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3 ඒකකය 

ල ෝකලේ පැරණි ශිෂ්ටාචාර 

1 - පාඩම 

• ශිෂ්ඨාචාරයක් යනුලෙන් හැඳින්ලෙන්ලන් නගර සහ ඒොලේ ජීෙත්ෙන සැ කිය යුතු තරලේ විශා  ජනගහනයක් 

ජීෙත්ෙන සමාජයකි. 

ශිෂට්ාචාරයක  ක්ෂණ 

▪ නාගරිකයන් ල ස ශිෂ්ටාචාරික මිනිසුන් හැඳින්ීම. 

▪ මිනිසුන් අකුරු ලිීමට හුරුීම. 

▪ නගර පා නයට පිරිසක් සිටීම. 

▪ නගරෙ  ජීෙත් වූ පිරිස ආගමික ස්ථාන ඉඳිකිරීම. 

▪ මිනිසුන් ලෙනත් දුරු රටෙල් සමග ලෙළඳාලේ නිරත ීම. 

▪ ගලින් තැනූ ලගෙල් දක්නට  ැබීම. 

▪ ලහාඳින් ඉඳිකළ මං මාෙත් දක්නට  ැබීම. 

▪ දිය අගල් හා ප්රාකාර දක්නට  ැබීම. 

 

• ල ෝකලේ ලනාලයක් ප්රලේශෙ  ජීෙත් වූ මිනිසුන් විවිධ කා ෙ  තමන්ලේම ශිෂ්ටාචාර තනාලගන තිලේ. ඒ අතුරින් 

පැරණිතම ශිෂ්ටාචාරය ල ස පහත ඒො දැක්විය හැකිය. 

1. ලමසලපාලත්මියානු ශිෂ්ටාචාරය. 

2. ඊජිප්තතු ශීෂ්ටාචාරය. 

3. ඉන්දු නිේන ශිෂ්ටාචාරය. 

4. චීන ශිෂ්ටාචාරය. 

ක්රියාකාරකම -1  

ඉහත ලතාරතුරු හා ලපළ ලපාත උපලයෝගී කර ලගන පහත ප්රශන් ෙ ට පිළිතුරු සපයන්න. 

1. නගර හා එහි විසූ නාගරිකයන් ජීෙත් වූ ආකාරය ............................ යනුලෙන් හැඳින්ලේ. 

2. පහත  ක්ෂණ ෙලින් ගමක හා නගරයක දක්නට  ැලෙන  ක්ෂණ  ලෙන් ලකාට දක්ෙන්න. 

o ෙරිච්චි ලගෙල් දක්නට  ැබීම.  

o නාගරිකයන් දක්නට  ැබීම. 

o සතුන් ඇති කිරීම දක්නට  ැබීම. 

o ගලින් තැනූ ලගෙල් දක්නට  ැබීම. 
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ගම  නගරය 

  

 

3. ල ෝකලේ පැරණිතම ශිෂ්ටාචාර ලදකක නේ ලියා දක්ෙන්න. 

1. ...................................................... 
2. ...................................................... 

 

2 - පාඩම 

ල මලසාලපාලත්මියානු ශිෂට්ාචාරය 

• ලමම ශිෂ්ටාචාරය දියුණු වූලේ යුප්රටීස් ටයිග්රීස් ගංගා නිේනෙ  ය. 

• ලමම ගංගා පිහිටි ප්රලේශය අද අයත් ෙන්ලන් ඉරාකයටය. 

• ලදගේමැදි රාජයය ල ස හැඳින්වූලේ ද ල මලසාලපාලත්මියාෙයි. 

• “ ගංගා ලදකක් මැදිෙන ලස් පිහිටි රට “ යන්න ල මලසාලපාලත්මියා යන ෙචනලයන් අදහස් ලේ. 

• ලමම ශිෂ්ටාචාරය බිහිවූලේ ක්රිස්තු පූර්ව 3100 – 2900 අතර කා ලේදීය. 

