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 fuu m%Yak m;%h m%Yak 50 lska iukaú; fõ' 
 ish¨u m%Yakj,g W;a;r imhkak' 
 W;a;r m;%fha kshñ; ia:dkfha Tfí úNd. wxlh ,shkak' 
 1 isg 50 f;la jQ tla tla m%Yakh i|yd ^1&"^2&"^3&"^4&"^5& hk ms<s;=rej,ska ksjerÈ fyda b;du;a .e<fmk fyda ms<s;=r 

f;dardf.k th l;srhla (x) fhdod olajkak' 
 

 

 

01' mDÓúh u; Ôjh iïNjh ùfï§ uq,skau we;sjQ Ôùka my; l=uk ,CIK orhso@       

 1' iqkHIaál ks¾jdhq úIufmdaIs 
 2' m%d.akHIaál iajdhq úIufmdaIS 
 3'  m%d.akHIaál ks¾jdhq úIufmdaIs 
 4' iqkHIaál ks¾jdhq úIufmdaIs 
 5' m%d.a kHIaál ks¾jdhq iajhxfmdaIS 
 

02'  Ôùka i;= ,dCIKsl ,CIKhla fkdjkafka"   
 1'  wfõKsh yd m%fõKsh   2'  wkqj¾;kh   3' Woa§mkh yd iudfhdackh 
 4'  m%ckkh    5'  j¾Okh yd úlikh  
 
 

03' by< ixila; yd wila; n, mej;Su c,fha tla .=Kdx.hls'tu .=Kh u.ska bgq fkdlrk ls%hdjla 
jkafka"  

   

 1'  c, mDIaGh u; lDókag weú§ug we;s yelshdj'    
 2'  40C § c, ialkaOj, u;=msg mDIaGfha whsia mdùu'    
 3'  ikd, mgl ffi,u ;=,ska .=re;ajhg tfrysj isÿjk mßjykh' 
 4'  mdxY= ødjKfhka uQ,flaI;=,g c,fha ødjH Lksc ,jK wjfYdaIKh 
 5'  Ydlhg wjYH fmdaIl øjH maf,dahu ;=,ska mßjykh fõ' 
 
 

04' c,fha l=uk .=Kdx.hla Ôùka;=, WIaK;ajh fjkiaùu wju lsÍu i|yd iajdrCIlhla f,i ls%hd;aul 
lsÍug jvd;au WmldÍfõo@   

 

 1'  c,hg wêl úYsIag ;dm Odß;djla ;sîu'     
 2'  c,hg wêl jdIamSlrK .=ma; ;dmhla ;sîu'     
 3'  c, wKq ixila; n, u.ska tlsfkl ne£ mej;Su'  
 4'  c, wKq fjk;a fndfydauhla wKq iuÕ yhsv%cka nkaOk iE§u'  
 5'  mq¿,a WIaK;aj mrdihla ;=, c,h øjhla f,i mej;Su'  
 

05' my; § we;s uQ,øjH w;ßka iÔj mod¾:fha 96] la mj;sk uQ,øjH ialkaOh wkqj wkqms<sfj,ska"  
  
 1'  C H K N  2'  O C H N   3'  C O H N 4'  C K N H 5'  O H C N 
 
06' ysfud.af,dìkaj, wvx.= uQ,øjH jkafka"  
 

 1'  C H O N S  2'  C H K Fe O  3'  C H O N Fe 4'  C H O N 5'  C N O Fe  
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07'  ldfndayhsfâ%g iïnkaOfhka i;H m%ldYh jkafka"  
 1' we;eï tajd uyd wKqjk w;r tajd ish,a, ixÑ; øjH fõ'     
 2'  ix>gl uQ,øjH f,i CHO N yd we;eï tajdfha P wka;¾.;h'     
 3'  ish,af,ys fmdÿ iQ;%h jkafka 𝐶𝑥(𝐻2𝑂) h'   
 4'  mD;=úfha nyq,;u ldnksl ixfhda.h jk w;r bka jvd;a nyq, ixfhda.h jkafka msIagh fõ'  
 5'  ish,a, fudfkdielrhsv wKq tllska fyda lSmhlska ks¾udKh fõ'  
 

08' ldnks,a ldKavh we,afvdai wdldrfha fudkielrhsvhla jkafka"  
 

 1'  *arlafgdaia     2'  .a,si/,aäyhsâ  3'  .aÆfldaia 
 4'  äTlaisrhsfndaia   5'   ßìhqf,daia 
 

09' jHqyuh fm%daàkhla jkafka"  
 1'  fld,ecka     2'   bkaishq,ska   3'  ysfud.af,dìka 
 4'  welaáka    5'   flaiSka       
 
10' fm%daàk yd DNA hk foj¾.hgu fmdÿ ,CIKhla fkdjkafka my; i|yka tajd w;ßka ljrlao@  
 1'  foj¾.fhau H nkaOk wvx.= fõ'    2'  f¾Çh nyqwjhúl j,ska iEfoa'    
 3'  ;dmh u.ska .=K ydkslrKhg ,lafõ'     4'  tajd nyqwjhúl ixfhda. fõ'  
 5'  jHqyfha w;HjYH ix>gl f,i N yd P wvx.= fõ'    
 

11'    ,smsv ms<sn| wi;H m%ldYh jkafka"      
 

 1'  C H O j,ska iE§ we;s w;ru idfmaCIj H jeäfhka wek'      
 2'  úYd, ffcùh yd uyd wKq fõ'   
 3'  ffcùh f,i jeo.;a ,smsv jkafka fïo" fmdiafmd,smsv yd iafgfrdhsvh'     
 4'  fïoh fïo wï, yd .a,sifrda,a tlaùfuka iE§ we;'   
 5'  fmdiafmd,smsv j,g wu;r l=vd wdfrdams; wKqjla o iïnkaO ù we;' 
 
12' mglhla wkaùCIfhka mÍCId lsÍfï § tlu o¾Yk fCIa;%hl § Wmßu ffi, ixLHdjla ksÍCIKh l< 

yelafla l=uk Wmfk; wjfk; ixl,kfhka o@ 
  

 1' 4 x 40  2'  5 x 100   3' 10 x 100     4'  10 x 40       5' 10 x 10 
 
13' wdf,dal wkaùCIh iy bf,lafg%dak wkaùCIh w;r fjkialula jkafka ñka l=uk m%ldYh o@  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14'  ffi, jdoh f.dv ke.Sug mokï jQ fidhd .ekSï isÿl< úoHd{hska iy Tjqkaf.a fidhd .ekSï ksjerÈ 

f,i .<md we;af;a ljr m%ldYfha o@  
  

 1' Matthaias Schleiden - ish¿u i;=ka i;a;aj mgl u.ska iE§ we;s nj 
 2'  Rudolf Virchow - ish¨ ffi, we;s jkafka l,ska mej;s ffi,j, ffi, úNdckfhks'   
 3'  Robert Hook - tal ffi,shlh wkaùCIKfhka ksÍCIKh lr y÷kd .kakd ,§'   
 4'  Anton Van Leeuwenhook - m<uqfjkau Paramecium  ksÍCIKh lr jd¾;d lrk ,§'   
 5'  Theodore Schwann - ish¨ Ydl we;sjkqfha Ydl mglj,ska nj fmkajd fok ,§"  
 

 wdf,dal wkaùCIh   bf,lafg%dak wkaùCIh 

1' kso¾Ylh i;H j¾Kj,ska 
ksÍCIKh l< yel' 

    1'  kso¾Ylh i;H j¾Kj,ska ksÍCIKh l< 
fkdyel' 

2' kso¾Ylh j¾K .ekaùug 
nerf,day Ndú;d lrhs'  

    2'  kso¾Ylh j¾K .ekaùug ridhksl øjH Ndú;d 
lrhs'  

3' Ôú kso¾Yl muKla ksÍCKh 
l< yel' 

    3'  wÔù kso¾Yl muKla ksÍCIKh l< yel' 

4' m%;sìïnh fl,skau mshú weiska 
ksÍCIKh l< yel' 

    4'  mshú weiska yd bf,lafg%dak wkaùCIh PdhdrEm 
u.ska ksÍCIKh l< yel'  

5' wdf,dal lsrK kdNs .; lsÍug 
o¾mK Ndú;d fõ'  

    5'  wdf,dal lsrK kdNs.; lsÍug m%n, úoHq;a pqïNl 
Ndú;d fõ'  
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15' m%d.akHIaál yd iqkHIaál f,i ffi, ixúOdk wdldr folls' fuu ish¿u ffi, j,g fmdÿ uQ,sl 
,CIKhla fkdjkafka l=ulao@    

 1' ish¿u ffi,j, rhsnfidau we;'  
 2' ish¿u ffi, jrKSh ndOlhla jk ma,diau mg,fhka jgù we;'  
 3' m%fõKsl øjH f,i DNA yd RNA we;'  
 4' ffi,h ;=, ihsfgdfid,h f,i kïjQ w¾O ;r,uh iy c,a,suh øjHhla we;'     
 5' Wm ffi,Sh ix>gl ihsfgdfid,h ;=, wj,ïNkh ù we;'  
 
16' ma,diau mg,h iïnkaOfhka my; i|yka m%ldY w;ßka ksjerÈ fkdjkafka l=ulao@    
 1'  m%Odk jYfhka fmdiafmd,smsv yd fm%daàk j,ska iE§ we;'     
 2'  iïmQrl yd m¾hka; fm%daàk j,ska iE§ we;'  
 3'  mg,fha we;s we;eï fm%daàk wkq m%;s.%dyl wkq f,i ls%hd lrhs'  
 4'  ma,diau mg,fha we;s fmdiafmd,smsv wdikak ffi, tlsfkl y÷kd .ekSug jeo.;a fõ'    
 5'  i;a;ajffi, mg,fha we;s fldf,diafgfrda,a wKq u.ska my;a WIaK;aj j, § >kùfïka wdrCId 

lrhs'   
 
17' iqkHIaál ffi,hla ;=, úIyrKh yd ,hsifidau ksmoùug jeo.;a jk bkaÈ%ldjka hq., l=ulao@  
 1' kHIaáh yd isks÷ wka;iama,diañh cd,sldj'     
 2'  isks÷ wka;iama,diaóh cd,sldj yd f.da,a.S ixlS¾Kh' 
 3'  r¿ wka;iama,diaóh cd,sldj yd f.da,a.s ixlS¾Kjh'      
 4' fmfrdlaisfidau yd .a,fhdlaisfidau' 
 5'  flakaø foayh yd f.d,a.s ixlS¾Kh'  
   
18' iafgfrdhsv ixiaf,aIKh l< yels ffi,.; bkaøsldjlg bgq l< fkdyels lD;Hhla jkafka"  
 1' Ca2+ whk ixÑ; lsÍu'      
 2'  .a,hsfldfm%daàk ixiaf,aIKh  
 3'  úI yrKh'   
 4'  mßjyk wdYhsld ksmoùu'    
 5'  ldfndayhsfâ%g mßjD;a;sh  
 
