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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 
 

           

 

 

 

 

 
 

1) දී ඇති පිළිතුරු අතුරින් වඩාත් නිවැරදි පිළිතුරු තෝරා  ටින් ඉරක් අඳින්අ. 
 

1. වයවසා තත්ව  

1) වයවසා ත ා  ්රතිාා  ාාා ත  

2) වයවසා ත ා  හා මත  ්රතිාා  අත් තරත  

3) ත ශී  ආර්ථිත   හා වයවසා ත ා  ්රතිාා  ාාා ත  

4) වයවසා ත ා  ්රතිාා  ාාා තනඅ අර ර   ්රතිාා  ක් ාාා තඅ ත  
 

2. තා තහෝ ර වල් සාංවර්ධි ත්ත්ව   පන ත්ව ඇත්තත් එත රත හි  

1) පුරවැසි න් විශාා ්රතාය ක් සිටිඅ නිසා  

2) විශාා භූමි ්රතාය ක් ඇති නිසා  

3) තර්තාන් තා තහෝ මයඅක් ඇති නිසා  

4) වයවසා තන් තා තහෝ පිරිසතත  නා තත්ව  නිසා  
 

3. වයවසා තත ු  ීමත තුළින් පු මා ා  ාැතාඅ ්රතිාා  ි 

1) අවනාඅත  මුහුය දීත 

2) වැරදීම් හා විතේචඅවා   මුහුය දීත  සිදුීමත 

3) ්රත ෝනඅ   තඅ මත් හැි ා ත  නා ම හැි ීමත 

4) මනුතනනු අඛණ්ඩව සිදුීමත 
 

4. වයවසා ත ා අන් අ ත  ත න්වා  මරු තළ න තාත  ත ුතතු සම්ාන්ධ්ව තාත ීරරය ම 
ුතතු ාව විශ්වාස තරයි. ඔහු තුළ ඇති තතත විශ්වාස , 
 

1) ස්ව ාංතපන ෝෂි ාවයි 

2) නිනහස තුළින් ඉහළ ෘප්ති ත  පන ත්ීමතයි 

3) ස්වකී  දනව  තා ත රඳා පන ැවීරතයි 

4) තාර්  න්හි ඇති විවිධ්ත්ව යි 
 

5. සාර්ථත වයවසා තත ු   සතානීය  වශත න් ාැතාන්අා ූ  ්රතිාා  ි. 

1) සතාජී  සු සාධ්අ   නා ත වි  හැි ීමත 

2) කීර්ති ්රසාංශා හිමි ීමත 

3) ආතර්ෂණී  ාා  ක් ාැබීත 

4) ස්වකී  දනව  තා තත රඳා පන ැවීරත 
 

6. වයවසා තත ු   ආ අ ක් තුළ විවිධ් භූමිතා තිබි  හැි . එවන් ූ  භූමිතාවත  අ ත් 
තඅ වන්තන්, 
 

1) මැ ලු තවන්තඅු  ීමත 
2) අා තත ු ීමත 
3) තළතඅාතරුතවක් ීමත 
4) අයිතිතරුතවු   ීමත 

වයවසා තත්ව අධ්ය අ  
විෂ ානුා ධ් පුඅරීක්ෂය සාංචි  

10 තරේණි  
 

වයවසා තත්ව ්රතිාා   
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 
 

2) තතටි පිළිතුරු සපන  න්අ. 

1. වයවසා ත ා ර ත සිටිඅ සුවිතශේී  ූ  පු මාත ි. ඔහු එතසේ හුනන්වන්තන් ඇයි? 

2. වයවසා තත්වත න් ාැතාඅ ්රතිාා  ආතාර 2කි. වවා අම් තරන්අ. 

3. වයවසා තත්වත  ත දීතතන් වයවසා ත ා  ාැතාඅ ්රතිලා 2කක් ිය න්අ. 

