අධ්යාපන ප්රකාශන දෙපාර්තදේන්තුව
වයාපාර හා ගිණුේකරණ අධ්යයනය
10/11 දරේණි සඳහා වීඩිදයෝ පාඩේ මාලාවට අොළ ක්රියාකාරකේ
10 දරේණිය - පරිච්දේෙය 01 - වයාපාර පසුබිම
පාරිද ෝගික අවශයතා හා වුවමනා
…………………………………………………………………………………………………………
01. පහත සඳහන්ත සිද්ධිය ඇසුදරන්ත අංක i හා ii ප්රශේනවලට පිළිුරු සපයන්තන.
අ.ප ො.ස. උසස් ප ළ විභොගය විශිෂ්ට පෙස සමත්ව විශ්වවිද්යොෙ අධ්යො න වරම් ෙැබූ නිමොලි රජපේ
විශ්වවිද්යොෙයක කළමනොකරණ පීඨපේ ළමු වසර සිසුවියකි. ඇය උ ොධිය හද්ොරන අතරතුරම ඉxග්රීසි
ඩිපපෙෝමො ොඨමොෙොවක් ද් හද්ොරයි.
i. ඉහත සිද්ධධිපයහි සඳහන් මිනිස් අවශයතොව කුමක්ද්?
ii. ඉහත (i) හි ඔබ සඳහන් කළ මිනිස් අවශයතොව නිමොලි විසින් සපුරො ගන්නො ආකොර 3ක් ලියන්න.
02. පහත සඳහන්ත ප්රකාශ සතය ෙ අසතය ෙ යන්තන ෙක්වන්තන.
(අ). ජීවත් වීම සඳහො මිනිසො විසින් අනිවොර්යපයන් ම සපුරො ගත යුතු ද්ෑ අවශයතො පේ.
(ආ). මිනිස් අවශයතො අසීමිත වන අතර වුවමනො සීමිත පේ.
(ඉ). අවශයතොවෙ ද්නම වන්පන් වුවමනො ය.
(ඊ). වුවමනොවෙ ද්ැකිය හැකි ෙක්ෂණයක් වන්පන් නිර්මොණය කළ හැකි වීමයි.
03. දකටි පිළිුරු සපයන්තන.
1. මිනිස් අවශයතො යනු කුමක්ද්?
2. මිනිස් අවශයතොවෙ ෙක්ෂණ 2ක් ලියන්න.
3. මිනිස් වුවමනො යනු කුමක්ද්?
4. මිනිස් වුවමනොවෙ ෙක්ෂණ 2ක් ලියන්න.
5. අවශයතො හො වුවමනො අතර පවනස්කම් 2ක් ලියන්න.
6. අවශයතො 5ක් නම් කර එම එක් එක් අවශයතො සපුරො ගන්නො ආකොර 3 බැගින් ලියන්න.
04. නිවැරදි පිළිුර දතෝරන්තන.
1. මූලික මිනිස් අවශයතො වන්පන්,
(1). ආහොර, ඇඳුම් හො පසෞඛ්ය පේ.
(2). ආහොර, ඇඳුම් හො නිවොස පේ.
(3). ආහොර, අධ්යො නය හො පසෞඛ්ය පේ.
(4). ආහොර, සන්නිපේද්නය හො අධ්යො නය පේ.
2. වුවමනො මණක් ඇති පිළිතුර වන්පන්,
(1). නිවොස, ප්රවොහනය හො විපනෝද්ය පේ.
(2). ආහොර, ඉඳිආප හො ෙැවරියො පේ.
(3). පසෞඛ්ය, කමිසය හො අධ්යො නික සඟරො පේ.
(4). ොසෙ, විද්ුත් තැ ෑෙ හො ආපරෝගයශොෙොව පේ.
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3. වුවමනොවෙ ෙක්ෂණයක් වන්පන්,
(1). අතයවශය පනොවීම ය.
(2). නිර්මොණය කළ පනොහැකි වීම ය.
(3). සීමිත වීම ය.
(4). ප ොදු වීම ය.
4.

හත X තීරුපේ අවශයතො කිහි යක් ද් Y තීරුපේ ඊට අද්ොළ වුවමනො කිහි යක් ද් ද්ැක්පේ.
X
1.
2.
3.
4.

ආහොර
ඇඳුම්
නිවොස
අධ්යො නය

A.
B.
C.
D.

Y
පුස්තකොෙය
කිරි
ොවහන්
මන්ිරය

X හො Y තීරු නිවැරි ව ගළ ො ඇති පිළිතුර වන්පන්;
(1). 1-A, 2-B, 3-C, 4-D ය.
(2). 1-A, 2-C, 3-B, 4-D ය.
(3). 1-B, 2-C, 3-D, 4-A ය.
(4). 1-D, 2-C, 3-A, 4-B ය.
5. ග්රොමීය ප්රපද්ධශයක ජීවත් වන පියවතී තමොට අවශය එළවළු හො ෙතුරු තම පගවත්පත් ම වගො
කරන්ී ය. ඇයපේ ියණිය පගවත්පත් වගො කර ඇති බණ්ඩක්කො සහ ගස්ෙබු කෑමට ද්ැඩි
රුචියක් ද්ක්වයි.
පමම සිද්ධධිපේ ඇතුළත් වන මිනිස් අවශයතොවක් සහ ඊට අද්ොළ වුවමනොවක් පිළිපවළින්
ද්ැක්පවන පිළිතුර වන්පන්,
(1). බණ්ඩක්කො - ගස්ෙබු
(2). ගස්ෙබු - ආහොර
(3). බණ්ඩක්කො - ආහොර
(4). ආහොර - බණ්ඩක්කො

05. එිපනද්ො ජීවිතපේ දී ඔබට ඇති වන අවශයතො හො ඔබ එම අවයශයතො සපුරො ගන්නො ආකොර ෙැයිස්තු ගත
කරන්න.