 19' wi;H m%ldYh f;darkak'    
 1' ßla;lh u.ska ffi, j, whk ;=,H;dj mj;ajd .kS'     
 2'  uhsglkaä%hd yd yß;,j ;=, pl%dldr DNA we;s ksid m%;sj,s; úh yel'  
 3'  hdn| ffi, j, we;s ffi, iels,a, hdka;s%lj ;Èka iïnkaO lsÍu ifï wmsÉPofha we;s 

fviaufidau ikaê u.ska fõ'       
 4'  ffi, ikaê hkq Rcq fN!;sl iïnkaO;d iys; m%foaY yryd wka;¾ls%hd iy ikaksfõokh isÿlrk 

jHqy fõ'  
 5'  Wiia ffi,j, lIsld" mCIu yd flaøsld CIqø kd,sld j,ska ks¾udKh ù we;'   
 
20' Ydl ffi,hl we;s uOH ßla;hl lD;Hhla fkdjkafka"   
 

 1' ffi,fha wdi%e;sl ;=,H;dj mj;ajd .ekSu'      
 2'  c,h iSks wødjH whk j¾Kl jeks fjk;a øjH .nvd lsÍu'                                     
 3'  ,j j¾Kl u.ska j¾Kh ,nd §u' 
     4'  ffi,sh ls%hdldÍ;ajhg wjYH jk wmøjH ix>gl .nvd lsÍu'     
 5' c, ;=,H;dj mj;ajd .ekSu'    
 

21' fuu bkaøshsldj u.ska bgqlrk m%Odk;u lD;Hhla jkafka"  
 

 1' øjH tla /ia lsÍu" wiqrd,Su yd fnodyeÍu   
 2'  fmfrdlaisfidau ksmoùu                                    
 3' fi,shqf,daiauh øjH ksmoùu yd mßjykh   
 4'  fm%daàk ixiaf,aIKh 
 5' fïo f.da,sld ksmoùu yd mßjykh   
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22' iqkHIaÀl ffi,hl ffi,Sh iels,a, u.ska lD;H ms<sn| i;H m%ldYh jkafka"  
 1' j¾Kfoay p,khg jeo.;a jkafka CIqø iQ;s%ld h'      
 2'  w;rueÈ iq;s%ld kHIaáh iy iuyr fjk;a bkaøsld iúùug jeo.;a fõ'     
 3'   ffi, j, yevh fjkia lsÍu ffi,sh ix>gl ;=ka wdldrhfhkau isÿfõ'   
 4'   ffi, úNdckfha § fNaok we,sh iE§ug CIqø kd,sld jeo.;a fõ'  
 5'   fmaYs ixfldapkhg yd mCI yd lIsld p,khg CIqø kd,sld jeo.;a fõ'  
   
23' Ydl ffi, ì;a;shl l++hka we;sjkafka"  
 1' l+ m%foaYfha m%d:ñl ì;a;sh ;=kSjg ;ekam;a ù oaú;sl ì;a;sh ;ekam;a fkdùfuka'       
 2'  l+ m%foaYfha m%d:ñl ì;a;sh ;ekam;a fkdùfuka'     
 3'   l+ m%foaYfha oaú;sl ì;a;sh ;=kSjg ;ekam;a ù m%d:ñl ì;a;sh ;eïm;a fkdùfuka    
 4'   l+ m%foaYfha oaú;sl ì;a;sh ;ekam;a ùfuka'  
 5'   l+ m%foaYfha uOH iqia;rh ;=kSù ta u; m%d:ñl ì;a;sh ;ekam;a ùfuka'   
 
24' nelaàßhd yd wdlshd ms<sn| fkd.e<fmkafka"  
   

 

 

 

 

 

 

 

    

  
    

 
25' m%d.a kHIaálhkaf.a muKla olakg ,efnkqfha"  
 1' pls%h DNA mej;Su'    2'  ffi, ì;a;sfha fmd,sielrhsv ;sîu'   
 3'  jdhqf.da,Sh khsg%cka ;sr lsÍfï yelshdj'  4'   ks¾jdhq Yajikh'   
 5'  70S rhsnfidau mej;Su'  
 
26' ffi, úNdckfha § flakaøsl ;¾l=jla we;s jkafka my; l=uk ffi,hlo@     
 1' ñksia wlaud ffi,hl      2'   ihfkdanelaàßhd ffi,hl   
 3'   mßK; iakdhq ffi,hl     4'   Ydl foay j¾Ol ffi,hl  
 5'   nelaàßhd ffi,hl 
 
 

27' W!kk úNdckh yd wkqkk úNdckh w;r my; j.ka;s hq., w;ßka idjoH jkafka l=ulao@ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28' wkqkk úNdckfha § isÿjk ls%hdj,shla jkafka"  
 1'  ffi, pl%hl m%Odk wjê 04 la we;'    
 2'   iEu j¾Kdfoayhlu fikafg%dñhr fhda. l,d ;,h u; msysàu'    
 3'   wka; l,dfõ § ifydaor j¾KdfoaydxY m%;súreoaO O%ej foig wefoa'   
 4'   wka;¾ l,dfõ§ wkQkk ;¾l=j iE§u wdrïN fõ'  
 5'   i;a;aj ffi, ;=, ffi, ma,diaóh úNdckfha § ffi, ;,hla idohs'  

 nelaáßhd wdlshd 

1' RNA fmd,suf¾ia tkaihsu tla 
j¾.hla we;'  

RNA fmd,suf¾ia tkaihsu j¾. lSmhls'  

2' fm%daáka ixiaf,aiKh f*Dauhs,a 
fu;sfhdkska j,sks'  

fm%daàk ixiaf,aIKh fu;sfhdkskah'  

3' YdLkh jQ yhsfv%dldnka odu we;'  iuyr úfYaIj, yhsfv%dldnka odu Ydlkh ù we;'  

4' m%;sÔjlj,g j¾Okh ksfYaOkh 
fõ'  

m%;sÔjl j,g j¾Okh ksfYaOkh fkdfõ'  

5' 1000C jvd jeä WIaK;aj j, 
j¾Okh isÿ fkdfõ'  

1000C jvd jeä WIaK;aj j, j¾Okh isÿ fõ'  

 W!kkh wkQkkh 

1' kHIaá úNdck folls'   kHIaá úNdck tlls'   

2' m%fõKsl fjkia ÿys;D ffi, 
iEfoa'   

m%fõKSl i¾jiu ÿys;D ffi, 
iEfoa'  

3' ÿys;D ffi, y;rls' ÿys;D ffi, folls'   

4' iucd; j¾Kfoay wyUq f,i 
fjkafõ'   

iucd; j¾Kdfoay j,ska yß 
wvla ne.ska fjkafõ'   

5' oaú.=K ffi, j, muKla isÿfõ'   tal .=K oaú.=K ffi, j, 
isÿfõ'  



5 
 

29' by; oelafjk wKqfõ X ys ix>glh jkafka" 
 

 1' ihsfgdiSka   
 2'  hqris,a 
 3' ;hsñka     
 4'  wevkska   
 5' .=jekska  
 
 

30' Ydlj, we;sjk .vq ms<sn|j ms<s.; fkdyelafla l=ulao@  
1'  Ydlj, bÈuqula iy j¾Okhla we;sùu .vq f,i y÷kajhs'     
2'   Ydl ffi,j, md,kh l< fkdyels wkqkkúNdckh ksid isÿfõ'     
3'   úfNaokh fkdù ffi, ialkaOhla f,i mej;sh yel'    

4.    ffjria" È,Sr" nelaàßhd" fkufgdavd yd lDókaf.a wdl%uKh o fya;= úh yel'    
5.    TlaiSka iy ihsfgdlhskSka hk j¾Ol hduk j, kshñ; ;=,kh ke;sjQ úg we;s úh yel'  
 

31' tkaihsu iïnkaOfhka ksjerÈ fkdjkafka l=ulao@  
 

 1' tkaihsu ls%hdldÍ;ajhg WIaK;ajh" pH w.h tkaihsu idkaøKh n,mdhs'   
 2'  tkaihsu Wmia;r ixlS¾Kh iE§fï § Wmia;rfha jHqyd;aul fjkiaùï we;s fõ'  
 3'  Wmia;r wKqj,g jvd tkaihsu yeuúgu l=vd fõ'   
 4' iuyr tkaihsu m%;sls%hd j,g fm%daàk fkdjk ldnksl ldKav wjYH fõ'  
 5'  f.da,Sh fm%daàk j,ska fndfyda úg iE§ we;'  
 

32'  i;H j.ka;sh jkafka"  
  

 1' tkaihsu ksid m%;sls%hdjlska ,efnk M, j, iajNdjh fjkia úh yel'    
 2'  iuyr m%;sls%hd W;afm%arKfha § tkaihsuh jehfõ'    
 3'  W;afm%arK m%;sls%hd fndfyda úg m%;Hdj¾; fkdfõ'   
 4' W;afm%arKh jk m%;sls%hdjl ils%hk Yla;sh wvq lrhs'  
 5'  tkaihsóh m%;sls%hd isÿùu i|yd ils%h ,CI we;'  
 
33' m%Ndixiaf,aIKfha pls%h bf,lafg%dak mßjykh ms<sn| i;H jkafka l=ulao@    
 1' ATP ixiaf,aIKhla isÿ fkdfõ'     
 2'  NADPH ixiaf,aIKhla isÿ fõ'    
 3'  P680 la msgjk bf,lafg%dak P700 wkqjg ,nd foa'  
 4' m%Nd moaO;s II ys bf,lafg%dakhla ksoyia lsÍfuka wdrïN fõ'  
 5'  m%Nd c, úÉfþokh isÿfõ'    
  
34' m%Ndixiaf,aIKh ms<sn| my; oelafjk m%ldY j,ska ljrla jerÈo@   
 

 1'  𝐶𝑂2  ;srlsÍu wdf,dalh we;súgl § o isÿ úh yel'       
 2'  C4 Ydlj, le,aúka jl%h isÿ fkdjk ksid C3 Ydlj,g jvd C4  wdldrfha m%Ndixiaf,aIKh jvd;a 

ld¾hCIuh'  
 3'  C4  Ydlj, c,fha m%Nd úÉfþokh yd 𝐶𝑂2  ;srùu tlsfklg fjkia ffi, j, isÿjk ksid C4  

m%Ndixiaf,aIKh jvd;a ld¾hCIu fõ'     
 4'  m%Ndixiaf,aIKfha ksoyia jk 𝑂2  j, m%Njh jkafka c,h hs'  
 5'  wdf,dal m%;sls%hdfõ m%;sls%hl jkafka" 𝐻2𝑂 , 𝐴𝐷𝑃  yd  𝑁𝐴𝐷𝑃+  h' 
 
