ා ි සනස ටාියවසම්ය.
(5) දේ.ඊ.ගූණදසේන ස දක්.තසන .ප්රනා් ූ 

(...................)

(2) උඩරම ප තරම ස ා සැරගමු නර්තන සම්ප්රදාය් ම ංයත් තඳුම් වට දටොමසන
ංනුිළිතදවදට්  ,
(1) ංචු්ල ැරය,වා
ැට්මය ස සඟට ටු වයි.
(2) ංචු්ල ැරය,දත්ලදම් ැට්මය ස පැලු ැට්මයයි.
(3) ංචු්ල ැරය,දත්ලදම් ැට්මය ස බුබුලු පට්ටියයි.
(4) පායිම්පත,දන ැඩය ස උ්ල උඩයයි.
(5) පායිම්පත,දදව්ලට ස පැලු ැට්මයයි.

(....................)

(3) දටොද ොඹා ටකටාියදේ ගායනය සහිත ප්රධාන නර්තනාකග දටස සැටදට් ද් ,
(1) යක්ූණ්  පදය,යක් තනු ස ආවැ් දු ය.
(2) යක්ූණ්  පදය,යක් තනු ස දටෝ්ලපාඩුව.
(3) ංසනද් , යක් තනු ස දුනු ාටප්පුව.
(4) ංසනද් ,දටොද ොඹා ෑ්ලට ස
ඩුපුරය.
(5) ංසනද් ,දටොද ොඹා ෑ්ලට ස ගැඩා දටෝලටය.

(....................)

(4) සැරගමු නර්තන සම්ප්රදාදේ ප්රධාන තඳුම් ටට්මටයම ංයත් දටොමසන ව් ද් ,
(1) ද ේටය,පැලු
(2) ද ේටය,පැලු
(3) ද ේටය,බුබුලු
(4) රූර දරේද,රූර
(5) රූර දරේද,රූර

ැට්මය ස
ැට්මය ස
ැට්මය ස
ැට්මය ස
ැට්මය ස

ටරතැ්ලටයි.
දදවුර ාටයයි.
ටයිද ත්තයි.
දවසන තට්ටුවයි.
උ්ල උඩයයි.

(....................)

(5)දදදවෝල ඩු ශ්ා් ි  ටර් දේ පුද ටැන දදවිවරෑ්  දටස සැටදට් ද් ,
(0) පත්ි නි,දදදවෝල ස වා
දදවිරෑව් ය.
( ) පත්ි නි,ගම්භාර ස ා දටොද ොඹා දදවිරෑව් ය.
(3) පත්ි නි,දදදවෝල ස දටොද ොඹා දදවිරෑව් ය.
(4) දදදවෝල,ටතරග ස වීරමුණ්ඩ දදවිරෑව් ය.
(5) දදදවෝල, වා
ස වීරමුණ්ඩ දදවිරෑව් ය.

(....................)

(6) දේශිය තාට පේධි දයහි ාත්රා ූරද්  ගි  ටක්ෂණයම ස ාන වන ටර්ණාමට තාට පේධි ය
ව් ද් ,
(0) සකකීර්ණ ජාි  දව්.
( ) චණ්ඩ ජාි  දව්.
(3) චණ්ඩ චාපු දව්.
(4) මිර වාපු දව්.
(5) ි ර චාපු දව්.

(....................)

(7) දේවාට වට දත්වාව සඳ ා නිය වූ ූණට විය්  පැමිණි ටට දගඩි දස්ලටදම් දයදදන
න ඟන්  ිළිතැඳ සද ්  ව් ද් .
(1) ියක ට නර්තන ටටාව ග්ර් තදේය.
(2) එදා ද දිව ග්ර් තදේය.
(3) ියක ට ගැමි නාමට ග්ර් තදේය.
(4) පරවි සකදේශ්දේය.
(5) සැ ියහිණි සකදේශ්දේය.

(....................)