• ෙර්ශාෙ , සුළඟ සහ ගංෙතුර ල මලසාලපාලත්මියානු ෙැසිලයෝ ලේෙත්ෙලයන් ඇදවූහ. 

• ලේො  හැඳින්ීමට “ සිගුරට් “ යන ෙචනය භාවිතා විය. 

• ලේෙ මණ්ඩ ලේ ප්රධානියා වූලේ  “අනු” නමින් හැඳින්වූ ලදවියා ය. 

• “ එන්කිකි“ යන නමින් ලපාලළාෙට අධිපති ලදවියා හඳුන්ෙන  දී. 

• සුළඟට හා ලගාවිතැනට අධිපති ලදවියා “එන්ලිලි” නේ විය.  

ක්රියාකාරකම - 2 

ලපළ ලපාත හා ඉහත කරුණු උපලයෝගී කරලගන පහත ප්රශන් සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. (හිසත්ැන් පුරෙන්න.) 

1. ල මලසාලපාලත්මියානු ශිෂ්ටාචාරය දියුණු වූලේ ............................... සහ .......................... යන ගංගා නිේන ෙ ය. 

2. ඉහත ගංගා නිේන පිහිටා ඇති ප්රලේශය ෙතතමානලේ අයත් ෙන්ලන් ................................ට ය. 
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3. ල මලසාලපාලත්මියානු ශිෂ්ටාචාරය බිහි වූලේ ක්රි.පූ. ...................... අතර කා ලේදී ය. 

4. පහත ඒො ලකටිලයන් පහදන්න 

a. එන්කිකි 

b. එන්ලිලි 

c. සිගුරට් 

5. ල මලසාලපාලත්මියානු ශිෂ්ටාචාරලේ පිහිටීම ල ෝක සිතියමක ළකුණු ලකාට නේ කරන්න. 

 

3 - පාඩම 

ල මලසාලපාලත්මියානු ශිෂට්ාචාරලේ ලෙලළදාම 

• ගංගාෙ  යාත්රා කරන කුඩා නැේ ෙලින් ලෙලළඳාේ කලළෝය. 

• ඔවුහු කෑම බීම, ඇඳුේ පැළදුේ ලේ නැේ ෙ  ලගන ගියහ. 

• ල මලසාලපාලත්මියාලේ උතුරු ලකාටලස් සිටි ඇසිරියන්ෙරු දක්ෂ ලෙලළන්ලදෝ වූහ. 

• ලෙලළඳ භාණ්ඩ බූරුෙන් පිට මත පටොලගන ලෙලළඳාලේ ගියහ. ලේො තෙ ේ යනුලෙන් හැඳින්ලේ. 

ල මලසාලපාලත්මියානු ශිෂට්ාචාරලේ සමාජය 

සමාජය ලකාටස් 4කි. 

1. පූජකයින් 

2. ඉහ  පන්තිෙ ට අයත් ෙැසියන් 

3. පහ  පන්තිෙ ට අයත් ෙැසියන් 

4. ෙහලුන් 

ක්රියාකාරකම - 3 

ඉහත ලතාරතුරු හා ලපළ ලපාලතහි 23, 24 පිටු උපලයෝගී කරලගන පහත ප්රශ්න සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. 

1.  
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a. ලමම පින්ූරලයන් දැක්ලෙන්ලන්  කුමක්ද? 

b. ල මලසාලපාලත්මියානු ශිෂ්ටාචාරලේ ෙැසියන් ලමය කුමක් සඳහා භාවිතා කලළ් ද? 

c. ලේොයින් රැලගන ගිය භාණ්ඩ ලදකක් ලියන්න. 

2. “ තෙ ම “ යන්න ලකටිලයන් හඳුන්ෙන්න. 

