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1.අෙ තඅදීඅඇතිඅසිද්ධිකඅප ොඳින්අකිකව්යඅ(i)  සිටඅ(x) ද්ක්ව්යඅඇතිඅඅරශ්නව්ල හටඅිළිතුරු අාෙකන්න. 

 ම ්ගමඅරපද්ශප අතතයඅනන්රිකඅඇුම් කඅත්ධමයන්තශයල හයව්ක්අව්නඅැෙන්න්අගයමන්" ැඅතකතනකටඅෙනණි අ

‘තරිඳු’අ යඅඔහුපේඅණිුරප්කුඅවූඅ‘ ාරැල්’අෙන්න්අගයමන්" අතකතනප අතළමනයතය්අධ්යක්්අව්නඅරශයන්අවිසින්අතතයඅ

සු ද්ශීලිව්අිළිතග්වඅධත්අසුළුඅපේල හයව්කින්අඔවුන්අතතයඅකුළුෙගඅණිුර්න්අවික.අඔවුන්අව්යයෙය්අතටතුුරඅිළිත ගඅගනරුු අ

තතය  තටඅපකොමුඅ වූඅ ධත්අ රශයන්අතමයඅතඅගමන්අමුඅ අ තරිඳුටඅා අ ාරැල්අටඅ විා්ත්අත්නුඅ අල හනුවපේඅගය කිර්අ

ලීල හයපව්නි.අරශයන්අද්නක්වූඅධද් ා්අව්ල හටඅධනුව්අඔහුපේඅපෙන්අගමඅ්රීඅනකව්්ධ්නර ්අපත්" ප" අපේ.අෙයාල්අධව්ධිප දීඅ

ව්යයෙය්කක්අ ාය්ධඅතව්අ විධිම්වඅ තතය්කටඅ ෙව්්වව්යපගනඅ කනඅ තතය්කඅ ිළිත ගව්අ  නද්ූ අ අරශයන්අ ධනයගතප දීඅ

තමයපේමඅව්යයෙය්කක්අත් කකඅත්අෙව්්වව්යපගනඅකයමඅිළිත ගව්අසින නඅරසවේපේක. 

පාා්අපෙළඅA ායමය්ධඅඅුරනක්අල හද්අරශයන්අ්රීඅල හාතයපේඅිළන  ජඅනයතයන්ත්අවිශව්්අවිද්යයල හකතඅ‘ෙන්න්අඩිායින්’අපෙයධිඅ

ෙයඨමයල හයව්ක්අ නද්ූරීමඅාග යඅඇුරළුවික.අඑන දීඅඔහුඅතමඅෙයඨමයල හයව්අතතයඅාය්ධඅතව්අධව්ාන්අත්අත ළඅායමය්ධඅකක්අ

ාන තව්අපෙයධිකඅල හ යඅගන්නයඅල හදී.අ අවිශ්ව්විද්යයල හඅධ්යයෙනකඅල හ නඅධත්ුර්අමුහුදඅරසන්අත්ධක තඅගනටම්ව්අධව්මත්අ

ගනනීමට්ව,අතමයඅුරළඅවූඅව්යයෙයරිතඅසින නකඅකඅය්ධඅකක්අ ව්ටඅේවත්අගනනීමට්ව,අව් ජනයතපමන්අධ කඅතන ලිඅප් අ

ෙමුණුව්අරපද්ශප අපව්ළඳුන්පගන්අල හ යපගනඅසිකඅමව්පේඅා පක්ගකඅඇතිව්අප ් අීට" ,අපතො" ටඅප්,අපතොටඅතලිා ක,අ

තණිාඅ තදීඅ ඇඳු කඅ මායඅ කුඩයඅ පතොගඅ ව්ශපකන්අ ෙළමුව්අ රපද්ශප අ සිල්ල හ්අ පව්පළඳුන්ටඅ ධපල හවිඅ ත්අ ඇත.අ පත ජඅ

තයල හකක්අුරළඅඔහුඅමායඅනිමඅතළඅඇඳු කඅාෙකන්පනකුඅපල හාඅකුඩයඅ ෙරිමයදඅසිල්ල හ්අ පව්ළඳුන්අධත්අ නන්රිකඅ වික.අ

රශයන්අතමඅපෙයධිකඅධව්ාන්අත්අෙව්තිනඅව්යයෙය්අතටතුුරඅතව්රස්ට්වඅර ළුල්අතපළකඅමනන්න්අකින ෙකක්අ යඅපාකව්තකන්අ

කින ෙඅපද්පනකුඅපකොද්යපගනඅනවීනඅවිල හයසිතයඅ යඅපම්ා්ත්ව්ලින්අාමන්විතඅනව්අනි්ධමයදඅපව්ළගපෙොළටඅත රිේවඅ

කිරීපමනි.අපමමඅව්යයෙය්කඅෙන්න්අගය්ධමන්" අපල හසින්අෙව්්වව්යපගනඅකනඅල හදී. 