35' m%Ndixiaf,aIKfha ffcúh yd f.da,Sh jeo.;alula fkdjkafka ñka l=ulao@  

 1'  iajNdúl ldnka yd c, pl% mj;ajd.ekSug'  
  2'  iajdhq Ôùkaf.a iajikhg wjYH O2 iemhSu'  
 3'  fmdis, bkaOk ksmoùu'   
 4'   f.da,Sh WIaK;ajh mj;ajd .ekSu'  
 5'  Ôùkaf.a ldnka yd Yla;s wjYH;dj imqrd,Su'  
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36' .a,hsfld,sish iïnkaOj ms<s.; fkdyels m%ldYh jkafka"  
 
 

 1' iajdhq fukau ks¾jdhq iajikfha m<uq mshjr fõ'     
 2'  iqkHIaál yd m%d.a kHIaál Ôùkaf.a ffi, ma,diauh ;=, isÿfõ'     
 3'  tkaihsu u.ska W;afm%arl m%;sls%hd fY%aKshlska iukaú;fõ'  
 4' tl .aÆfldaia wkqjlska mhsrefõÜ wkq folla ksmofõ'  
 5'  Yla;s M, f,i ATP iy NADPH ksmofõ'  
 

 

37' ks¾jdhq Yajikfha § we;s fkdjkafka my; ljrlao@  
 

 1' t;s,a uOHidrh   2'  weisála wï,h   3'  ,elaála wï,h 
 4' weisge,aäyhsâ    5'  ldnkavfhdlaihsâ 
 
 

38' iajNdúlj mj;sk j¾.SlrK ldKavh jkafka"  
 1' rdcOdksh      2'  jxYh     3'  úfYaIh 
 4'  f.da;%h    5'  wêrdcOdksh 

 
39' YS% ,xld Èúhdf.a úoHd;aul kduh jkafka"  
 

 1' Panthera pardus Kotiya    
 2' Panthera pardus kotiya    
 3'  Panthera kotiya  
 4' Panthera padus kotiya    
 5'  Panthera pardus kotiya 
 
40' j¾;udk j¾.SlrK moaO;sh mdol ù we;s wkql ðj úoHdfõ ,CIKhla fkdjkafka"    

 1' ffi,Sh ix>gl j, wKql jHqyh' 
  2'  iuyr fm%daàk j, weuhsfkda wï, wkqms<sfj,'  
 3'  uhsfgdfldkaä%hd yd yß;,j j, DNA ys NIau wkqmsf<sfj,' 
 4'  jeo.;a cdkj, DNA ys NIau wkqms<sfj,' 
 5'  rhsnfidau RNA ys NIau wkqms<sfj,'  
 
  wxl 41 - 50  f;la m%Yak j, oS we;s m%;spdr tlla fyda Bg jeä .Kkla fyda ksjerosh' ksjeros ms<s;=r 

f;dard ksjeros  wxlh f;darkak' 
 

1 2 3 4 5 

A,B,D 
ksjerÈh 

A,C,D 
ksjerÈh 

A,B 
ksjerÈh 

C,D 
ksjerÈh 

fjk;a m%;spdrhla fyda m%;spdr ksjerÈ 
kï 

 

 

 
41' my; i|yka m%;spdr w;ßka ksjerÈ fkdjkafka l=ulao@  
 

A. Ôúfhl=f.a Ôú; ld,h ;=,§ isÿjk ish¨u wm%;sj¾;S fjkiaùï j¾Okh hs'  
B. Woa§mH;djfha yd iudfhdackfha m%;sm,hla f,i Ôùkaf.a foay ixúOdkh isÿfõ'  
C. Ôùka ;=, isÿjk ish¿u ridhksl ls%hdj,s j, iuia:h mßjD;a;sh hs'  
D. m%fõKsl øjH j, isÿjk fjkiaùï j,g wkql+,j ld,h;a iuÕ Ôùkag fjkiaùug we;s yelshdj 

mßKduh hs'  
E. Ôúfhl=  Ôj;ajk iqúfYaIS jdiia:dkfha isÿjk fjkiaùïj,g wkql+,j Ôúhd ;=, we;sjk 

jHqyuh ldhl¾u" p¾hduh fjkiaùï wkqj¾;kh fõ'   
 

42' c,h Ôjh i|yd jeo.;a jk wldnksl wKqjls' tys ,CIK jkafka"  
A. ish¿ Ôùkag wffcj udOHhla iemhSu' 
B. úYd, O%eùh fldaKsl wKqjla ùu'     

C. Ôù ffi, j, jeo.;a ridhksl ix>glhla ùu'  
D.  c,h øj wjia:dfõ mj;sk úg tys we;sjk yhsv%cka nkaOk b;d Nx.=rh'      
E'  tla c, wkqjla hdno c, wKqj iuÕ iïnkaO jkafka oeä wdl¾CIK n, j,sks'  
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43' ldfndayhsfâ%g" lD;H iïnkaO i;H jkafka'      

A. .a,hslcka hkq È,Sr ffi, ì;a;sj, yd wd;%fmdavd msgiels,af,a ix>glhls'      

B. .a,elafgdhqfrdksla wï,fha ieÿï ,;a fyñ fi,shqf,daia ;o ikaê idohs'  
C.  lhsàka hkq ixÑ; fmd,sielrhsvhls'           
D.  fmlaáka hkq Ydlffi, ì;a;sfha uOH iqia;rfha ix>glhls'    
E'  msIagfha ;ekqï tallh jkafka .a,elafgdaiah'     
 

44' my; m%ldY w;ßka i;H jkqfha l=ulao@ $ l=uk tajdo@  

  

45' jHqyh yd lD;Hh ms<sn|j idjoH m%ldY $ m%ldYh jkafka"  
 

 A.  fmfrdlaiSfidau    -  m%NdYajikfha § jeo.;a fõ'    
 B.  ma,diau mg,h       -   ffi,h ;=, jrKsh mdr.uH;dj mj;ajd .ekSu' 
 C.  ,hsifidau            -   NCIlffi,l;dj u.ska wjfYaI øjH ffi,fhka msg;g mßjykh'   
 D.  f.d,a.s WmlrKh   -  fmfrdlaihsv ksmoùu 
 E'  r¿ w;ak#ia ma,diañh cd,sld  -  mßjyk wdYhsld fnod yeÍu' 
 
46' yß;,j yd uhsgfldkaä%hd w;r fmdÿjQ ,CIK jkafka"  
 A.  jD;a;dldr DNA oeÍu'     B.  msg; mg,h iqug ùu' 
 C.   80S  rhsnfidau oeÍu'    D.  wNHka;r mg, ñhr oeÍu' 
 E.  msIag lksld wvx.= ùu' 
 
47' my; i|yka tajd w;ßka Ydl i;a;aj yd nelaàßhd ffi, ;=, fmdÿfõ olakg ,efnkqfha l=uk jHqyo@  

 A.  ffi, iels,a,   B.  70S rhsnfidau  C.  pls%h DNA  
 D.  ffi, ì;a;sh    E'  uhsfgdfldkaä%hd 
 

 48' i;a;aj ffi,hl W!kk úNdckh ms<sn| i;H m%ldYh $ m%ldY jkafka"          

 A.  ma,diau úNdckfha § ffi, ;,h iEfoa'  
 B.  úfhda. l,dfõ§ j¾KfoaYdxY m%;súreoaO O%ej foig .uka lrhs'  
 C.  m%dla l,dfõ§ wj;rKh isÿfõ'  
 D.  flakaø foay u.ska ;¾l=j yd ;=rej idohs'  
 E'  fhda. l,dfõ § ;¾l= ;ka;= j¾KfoayiuÕ nef|kafka lhsfkfgdflda j,gh'  
 

49' m%Ndixiaf,aIKfha 𝐶4  hdka;%Kh iïnkaOfhka ksjerÈ jkafka"  
 

 A.  m;% uOH ffi, j, ffi, ma,diaufha § PFP. PEP ldfndlaisf,aia u.ska CO2 m%;s.%yKh lrhs'   
 B.  wêl wdf,dal ;Sj%r;djh yd by< WIaK;ajh hgf;a C4 hdka;%Kh ld¾hCIuj isÿfõ'  
 C.  CO2 ;sr lsÍfuka ,efnk m%:u M,h jkqfha 3 PGA h'     
 D.  nv bßÕ=" Wla" ;DK Ydl j, C4 hdka;%Kh isÿfõ'  
 E'  uq,au ia:dhs M,hka f,i mhsrefõÜ" uef,aÜ yd Tlaif,Ü ksmojhs'  
 

50' oaúmo kdulrKh iïnkaOj cd;Hka;r kS;s Ndú;fha § ksjerÈ m%ldYh $ m%ldY fkdjkafka"   
 

 A.  iEu úfYaIhlgu >k kduhla yd iq¿ kduhla fhÈh hq;=h'     
 B.  w;a wl=ßka ,shk úgÈ háka brla we¢h hq;=h'  
 C.  >k kdufha uq,a wl=r bx.S%is lemsg,a wl=rla úh hq;=h'     
 D.  WmúfYaI fyda m%fNao ye¢kaùu i|yd f;jeks mohla fhdod .kS'  
 E'  >k kdufha uq,a wl=r bx.S%is lemsg,a jkw;r b;sß ish¿ wl=re isïm,a wl=ßka ,súh hq;=h'  

A.    iqvdka III ødjKh iuÕ r;= meye f.da,sld njg m;ajkqfha fïouh wdydrhlah'  

B. 𝐾𝐼 / 𝐼2   ødjKh iuÕ l¿ j¾Kkhla ,efnkqfha msIaguh wdydr mÍCIdjl§ h'   

C. 
CIdÍh ødjKhg ;kql 𝐶𝑢𝑆𝑂4 tl;= l< úg oï meye j¾Khla ,efnkqfha fm%daàk wdydr 
mßCIdjl§ h'  

D. fnkäla mÍCIdjg .fvd,a r;= wjlafIamhla ,efnkqfha Tlaisydrl iSks i|ydh'  

E. nhshqrÜ mÍCIdfõ § 𝐶𝑢𝑆𝑂4 oud fyd¢ka fid<jd ñY%Kh r;a lsÍfuka ksÍCIKh ,nd .kS' 
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A – fldgi jHqy.; rpkd 
 ta i|yd oS we;s wjldYh muKla Ndú;d lrkak' 

B – fldgi rpkd 
 f;dard.;a m%Yak y;rlg muKla ms<s;=re imhkak' kshñ; ld,h wjidkfha A fldgi yd B fldgi  

mÍCIljrhdg Ndr fokak' 
 

A fldgi ^jHqy.; rpkd& 
 

01&' A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  i.  by; rEmfha olajd we;af;a nyq wjhúl ixfhda.hls' tu jHqyh y÷kd.kak' 
  

   .......................................................................................................................................................... 
 

  ii. by; jHqyh iE§ we;s ix>gl ;=k kï lrkak'  
 

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

  iii. Ôù ffi,j, oelsh yels by; jHqyfha l=vdu wkq j¾.h l=ulao@ 
 

   .......................................................................................................................................................... 
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  iv. tu l=vdu wkq j¾.fha lD;H i|yka lrkak'  
 

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

  v. tu wKqj wod< lD;H bgq lsÍug ieliS we;s wdldrh l=ulao@  
 

   .......................................................................................................................................................... 