3. ල මලසාලපාලත්මියානු ජන සමාජලේ ප්රධාන ලකාටස් හතර ලියා දක්ෙන්න. 

4. ල මලසාලපාලත්මියානු ජන සමාජලේ සිටි ෙ ෙත්ම ලකාටස කවුරුන්ද? 

 

4 - පාඩම 

ලම ලසාලපාලත්මියානු ශිෂට්ාචාරලේ අක්ෂර පේධතිය 

• ල ෝකලේ පැරණිතම අක්ෂර පේධතිය හඳුන්ොලදන  ේලේ ලමම ශිෂ්ටාචාරයට අයත් ෙැසියන්ය. 

• ලමම අක්ෂර ශුනය අක්ෂර ල ස හැඳින්ලේ. 

• ශුනය අක්ෂර මැටි පුෙරු මත ලියන  දී. 

• ප්රධාන ෙශලයන් ලෙලළදාේ කටයුතු ෙ ට අදා  දෑ ලියන  දී. 

• ලම ලසාලපාලත්මියාලේ ගිල්ගලේෂ් නමැත්තා විසින් රිත ල ෝකලේ පැරණිතම සාහිතය කෘතිය ශුනය අක්ෂරලයන් 

ලියන  ේදකි. 

• එලස් ම ල ෝකලේ පැරණිතම නීතිලපාත සකස් කලළ් ද ලමලසාලපාලත්මියාෙ පා නය කළ හමුරාබි නේ පා කයා 

විසිනි.  

 

ක්රියාකාරකම - 4 

ලපළ ලපාත ( පිටු අංක 24) සහ ඉහත ලතාරතුරු උපලයෝගී කරලගන පහත ප්රශන් ෙ ට පිළිතුරු සපයන්න. 

1. ල ෝකලේ පැරණිතම අක්ෂර පේධතිය හඳුන්ොලදන  ේලේ ....................................................... ෙැසියන් විසිනි. 

2. එම අක්ෂර හැදින්ලෙන්ලන් .............................................................. නමිනි. 

3. අක්ෂර ලිීමට භාවිතා කලළ් මැටි ෙලින් සාදන  ද ....................................... ලේ. 

4. ල ෝකලේ පැරණිතම සාහිතය කෘතිය ලියන  ේලේ ....................................................... නමැත්තා විසිනි. 

5. ල ෝකලේ පැරණිතම නීතිලපාත සකස් කරන  ේලේ ලමලසාලපාලත්මියාෙ පා නය කළ ............................ 

පා කයා විසිනි. 
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5 - පාඩම 

ඉන්දු නිේන ශිෂට්ාචාරය 

• 1ඉන්දියාලේ ෙයඹ දිග ප්රලේශය හරහා ග ා යන ඉන්දු ගංගා නිේනලේ ලමම ශිෂ්ටාචාරය දියුණු විය. 

 

• ෙර්තමානලේ එම ප්රලේශය අයත් ෙන්ලන්  

- ඉන්දියාලේ ෙයඹ දිග ලකාටසට 

- පකිස්තානයට හා 

- ඇෆ්ගනිස්ථානය යන රටෙ ටය. 

• ලමම ශිෂ්ටාචාරලේ දියුණු ම අෙස්තාෙ පැෙතිලේ ක්රිස්තු පූර්ව 2600 – 1990 අතර කා ලේය. 

• ඉන්දු නිේන ශිෂ්ටාචාරලේ පැෙති ප්රධානතම නගර ලදක ලමාලහන්ලජාදාලරෝ සහ හරප්තපා ලේ. 

• ලමහි විසූ ජනයා භාවිතා කළ ල ෝහ ෙර්ග ප්රධාන ෙශලයන් හතර ෙර්ගයකි. 

o තඹ 

o ල ෝකඩ 

o ඊයේ  

o ටින් 

• ඉන්දු නිේන ශීෂ්ටාචාරයට අයත් ප්රධාන සැ සුේගත නගර 4ක් තිබී  ඇත. 

