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ෙයාපන ාර හා ගිණුම්රණ අධ්ය අ



විෂ ානුඩේධ් පුඅීක්ෂණ සාංචි
11 කශ්රේණි

අකලවිරණ

I කොටස :1. කෙකළඳකපන ොලක් කලස හැඳින්කෙන්කන්,
1)
2)
3)
4)

භාණ්ඩ මිලට ගැනීත හා විකිණීතයි.
භාණ්ඩ හා කසේො අකලවිරණ ස්ථාඅ
ගැනුම්රු හා විකුණුම්රු හමුෙඅ ඕඅෑත ත්ත්ෙ ක්
විවිධ් පන ාර්ශ්ෙ අර සිදුෙඅ මිලට ගැනීම් හා විකිණීම්

2. අකලවිරණ මිශ්ර ට අ ත් ිවෙැරි  ිළිතුරරු ඇුරළත් ෙරණ ෙනුක,,
1)
2)
3)
4)

ිවෂ්පන ාි  , ප්රචාාරණ , මිල, කොග ගඩඩා කිීත
ිවෂ්පන ාි  , මිල, ස්ථාඅ , ප්රෙර්ධ්අ
අෙශයා, වුෙතඅා, භාණ්ඩ, කසේො
ඉලක් කෙකළඳකපන ොල, සිල්ලර කෙකළඳාත, කොග කෙකළඳාත, විකේශ කෙකළඳාත

3. මිිවස් අෙශයා හා වුෙතඅා ඉටු කිීත සඳහා කෙකළඳකපන ොලට ඉි ිපපන ත් රඅ ඕඅෑත කය ක් හුනන්ෙනු
ලඩන්කන්,
1)
2)
3)
4)

භාණ්ඩ
කසේො
ිවෂ්පන ායඅ
ිවෂ්පන ාි 

4. පන ාිපකභෝගික කු විසින් භාණ්ඩ හා කසේො මිලදී ගැනීකම් දී සලා ඩලඅ ප්රධ්ාඅත සාධ් ෙනුක,,
1)
2)
3)
4)

භාණ්ඩෙල ිළිපෙැ
ආයා ත
භාණ්ඩක, මිල
ණ කොන්කේසි

5. ිවෂ්පන ාි  පන ාිපකභෝගි න් කෙ ලඩාදීකම් ාර් ක, දී අරතැි ක කු කලස ක්රි ා කඅොරඅ පන ාර්ශ්ෙ න්
ෙන්කන්,
1)
2)
3)
4)

කොග කෙකළන්යා
මුයල් අ ැමි
සිල්ලර කෙකළන්යා
ිවක ෝජි ා
 අධ්යාපන අ අතායාාංශ
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6. ෙයාපන ාර විසින් ත ිවෂ්පන ාි ෙල අකලවි ෙැඩි ර ගැනීත සඳහා භාවි රඅ උපන ක්රත ඇුරළත් කඅොෙඅ
ිළිතුරර ෙනුක,,
1)
2)
3)
4)

යැන්වීම් පන ල කිීත, කඅොමිකල් සාම්පන ල් ලඩා දීත
ිවෂ්පන ාි  හුනන්ොදීකම් ෙැඩමුළු පන ැෙැත්වීත, රූපන ොහිනී කෙකළඳ යැන්වීම් ප්රචාාර
මිල ලකුණු කිීත, කොග ගඩඩා කිීත
අත් පන ත්රිා කඩයා හැීත, භාණ්ඩ ක් සතඟ ෙත් භාණ්ඩ ක් කඅොමිකල් ලඩා දීත

7. පන හ යැක්කෙඅ x හා y තීරු ිවෙැරි ෙ ගැලපූවිට අනු ිළිතකෙිතන් ිවෙැරි  ිළිතුරර ඇුරළත් ෙරණ ෙනුක,,
x
ිවෂ්පන ාි 
මිල
ස්ථාඅ
ප්රෙර්ධ්අ
1)
2)
3)
4)

Y
A ප්රචාාරණ
B කඩයාහැීත
C ඇසුරුත
D ෙට්ටම්

ABCD
BADC
BCDA
CDBA

8. ිවෂ්පන ාි 
අ අකලවිරණ විචාලයක, උපන  විචාලය ක් කඅොෙන්කන්,
1) ගුණත්ෙ
2) ප්රචාාරණ
3) අාංකගෝපන ාාංග
4) කතෝස්ර
9. මිල අ අකලවිරණ මිශ්රක, උපන  විචාලය න් ිවෙැරි ෙ ඇුරළත් ිළිතුරර කුතක්ය
1)
2)
3)
4)