   ..........................................................................................................................................................  
 

 B)   iajNdúl iïm;aj, wêm¾fNdackh ksid úúO .eg¿ mdßißl .eg¨ we;sù we;' 

    i.     tjeks .eg¿ 3la kï lrkak'   
  

    ...................................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................................  

  ii.    udkjhdf.a meje;au Wfoid ;sridr wdydr ksIamdokhla wjYH fõ'  

    a.   ;sridr wdydr ksIamdokh f,i ye¢kafjkafka l=ulao@   
 

    ...................................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................................  
 

    b.   ;sridr wdydr ksIamdokh i|yd Ôj úoHd;aul oekqu u; mokï jQ l%u fudkjdo@   
 

    ...................................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................................  

    ......................................................................................................................................................  
 

    iii.   Ôùka i;= ,dCIKsl ,CIK ljf¾o@   
 

    ...................................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................................  

    ...................................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................................  
 

   iv.   ì;a;r iqÿ uo ødjKhla Tng imhd we;' tys we;s m%Odk ldnksl wKq Tn mdi,a 

úoHd.drfha§ y÷kd.kakd ksjerÈ wkqms<sfj, i|yka lrkak'     
 

    ...................................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................................  

    ...................................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................................  

    ...................................................................................................................................................... 
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 C). i.  ffcj ixúOdkfha OQrdj,s uÜgï wkqms<sfj,ska i|yka lrkak' 
  

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

    
 

  ii. weuhsfkda wï, wKq folla ix>kkh ùfuka ;efkk vhs fmmaghsvfha jHqyh we| olajkak'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  iii. fm%daàk j, we;s jHqy uÜgï 04 ,shkak'  
 
    ................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................... 

  iv.   fm%daàkfha ixlS¾K jHqyh iE§ug wjYH jk nkaOk fudkjdo@ 
 

     ................................................................................................................................................... 

     ................................................................................................................................................... 

  v. my; fm%daàk j,g WodyrK ,shkak'  

   a)  jHqyuh        '''''''''''''''''''''.....................................................................................................  

   b)  mßjdyl       ......................................................................................................................  

   c)  ixÑ;          ..................................................................................................................... 

   d)  ixfldapl     ..................................................................................................................... 

   e)  wdrCIl       ..................................................................................................................... 

                                  40x2.5 = 100 

02&' A). i.  ffi, ixúOdk wdldr fol kï lrkak'  

   ..........................................................................................................................................................  

  ii. ffi,jdofha wka;¾.; lreKq 03 i|yka lrkak'  

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

  iii. ffi,jdoh bÈßm;a l< úoHd{hska kï lrkak'  
 
 

   ..........................................................................................................................................................  
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  iv.  iqkHIaál ffi,j, iajdhq Yajikhg iyNd.s jk bkaøsldfõ fldgia kï l< rEmhla w¢kak'  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 B) i.   iqkHIaál ffi, pl%hla m%Odk l,d follg fnod olajhs' tajd kï lrkak'  
 

   ..........................................................................................................................................................  
 

  ii.  tu l,d w;ßka ffi, úNdckfha §¾>;u l,dj l=ulao@ 

   .......................................................................................................................................................... 

  iii.   tu §¾>;u l,dj fnfok m%Odk wjê 03 kï lrkak'   
 

   .......................................................................................................................................................... 

  iv. my; isÿùï isÿjk wjê kï lrkak'  

   a.  DNA m%p,s; ùu' ................................................  

   b.  flakaø foay oaúlrKh ................................................  

   c.  fl%duàka iE§u ................................................  
 

  v.  ffi, jl%h md,kh isÿflfrk msßlaiqï ia:dk kï lrkak'  
 

   ..........................................................................................................................................................  

 

 C) i.  ffcj f.da,h ;=, oelsh yels Ôj moaO;sj, Yla;s iïnkaO;d j, mshjr ,shkak' 

   ......................................................................................................................................................... 

   ......................................................................................................................................................... 

   ......................................................................................................................................................... 

   ......................................................................................................................................................... 

   ...................................................................................................................................................... 

   ......................................................................................................................................................  

   ...................................................................................................................................................... 

   ...................................................................................................................................................... 
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  ii.   Ôùyq úúO ls%hd i|yd Yla;sh Ndú;d lrhs' tjeks ls%hd 04 la kï lrkak'  
 
        ......................................................................................................................................................... 

   ...................................................................................................................................................... 

   ...................................................................................................................................................... 

  iii. úúO Yla;s wjYH;d i|yd wkqjl .nvd ù we;s Yla;sh Ndú;d lrhs' tu wKqj l=ulao@ 
  
   ......................................................................................................................................................... 

  iv.  tu wKqfõ we;s ldfndayhsfâ%gfha ku l=ulao@  

 

   ......................................................................................................................................................... 
 

 v.  tu wkqj c, úÉfþokfhka msgjk Yla;s m%udKh fldmuKo@ 
 

      ......................................................................................................................................................... 

                   40x2.5 = 100 
 

 

 

03&' A). i.  m%:u m%NdixYaf,aIl Ôùka ìysjQfha fldmuK ld,hlg fmro@ 

   .........................................................................................................................................................  
 

 ii.  a. m%Ndixiaf,aIl j¾Kl hkq l=ulao@ 
 

   ......................................................................................................................................................... 

   ......................................................................................................................................................... 

  b. Ydlj, m%NdixYaf,aIl j¾Kl kï lrkak'  
 

   ......................................................................................................................................................... 

   ......................................................................................................................................................... 

  c. m%Odk m%NdixYaf,aIl j¾Klh l=ulao@ 
 
   ......................................................................................................................................................... 

  iii. ls%hd j¾Kdj,sh hkqfjka y÷kajkafka l=ulao@  
 

   ......................................................................................................................................................... 

   ......................................................................................................................................................... 
 

 iv. a. m%Nd wdrCIKh y÷kajkak'  
 
   ......................................................................................................................................................... 

   ......................................................................................................................................................... 

  b. m%Nd wdrCIKh isÿ fkdjqkfyd;a l=ula isÿfõo@  
 
   ......................................................................................................................................................... 

  c. m%Nd wdrCIKh j<lajd .ekSu i|yd jeo.;a jk j¾Kl wKq fudkjdo@  
 
   ......................................................................................................................................................... 
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 B) i.   ffi,Sh Yajikh y÷kajkak'  

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

  ii.  iajdhq Yajikfha m%Odk mshjr yd th isÿjk ia:dk kï lrkak'  
    

m%Odk mshjr isÿjk ia:dkh 
.............................................................. .............................................................. 

.............................................................. .............................................................. 

.............................................................. .............................................................. 
    

  iii.  my; Yla;s jdyl wKq j,ska ksmojd .; yels ATP m%udKh olajkak' 
  

   a)  NADH  - .......................................................................................................................... 

   b)  FADH2 - ............................................................................................................................. 

 

  iv.  my; § we;s foay ffi,j, ffi,Sh Yajikfha § tla .aÆfldaia wkqjlska ksmoúh yels ATP 
m%udKh olajkak'  

 

   a)  lxld, fmaYs ffi,hla .................................................................................... 

   b) wlaud ffi,hla  .................................................................................... 

   c)  yD;a fmaYs ffi,hla  .................................................................................... 
 

  v.  a)   Yajik ,íÈh hkq l=ulao@ 
    

              ............................................................................................................................................... 

              .............................................................................................................................................. 
   

 C) i  wkQkk úNdckh y÷kajkak'  

   .......................................................................................................................................................... 

   ..........................................................................................................................................................  

  ii  wkQkk úNdckfha mshjr wkqms<sfj,ska olajkak'   

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 
 

  iii  wkQkk úNdckfha jeo.;alï folla fokak'    

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 
 

  iv  wkQkkh iy W!kkh w;r fjkialï folla fokak'  
  

   .......................................................................................................................................................... 

   .........................................................................................................................................................  

   .......................................................................................................................................................... 

   ......................................................................................................................................................... 

                   40x2.5 = 100 
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04&' A i.   mDÓúh iïNjh yd Ôjfha iïNjh jQ N+ úoHd;aul bfhdak 04 l kï lrkak'  

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

  ii. mDÓúh iïNjh jQ wjêfha § mDÓúfha jdhqf.da,fha ;snQ jdhQka kï lrkak'  
 

   .................................................................................................................................................. 

   .................................................................................................................................................. 

   ..................................................................................................................................................  

  iii. ffcj ridhksl mßKdujdohg wkqj uq,au ffi, we;sùfï m%Odk wÈhr y;r ksjerÈ 

wkqms<sfj,ska ,shkak'  
 

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

  B i.  mD;=úfha my; Ôùka iïNjh jQ hq. kï lrkak'        
 

   a. m%:u îc Ydl ìysùu ........................................................................... 

   b. WNh Ôùka m%uqL ùu        ........................................................................... 

   c. oaúmdo mQ¾jchd ìysùu                   ........................................................................... 

   d. imqIam Ydl ìysùu yd úúOdx.SlrKh       ........................................................................... 

   e. CISrmdhs f.da;% úlrKh        ........................................................................... 

   ii.  iajdNdúl jrK ls%hdj,shla mshjr 04 kï lrkak'  

   .................................................................................................................................................. 

   ..................................................................................................................................................  

  iii.  Robert Wilteker y÷kajd ÿka wêrdcOdks 05 ,shkak'   

   .................................................................................................................................................. 

   .................................................................................................................................................. 
    

 C) i.   úfYaIh i|yd ffcj úoHd;aul w¾: oelaùu ,shkak'  

   .................................................................................................................................................. 

   .................................................................................................................................................. 

   .................................................................................................................................................. 
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  ii.  oaúmo kdulrKfha kS;s i|yka lrkak'  

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 

 

  iii.  my; Ôùkaf.a úoHd;aulk kduhka ,shkak'   

   a. ñksid ............................................................................................................................................ 

   b. fydr  ......................................................................................................................................... 