(8) 005 වර්ෂදේදී දස් දර්්යය ංධයයන ආයතනය සනවාීනන විශ්නව විදයාටයක් ැවම
පියවර්තනය වූදේ,
(1) ටැ ණිය විශ්නව විදයාටය නමිනි.
(2) දටො ඹ විශ්නව විදයාටය නමිනි.
(3) දස් දර්්යය විශ්නව විදයාටය නමිනි.
(4) දස් දර්්යය ටටා විශ්නව විදයාටය නමිනි.
(5) දස් දර්්යය ංධයන විශ්නව විදයාටය නමිනි.

(....................)

(9) “ියේධ මුනිඳු වැඩ හිඳ දැෝ මුට විදුරාසන” ද හි,
(0) සදැසන
( ) සදැසන
(3) සදැසන
(4) සදැසන
(5) සදැසන

ත් 08,ටඝු ාත්රා 0 ,ගූරෑ ාත්රා 04 ි.
ත් 08,ටඝු ාත්රා 04, ගූරෑ ාත්රා 04 ි.
ත් 0, ටඝු ාත්රා 04, ගූරෑ ාත්රා 03 ි.
ත් 0, ටඝු ාත්රා 06,ගූරෑ ාත්රා 03 ි.
ත් 0, ටඝු ාත්රා 08, ගූරෑ ාත්රා 03 ි.

(....................)

(00) ත් ංඩිදේ ටවි දැිය ැක්දක්,
(0) දටො ාඹාටකටාියදේදීය.
( ) දදදවෝල ඩුදව්දීය.
(3) සූනියදම්දීය.
(4) ප ්  ඩුදව්දීය.
(5) රම යූණදම්දීය.

(....................)

(00) දත්ලදම් නැටී ස වා ට නැටී නම් විදශ්ේෂ නර්තන ංකග දදට දැිය ැක්දක්,
(0) උඩරම ගම් ඩුදව්දීය.
( ) සැරගමු ගම් ඩුදව්දීය.
(3) සැරගමු ප ්  ඩුදව්දීය.
(4) සැරගමු දදදවෝල ඩුදව්දීය.
(5) ප තරම දදදවෝල ඩුදව්දීය.

(............................)

(0 )“ ජක ටඩතට ජක ූරූණ තට / ගදිත ගතම් දදොමි ගදිතම්/ජක ිටිතත් තත් ිටි ිටිතට” ද ය,
(0)
( )
(3)
(4)
(5)

ාත්රා 4
ාත්රා
ාත්රා
ාත්රා 3
ාත්රා

4 තනිි ත ය.
4 දදි ත ය.
3 දදි ත ය.
3 තනිි ත ය.
4 4 ූර් ි ත ය.

(....................)

(03) ප්රාසාකිනට දව්දිටාවට ටණ්ඩායම් නර්තනයක් නිර් ාණය ිරීදම්දී වඩාත් ංවධානය දයොමු
ට යුත්දත්,
(1) පුේගට ා දපොදු ංවටාශ්යම රකග වසනත්රාභරණ සැ ම්ම් ිරී ගැනය.
(2) පුේගට ා දපොදු ංවටාශ්යම රකග විනයාසය සැ ම්ම් ිරී ගැනය.
(3) පුේගට ංවටාශ්යම තදුම් පැ දුම් සටසන ිරී ගැනය.
(4) පුේගට ා දපොදු ංවටාශ්යම පම්තට නිර් ාණය සැ ම්ම් ිරී ගැනය.
(5) දපොදු ංවටාශ්යම රකග භාණ්ඩ සැ ම්ම් ිරී ගැනය.
(....................)
(04) භරත නාමයයම් ස
ණිපුිය නර්තන සම්ප්රදාය්  සඳ ා දනම ප දිනු ටැන රකග
වසනත්රාභරණ දටස සැ දට් ද් ,
(1) උච්ච පට්මම් ස ා ියෂම් පුියට් ය.
(2) ඔට්ටියානම් ස ා දතොක්ූණම්බි .ය
(3) ඔට්ටියානම් ස ා දපොෂනවා්  ය.
(4) ියෂම් පුියට් ස ා දපොෂනවා්  ය.
(5) උච්ච පට්මම් ස ා දපොෂනවා්  ය.

(....................)