ලැයිස්ුර මිල, දීතඅා, ණ කොන්කේසි
දීතඅා, කතෝස්ර , ඇසුරුත
ලකුණු ළ මිල, කගවීම් ක්රත, ප්රචාාරණ
ණ කොන්කේසි, කගවීම් ක්රත, ප්රොහඅ

10. ස්ථාඅ
1)
2)
3)
4)

අ අකලවිරණ මිශ්රක, උපන  විචාලය න් ඇුරළත් කඅොෙඅ ිළිතුරර ෙන්කන්,

කඩයා හැීත, ිළහිටීත, කොග ගඩඩා කිීත
ප්රොහඅ , ිළහිටීත, ආෙරණ ප්රකේශ
කොග ගඩඩා කිීත, ප්රොහඅ , කඩයා හැීත
ප්රචාාරණ , විකුණුම් ප්රෙර්ධ්අ , ගුණත්ෙ .

11. තහජඅ සඩඳා අ උපන  විචාලය අ ත් ෙඅ අකලවිරණ විචාලය ෙනුක,,
1)
2)
3)
4)

ිවෂ්පන ාි 
මිල
ස්ථාඅ
ප්රෙර්ධ්අ
 අධ්යාපන අ අතායාාංශ
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II කොටස :පන හ ප්රාශ කහොඳින් කි ො මත ප්රාශ සය කදය අසය කදය
යක්ෙන්අ.

න්අ ඉි ිපක, ඇි  හිස්ැකඅහි ිය ා

1) පන ාිපකභෝගික කු ෙශක න් ඔඩ ෙයාපන ාර කින් ඩලාකපන ොකරොත්ුර ෙන්කන් අෙශයා හා

වුෙතඅා

ෘප්ි තත් ර ගැනීත පන තණි. (..........)
2) පන ාිපකභෝගි ාට ඔවුන් අකප්ක්ෂා රඅ කසේෙ ලඩා දීතට ෙයාපන ාර විසින් විවිධ් ාර්

න් සිදු රනු

ලඩයි. (..........)
3) පන ාිපකභෝගි අෙශයා හා වුෙතඅා ෘප්ි තත් කිීතට අෙශය භාණ්ඩ හා කසේො සම්පන ායඅ

හා ඩැුනනු

ක්රි ාෙිය අකලවිරණ කලස හැඳින්කද. (..........)
4) සාධ්ාරණ මිල ලකුණු කිීත අකලවිරණ ට අ ත් කඅොෙඅ ටයුත්කි. (..........)
5) ෙයාපන ාර සාර්ථ ෙන්කන්, අ ම මිලට පන ාිපකභෝගි ාට භාණ්ඩ අකලවි කිීත තනිිව. (..........)
6) අෙ ගනුකයනුරුෙන් ආර්ෂණ ට හා ෙර්තාඅ ගනුකයනුරුෙන් රඳො ඩා ගැනීතට
අකලවිරණ ෙැයගත් කද. (..........)
7) කෙකළඳකපන ොලක් පන ැෙි  හැක්කක් කභෞි  ස්ථාඅ ක් ෙශක න් පන තණි. (..........)
8) මක් අකලවිරුකෙකුට සතස් කෙකළඳකපන ොකලහි සිටිඅ සි ලුත ගනුකයනුරුෙන්කේ වුෙතඅා
ෘප්ි තත් ළ කඅොහැකි කද. (..........)
9) අකලවිරණ පන රතාර්ථ ඉටු ර ගැනීත සඳහා උපන ක ෝගී ර ගන්අා විචාලයන් අකලවිරණ මිශ්ර
කලස හැඳින්කද. (..........)
10) අකලවිරණ මිශ්ර විචාලය න් කිහිපන  කින් සතන්වි කද. (..........)
11) ආහාර පන ාඅ හා ඇුනම් ිවෂ්පන ාි 

අ විචාලයට අ ත්කද. (..........)

12) අකලවිරණ මිශ්රක, විචාලය න් අුරකරන් ද ාපන ාර ට අයා ම් ලඩා කයඅ මත විචාලය
ිවෂ්පන ාි 

ෙන්කන්

අ විචාලයයි. (..........)

13) ිවෂ්පන ාය ා විසින් ත ිවෂ්පන ාි  කොග කෙකළුනන්, සිල්ලර කෙකළුනන් ආදී අරතැි  න් තනින්
පන ාිපකභෝගි ා කෙ ලඩා දීත සෘජු කඩයා හැීත කලස හැඳින්කද. (..........)
14) ෙයාපන ාර ත ිවෂ්පන ාි ෙල අකලවි ෙැඩි රගැනීත සඳහා භාවිා රඅ විවිධ් උපන ක්රත ප්රචාාරණ කලස
හැඳින්කද.(..........)
15) ිවෂ්පන ාි   මිල නු පන ාිපකභෝගි ාකගන් අ ර ගැනීතට අකප්ක්ෂි ෙටිඅාතයි.(..........)
16) ප්රෙර්ධ්අ

අ අකලවිරණ විචාලය ට අ ත් උපන  විචාලය ක් කලස කපන ෞේගිය අකලවි

හැ. (..........)