 

                   40x2.5 = 100 
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m<uq jdr mÍCIKh - 2019 

Ôj úoHdj - 12 -  II  m;%fha 
B fldgi ^ rpkd& 

 

 m%Yak y;rlg muKla ms<s;=re imhkak' 
 

05&'  i;a;aj ffi,hl ma,diau mg,fha jHqyh yd lD;Hh fláfhka úia;r lrkak'   
   

06&' a. ffi, pl%h hkq l=ulao@ 

b. ffi, pl%fha wjê yd tys m%Odk isÿùï úia;r lrkak'  
 

07&' a. yß; ,jhl ishqï jHqyh úia;r lrkak'  

 b. jdhqf.da,Sh CO2, C3 Ydl j, msIag wkqjla njg mßj¾;kh jk;=re isÿjk ls%hdj,sh 
fláfhka úia;r  lrkak'  

 

08&' ffcj mßKduh ms<sn| bÈßm;a lr we;s jdo fláfhka meyeÈ,s lrkak'  

 

09&' flá igyka ,shkak' 

 i.  ffi, ikaê 

 ii. j¾;udk j¾.SlrK moaO;sh yd tys moku 

 iii.  ks¾jdhq Yajikh 
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      jhU m<d;a wOHdmk fomd¾;fïka;=j 

 

w 'fmd'i ^Wfm<& úNd.h 2021 

m<uq jdr mrslaIKh  

12 jir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kj 
ryiHhs  -  wjika ixfYdaOk we;=,;a l, hq;=j we;  -  ish¨u ysñlï weúßKs 

fuh W;a;r m;% mÍlaIl jrekaf.a m%fhdackh i|yd ilia flßKs' 

 

 

 

 

 

 

 



1.  9.  17.  25.  33.  41.  49. 

2.  10.  18.  26.  34.  42.  50. 

3.  11.  19.  27.  35.  43. 

4.  12.  20.  28.  36.  44. 

5.  13.  21.  29  37.  45 

6.  14.  22.  30.  38.  46. 

7.  15.  23.  31.  39.  47. 

8.  16.  24.  32.  40.  48. 

 

1.(A)  

 

 

 

 

 

 

  i. ඉහත රූපයේ දක්වා ඇත්යත් බහු අවයවික සංයයෝගයකි. එම වුහය  හදුනාගන්න.  

 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 ii. ඉහත වුහය සි ඇ ඇ ස සංක ක න න න ක ක්න්න 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

iii සසල වල දැකිය හැකි ඉහත වුහයේ ඩාමාම අ  වර්ගය ඩාමක්ද  
 

………………………………………………………………………………………………………………. 

iv .  එම ඩාමාම අ  වර්ගයේ කෘතය සදහන් ක්න්න.      

 RNA/රයිබ ෝ නියුක්ලික් අම්ලය 1 X2.5 = 2.5 

1 X2.5 = 2.5 

( 3 ) 

( 1 ) ( 5 ) 

( 1 ) ( 2 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 1 ) 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 2 ) 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 ) ( 5 ) 

( 3 ) 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 3 ) 

( 5 ) 

( 3 ) ( 4 ) 

( 2 ) 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 1 ) 

( 3 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) ( 2 ) 

( 2 ) ( 4 ) 

( 3 ) ( 3 ) 

( 5 ) ( 5 ) 

( 2 ) ( 4 ) 

2 

 

A 

U 

G 

C 

 රයිබ ෝස් සීනි,නයිට්රජනීයය ෂ්්,,බස ස්බට්  ාණ්ඩයය 3 X2.5 = 7.5 

 t RNA   



 

………………………………………………………………………………………………………………. 

v. එම අ ව අදාළ කෘතය ඉු  කිීමම  සැකී  ඇ ස කකා්ය ඩාමක්ද  

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    (B)    ස්වාභාවික ස කපත් වල අධිපරියභෝජනය නිසා විවිධ පාරිසරික ගැ ලු  ඇ සවි ඇත.  

             i. එවැනි ගැ ලු 3ක් සදහන් ක්න්න. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

           ii  මානවයායේ පැවැත්ම උයදසා  ස්සා් කහා් නිෂ්පාදනයක් අවශ්ය ය.. 

 a.  ස්සා් කහා් නිෂ්පාදනය හදුන්වන්න. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

           b.  ස්සා් කහා් නිෂ්පාදනය සදහා ජීව විදයාත්මක දැම ම මත පදන ක  වූ ක්රම යම නවාද? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 iii ජීවින් සන  ලාක්ෂණික ලක්ෂණ කවයර් ද  

      

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

1 X2.5 = 2.5 

 සරිසර දූ්ණය / ජජනව විවිධත්වය , ාණන්තණරාරාරණය 

  
3  X2.5 = 7.5 

1 X2.5 = 2.5 

Any 5 X2.5 = 12.5 

 බරෝටීන න ස්ස්බණ්ණය  දු වන  ස්ථණනය බවත ඇ,ැයිබනෝ අම්ල සරිවහනය     

  

 පුඩු තැනක් සහිතව ඇමීබනෝ අම්ල හණ සම් න්ධ වී,ට ස්ථණනයක් 

 හණ      රතිකබාෝබයෝනයක් සහිත බලස  

  

2 X2.5 = 5 

3 

 ,ණනව ජනනගහනයට ර,ණනවත් තරම්  හහණර ර,ණනයක් සරිසර ුරරක්ිතත ්ර, 

ෂණවිතබයන්  නිසදවී,. 

  

 ඉහළ ඵලදණවක් සහිත ශණා හණ සත්ත්ව රබේද නිසදවි, 

 බරෝග වලට රතිකබරෝී  ශණා හණ සත්ව රබේද නිසදවී, 

  

 සුර අස්වනු තණක්්ණය දියුණු කිරී,. 

  

3 X2.5 = 7.5 

 ්ර,වත්  ව හණ ස්විධණනය 

   සරිවෘත්තිකය  

  

  
 වර්ධනය හණ විාසනය 

  

  

  

 උද්දීටසතණව හණ ස,ණබයෝජනනය 

  

  

  

 අනුවර්තනය 

  

  

  

 රජනනනය 

  

  

  

 හබේණිය  

  

  

  



 
 

 iv   බිත්ත් සුදු මද ද්රවණයක බබ  සපයා ඇත. එි  ්රධාන කාබනික අ  බබ පාස් 

විදයාගා්යේ  හ හදුනාගන්නා නිවැ් ඇ අම ළිවෙයවල සදහන් ක්න්න.. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

 

(C)  i.  සජව සංවිධානයේ ධූ්ාවලි මට්  ක අම පිවෙවලින් දක්වන්න. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

   

ii. ඇමැයියනෝ අ කල අ  2ක්  සංක නය වීයමන් තැයනන මයි යපප් යිමයේ වුහය ඇද 

දක්වන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

iii. ය්රෝටීන න වල ඇ ස වුහ මට්  ක 04 ලියන්න. 

 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

  බිත්තර ුරදු,ද ජනලීය ද්රණවණයකින්  cm3 බදාක් සරික්්ණ නළයාට ගන්නණ ලදි. 

 දීටතික,ත් දම් සැහැයක් ලැබුණි. 

4 X2.5 =  10 

 රණථක ා , ද්වික,ා, රික,ා , තණර්ර්ත වුහ 
4 X2.5 = 10 

4 

  ඒයට 6% KOH ස,ණන සරි,ණවක් ද,ණ ක ශ්ර ාරන ලදි. 

 ඉන්සුර 1% CuSO4  ද්රණවබණයන් බි්දු බදාක් ද,ණ ක ශ්ර ාරන ලදි. 

1 X2.5 =  2.5 

 අණු           ඉන්ද්රිාණ         ජසල          සටා       ඉන්ද්රීය            ඉන්ද්රීය සද්ධතික 

ජීවීන්           ගහනය        රජනණව        සරිසර සද්ධතිකය 

 

 නිවැරදිව ඇදී, 

 ජනල අනුව පිටවී, 

 බසටටයිය  න්ධනය දැක්වී, 

3 X2.5 =  7.5 



  iv. ය්රෝටීන නය සංර්ර්ණ වයූහය සි හම  අවශ්ය වන බන්ධන යම නවාද     

 

  ………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 

            v . පහත ය්රෝටීන න  වල  උදාහ්ණ ලියන්න. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. (A)  i.     සසල සංවිධාන කකා් 2 න ක ක්න්න. 

 

………………………………………………………………………………………………………………  
 
 

    Ii.    ජසල වණදබේ අය්ගු ාරුණු 03 ලියන්න. 

  

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    iii.     සසල වාදය ඉ ඇරිපත් කල විදයාඥයනයන් න ක ක්න්න. 

 හයිඩ්රජනන්  න්ධන 

 යයිසණසයිය  න්ධන 

 වුහ,ය - බාරටින් 

4 X 2.5 = 10 

5 X 2.5 = 12.5 

 රණග්න්නය්්ටිා  ුරනය්්ටිා 

උපීමම 40 X 2.5 = 100 

2 X 2.5 = 5 

5 

 අයනිා  න්ධන 

 ජනලභීතිකා අන්තර් ක්රියණ / වැණයවණණ අන්තර් ක්රියණ 

 සරිවණහා - හිබ, ග්න්බල බීන් / ,ස්ර් ඇණබියුක න් 

 ස්චිත - ඔවැණබියුක න් / බක්සීන් 

 ස්බාෝතා - ඇක්ටින් / ,බයෝසීන් 

 හරක්්ා - ඉක යුබන ග්න්බල බියුලීන් 

  යලු ජීවින් එා ජසලයකින් බහෝ ජසල කිහිසයකින් බහෝ සෑදි  ඇත 

  
 ජීවින්බග්න් මූලිා වුහ,ය සහ ාෘතය,ය ඒාායයි. 

  
  යලු ජසල ඇතිකවන්බන් ාලින් සැවතික ජසල වලිනි. 

  3 X 2.5 = 7.5 



………………………………………………………………………………………………………………. 

 

iv. සූ නයෂ්ිකක  සසලවල ස්වාු   ශ්්වසනය  සහභාී  වන ඉන්ද්රයිකාය. යක  ස් න ක 

 කළ රූප ස හනක් අ ඇන්න. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 (B) i. සූ නයෂ්ිකයක සසලය කක්රයක ්රධාන කලා යදකක  යබදා දක්වයි. ඒවා න ක ක්න්න 

……………………………………………………………………………………………………………….  
 

 

 ii එම කලා අතරින් සසල විභාජනයේ  හර්කතම කලාව ඩාමක්ද  

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

          Iii        එම  හර්කතම කලාව යබදන ්රධාන අවධි 03 න ක ක්න්න. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

iv        පහත සිදුවී ක සිදුවන අවධි න ක ක්න්න 

a.DNA ්ර සවලිත වීම  …………………………………………………………………. 

b. යක්න්ද්ර යහහ හවික්ණය …………………………………………………………………. 

c. යක්ර මැටීන න් සි හම …………………………………………………………………. 

