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සිරි කුරුස විදුහ - කලුතර 

ඉතිහාසය 

6 ශ්රේණිය 

 
 

ශ්ෝකශ්ේ පැරණි ශිෂ්ටාචාර 

 

 3:1 ශිෂ්ටාචාර බිහිවීම. 

 20/21 පිටු අධ්යයනයයන රර හත  ඳහත්  ්රශ්්ය ලටට පිිතුරු  ියයන් ය. 

 

1) ඳමාජයේ දුප්හත් ඳත යහොයතොඳත් යනනුයල්  යෙයරොටඳක් ඇතිවීමට මග හෑදුනු ආරාරයන යරටියයන්  විඳ් ර 

රර් ය. 

2) හසුරාලීයල ගම්ලිය්  යල් වී යගරලට ජීලත් වීම ආරම්භ රළ ධ්යලත් ගම්ලැසියන්  එ ැ්  හට්  තැඳි් වයේ 

රලර යමකි්  ෙ? 

3) “යගර” යටඳ තැඳි් වයේ රලර ටක්ෂණ ලිය්  ඳම් වි  භූමියනක් ෙ? 

4) ශිෂ්ටාචාරයනක් යනනුයල්  තැඳි් යල් ය්  කුමක්ෙ යන් ය යරටියයන්  ෙක්ල් ය. 

5) ශිෂ්ටාචාරයනක් යනනු කුමක්ෙැයි තඳුයාගැනීමට ඉලතල්ලය මූියර ටක්ෂණ ියයන් ය. 

6) ශිෂ්ටාචාර අ රි්  හැරණි ම ශිෂ්ටාචාර යම් රර් ය. 

7) යමඳයහොයත්මියනානු ශිෂ්ටාචාරයේ සිටි ගණි ඥයි්  න ය යටෝරයනට ොයනාෙ රළ ඳංරල්හ 2ක් ඳහත්  

රර් ය. 

8) චීය ශිෂ්ටාචාරයේ ජය ාල න ය යටෝරයනට ොයනාෙ රළ ෙෑ රලයේ ෙ? 

9) හළමු ලරට රබේ යබෝටයනක් ඳාෙය ටද්යද් රලර ශිෂ්ටාචාරයනරට අයනත් ලැසියන්  විසි්  ෙ? 

 

 3:2 ශිෂ්ටාචාර ලයාප්තියන තා යටෝරයනට ුු ම ව ොයනාෙ. 

 3:2:1 යමඳයහොයත්මියනානු ශිෂ්ටාචාරයන. 

 22/23/24 පිටු අධ්යයනයයන රර හත  ඳහත්  ්රශ්්ය ලටට පිිතුරු  ියයන් ය. 

 

1) යමඳයහොයත්මියනානු ශිෂ්ටාචාරයන බිහිවයේ කියම් ගංඟා නිම්ය මුල්රරයගය ෙ? 

2) එම ගංඟා පිහිටා තියබය ්රයද්ශ්යන ෙැ්  අයනත් ල් ය්  රලර රටරට ෙ? 

3) “යමඳයහොයත්මියනා” යනය ලචයයේ අෙතඳ කුමක්ෙ? 

4) යමම ශිෂ්ටාචාරයන බිහිවයේ කියම් රාට ලරලානුලරදී ෙ? 

5) යමඳයහොයත්මියනා ශිෂ්ටාචාරයනට අයනත් ්රධ්ාය යගර අලට ලාඳයන රළ යගොවියන් යේ ්රධ්ාය ජීලයයෝහායන්  

යමොයලාෙ? 

6) යමඳයහොයත්මියනානුල්  රෘෂිරේමා්  යේ නිර  ව ආරාරයන විඳ් ර රර් ය. 

7) යමඳයහොයත්මියනානුල්  ලගා රළ ්රධ්ාය ආතාර ්රලය යමොයලාෙ? 

8) යමඳයහොයත්මියනානුල්  ලගා රළ ධ්ායය ලේග ලටට නිෙසු්  ියයන් ය. 

9) යමඳයහොයත්මියනානුල් යේ ආගමිර ඇෙහිිය පිිතබහල යරටියයන්  විඳ් ර රර් ය. 

10) යමඳයහොයත්මියනානුල්  යෙවියන් ට පුෙ පූජා හැලැත්වීමට  ැන යද්ලාට තැඳි් වයේ රලර යමකි්  ෙ? 

11) යමඳයහොයත්මියනානුල්  ල් ෙයාමාය රළ ්රධ්ාය යෙවිලු ්  යම් රර වවුු  එම යෙවිලු ් ට ල් ෙයාමාය 

රයළේ රලර රු ණක් මුල්රරයගය ෙ යන් ය ඳහත්  රර් ය. 

12) යමඳයහොයත්මියනානුල්  යලළහ රටයුුර ලට නිර  ව ආරාරයන යරටියයන්  විඳ් ර රර් ය. 

13) යමඳයහොයත්මියනායේ ුුරු  යරොටයඳේ ජීලත් ව ෙක්ෂ යලළඳු්  තැඳි් වයේ රලර යමකි්  ෙ? 

14) “ ලටම්” යනනු යමොයලාෙ? 
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15) යමඳයහොයත්මියනානු ඳමාජයන යබදී තිබුනු යරොටඳ් ත ර ඳහත්  රර් ය. 

16) යමඳයහොයත්මියනානු ඳමාජයේ සිටි බටලත්ම පිරිඳ වයේ රවුු ්  ෙ? වවු්  පිිතබහල යරටියයන්  තඳු් ල් ය. 

17) යමඳයහොයත්මියනානු ඳමාජයේ ඉතළ හ් තිලටට අයනත් ලැසියන්  පිිතබහල යරටියයන්  විඳ් ර රර් ය. 

18) යමඳයහොයත්මියනානු ඳමාජයේ හතළ හ් තිලටට අයනත් ලැසියන්  පිිතබහල යරටියයන්  විඳ් ර රර් ය. 

19) යටෝරයේ හැරණි ම අක්ෂර හද්ධ්තියන නිහෙලය ටද්යද් රවුු ්  විසි්  ෙ? එම අක්ෂර තැඳි් යල් ය්  රලර 

යමකි්  ෙ? 

20) යටෝරයේ හැරණි ම ඳාහි යයන රෘතියන යටඳ ඳැළයර් ය්  කුමක්ෙ? 

21) යටෝරයේ හැරණි ම නීති යහො  ඳරඳ් රරය ටද්යද් රවුු ්  විසි්  ෙ? 

 

 යමඳයහොයත්මියනානු ශිෂ්ටාචාරයන පිිතබහ පුලත්හත් ලිය්  තා අ්  ේජාටයයන්  ටබාගත් ය ොරුරු  ඇුරළත් 

ියපියගොනුලක් ඳරඳ් ය. 