(05) ස ාජීය වශ්දය්  දපැරණි ස් නිදව්දන ංවසනථා දටස සැ දට් ද් ,
(0) රණ දැර, ඟූ්ල දැර ස පූජා දැරය.
( ) රණ දැර, ඟූ්ල දැර ස ය ්  දැරය.
(3) රණ දැර, ද ේවිිය දැර ස ිළ්  දැරය.
(4) රණ දැර, ංණ දැර ස
දැරය.
(5) රණ දැර, ද ේවිිය දැර ස දපෝය ද ේවිිය දැරය.

(....................)

(06) ියරී යටා ,ටලු යටා ස ා සූනියම් යක්ෂණිය චියත රකගනදේ දී තදුම් පැ දුම් වට වර්ණ භාවිතය
දටදර් ද් ,
(0) රූර,නි්ල ස
( ) ටලු,රූර ස
(3) රූර,ටලු ස
(4) ටලු,රූර ස
(5) රූර,නි්ල ස

ටලු ය.
ට ය.
ම්දු ය.
ම්දු ය.
ම්දු ය.

(.......................)

(07) ශ්ාප් ද ෝච්  ස චිත්රකගද ,යන භාරය ය නෘතය නාමට නිර් ාණය ටරන ටේදේ,
(0) උදය ශ්කටර් විියනි.
( ) රෑක් ණි දේවි ංරෑ් දේ්ල.
(3) රාම් දගෝපා්ල විියනි.
(4) රවි් ද්ර නාත් තාදගෝර් විියනි.
(5) ශ්රී ි  දම්නටා විියනි.

(....................)

(08) දමි සකසනටෘි ය ා ැැඳි ගැමි නර්තන වටම ංයත් ව් ද්  ,
(0) උටවර් නඩනම්,ටාවඩි ස නාගසනවරම් ය.
( ) දටෝටාට්මම්,ූණම්මි ,දචම්පු ස ම්ටූණ ය.
(3) දටෝටාට්මම්,ූණම්මි ,දචම්පු ස ූණලු ය.
(4) දටෝටාට්මම්,ිළ් න්ල දටෝටාට්මම් ස දචම්පු ය.
(5) ිළ් න්ල දටෝටාට්මම්. දචම්පු ලී දටිත ස දගොයම් ය.

(....................)

(09) දේශිය නර්තනයම සෘජුව සම්ැ් ධ වන ං නේධ භාණ්ඩ දටස සැ දට් ද් ,
(0) ගැමදැරය,තම් ැට්ම ,දවුට ස දඩු දැරය යි.
( ) ගැමදැරය,දදදවෝල දැරය, දවුට ස දඩු දැරය යි.
(3) ගැමදැරය,ප තරම දැරය, දවුට ස උඩැක්ිය යි.
(4)ගැමදැරය,උඩරම දැරය, දවුට ස තම් ැට්ම යි.
(5) උඩරම දැරය, ප තරම දැරය, තම් ැට්ම ස දඩු දැරය යි.
( 0) ද දා ාිතගා දපර ැදර් ියව්
දැිය ැක්දක්,

(....................)

ා දේවාට දපර ැර ංූරිය්  ,ටා් තා නිදයෝජනය විශ්නෂදය් 

(1) ූණඹ්ල දපර ැදර්දී ය.
(2) නාථ දේවාට දපර ැදර්දී ය.
(3) විශ්නනුදේවාට දපර ැදර්දී ය.
(4) ටතරග දේවාට දපර ැදර්දී ය.
(5) පත්ි නි දේවාට දපර ැදර්දී ය.

(....................)

( 0) සැරගමු නර්තන සම්ප්රදාදේ ශ්ා් ි ටර් වටම ප ණක් ආදව්ණිට වු නාමය ංවසනථා දටස ියදු
දටදර් ද් ,
(0) රා ා ැරී , රා දපැේදී ස ංම්ර යක්ට යි.
( ) රා ා ැරී , පා ඟ ැරී ස
රා දපැේදී යි.
(3) ංම්ර යක්ට , දපොත් ටදේ යක්ට ස ංයිදට යක්ට යි.
(4) ංම්ර යක්ට , දපොත් ටදේ යක්ට ස රා ා යක්ට යි.
(5) ංම්ර යක්ට , වද්  යක්ට ස රා ා යක්ට යි.
(

(....................)