 

          v.    සසල කක්රය පාලනය සිදුක්නය පිරික්සු ක ස්ාාන න ක ක්න්න 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 අන්තර් කලාව  අම නන කලාව 

 ශ්ලයියන් 

 අන්තර් ාලණව 

 S 

 

3 X 2.5 = 7.5 

2 X 2.5 = 5 

1 X 2.5 = 2.5 

3 X 2.5 = 7.5 

 ශ්වණන්  වර්බත ර්ේ 

 ,යිටබා න්ඩ්රියණබේ බා ටස්නම් ාලප ස සටහන 10 X 2.5 = 25 

 G1  S  G2 
3 X 2.5 = 7.5 

 G2 

 

 S 

 

 G1  G2  M 3 X 2.5 = 7.5 



      (C)  i.  සජව යගෝලය න ල දැකිය හැකි ජීව පහධ ස වල ශ්ක් ස සමබන්ධතා වල පියව් 

ලියන්න. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

          ii   ජීවිහු  විවිධ ක්රියා සදහා ශ්ක් සය භාවිතා ක්යි. එවැනි ක්රියා 04 ක් න ක ක්න්න. 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

          iii .  විවිධ ශ්ක් ස අවශ්යතා සදහා යය දාගන්යන් ඩාමන අ වක ගබමා වී ඇ ස ශ්ක් සයද  

 

 ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

           iv.   එම අ ය. ඇ ස කායබෝහයියේ යේ නම ඩාමක්ද  

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 ුරර්ය විකිරණ ,ගින් ශක්තිකය සරිසරබේ  ට ජජනව සද්ධතික ර්ලට ග,න් ාරයි 

 ද්රවය ස්ස්බණශනය 

  

 ATP 

 රයිබ ෝස් සීනි 

3 X 2.5 = 7.5 

1 X 2.5 = 2.5 
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 රෂණස්ශ්බණිත වර්ණා සහිත ජසල රෂණස්ශ්බණ්ණ ක්රියණවලිය ,ගින් රහනය ාල 

හබලෝා ශක්තිකය , ාණබ  හයිබේට වැනි ාණ නිා ස්බයෝග වල රසණයනිා ශක්තිකය 

බලස ග යණ කිරි, 

 ජසලීය ශ්වසවනය ාණ නිා හහණරවල ග යණ වී ඇතික ශක්තිකය ATP  

ර්ළ රසණයනිා ශක්තිකය  වට සරිවර්තනය ාරයි 

  

 ටලණස්, සටල හරහණ ද්රවය සරිවහනය 

  
 ස්නණයු හබේග සම්බරේශනය 

  බටශි ස්බාෝතනය 

  විදුත් විසර්ජනන 

  සක්්, හණ ාශිාණ සැලී, 

  ජජනව සන්දීටතිකය 

 

4  X 2.5 = 10 

1 X 2.5 = 2.5 



v . එම අම ව ජල විය ේදනයයන් පි වන ශ්ක් ස ්රමාණය යක පමණද  

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

   

3.(A)  i. ්රාම රෂණස්ශ්බණ්ා ජීවීන්  බිහි ුයබේ බා ස,න ාණලයාට බසරද? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 ii a. රෂණස්ශ්බණ්ා වර්ණායක් යනු ුම,ක් ද? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 b. ශ්ාක වල ්රභාසංශ්්ය්ෂක වර්ණක වන්යන් යම නවා ද . 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 c. ්රධාන ්රභාසංශ්්ය්ෂක වර්ණකය ඩාමක් ද  

………………………………………………………………………………………………………………. 

 iii.ක්රියා වර්ණාවලිය ඩාමක් ද  හදුන්වන්න 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

iv a.්රභාක්ක්ෂණය හදුන්වන්න 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

b.්රභාක්ක්ෂනය සිදු යන ුනනයහ ත් ඩාමක් සිදුය.ද  

………………………………………………………………………………………………………………. 

උපීමම 40 X 2.5 = 100 
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 - 30.5 KJmol-1 1 X 2.5 = 2.5 

 වසර බිලියන  .7 ාට බසර  1 X2.5 = 2.5 

 දෘශය හබලෝාය අවබශෝ්ණය ාරන ද්රවය  1 X2.5 = 2.5 

 ක්බලෝබර පීණ a ,  

 ක්බලෝබර පීණ b,  

 ාැබර ටින්  

 සැන්බත පීණ  4 X2.5 = 10 

 ක්බලෝබර පීණ a  1 X2.5 = 2.5 

 හබලෝාබේ විවිධ තර්ග හයණ, ,ගින්   

 රෂණස්ශ්බණ්ණය උත්බත්ජනනය කිරීබම්    

 ඵලදණයිත්වය    3 X2.5 = 7.5 

 අ,තර අධිා හබලෝා ශක්තිකය අවබශෝ්ණය හණ  

 විුරරුවණ හැරී, 2 X2.5 = 5 

 (අධිා හබලෝාය ,ගින් ) ක්බලෝබර පීණ වලට හණනි කිරී, 1X2.5 =2. 5 



c. ්රභාක්ක්ෂණය වලක්වා ගැීමම සදහා වැදගත්වන වර්ණක අම  යම නවා ද  

………………………………………………………………………………………………………………. 

.(B)  i. සසලීය ශ්්වසනය හදුන්වන්න 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 ii. ස්වණයු ශ්වසනබේ රධණන පියවර හණ එය  දුවන ස්ථණන නම් ාරන්න 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 iii.පහත ශ්ක් ස වාහක අ  වලින් නිපදවාගත හැකි ATP ්රමාණය දක්වන්න 

 a. NADH …………………………………………  

 b. FADH2 ……………………………………….. 

iv.පහත   හ ඇ ස යහහ සසල වල සසලීය ශ්්වසනයේ හ එක් ේලුයකෝස් අ වකින් 

නිපදවිය හැකි ATP ්රමාණය දක්වන්න 

a. කංකාල යප්ශි සසලයක්  …………………………………………  

 b.අක්මා සසලයක්  ……………………………………….. 

 c.හෘත් යප්ශි සසලයක් ...................................... 

v. a.ශ්්වසන ලබ් ඇය යම  ඩාමක් ද  

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 ාැබර ටිබන යිය වර්ණා ( ාැබර ටින් හණ සැන්බත පීණ) 1X2.5 =2. 5 

 ාණබ ෝහයිබේට වැනි ාණ නිා අණුවල ඇතික 

 රසණයනිා ශක්තිකය 

 ඔක් ාණරා ක්රියවලියක් ඔස්බසේ 

 පියවබරන් පියවර නිදහස් කිරී, 
4X2.5 =10 

 ග්න්ලයිබා ලි ය  ජසල ටලණස්,ය 

 බ්රබ්ස්ස් ත්රය  ,යිටබා න්ඩ්රියණ පුරාය 

 ඉබලක්බට්රෝන සරිවහන දණ,ය  ,යිටබා න්ඩ්රියණ ඇර් ප සටලබේ 

6X2.5 =15 

  .5 

 1.5 
2X2.5 = 5 

 30 

 3  

 3  3 X2.5 = 7.5 

 බදන ලද ාණලයාදී  

 බදන ලද ශ්වසන උසස්තරයක් සදහණ  

9 



………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 (C) )  i. අම නන විභාජනය හදුන්වන්න 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 ii. අනුනන විෂණජනනබේ පියවර අනුපිළිබවලින් දක්වන්න 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 iii.අම නන විභාජනයේ වැදගත්ක ක යදකක් යදන්න 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 iv.අම නනය සහ ඌනනය අත් යවනස් ක ක යදකක් යදන්න 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

04)A 

i. පෘථිවිය  ස කභවය හා  ජීවයේ ස කභවය වූ භූවිදයාත්මක ඉයයෝන 04 න ක ක්න්න.  

උපීමම 40 X 2.5 = 100 

 නිදහස් ුය CO2 සරි,ණවට  

 සරිබෂෝජනනය ාරන ලද O2 සරි,ණබේ අනුසණතයයි  

4 X2.5 = 10 

 එක් ,ණතෘ නය්්ටියකින්  

 රබේණිාව සර්ව ස,   

 දුහිතෘ නය්්ටි බදාක් නිසදවන  නය්්ටිා විෂණජනනය  3 X2.5 = 7.5 

 රණක් ාලණව, බසර බයෝග ාලණව, බයෝග ාලණව, විබයෝග ාලණව  1 X2.5 = 2.5 

 රබේණිා ස්ථණයිතණවය සවත්වණ ගැීය,  

 වර්ධනය හණ විාසනයට  

 ජසල අලුත්වැඩියණව, රතිකස්ථණසනය හ පුනර්වර්ධනය  

 අලි්ගිා රජනනනයට  Any 2 X2.5 =  5 

 අනුනනබේ දී දුහිතෘ ජසල   ක් ලැබ න අතර ඌණනබේ දී දුහිතෘ ජසල 4ක් ලැබබ්ස් 

 අනුනනබේ දී ද්විගුණ දුහිතෘ ජසල   ක් ලැබ න අතර ඌණනබේ දී ඒාගුන දුහිතෘ 

ජසල 4ක් ලැබබ්ස් 
 අනුනනබේ දී ,ණතෘ ජසලයට රබේණිාව සර්වස, ජසල ලැබ නඅතර ඌණනබේ 

දී ,ණතෘ ජසලට වයණ බවනස් ජසල ලැබබ්ස්. 

ගැලයපන යවනස්ක ක යදකක් සදහා 2 X2.5 =  5 
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

     ii.   පෘථිවිය ස කභවය වූ කාලයේ  පෘ සවි වාු යගෝලයේ  සබූ වායූන් න ක   

           ක්න්න. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

     iii.   සජව ්සායනික පරිනාම වාදයේ  අම ව මු්ම සසල ඇ සවීය ක     

           ්රධාන අ ඇය් 04 නිවැ් ඇ අම පිවෙයවලින් ලියන්න. 

 ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................  

 

B) 

i. පෘථිවියේ පහත ජීවීන් ස කභවය වූ ු ග න ක ක්න්න. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

බහේඩියන් 

 

හකියන් 

 

බර බටබර බස යික්  

 සැනබර බස යික් 

 

 

CO2, CH4, NH3, H2 

 

 

හයිඩ්රජනන් වල ඔක්සයිය 

 

 

නයිට්රජනන් හණ නයිට්රජනන් වල ඔක්සයිය 

 

 

  අාණ නිා අණුවලින් ුමයණ ාණ නිා අණු ස්ස්බණ්ණය. 

  එ, ාණ නිා අනු  හු අවයවිාරණය වී ,හණ අණු නිසදවී,. 

 
 ,හණ අණු සටල ර්ල ඇ රී,./රණග්න් ජසල ඇ රී,. 

  නය්්ටිා අම්ල ස්වය් රතිකවලිත වීබම් හැකියණව ල ණ ගැීය,. 

