1 ඒකකය

ඉතිහාසය හැඳින්වීම
1 - පාඩම


ඉතිශාවය යනු කුමක්ද?
මිනිවා අතීතයේදී කෂ කී දෑ සියල් ඉතිශාවයයි.



අඳ ඉතිශාවය ගැන දැනගන්යන් යකයවේද?
 ඳැරණි කායේ ලියවුනු යඳොතඳත ලලින්,
 ඳැරණි කායේ ජීලත් ව මිනිසුන් ඳරිශරණය කර ඉතිරි වී තියෙන භාණ්ඩ ඇසුයරන්.
 ලැඩිහිටියන් ඳලවන අතීතය ගැන කියයලන කථා මගින්.



මූාශ්රය
අතීත කායේදී මිනිවා විසින් කෂ දෑ පිළිෙ ල දැන ගැනීමට ඉලශල් ලන වාක්ෂි ඇතුත් යේ මූාශ්ර ය..
යගවී ගිය කායේ සිදු ව යේලල් දැන ගැනීමට මූාශ්රය ඉලශල් ය..



ඉතිශාවය ශැදෑරීමට උඳයයෝගී ලන මූාශ්ර ලර්ග යදකකි.
1. වාහිතය මූාශ්ර
උදා:- ඳැරණි කායේදී ලියා ඇති යනොයයකුත් ලිපි, යල්ඛන, ජන කථා, ජන කවි.
2. පුරා විදයාත්මක මූාශ්ර
උදා:- පුරාණ කායේ මිනිසුන් භාවිතා කෂ ද්රලය ශා යමල්  ඳැරණි යගොඩනැගිලි, පිළිම, කාසි,
මැටි භාජන

ක්රියාකාමකම - 1
ඉහත තතොමතුරු හා ඔබතේ තපළ තපොත කියවා පහත ප්රශ්න

වට ිලිතතුරු සපයන් .

1. ඉතිශාවය පිළිෙ අදශවක් ො ගත යනොශැකි ලැකිය යතෝරන්න.

i.

ඔවුහු යෝකයේ විවිධ ප්රයේ ල ජීලත් වශ.

ii.

ජීලත් වීමට සුදුසු යව ඔවුහු ඳරිවරය වකව්කර ගත්ශ.

iii.

ඔවුහු එකියනකා වමග කල් ගත කෂශ.

iv.

ඔවුහු විවිධ භාණ්ඩ නි්ඳාදනය කෂශ.

2. ඉතිශාවය යන්න යකටියයන් ශඳුන්ලන්න.
3. ඉතිශාවය පිලිෙ දැනුම ො ගැනීමට උඳයයෝගී ලන වෑම යදයක්ම .................. නමින් ශැඳින්ය..
4. ඉතිශාවය ශැදෑරීමට උඳයයෝගී ලන මූාශ්ර ලර්ග යදක න්  කරන්න.
5. ඉශත ඔෙ න්  කරන ද මූාශ්ර යදලර්ගය වදශා උදාශරණ යදක ෙැගින් යදන්න.

2 පාඩම

ශ්රී ටාකාතඉ ඉතිහාසය හැරෑමටම ඉවහ ව ව

ලාටාර



දීඳලංය ක්රිව්තු ලර්ශ ශතර ලන සියලයවේ ලියන ද අතර එය වාහිතය මූාශ්රයකි.



තලත් වාහිතයමය මූාශ්රයක් ලන මශාලංය ක්රිව්තු ලෂ 5ලන සියලයවේ ලියවුනු ෙල කියය..යමය ලියන ේයේ මශා
විශාරයට අනුෙේධ දික්ව යවයනවියා, පිරියලන් ලාසී මශානාම හිමි ය.



යඳොයෂොන්නරුය. ගල් විශාරය පුරා විදයාත්මක මූාශ්රයකි. ක්රිව්තු ලෂයයන් යදොයෂොව්ලන සියලයවේ ඳෂමු
ඳරාක්රමොහු රජ කායට අයත් ය..

ක්රියාකාමකම - 2
ඉහත තතොමතුරු උපතයෝගී කමතෙ

පහත වගුව සම්පූර්ණ කමන් . (තපළ තපොත උපතයෝගී කම ෙන් .)

ලාටාරය

වර්ගය

මච ාවූ / ඉඳිකම
කාටය

ටර

කතෘ

3 ඳාඩම

ඉතිහාසය ඉතෙ

ෙැනීතම් ප්රතයෝන



ලර්තමානයේදී අඳට මුහුන දීමට සිදුලන ගැටු  විවා ගැනීමට.