) “ංක්ටා දි ්  නාඩ් ද්  - එක්ව දගොිය්  ංිළ එ් ද් ” ද හි,
(0) ටඝු
( ) ටඝු
(3) ටඝු
(4) ටඝු
(5) ටඝු

ත් 08 ක්,ගූරෑ
ත් 07 ක්,ගූරෑ
ත් 06 ක්,ගූරෑ
ත් 05 ක්,ගූරෑ
ත් 05 ක්,ගූරෑ

ත් 08 ක් ස
ත් 08 ක් ස
ත් 00 ක් ස
ත් 00 ක් ස
ත් 00 ක් ස

ා සදැසන
ා සදැසන
ා සදැසන
ා සදැසන
ා සදැසන

ත් 0 ක්දව්.
ත් 0 ක්දව්.
ත් 4 ක්දව්.
ත් 4 ක්දව්.
ත් 25 ක්දව්.

(....................)

( 3) තියසනදමෝම්ල ස ප්ද්ලදමෝ රසභාව ිළිතැඳ ංද සන දැක්වූ ංපරදිග තධාරී්  වන ංතර දපරදිග
තධාරී්  දටස දු් ව් ද් ,
(0) ංභිනව ගූප්ත ස ා දසොක්රටීසන ය.
( ) ංභිනව ගූප්ත ස ා න් දිදක්ෂනවර ය.
(3) න් දිදක්ෂනවර ස ා ව්ලටදතෝ්ල නාරාය්  ද න්  ය.
(4) භරතමුණි ස ැාටරා වර් ා ය.
(5) භරතමුණි ස න් දිදක්ෂනවර ය.
( 4) බ්රිර්ජු

ාරාේ ස ංචිඩ් 

(....................)

ා රාේ නර්තන ගූරෑවරෑ්  දටස ප්රචියත ව් ද් ,

(0) ටථක් නර්තන සම්ප්රදායම ය.
( ) භාරත නර්තන සම්ප්රදායම ය.
(3) ටථටිය නර්තන සම්ප්රදායම ය.
(4) නිපුිය නර්තන සම්ප්රදායම ය.
(5) ූණච්චිපුඩි නර්තන සම්ප්රදායම ය.

(....................)

( 5) එර් දි  වර්ණනාව,ර් දතටඹුදව් ටවි ස ංම ගද්ල ටවි දයොදා නිර් ාණය ටර ති  ගැමි
නැටුම් දටස සැ දට් ද් ,
(1) ප් දනලීදම් නැටු .තාටම් නැටු ස ා ද ෝ්ල ගසන නැටු ය.
(2) ප් දනලීදම් නැටු ,ූණලු නැටු ස ා ද ෝ්ල ගසන නැටු ය.
(3) දගොයම් නැටු ූණලු, ූණලු නැටු ස ා නැටු ද ෝ්ල ගසන නැටු ය.
(4) දගොයම් නැටු ූණලු නැටු ස ා ප් දනලීදම් නැටු ය.
(5) තාටම් නැටු ූණලු නැටු ස ා ප් දනලීදම් නැටු ය.

(....................)

6 ියම 50 දක්වා හිසනතැ්  පුරව් න.

( 6) “ිිය ැසනස” ............................................ ශ්ා් ි  ටර් දේ දක්නම ටැදැන
සැරිය්ලටි.
( 7) උඩැක්ිය............................................ යන නමි් ද දු් වනු ටැදබ්.

( 8) “ංද්  මී ැසනදසේ ්ල දරෝ  දගන යන ියසනදසේ” ද ය ............................................
ටවියටම ංයත් දව්.
( 9) ............................................ රසය ජුගූප්සා භාවය මු්ල ටරදගන උේදීපනය දව්.