4. වයාපන ාර සාර්ථත ූ  වයවසා ත ා  සතාජී  වශත න් ාැබි  හැි ්රතිාා  තත අවාන? 

5. වයවසා ත ා  සතාජී  සු  සාධ්අ  සඳහා නා ත වි  හැි ආතාර 23ක් ිය න්අ. 

6. වයවසා තත්ව භූමිතා 23 අම් තරන්අ. 

7. වයාපන ාර   අවශය සම්පන ත් සපන  නු ාාන්තන් තවර භූමිතාව   තත් න? 

8. වයවසා ත ාත  පන රිත ෝනඅ තට් ම් ඉහළ තහෝ පන හළ ත්ත්ව ත පන ැවැති  හැි . 

1) පන රිත ෝනඅ තට් ම් ීරරය  තරනු ාාඅ සාධ්ත  ු තක්න? 

2) සාර්ථත වයවසා ත ාත  පන රිත ෝනඅ තට් ම් ඉහළ තට් තත පන ැවීරත  තහේතු තාස ඔා 

නින්තන් තත අවාන? 

9. වයවසා තත්ව අධ්යඅ අ  ඉතමඅමන්අා ඔා අඅාමත  වයවසා තත ු  වන්තන් න? තසේවා 

නිුතක්තිතත ු  ීමත  අතප්ක්ෂා තරන්තන්න? තහේතු ඉදිරිපන ත් තරන්අ. 

10.  වයවසා තත ු  ීමත, පු මා ා වතාතාරී ත  තුවියන් මුනවා, තා තුළ ඇති ්රත ෝනඅ   

තඅ මත් හැි ා ්රත ෝනඅ   මැීමත  ඉඩ ්රස්ථාව සාසඅ ආතාර  තතටිත න් පන ැහැදිිය තරන්අ. 

11. වයවසා තත්වත න් ත ශී  ආර්ථිත   හිමිවඅ ්රතිාා  2කක් ිය න්අ. 

12. ආනා ම් තාදී ාතම් විෂතාව අඩු ිරීත  වයවසා ත ා නා තත්ව  සපන  යි. 

i. ආනා ම් තාදී  ාතම් විෂතාව  න්තඅන් අනහස් වන්තන් ු තක්න? 

ii. ආනා ම් තාදී  ාතම් විෂතාව අවත ිරීත  වයවසා ත ා නා තවන්තන් තතතසේන? 
 

13. "වයවසා ත ා ත ශී  සම්පන ත් පපන ත ෝනඅ  තරයි." 

1) ඔහු තතත සම්පන ත් පපන ත ෝනඅ  ිරීත තුළින් ු තක් අතප්ක්ෂා තරයින? 

2) තතහි සම්පන ත් පපන ත ෝනඅ   න්තඅන් ු තක් අනහස් තරයින? 

 

14. "අව  ාණ්ඩ හා තසේවා තවතළඳතපන  ළ   ඉදිරිපන ත් ිරීත  වයවසා ත ා නිරන්ර පත්සාහ තරයි." 

ඔා නන්අා එවන් ූ   ාණ්ඩ හා තසේවා 23 ාැගින් ිය න්අ. 

15. වයවසා ත න් ඉහළ  ාත  රතට් සතස් නිෂ්පන ානඅ  ඉහළ  ාත  තහේතුවක් වඅ ආතාර  පන ැහැදිිය 

තරන්අ. 

16. වයවසා ත ා රතට් ආර්ථිත සාංවර්ධ්අ   නා ත වඅ ාව ඔා අසා ඇ. 

1) ආර්ථිත සාංවර්ධ්අ   න්තඅන් ඔා ු තක් අනහස් තරයින? 

2) වයවසා ත ා  රතට් සාංවර්ධ්අ   නා ත වන්තන් තතතසේන? 

 

17. ස්දවරී හා නිවහල් ආර්ථිත ක්  න්තඅන් අනහස් වන්තන් ු තක්න? 

18. රැි ා විුතක්ති   නු ු තක්න?  