අතීතය තුළින් ලර්තමානය යත්රු්  යගන අනාගතය යගොඩනගා ගැනීමට.



අන් වංව්කෘතීන්ට ගරු කිරීමට.



විවිධ මත ඉලසීමට.



ජාතික වමගිය යගොඩනැගීමට.



වශජීලනය ඳලත්ලා ගැනීමට.

ක්රියාකාමකම - 3
 ඉහත සඳහන් ඉතිහාසය ඉතෙනීතම් ප්රතයෝන
“ඉතිහාසය ඉතෙ

තහොඳින් කියවා තපළ තපොතති  3 ිලුවව ර උපතයෝගී කම තෙ

ෙැනීතම් ප්රතයෝන ” මැතයන් මච යක් ිතයන් .
1

4 - පාඩම

ඉතිහාස කාටය මැනීම


ඉතිශාවයේ විවිධ සිදුවී්  අයත් කා මැනීමට ක්රම කීඳයක් ඇත.



ෙහුල ඒ වශා භාවිතා ලන ක්රම යදකකි.
1. ක්රිව්තු ර්වූ
2. ක්රිව්තු ලෂ



ක්රිව්තු ර්වූ
ක්රිව්තුව් ලශන්යවේයේ උත්ඳත්තිය සිදුවීමට යඳර කාය ක්රිව්තු ර්ලර් යව ශැඳින්ය..



ක්රිව්තු ලෂ
ක්රිව්තුව් ලශන්යවේයේ උත්ඳත්තියයන් ඳසු කාය ක්රිව්තු ලෂ යව ශැඳින්ය..





ඉශත ප්රධාන ක්රම යදක ශැරුු  විට ලෂ ක්රම කිහිඳයක් කාය දැක්වීමට යයොදා ගනියි. එන් ,


බුේධ ලෂ



ක ලෂ



හිජ්රි ලෂ

බුේධ ලෂ
බුදුන් ලශන්යවේයේ මශා ඳරිනිවූානය සිදු ව දින සිට මර් භ ය..



ක ලෂ
ක ලෂ ක්රමය මර් භ ලන්යන් ක්රිව්තු ලර්ශයයන් 78 දී ය.



හිජ්රි ලෂ
හිජ්රි ලෂ මර් භ ලන්යන් ක්රිව්තු ලෂ 622 දී ය. ඉව්ා්  මගය්  නායකයා (මශ් මත්තුමා) මක්කම සිට
මදීනා නගරයට ඳැමිණි ලෂය එයයි.
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ක්රියාකාමකම - 4
1. ඔෙයේ උඳන් දිනය ක්රිව්තු ලෂයයන් ශා බුේධ ලෂයයන් ලියා දක්ලන්න.
2. ලර්තමාන ලෂය ක්රිව්තු ලෂ යයන් ශා බුේධ ලෂ යයන් ලියන්න.
3. ක්රිව්තු ලෂ ක්රමයට අනුල ප්රධාන ඓතිශාසික සිේි  කිහිඳයක් සිදු ව කා ලකලානු ඳදන්  කරයගන ඳශත අභයාවය
කරන්න.(යඳෂ යඳොත උඳයයෝගී කර ගන්න) ගැයඳන ලෂය යා කරන්න.
I.

ශ්රී ංකාලට නිදශව ැබීම

V.

ක්රිව්තු ලෂ 67

II.

මශයවන් රජුයේ රාජය කාය මර් භ වීම

VI.

ක්රිව්තු ලෂ 1948

III.

ක්රිව්තුව් ලශන්යවේයේ උත්ඳත්තිය

VII.

ක්රිව්තු ලෂ 274

IV.

ලවභ රජුයේ රාජය කාය මර් භය

VIII.

ක්රිව්තු ලෂ 1

4. බුේධ ලෂය ඳදන්  කරයගන ගැයඳන ලෂය යා කරන්න.
I.

මශයවන් රජුයේ රාජය කාය මර් භ වීම

I.

බුේධ ලෂ 544

II.

ලවභ රජුයේ රාජය කාය මර් භ වීම

II.

බුේධ ලෂ 1

III.

ක්රිව්තුව් ලශන්යවේයේ උත්ඳත්තිය

III.

බුේධ ලෂ 611

IV.

බුදුන් ලශන්යවේයේ මශා ඳරිනිවූානය

IV.

බුේධ ලෂ 818
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