(30) යක්ෂ,දේව ස ා ............................................ සකට්ලප මූියට ටරදගන ශ්ා් ි තටර්
පවත්වනු ටැයි.
(30) ටවි පදයට ද ෝ දැර පදයට ති  ටඝු ගූරෑ ාත්රා වට එටූරව
.............................................නමි්  ැදි් දව්.
(3 ) දේශිය තාට පේධි ය ිළිතැදව උඩරම තාට ශ්ාසනත්රය ටෘි ය..........................................
ාතාවිිය්  රචනා ටරන ටදි.

(33) මුරෑග්  දදවිය්  දටොම දගන ............................................ නර්තනය ද්රවිඩ ගැමි
නැටුම් වටදී නර්තනය ටරයි.
(34) රමයූණ ශ්ා් ි  ටර් ය පැවැත්වීදම්දී දැ් තර ශශ්ියදේ දී පූර්ව චාියත්රය දටස
............................................ යි.
(35) “ද් දු දිසාවම දඹු්ල වි ාදනම” යන ටවිය ............................................ ි.

ප්රශ්නන ංකට 36 – 50 දක්වා ප්රශ්නන වටම ම්දුම් ිළිතූරරෑ හිසනතැ්  ී  ියය් න.

(36) දදො
දදො

දප පාියය ා දපොත් ටදේ යක්ට ංයත් ශ්ා් ි  ටර් දදට නම් ටර් න.
දප පාියය ............................................

දපොත් ටදේ යක්ට ...........................................
(37) ි ත් තාට සහිත ා තාත් තාට රහිත ටවි ගායනදේදි දු් වන නා ියය් න.
ි ත් තාට සහිත ............................................
ි ත් තාට රහිත ............................................

(38) හික තදර් ටවි ා දදොද ේ උපදත් ටවි ං් තර්ගත වන ශ්ා් ි ටර් දදට ියයා දක්ව් න.
හික තදර් ටවි ............................................
දදො උපදත් ටවි ............................................
(39)“ බුදු ැාප්දප් උඹමයි මයි වුද්ල ටසාදයක් ැදි් න....” ද
දප පාියය ා ශ්ා් ි ටර් ය

දදැස ං් තර්ගත වන

දප පාියය ............................................
ශ්ා් ි ටර් ය ............................................
(40) ය ූණ ිළිතැදව වර්ණනා ිරී ම ප්රශ්සනි  රචනා වී තත.රජු්  වර්ණනා ිරී ම රාජ ප්රශ්සනි 
රචනා වී ති  ංතර ංදනක් ප්රශ්සනි  වර්ග දදට ියය් න.
............................................

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

A

B

(40) A ා B රෑප විය්  දැක්දවන රෑප නම් ටර් න.
............................................

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

(4 ) A රෑපදේ දක්වා ති  නර්තනය තූරටත් ශ්ා් ි ටර් ය ා එහිදී භාවිතා ටරන රකග
භාණ්ඩය ියයා දක්ව් න.
ශ්ා් ි ටර් ය

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

රකග භාණ්ඩය ියයා ............................................
(43) ටර්ණාමට තාට පේධි දේ තාට ා ජාි  ගණන ියයා දක්ව් න.
තාට

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

ජාි 

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

(44) දේශිය තාට පේධි දේදී ම්ලු තනිි ත ංඩ ි ත යනුදව්  දු් වන ටදී. ැදුම් තනිි ත ා
ා තනි ි ත දු් වා ති  නා දදට ියය් න.
ැදුම් තනිි ත ............................................
ා තනි ි ත

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

(45) දපොූණරෑ දැරය දටොමසන දදටි්  දු් වනු ටැයි. එ දටොමසන දදදක් නම් ියය් න.
.......................................

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

(46) ැමහිර ැැද්ල නර්තනදේ දී ංදිනු ටැන සාය දු් වන න ියය් න.
ංය තදේදී භාවිත සාය

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

වර්ත ානදේදී භාවිත සාය ............................................