 

a) රථ, බීජන ශණා බිහිවී,        - බටලිබයෝබස යිා යුගය 

 

d) උෂය ජිවීන් රමුඛ  වි,         - බටලිබයෝබස යිා යුගය 

 

b) ද්විසණද පූර්වජනයණ බිහිවී,      - සීබනෝබස යිය යුගය 

 c) සපු්්ස ශණා බිහිවී, හණ විවිධණ්ගිාරණය       - ක බස බස යිා යුගය 

      

 
e) ක්ෂීරසණයි බගෝත්ර විාරණය - සීබනෝබසයිය යුගය 

 

4X2.5 =10 

4X2.5 =10 

5X2.5 =12.5 

6X2.5 =15 
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ii. ස්වාභාවික ව්ණ ක්රියාවලියේ පියව් 04 න ක ක්න්න. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

iii. Robbert Witteker හදුන්වා දුන් අධි්ාජය 05 න ක ක්න්න. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C) 

i. වියශ්ේෂය සදහා සජව විදයාත්මක අර්ා දැක්වීම ලියන්න. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

        ii. හවිපද නාමක්ණය  ීම ස  සදහන් ක්න්න. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 අධිජනනනය 

  රබේදය 

 
 තරඟය හණ උචිබතෝන්නතිකය 

  හිතාර ලක්්ණ ස්වණෂණවිා වර්ණයට ලක්වී, 

 

 බ, බනරණ 

 

 බර ටිස්ටණ 

 

 ෆන්ගියි 

 

 ටලණන්බ්  

  ඇනි,ණලියණ 

 

 ස,ණන ලක්්ණ බස දුබේ දරණ, 

 අන්තර් අභිජනනනබේන් ජීවි හණ 

 සරු ජනනිතයක් නිසදවිය හැකි ජීවි ා්ඩයණය,. 

 

 ජීවි  විබශේ් බදාාට එා, නණ,ය තිකබිය බන හැා 

  සෑ, විබශේ්යාට ගණ නණ,යක් හණ ුර ප නණ,යක්  ඇත 

  බ,, නණ, බදබක්, එාර්ව විබශේ්බේ නණ,ය බහෝ විදයණත්,ා නණ,ය බේ. 

  

4 X 2.5 =10 

5 X 2.5 =12.5 

3 X2.5 = 7.5 

 අන්තර් අභිජනනනබයන් ජීවි හණ  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………............................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

iii.     පහත ජිවින්යේ විදයාත්මක නාමයන් ලියන්න  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

රතනණ රශ්න 

5). සත්ත්ව සසලයක ප්ලාස්ම ප ලයේ වුහය හා කෘතය යකියයයන් 

විස්ත් ක්න්න. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 නණ,ය ලතිකන් හුරුවක් ඇතික වතන විය යුර්ය 

 

 නණ,ය බරෝ,න් අුමරු ෂණවිතබයන් ලිවිය යුර්ය 

  අත් අුමරින් ලියන  විටිදී යටින් ඉරි ඇදිය යුර්ය. 

 
 මුඛද්රණය ාරන විටදී ඇල අුමරු ලිවිය යුර්ය. 

 

 ක නිසණ     -   Homo sapiens 

  බහ ර      -   Dipterocarpus grandiflorus 

 

2X2.5 =5 

7X2.5 =17.5 

උපීමම 40 X 2.5 = 100 

 
 ප සසටහන සදහණ 10 ( නිවැරදිව නම් ාල) 

 
 අසම්පූර්න ප සසටහන සදහණ 5 

  නම් බන ාළ ප සසටහන සදහණ 0 

 
13 



1. ත්ල විචිත්ර කකෘ සය මගින් පැහැ ඇලි ක්යි. 
2. ්රධාන වශ්යයන් යප ස්යප ලිපිම හා ය්රෝටීන න වලින් සැ හ ඇත. 
3. යප ස්යප ලිපිම හවිත්ව ස්ා්යකින් සි හ ඇත. 
4. යප ස්යප ලිපිම ජලකාමී ි ස පි ත ත් 
5. යප ස්යප ලිපිම වල ජලභී සක වලිගය ඇන ල ත් පිි  යි. 
6. යප ස්යප ලිපිම අ  ත්ලමය පරිස්යක් න ල කලනය යවමින් පවතී. 
7. අහඹු යලස ය්රෝටීන න අම   ගිලී පවතී. 
8. සමහ් ය්රෝටීන න අ  ස කපූර්ණයයන්ම හා 
9. සමහ් ඒවා අම වශ්යයන් 
10. යමම ත්ලමය පූ්කයේ ගිලී පවතී. 
11. යමම ය්රෝටීන න පා්ප ල ය්රෝටීන න යලස හන්න්වයි. 
12. සමහ් ය්රෝටීන න ඇන  ප ප ලය  ලිි ්ව බැ ඇ ඇත. 
13. ඒවා පර්යන්ත ය්රෝටීන න න ක ය.. 
14. යබ යහ මයක්ම ස කපූර්ණයයන්ම ගිලුම  පා්ප ල ය්රෝටීන න වල 
15. ජලකාමී නාලිකා සි තය. 
16. ශ්ාකනය වූ යකිය කායබෝහයියේට් දාම 
17. ය්රෝටීන න වල මන පි  පෘෂ් ය  සවිවී ඇත. 
18. ඒවා ේලයියක ය්රෝටීන න ය.. 
19. යප ස්යප ලාපිම වල  බැදුම  යකිය කායබෝහයියේ  දාම 
20. ේලයියක ලිපිම ය.. 
 කෘතය 
21. ජීවී සසල වල සසල ප්ලාස්මය ව  කිීමම මගින් 
22. බි ස්සසලීය පරිස්ය අන්තඃසසලිය සංක ක වලින් යභ  සකව යවන් ක්යි. 
23. ව්ණීය පා්ගමය ය.. 
24. සසලයේ පැවැත්ම සදහා අවශ්ය ද්රවය හුවමාුවව යාමනය ක්යි. 
25. ප්ලාස්ම ප ලය න ල ගි පම  ය්රෝටීන න 
26. සසල හන්නායගන  
27. කසන්න සසල එකියනක හන්නා ගැීමම  වැදගත් ය.. 
28. යහෝයමෝන  
29. ස්නාු  ස කය්රේශ්ක 
30. ්ර සශ්ක් ස ක්න ය්රෝටීන න වැනි 
31. විශිෂ්ඨ සජව ්සායනික ද්රවය සම  අන්තර් ක්රියා සාහා ඇතැ ක ය්රෝටීන න අ  
32. ්ර ස්ාහක යලස ක්රියා ක්යි. 
33. ඇතැ ක ය්රෝටීන න සමහ් සසල සැකිලි තන්න වල  
34. ස කබන්ධ වී සසලයේ හැමය පවත්වා ගැර්ම  උපකාීම ය.. 
35. ප ලයේ ඇ ස ඇතැ ක ය්රෝටීන න එන්සයිම යලස ක්රියා ක්යි. 

 

                                                                          35 x 4  -       140 

    Diagram                                                                             10 

                                                                                            150  
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6) I. සසල වක්රය යම  ඩාමක්ද. 

1.  එක් සසල විභාජනයක අවසානයේ සි  ඊල  සසල විභාජනයේ අවසානය යතක් 

2. සසලයක සිදුවන සිදුවී ක අම පිවෙයවල සසල වක්රයයි  

II.  සසල වක්රයේ අවධි සහ එි  ්රධාන විසන් ක විසත්් ක්න්න. 

 ්රධාන කලා 02 යි 

1. අන්තර් කලාව  

2. අනූනන කලාව  

අන්තර් කලාව කලා න නක  යබයහ. 

 3. G1 ,    S   හා   G2 

4. G1 ි  හ ය්රෝටීන න සංස්ය්ශ්ණ / සසල ඉන්ද්රයිකා නිපදය.. 

5. S කලාව සාහා අතයාවශ්ය ය්රෝටීන න යමම අවධියේ නිපදය.. 

6. S අවධියේ  හ DNA ්ර සවලිත විම සහ ි ස්ය ෝන ය්රෝටීන න සංස්ය්ශ්නය සිදුය.. 

7. ි ස්ය ෝන ය්රෝටීන න මත DNA යවලී යක්ර මටීන න් සාදයි. 

8. G2 අව ඇයේ හ  සසල ඉන්ද්රිකා යමන්ම / සසල වර්ධනය සිදුය.. 

9. ය්රෝටීන න සංස්ය්ශ්නය සිදුය.. 
10. යක්න්ද්ර යහහ හවි ක්නය ය.. 

11. පිරික්සු ක ස්ාාන G1 ,G2, M කලාවල පිි  ා සසල වක්රය පාලනය ක්යි. 

12. අනූනන කලාව  /  M කලාව 
13. අනූනනය යම  එක් මාතෘ නයෂ්ියයකින් ්රය.ණිකව සර්වසම දුි තෘ නෂ්ිය යදකක් නිපදවයි. 
14. අනූනනය, ්රාක් කලාව, යප්යයෝග කලාව, යයෝග කලාව  හා වියයෝග කලාව යලස දක්වයි. 
15. ්රාක් කලාව  
16. යක්ර මැටීන න් තන්න  යකිය වීම හා කනක ක වීම මගින් කනවී වර්ණ යහහ බව  පත්ය.. 
17. නයෂ්ියකාව අන ුවදහන් ය.. 
18. වර්ණයහහ යසන්යර මිය්ය මගින් ස කබන්ධ වී සයහෝද් වර්ණයහහාංශ් යලස යපයන්. 
19. යක යහසින් න ක වියශ්ේෂිත ය්රෝටීන න මගින් සයහෝද් වර්ණයහහාංශ් වල බාහු බැ ඇ ඇත. 
20. අනූනන තන්න ව සි හම ක් කභ ය.. 
21. යක්න්ද්ර යහහ සසලයේ ්ර සවිුවහධ ්ැව යදස  කලනය ය.. 
22. යප් යයෝග කලාව  
23. නයෂ්ියක කව්ණය බි ඇ යයි. 
24. කයින යකෝර් න ක වියශ්ේෂිත ය්රෝටීන න මගින් එක් එක් වර්ණයහහාංශ් වල යසන්යර මිය්ය 

අසල හ ස කබන්ධ ය.. 
25. කයින යකෝර් වල  ක්ෂුද්ර නාලිකා වර්ණයහහ ඉ ඇරිය  හා පසුපස  කලනය ය.. 
26. යයෝග කලාව  
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27. යක්න්ද්ර යහහ ්ර සවිුවහධ ්ැව යදස  ලගා ය.. 
28. එක් එක් ්ැවයේ සි  සම දු්කින් පිි ිය යයෝග කලා තලය යලස හදුන්වන ස්ාානයක  

වර්ණයහහ පිි  යි. 
29. සිම වර්ණයහහයක්ම යසන්යර මිය් යයෝග කලා තලය මත පිි  යි. /මධයතලයේ 
30. වියයෝග කලාව 
31. සයහෝද් වර්ණයහහාංශ් යසන්යර මිය්යයන් යවන්ය.. 
32. කයින යකෝර් වල  ස කබන්ධ වූ ක්ෂුද්ර නාලිකා යකියවී වර්ණයහහාංශ් ්ර සවිුවහධ ්ැව යදස  

ඇයහ. 
33. කයින යකෝර් වල  ස කබන්ධ යන වූ ක්ෂුද්ර නාලිකා  ඇු  වීම නිසා සසලය  ඇගින් වැිවය.. 
34. අන්ත කලාව එ 
35. ්ර සවිුවහධ ්ැව වල ඇ ස එක් එක් වර්ණයහහ කට් ල ව ා නයෂ්ිය කව්ණය නැවත සියහ. 
36. නයෂ්ියකාව නැවත යපයන්. 
37. එකියනක  ්රාය.නිකව සර්ව සම වූ දුි තෘ නයෂ්ිය සියහ. 
38. සසල ප්ලාස්ම විභාජනය 
39. අන්ත කලාව අවසාන වන වි  සසල ප්ලාස්ම විභාජනය ක් කභ ය.. ්ර ය.ණිකව සර්ව සම 

දුි තෘ සසල යදකක් නිපදවයි. 
40. සත්ත්ව සසල වල හ යේදන ඇලියක් ඇ සවීයමන් ද 
41. ශ්ාක සසල වල සසල තලයක් සි හයමන් දසසල ප්ලාස්මය යදක  යබ හයමන් යමය 

සිදුය.. 