1. ලමාලහන්ලජාදාලරෝ  

2. හරප්තපා  

3. ලධා ීර 

4. කාලිෙන්ගන් 
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ක්රියාකාරකම - 5 

ඉහත සටහන සහ ලපළ ලපාත (  පිටුෙ 25) උපලයෝගී කරලගන අසා ඇති ප්රශන් ෙ ට පිළිතුරු සපයන්න. 

1. ල ෝක ආකෘති සිතියමක් ලගන ඉන්දු නිේන ශිෂ්ටාචාරය දියුණු වූ ඉන්දු නිේනය ළකුණු ලකාට නේ කරන්න. 

2. ෙර්තමානලේ එම ප්රලේශලේ ලකාටස් අයත් ෙන රාජයයන් තුන ලියන්න. 

3. එහි පැෙතුන ප්රධාන සැ සුේ සහගත නගර 4 ලියන්න. 

4. ඉහත නගර හතරින් ද ප්රධාන ම නගර ලදකක් තිබිණි. එම නගර ලදක නේ කරන්න. 

5. ඉන්දු නිේන ෙැසියන් භාවිතා කළ ල ෝහ ෙර්ග හතර ලියා දක්ෙන්න. 

 

6 - පාඩම 

ඉන්දු නිේන ශිෂට්ාචාර අෙධිය 

•     ලමම මූර්තලියන් පූජකලයකු පිළිබිඹු කරයි. 

•     නළලල් දක්නට ඇති පටිලයන් පූජකතුමාලේ උසස් ෙෙ සංලේතෙත් කරයි. 

•     ඇස් අඩෙන් කර තිබීලමන් සන්සුන්ෙ භාෙනාලෙන්  සිටින ෙෙ ලපන්ෙයි. 

 

 

 

 

• ලමම පින්ූරලයන් ප්රොහනය සඳහා ලයාදාගත් කරත්තයක් නිරූපනය කරයි. 
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• ලමය ඉන්දු නිේන ශිෂ්ටාචාරයට අයත් මුද්රාෙකි. 

• රූපලේ ඇති සත්ත්ෙයා රයිලනෝසිරස් ලේ. 

 

 

 

 

 

ක්රියාකාරකම - 6 

ලපළ ලපාත සහ ඉහත පින්ූර ඇතු ත් සටහන කියො පහත ප්රශන් ෙ ට පිළිතුරු සපයන්න. 

1.                                                                                                                                                                                                               

1.  ලමම මූර්තීලයන් පිළිබිඹු ෙන්ලන් කවුරුන් ද?  

2. ඔහු උසස් පුේග ලයක් යැයි හැඟලෙන්ලන් කුමන සංලේතයක් නිසා ද? 

 

 

 

 

 

 

 

2.                             

                      

1. ලමම පින්ූරලයන් දැක්ලෙන්ලන් කුමක්ද? 

2. එය කිනේ කටයුත්තක් සඳහා ඉන්දු නිේන ෙැසියන් භාවිතා කලළ් ද? 
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3.              

             

1. ලමහි දක්නට  ැලෙන්ලන් කිනේ පින්ූරයක් ද? 

2. රූපලේ දැක්ලෙන සත්ත්ෙයා නේ කරන්න.   

 

 

 

 

 

 

7 - පාඩම 

ඊජිප්තතු ශිෂ්ටාචාරය 

 

 

• නයිල් ගංගාලේ පහ  ලකාටස අයත් නිේන ප්රලේශලේ ලමම ශිෂ්ටාචාරය දියුණු විය. 

• ඒ ක්රි.පූ. 3150 දී පමණ ය. 

• එම ප්රලේශය ෙර්තමාන ඊජිප්තතුෙට අයත් ලේ. 