 අධ්යාපන අ අතායාාංශ
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III කොටස :පන හ ප්රශ්අෙලට ිළිතුරරු සපන  න්අ.
1. ඔඩ පන ාිපකභෝගික කු ෙශක න් ෙයාපන ාර කින් ඩලාකපන ොකරොත්ුර ෙන්කන් කුතක්ය
2. ෙයාපන ාර ක් විසින් සිදු රඅ ාර්
3. අකලවිරණ

න් 03ක් අම් රන්අ.

නු කුතක්ය

4. අකලවිරණ ට අ ත් ටයුුර සි ල්ලත ිය ා යක්ෙන්අ.
5. "ෙයාපන ාර ට අකලවිරණ සාංල්පන 

ෙැයගත් ෙන්කන් අෙ ගනුකයනුරුෙන් ෙයාපන ාර ට

ආර්ශණ රගැනීත සඳහා පන තණි." කතත ප්රාශ ට ඔඩ මඟ ෙන්කන්ය කහේුර යක්ෙන්අ.
6. කෙකළඳකපන ොලක් නු කුතක්ය
7. කභෞි  ස්ථාඅ ක් කඅොතැි ෙ වියුත් තාධ්ය හරහා ගැනුම්රුෙන් හා විකුණුම්රුෙන් සම්ඩන්ධ් ෙඅ
කෙකළඳකපන ොළ කුතක්ය?
8. ඉලක් කෙකළඳකපන ොල න්අ හුනන්ෙන්අ. ඒ සඳහා උයාහරණ 02ක් ිය ා යක්ෙන්අ.
9. අකලවිරණ මිශ්ර

නු කුතක්ය

10. අකලවිරණ මිශ්රක, විචාලය න් ිය ා යක්ෙන්අ.
11. ඉහි න් ඔඩ සඳහන් ළ විචාලය න් කටික න් පන ැහැි ිය ර යක්ෙන්අ.
12. අකලවිරණ මිශ්රක, මක් මක් විචාලය න් සඳහා අ ත් ෙඅ අයිත කය ඩැගින් ිය ා යක්ෙන්අ.
13. සතන් විසින් පන ෙි අ කොකරෝඅා ෙසාංග ත්ත්ෙ සැලකිල්ලට ගිවමින් "ඔසු හරණී" අමින් ඖෂධී
පන ාඅ ක් ිවෂ්පන ායඅ කොට රු.100.00  මුයලට අකලවිකිීතට තීරණ රයි. ම පන ාිපකභෝගි ාට
ඕඅෑත සිල්ලර කෙකළඳසැලකින්, සුිළිප කෙකළඳසැලකින්, ඖෂධ්හල්ෙියන් ලඩාගැනීකම් හැකි ාෙ
පන ෙතී. ඔහු කතත ිවෂ්පන ාි  ිළිතඩඳෙ කෙකළඳ යැන්වීතක් පන ළ ළ අර, පන ළමු තාස ුරළදී මක්
පන ැැට්ටුෙක් ගන්අා අ ට ෙත් පන ැට්ටුෙක් කඅොමිකල් ලඩාදීතට තීරණ රඅ ලදී. පන ැට් 10 ක්
මෙර මිලදී ගන්අා අක කුට 10%  ෙට්ටතක් ලඩාදීතට තීරණ රයි. කතත ඖෂධී පන ාඅ
කෙකළඳසැල්ෙලට කඩයාහැීකම්දී ිවක ෝජි න් ක ොයා ගත්කත් . කතත ිවෂ්පන ාි  ිළිතඩඳෙ
පන ාිපකභෝගි ප්රි චාාර කෙකළන්ුනන්කගන් අසා යැඅගැනීතට සතන් විසින් ටයුුර ර ඇ.
1) සිේධික, සඳහන් අකලවිරණ මිශ්රක, විචාලය න් අම් කොට උයාහරණ ිය ා යක්ෙන්අ.
2) කතත ඖෂධී පන ාඅ අකලවිර ගැිවතට ක ොයාග හැකි කෙඅත් අකලවි උපන ක්රත 2 ක්
ිය න්අ.

 අධ්යාපන අ අතායාාංශ