අෙන්න්අගය්ධමන්" අතකතනකඅපාකව්තඅපාකවිතයව්න්අව්නඩිඅිළරිාක්අම ්ගමඅරපද්ශකඅධ කඅතද්යක කඅල හ නඅෙවුල්අව්ලින්අ

 ගව්යඅ පගනඅඇත.අ ාූමඅ ව්ා්ක්අ ෙයායමඅ රපද්ශප අ  ලිරසඅ ෙවුල්අ 1 අ තඅ ද්ු ව්න්අ ද්ාඅ පද්පනකුටඅ ධ්යයෙනඅ ෂ්්ය්වව්අ

ල හ යදීමඅරශයන්පේඅතව්්වඅඑක්අතය්ධකකක්අවික.අීටටඅධමත්ව්අව්යයෙය්අතටතුුරඅරමව්්වඅතතය්කටඅෙයල හනකඅතළඅරශයන්අ

්නකටඅපගවිකඅතුුරඅ රසඅමුද්ල්අද්අනිසිඅෙරි අපගව්නඅල හදී. 

(i). රශයන්අාය්ධඅතඅව්යයව්ායකතකකුඅ ව්අත වුු අකිරීමඅාග යඅතු ණුඅපද්තක්අද්ක්ව්න්න. 

(ii). රශයන්පගඅ‘ෙන්න්අගයමන්" ’අව්යයෙය්ප අලිකයෙ ායටකටඅධද්යල හඅනීතිමකඅත්ව්වව්කඅෙන න ලිඅත්න්න. 

(iii). රශයන්අවිසින්අතවේත්නඅල හ නඅාමයනීයකඅව්ගීම කඅපද්තක්අද්ක්ව්න්න. 

(iv). ාමයනඅව්ගීම කඅතවේඅකිරීපමන්අරශයන්පගඅව්යයෙය්කටඅල හනප නඅව්යසිඅපද්තක්අද්ක්ව්න්න. 

(v). රශයන්පගඅ ව්යව්ායකතඅතටතුුරඅ ුරිතන්අ ඔහුටඅ ා අ පද්ශීකඅත්ධක තකටඅ න ණිව්නඅ රතිල හයකඅ පද්තඅ  නිනන්අ
ද්ක්ව්න්න.  

අධ්යාපන ප්රතිසංසංකරණ, ්ිවෘත ්ිව්කෘිව්යාල හ් ා්රසණංකඅ්අධ්යාපන ප්ණාජ්ය්අාා යස්ය 

ෘයෘංායරව ෘ්අධ්යපය් - II 

අ.පපන ො.ං.(ංා/පපන ළ)්-්ආ්ර්්්ර්කප්පන ්රය 

11්පරේණිය         රාල හය්පන ැය්1්යි 

 ංැල හකිය්යුතුයි. 

  පන ළමු්ර්කපය්තතුුවෘ්ර්කප්පන  ර ්පන ා,් ්ිළිතතුරු්ංපන ය්ප   



ව්යව්ායකත්වව්අධ්යනක  ධ.පෙො.ා.අ(ාය/පෙළ) 

විව්ෘතඅවිශ්ව්විද්යයල හඅ යඅරස්ා්අඅධ්යයෙනඅරව්්ධ්නඅශයායව්අ   

ත තඅසිද්ධිකටඅධද්යළඅරශයන්පගඅව්යයෙය්ප අත රිඅමයාඅාග යඅවූඅපතෝුරු අීමෙකක්අෙ තඅද්නක්පේ. 

 
 

ත තඅපතෝුරු අඇසුප්න්අරශයන්පේඅව්යයෙය්ප , 

(vi).ත රිඅමයාකඅාග යඅවූඅරතිලල හඅගදනකඅකිරීප කඅපල්ානකඅාතා්අත්න්න. 

(vii).ත රිඅමයාකඅාග යඅවූඅමුළුඅනි්්ෙයද්නඅිළරිව්නකඅගදනකඅත්න්න. 

(viii).ත රිඅමයාඅාග යඅවූඅමුළුඅනි්්ෙයද්නඅපනොව්නඅිළරිව්නකඅගදනකඅත්න්න. 