(47) රකග විනයාසදේදී භාවිත චටන වර්ග ප්රධාන දටොමසන දදටටම දැදා ියයා දක්ව් න.
ග ්  ටරන චටන . ............................................
සනථානගත චටන

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

(48)

A

B

C

B රෑපදේ දැක්දවන නර්තන සම්ප්රධාය එහි ප්රධාන ම්ිරර වාදය භාණ්ඩය ියයා දක්ව් න.
නර්තන සම්ප්රධාය ............................................
වාදය භාණ්ඩය ............................................
(49) C රෑපදේ දැක්දවන නර්තන සම්ප්රදාදේ ප්රභවයම ද ේූර වූ නෘතය නාමට දදට
ියය් න.
............................................
...........................................
(50) වියයක් කගටයය පවත්වන සනථානය ා එයම ආදව්ණිට වූ සැරිය්ලටක් ියයා දක්ව් න.
සනථානය ............................................
සැරිය්ලට ............................................

තුග ංධයාපන ටටාපය
දදවන වාර පරීක්ෂණය - 009
03 දරේණිය

ටාටය පැය 03

නර්තනය
II දටොමස




ප මු දටොමදසේ ප්රශ්නන ංකට 0 ා ංනිවාර්ය දව්.
II ා III යන දටොමසන විය්  එක් ප්රශ්නනය ැැින්  තූරටත් වනදසේ ප්රශ්නන ප ටම ිළිතූරරෑ
ියය් න.
සෑ ප්රශ්නනයට
I ට.06
II ට.06
III ට.08

I දටොමස
(01) I.ංසනද්  /ශූේධ ාත්රය/මු්ල ාත්රය නර්තන ංකගයම ංයත් දැර පදයක් ා ටවි පදයක්
ප්රසනථාර ටර් න.
II.ප ත සද ්  ටවි පද දදට ංදා ි ත් රෑපදය්  ංවග්ර යම ප්රසනතාර ටර් න.
“ද් දු දිසාවම දඹු්ල වි ාදනම - හිරෑ දදවි ංධිපි  ව් ද් ”
III.ූර්  ි දත් තාට ූ පයම ංයත් ව් න ට /ියකදු ව් න ට ටසනි ර /දරට්ටීය/ටටාස
ප්රසනථාර ටර් න.
(02) දේශීය නර්තන ටටාදව් දතොරූරරෑ ිළියක්සීදම්දීදෙි  ාියට යුග විය්  ටැදැන සාධට
වැදගත් දව්.
I.ගම්ප යුගදේ දී නර්තන ටටාවම භාරය ය ආභාෂය ටැබී ති  ආටාරය සාධට 0 ක්
තම්ිය්  පැ ැදිිය ටර් න.
II.

නුවර යුගදේ දී නර්තන ටටාවම ටා් තා දායටත්වය ටැබුු  ැව සාධට තම්ිය් 
සනාථ තර් න.

III.80 දශ්ටදය්  පම්ව නර්තන ටටාදව් ස ාජීය වශ්දය්  ියදු වූ දවනසනටම් ිළිතැදව
වි සී ක් ටර් න.

II දටොමස
(03) දේශිය නර්තන ටටාව්  ත්රිත්වදේ යක්ෂ,දේව,ග්ර යන යන සකට්ලප මූියට ටර දගන
එක් එක් සම්ප්රදාය් ම ආදව්ණිට ටක්ෂණ සහිතව ශ්ා් ි  ටර් දදිියපත් ටරයි.
I.ද දා දපර ැර ංවසානදේ වසන දදොසන නිවාරණය සද ා පවත්වනු ටැන ශ්ා් ි ටර් යක්
දගන එ ශ්ා් ි ටර් ය පැවැත්වීදම් ංරමුු  ිළියක්ස් න.
II.ටා් තාව් ම ප ණක් පවත්වනු ටපන ශ්ා් ි ටර් යක් දගන එහි ං් තර්ගත
නාමයය ය දප පාියයි්  විදය ාන වන ශි්ලීයය ූණසටතා ිළිතැද වි ස් න.
III.ිිය ඩුව ශ්ා් ි ටර් දය්  ද ිය වන ස ාජ සාරධර්
සහිතව වි ස් න.