• දිගු ක ක් පාරාලෙෝ රජ ලපළපත විසින් පා නය කරන  දී. 
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• ප්රධාන ජීෙලනෝපාය කෘෂිකර්මයයි. 

• ලමහි ෙැසියන් ල ෝකයට දායාද කළ විශිෂ්ටතම නිර්මාණය පිරමීඩ ලේ. 

• පාරාලෙෝ රජෙරුන්ලේ මළ සිරුරු පිරමීඩෙ  තැන්පත් කරන  දී.   

• ඊජිප්තතු ිත්රාක්ෂර තෙත් ෙැදගත් අංගයකි. 

 

•  

o ඊජිප්තතුලේ ගීසා නමැති ස්ථානලේ පිහිටි පිරමීඩය ලමයයි. 

o ලමය ල ෝකලේ පුදුම හලතන් එකකි 

o ලේොලේ පාරාලෙෝ රජෙරුන්ලේ  සහ බිලසෝෙරුන්ලේ මෘත 

ලේහ තැන්පත් කරන  දී. 

 

 

 

• ල ෝකලේ පැරණිතම පිරමීඩ ඉඳිකරන  ේලේ ක්රිස්තු පූර්ව 2630 – 2611 අතර කා ලේදී ය. 

 

ක්රියාකාරකම  - 7 

ඉහත සටහන සහ ලපළ ලපාත 27, 28 පිටු උපලයෝගී කරලගන පහත ප්රශන් ෙ ට පිළිතුරු සපයන්න. 

1. ල ෝක ආකෘති සිතියමක් ලගන ඊජිප්තතුෙ  කුණු ලකාට නේ කරන්න. 

2. ඊජිප්තතු ශිෂ්ටාචාරය දීයුණු වූලේ ක්රිස්තු පූර්ව ........................... දී පමණය. 

3. ඊජිප්තතු ශිෂ්ටාචාරය දීර්ග කා යක් තිස්ලස් පා නය කලළ් ..................................... නමින් හැඳින්ලෙන රජ 

ලපළපතක් විසිනි. 

4. ඊජිප්තතු ශිෂ්ටාචාරලේ මිනිසුන්ලේ ප්රධාන ජීෙලනෝපාය ......................................... යයි. 

5. ලමහි ෙැසියන් ල ෝකයට දායාද කළ විශිෂ්ටතම නිර්මානය ............................... ලේ. 

6. ................................ නමින් හැඳින්ලෙන්ලන් ලනාලයකුත් සතුන්ලේ සහ භාණ්ඩෙ  රූප භාවිතා ලකාට නිර්මානය 

කළ අක්ෂර ය. 
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7.            

 I. ලමම රූපලේ දැක්ලෙන්ලන් කුමක්ද? 

       II. එය පිහිටා ඇත්ලත් ලකාලහ්ද? 

      III. ලේොලේ තැන්පත්කර ඇත්ලත් කාලේ මෘත ලේහද? 

 

 

8 - පාඩම 

ඊජිප්තතු ශිෂට්ාචාර අෙධිය -1  

 

• ලමම රූපලයන් දැක්ලෙන්ලන් පාරාලෙෝ රලජකු වූ  අක්ලහනතන්ලේ   

බිලසාෙය. ඇලේ නම ලනෆලනෆවුලටන් ලනෆටීටි ය. 

• රජු මිය යාලමන් පසු ලකටි කළක් ලමම රැජින විසින් ඊජිප්තතුෙ පා නය 

කරන  දී 

 

 

 

 

 

 

• ලමම සංලේතය නිපදො ඇත්ලත් ඊජිප්තතු ශිෂ්ටාචාරයට අයත් 

උගතුන්ය. 

• ලමම සංලේතය සකස් කර ඇත්ලත් එදිලනදා ජීවිතයට 

සේෙන්ධ ලනාලයක් භාණ්ඩ සහ දකින ඇසුරු කරන දෑ රූපයට නැගී 

ලමනි. 