(ix).ත රිඅමයාකඅාද් යඅවූඅශුද්්අල හයකකඅගදනකඅත්න්න. 

(x). මුද්ල්අගල හයඅකයමඅා අමුද්ල්අගල හයඅඒමඅාග යඅපද්ය ්දකඅ නිනන්අපද්න්නඅ. 

 (ල හකුණුඅ 2අx 10 = 20) 

 

2.   (i).ව්යයෙයරිතපකකුඅා අව්යව්ායකතපකකුඅධත්අද්නකිකඅ නකිඅාමයනතයඅපද්තක්අා අපව්නා්ත කඅපද්තක්අද්ක්ව්න්න. 

(ii).ව්යයෙය්අාාවි්යනකතඅද්නකිකඅ නකිඅතළමනයතු ව්න්අව්්ධගඅ ත්ක්අද්ක්ව්න්න. 

(iii).ව්්ධතමයනඅාමයනකඅුරළඅද්නකිකඅ නකිඅව්යව්ායකතයින්අව්්ධගඅපද්තක්අද්ක්ව්න්න. 

(iv).තයන්තයඅව්යව්ායකතයින්අපෙොල හවව්නඅශක්ීනන්අ ත්ක්අද්ක්ව්න්න. 

(v). ්රීඅල හාතයපේඅව්යව්ායකත්වව්කඅාාව්්ධ්නකඅතළඅතුුරක.අපමකඅත වුු අකිරීමටඅප කුරඅ ත්ක්අාග න්අත්න්න. 

(ල හකුණුඅ 2අx 5 = 10) 

 

 

3.(i).පව්පළගපෙොළඅවිශ්පල්්දකඅකිරීමඅාග යඅඅව්යව්ායකතකකුඅටඅකයවිතඅතළඅ නකිඅරමඅ ත්ක්අද්ක්ව්න්න. 

(ii).ව්යව්ායකත්වව්කඅුරිතන්අපද්ශීකඅත්ධක තකටඅන ණිව්නඅරතිල හයකඅ ත්ක්අද්ක්ව්න්න. 

(iii). ව්යයෙය්අාාවි්යනකතඅද්නකිකඅ නකිඅපෙොරසඅල හක්්දඅ ත්ක්අද්ක්ව්න්න. 

(iv).ද්ක්්අව්යව්ායකතපකකුපේඅල හක්්දඅ ත්ක්අන කඅත්න්න. 

(v).ණිනිා්අධව්ශයතයඅපද්තක්අ යඅඒව්යඅාර ්යඅගන්නයඅපව්මනයඅපද්තඅ නිනන්අන කඅත්න්න. 

(ල හකුණුඅ 2අx 5 = 10) 

ධයිතමක ව් ජනයතම(ු  ) 

විකුණු කඅතද්යකම 600,000 

ධමුද්රව්යඅිළරිව්නක 100,000 

ශ්රමඅිළරිව්නක 50,000 

පව්න්වඅනි්්ෙයද්නඅිළරිව්නක 40,000 

ෙරිෙයල හනඅවිකද් ක 35,000 

 නාකුඅදක 250,000 

විකුණු කඅවිකද් ක 25,000 



ව්යව්ායකත්වව්අධ්යනක  ධ.පෙො.ා.අ(ාය/පෙළ) 

විව්ෘතඅවිශ්ව්විද්යයල හඅ යඅරස්ා්අඅධ්යයෙනඅරව්්ධ්නඅශයායව්අ   

4. (i). ව්යව්ායකතපකකුඅටඅ්නප අ රිගනන්වී කඅධව්ශයඅවීමටඅප කුරඅපද්තක්අද්ක්ව්න්න. 

(ii). වුල්අව්යයෙය්කතඅමාමයඅපද්තක්අන කඅත්න්න. 

(iii).පක්ව්ල හඅා්ව්යණිඅ යඅ වුල්අව්යයෙය්අලිකයෙ ායටකඅාග යඅත රිේවඅතළඅඅතුුරඅලිකවිලිඅපද්තක්අන කඅත්න්න. 

(iv). ්රීඅල හාතයව්අුරළඅරිකය්වමතඅව්්ල හ්වඅව්යයෙය්අව්්ධගඅපද්තක්අන කඅත්න්න 

(v).්රීඅල හාතයව්අුරළඅාාා්තෘතිතඅාමයගමක්අලිකයෙ ායටඅකිරිමඅාග යඅපකොද්යඅගන්නයඅෙනතඅකුමක්ද්? 