ා සම්ැ් ධතා උදා රණ

(04) දේශීය ශ්ා් ි  ටර් ය් දේ පුරාවෘත ටතා නර්තන ංකග ා නාමය ය දප පාිත වටම
ද ේූර වන ංතර එ ශ්ා් ි  තටර් වට ම්විදශ්ේෂ වූ රකග සැරියියද ං් තර්ගත දව්.
I.ශ්ා් ි ටර් යට උපත් ටතාවක් දගන එහි ං් තර්ගත දැේධාගමිට ටක්ෂණ වි ස් න.
II.ස් නි යූණ ශ්ා් ි ටර් දේ යක්ෂ චියතයක් දගන එයි්  උේදීපනය වන රසභාව ිළිතැද
උදා රන සහිතව වි ස් න.
III.ංදනූණත් ශ්ා් ි ටර් වටම වඩා ැිය ශ්ා් ි ටර් දේ ම්විදශ්ේිර සැරියිය විධි දක්නම
ටැදබ් වි ස් න.
(05) ගැමි නැටුම් ී  ඊම ආදව්ණිට ටක්ෂණ ද ්  ඒ ා ැදි ගායනා විය්  ඔවු් දේ ජීවන
රමාව විදයා ාන ටරයි.
I.ගැමි නැටුම් ී  ආදව්ණිට ටක්ෂණ තරක් ියයා එක් ටක්ෂණයක් ගැමි නැටු ක්
තම්දර්  පැ ැදිිය ටර් න.
II.දේශිය ගැමි නැටු ට පම්බි වි ස් න.
III.දේශීය ා ද්රවිඩ ගැමි නැටුම්ී  ස ාන ංස ානතා සකස් ධනය ටර් න.

III

දටොමස

(06)
A
දපොෂනවා් 
දටන ගා
ඔට්ටියානම්
ූරඤ

B
පුකේ - දපනා
නටුවාකගම් - ෘදකගය
දච් ධා - ේදටය
ිළයාදනෝව - වයියනය

C
ටරදිය
ැැියිය්ල
ට්ලපනා
කසවිට

I. A දටොමදසේ දැක්දවන දක්ිරණ භාරය ය නර්තන සම්ප්රදායම ංයත් රකග වසනත්රාභරණ
දටොමස නම් ටර එ නර්තන සම්ප්රදාදේ ආගමිට පම්බි පැ ැදිිය ටර් න.
II.B දටොමදසේ දැක්දවන ටමටිය නර්තන සම්ප්රදායම ංයත් වාදය භාණ්ඩ නම් ටර එ වාදය
භාණ්ඩ වට වු ය ා විදශ්ේෂතා වි ස් න.
III.C දටොමදසේ දැක්දවන දටෝට ප්රටම ැැද්ල නාමටය නම් ටර එය දටෝට ප්රටම වී ම
ද ේූර වූ ටරැු පැ ැදිිය ටර් න.
(07)නව නර්තන ටටාදව් ප්රවනතා දේශීය සම්ප්රදායිට නර්තනදේ ප්රවර්ධනයම ැටපා
තත.
I.දේශීය නර්තනටටාදව් ප්රවර්ධනයම නව ප්රවනතා ද ේූණ විය.උදා රණ සහිතව ද
ිය න සනාථ ටර් න.

II.දේශීය නර්තන ටටාවම දපරදිග ා ංපරදිග ආභාෂය ටැබී ති  ැව උදාස රණ සහිතව
වි ස් න.
III.ංදයතන ප්රාසාකිනට නර්තනය ිළ ැදව ූ පවාහිනි වැඩ සම ්  තම්දර්  වි සී ක්
ටර් න.
(08)දේශිය නර්තන ටටාව සකගීතය චිත්ර ටටාව ආදී ංදනූණත් ටටාව්  ස ගද ස සම්ැ් ධ දව්.
I.චිත්ර ටටාදව් මූියට ංකග නර්තන ටටාව ා ැැදදන ආටාරය වි ස් න.
II.නර්තන නිර් ාණයට ප්රාසාකිනට ැව දසන ූර ිරී ම සකගීතදය්  ටැදැන ිළටුව ට
තගයී ක් ටර් න.
III.පැරණි ා නූතන රකගන භූමි ංටකටරණය ා ැැදි විවිධ ශි්ලප ක්ර ූරටනාත් ටව
ිළියක්ස් න.