• ලේො ිත්රාක්ෂර නමින් හැඳින්ලේ. 
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ක්රියාකාරකම - 8 

ඉහත ලතාරතුරු සහ ලපළ ලපාත 28 පිටුෙ උපලයෝගී කරලගන පහත ප්රශන් ෙ ට පිළිතුරු සපයන්න. 

1.  

 

I. ලමම රූපලයන් දැක්ලෙන්ලන් කිනේ රජුලේ රැජින ද? 

II. ඇලේ නම ලියන්න. 

III. ඹවුන් කිනේ රජ ලපළපතකට අයිති ලේද? 

 

 

 

 

2.  

   I. ලමහි දැක්ලෙන අක්ෂර කිනේ කමකින් හැඳින්ලේද? 

  II. ලමම අක්ෂර සඳහා සංලේත සකස්කර ඇත්ලත් කිනේ      

ලේෙල් ිත්රයට නැගීලමන් ද? 

 

 

 

 

9 - පාඩම 

ඊජිප්තතු ශිෂට්ාචාර අෙධිය - 2 

 

• ලමහි දැක්ලෙන්ලන් පක්ීන් හඹා යන ආකාරයයි. 

• රාජකීයයන් ලමලස් පක්ීන් හඹා යයි. 
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• ලමම රූපලේ ප්රභූෙරලයකුලේ මමියක් දැක්ලේ. 

• මළ සිරුරු කල්තො ගැනීලේ මමිකරණ ක්රමය ල ෝකයට 

හඳුන්ො දුන්ලන් ඊජිප්තතු ශිෂ්ටාචාර ෙැසියන්ය. 

 

 

 

 

 

 

 

• ක්රිස්තු පූර්ව 1332 – 1323 අතර කා ලේ ජීෙත් වූ ටූටන්කාමන් 

රජුලේ මමිලේ මුහුණ මත තො තිබූ රනින් කළ ලෙස් මුහුණ ලේ.  

 

 

ක්රියාකාරකම - 9 

ලපළ ලපාත සහ ඉහත ලතාරතුරු උප ලයෝගී කරලගන පහත ප්රශ්න ෙ ට පිළිතුරු සපයන්න. 

1.  

I. ලමම රූපලේ සිටින පුේග යා කවුද? 

II. ලමාහු කරනු  ෙන කාර්යය කුමක්ද? 
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2.    

 

I. ලමම රූපලයන් දක්නට  ැලෙන්ලන් කුමක් ද? 
II. මළ සිරුරු කල් ෙතා ගැනීලේ ක්රමය හඳුන්ෙන නම කුමක් ද? 

III. ලමම ක්රමය ල ාෙට හඳුන්ොදුන් ශිෂ්ටාචාරය කුමක්ද? 

 

 

 

 

 

3.  

 

I. ලමම ලෙස් මුහුණ සාදා ඇත්ලත් කිනේ ල ෝහයකින් ද? 

II. ලමය කිනේ රජ ලකලනකුලේ මමිලේ මුහුණ මත තෙන  ේලේ ද? 

 

 

 

 

 

ඔෙ ල ෝකලේ පැරණි ශිෂ්ටාචාර යටලත් ඉලගනගත් කරුණු සහ රූප සටහන් අධයයනය කර පහත දැක්ලෙන ස්මාරක අයත් 

ශිෂ්ටාචාරය ලියා දක්ෙන්න. 

 
“අ”    ස්මාරකය 

“ආ”    ශිෂට්ාචාරය 

සිගුරට් ලේො ය  

ශූනය අක්ෂර  

පිරමීඩ  

ලනෆලනෆවුලටන් ලනෆටීටි රැජින  

සත්ත්ෙ සංලේත සහිත මැටි මුද්රා  

ටූටන්කාමන් රජුලේ මුහුලණ් රනින් කළ අනුරුෙ  

ලසල් ේ මැටි කරත්තය  

  