(ල හකුණුඅ 2අx 5 = 10) 

5. (i). ව්යව්ායකතපකකුඅවිසින්අපව්පළගපෙොළඅවිශ්පල්්දකඅකිරීපමඅධ්මුණුඅ ත්ක්අන කඅත්න්න. 

(ii).ධපල හවිඅානල හසුමක්අිළිතපකල හඅකිරීමඅුරිතන්අව්යව්ායකතපකකුඅටඅධ්වත්අගතඅ නකිඅරපක්නනඅ ත්ක්අන කඅ
 ත්න්න. 

(iii). කයණ්ඩඅ යඅපාකව්යඅරව්්ධ්නකඅාග යඅපකොද්යගතඅ නකිඅනව්අතයක්් තඅරපම්ෙයකන්අපද්තක්අන කඅත්න්න. 

(iv).ව්යයෙය්අෙරිා්කඅධ්යකනකඅුරිතන්අව්යව්ායකතපකකුඅටඅළුයඅත්අගතඅ නකිඅරපක්නනඅ ත්ක්අාග න්අ
 ත්න්න. 

(v).ව්යයෙය්කක්අා්අයනගතඅකිරීප කදීඅාල හතයඅ නලිකඅතුුරඅතු ණුඅ ත්ක්අන කඅත්න්න.අ 

(ල හකුණුඅ 2අx 5 = 10) 

6. (i). ව්යයෙය්අධද් ාක්අකනුඅකුමක්ද්? 

(ii).ව්යයෙය්අධද් ාක්අ යඅව්යයෙය්අධව්ා්අයව්ක්අධත්අද්නකිකඅ නකිඅපව්නා්ත කඅපද්තක්අන කඅත්න්න. 

(iii).ධපල හවිඅණිශ්රකඅර්යනඅවිලල හයකන්අ ත්අන කඅත්න්න. 

(iv)නව්අව්යව්ායකතපකකුඅපව්ල හද්අපෙොල හටඅරපේශඅවීප කදීඅානල හකිලිම්වඅවිකඅතුුරඅතු ණුඅ ත්ක්අන කඅත්න්න. 

(v). ව්යයෙය්කතඅාමයනඅව්ගීම කඅ ත්ක්අන කඅත්න්න.     අඅඅඅඅඅ(ල හකුණුඅ 2අx 5 = 10) 

 

7.අධම්ජීව්අම තයඅතනිඅර ද්ගල හඅව්යයෙය්කක්අත් කකඅත්අෙව්්වව්යපගනඅකයමටඅධප්ක්්යඅත්නඅධත්අඔහුපේඅව්යයෙය්අ
ව්යයෙය්අානල හසුපමන්අ2 21අව්්ධ්කඅාග යඅපකොද්යඅගන්නයඅල හද්අපතෝුරු අෙ තඅද්නක්පේ. 

 
ධව්ශයඅව්න්පන්, 

(i). 2021 ව්්ධ්කඅාග යඅධම්ජීව්අපේඅව්යයෙය්ප අඇා්තප කන්ුරගතඅමුද්ල්අරව්ය අඅරතයශකඅඅඅඅ(ල හකුණුඅ )) 

(ii). 2021 ව්ා්අධව්ායනප අධම්ජීව්අපේඅව්යයෙය්පකඅමුද්ල්අපශක්කඅ  අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ(ල හකුණුඅ 2) 

(iii).ධම්ජීව්අත් කකඅකිරීමටඅධප්ක්්යඅත්නඅතනිර ද්ගල හඅව්යයෙය්කතඅමුලිතඅල හක්්දඅ ත්ක්අද්ක්ව්න්න. 

      අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ(ල හකුණුඅ 2)අඅඅඅ අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ(මුළුඅල හකුණුඅ1 ) 

  ු   

ධයිතිතු අපකද්වූඅරයේ්නක 750,000 

 නාකුඅදක 500,000 

ධප්ක්න්තඅවිකුණු කඅ(ධ්විළටඅමුද්ල හට) 800,000 

ධප්ක්න්තඅවිකුණු කඅ(දකට) 500,000 

දකගනතිඅල හනබී ක 350,000 

දකඅව්යරිතඅපගවී ක 50,000 

ෙරිෙයල හනඅවිකද් ක 80,000 

විකිණීමඅාග යඅකයණ්ඩඅණිල හටඅගනනීම 600,000 

විකුණු කඅවිකද් ක 60,000 

මූල හයඅ යඅපව්න්වඅවිකද් ක 40,000 

පෙත්දඅණිල හදීඅගනනී ක 250,000 