 

උපීමම 38 X 4= 150 

7). a. හරිතලවබේ වුහය විස්තර ාරන්න 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. හවි උත්තල කාකයක හැම සය 

2. ප ල යදකකින් ව ුන ඉන්ද්රිකාවකි. 

3. පි ත හා ඇන ලත ප ල සිනිදුය 

 

පි ත ප ලය 70s ්යිබයසෝම 

පංජ්ය 

අන්තර් ප ලමය අවකාශ්ය 

පිෂ්ඨ කණිකා 
ලිපිම යගෝලිකා 

ඇන ලත ප ලය 

්ැනාව 

අන්තර් ්ැනා සුස්ත් 

පංජ් කණිකාව 

කක්රීය DNA 

රූප ස හන  ලඩා  8 
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4. ප ල යදක අත් පු  අවකාශ්ය  

5. අන්තර් ප ලමය අවකාශ්යයි 

6. ඇන ලත ප ලය  ඇන ල සන් පංජ්ය ඇත. 

7. හරිතලවය න ළ යවනත් ප ල පහධ සයක් ඇත. 

8. ඒවා තයිලකායිම ය.. 

9. ය කවා අන්තර් ස කබන්ධිත මිව සාදයි 

10. තයිලයක යිම ප ල මත 

11. ්රභාසංශ්්ය්ෂක වර්ණකවලින් සිදුම   

12. ්රභාපහධ ස යලස හදුන්වන සර්ර්ණ ඇත. 

13. පතයිලයක යිම ප ල එක මත එක පිි  ා  

14. පංජ් කනිකාවක් සාදයි 

15. පංජ් කණිකා අන්තර් පංජ් කණිකා සුස්ත් මගින් 

16.  එකියනක ස කබන්ධ වී ඇත. 

17. පංජ්ය න ල කක්රීය DNA , 

18. 70s ්යියබ යසෝම 

19. පිෂ්  කණිකා 

20. ලිපිම බි ඇ ස ඇත. 

b. හබලෝාය ,ත රදණ සවතිකන රතිකක්රියව විස්තර ාරන්න. 

1. කයලෝකයේ යපෝය ෝන, වර්ණක මත ගැටීන ම නිසා 

2. ්රභාපහධ ස II ි  ඉයලක්යරෝන 

3. අධිශ්ක් ස මට් මක  උහ හපනය ය.. 

4. එම ඉයලක්යරෝන ්රභාපහධ ස II ි  ්රාාමික ඉයලක්යරෝන ්ර ස්ාහකයා මගින්  ්ර ස්හනය ක් 

ගීම. 

5. එන්සයිම උත්යප්රිත ්ර සක්රියා මගින්  

6. ජලය වියේදනය වී  
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7. O2 හා  H+ අයන හා ඉයලක්යරෝන නිදහස් ක්යි 

8. එි  හ  නිදහස් වන ඉයලක්යරෝන උහ හපනය ුන ්රභාපහධ ස II  (P680)  උදාී න කිීමම සදහා 

යය දවයි. 

9. යපෝය ෝන යලස වර්ණක මත ගැය න කයලෝක කි්ණ නිසා ්රභාපහධ ස I (P700) ි  ඇ ස 

10. ඉයලක්යරෝන අධිශ්ක් ස මට් මක  උහ හපණය ය.. 

11. උහ හපනය ුන ඉයලක්යරෝන ්රභාපහධ සi ි  ්රාාමික ඉයලක්යරෝන ්ර ස්ාහකයා විසින් 

්ර ස්හනය ක්ම  ලබයි. 

12. ්රභාපහධ ස II උහ හපනය වී නිදහස් ුන ඉයලක්යරෝන ්රභාපහධ ස II ි  ්රාාමික ඉයලක්යරෝන 

්ර ස්ාහකයායේ සි   

13. ඉයලක්යරෝන ්ර ස්ාහක යරේණියක් හ්හා ගමන් ක්  

14. ්රභාපහධ ස I යවත  පැමිණ උහ හපනය ුන ්රභාපහධ ස I උදාී න ක්යි. 

15. යමයලස ඉහළ ශ්ක් ස මට්මක සි   පහළ ශ්ක් ස මට් මක  ඉය්යරෝන පැමිණීය ක  හ නිදහස් 

ුන ශ්ක් සය ATP සංශ්්ය්ෂණය  යය දවම  ලබයි.  

16.යමය ්රභායප ස්යප ්යිලීක්ණය යයි 

17. ්රභාපහධ ස I ි  ද උහ හපනය  ලක්වී , එි  ්රාාමික ඉයලක්යරෝන ්ර ස්ාහකයා මගින් 

්ර ස්හනය කළ ඉයලක්යරෝන යවනත් ඉයලක්යරෝන ්ර ස්ාහක යරේණියක් හ්හා ගමන් ක් 

18. NADP බක්සිහ්ණය ක් NADPH සාදයි. 

19. යමම බක්සිහ්ණ ක්රියාවලිය NADP රිමක්යට්ස් එන්සයිමය මගින් උත්ය්රේ්ණය ක්යි. 

     උපීමම 38 X 4= 150 

 

8) සජව පරිණාමය පිවෙබදව  ඉ ඇරිපත් ක් ඇ ස වාද යකියයයන් පැහැ ඇලි ක්න්න 

1.   හර්ක කාලයක් මු ප්ය්  ප් කප්ායවන්  ප් කප්ාව   

2. ගහනයක් න ල සිදුවන ්රය.ණි සංු  සයේ යවනස් වීමක් පරිණාමයයි  
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යමය පැහැ ඇලි කිීමම  පරිණාම වාද වැදගත්ය 

3. ලැමාක් වාදය 

4. මාවින්-යව ලස් වාදය /ස්වාභාවික ව්ණ වාදය 

5. නව මාවින් වාදය න ක පරිණාම වාද ඉ ඇරිපත් ක් ඇත 

ලැමාක් වාදයේ හ  

6. ලැමාක් විසින් ඉ ඇරිපත් ක්න ල හ 

7. මූලධර්ම 2කි. වහ් හා අවහ්ය 

8. පරිචිත ලක්ෂණ ස කය්රේෂණය 

වහ් හා අවහ්යේ හ  

9. යහහයක නි්න්ත්යයන් භාවිතා ක්ම  ලබන අවයව ක්රමයයන් විශ්ාලව හා  ශ්ක් සමත්ව 

වර්ධනය ය. 

10. ඒවා භාවිත යන ක්න වි  හ ඒවා පරිහාණිය  පත්ය. 

11. උදා- ඉහලින් පිි ිය අන වල යක ළ කමා කිම   යගල  ඇක් කිරිම යබ්ල  ඇු  ජි්ාෆ් 

ඇ සවීම 

12. පරිචිත ලක්ෂණ ස කය්රේෂණය 

13. පරිස්යේ අවශ්යතා වල  ගැලයපන පරි ඇ ජීවීහු  තම ජීවිත කාලය න ල හ  අම වර්තන 

ඇ සක්ගීම 

14. යමම අම වර්තන තම ්රජනිතයන්  ස කය්රේෂණය කිීමය ක හැකියාව ද්යි 

15. එම නිසා ජනිතයයෝ එම පරිස්ය න ල වමා යහ  ඇන් අම වර්තීව ජීවත් ය.  

16. උදා- කහා්  ගැීමම සදහා ප් කප්ා ගනණාවක්  සස්යසේ යබ්ල   ඇු  කිීමම නිසා   ඇු  

යබ්ලක්  හා  යප්ශීමය යගලක්  ද්ණ වර්තමාන ජි්ාෆයයෝ ඇ සවිය 

17. මාවින්-යව ලස් වාදය/ස්වාභාවික ව්ණ වාදය 

18. ගහනයක සිියන වියශ්ේෂයක  අයත් සාමාජිකයන්  අත්  ්රය.ණික විවිධත්වයක් ඇ ස බව 

/ ්රයේදන 

19. සිම වියශ්ේෂයක්ම පරිස්ය  ද්ා ගත හැකි ්රමාණය  වමා වැිව ජනිතයන් බිි  ක්න බව  

නිරික්ෂණය ක්න ල හ. ඉහත නිීමක්ෂණ මාවින් විසින්  ස්වාභාවික ව්ණ ක්රියාවලිය 

පැහැ ඇලි කිීමම   පහත පරි ඇ සදහන් යලස විස්ත් ක්න ල ඇ. 

20. ගහනයක සමහ් කය.ණික ග ස  ලක්ෂණ වමා යහ  ඇන් පැවැත්ම   සහ 

21. ්රජනනය  යහේන ය. 

22.  එය බුනන්  ත්ගයේ හ වමා සාර්ාක වීම  වැදගත්ය 

23. එවැනි  ි තක් ග ස ලක්ෂණ ත්ගයේ හ  සාර්ාක වන ජීවින්  

24. පැවැත්ම   සහ වැිව ජනිතයන් සංඛ්යාවක් නිපදවීම  වැදගත්ය 

25. යමය උචියතෝන සයයි 

26. උචිත ලක්ෂණ සි ත ජීවින්   යන නැී  පැවැත්ම  හා  

27. ්රජනනය  ඉහළ විභවතාවයක් ඇත 

28. ය ක අම ව  ි තක් ලක්ෂණ ගහනයේ ප් කප්ා ර්පයක් බස්යසේ වැිවවීම සිදුය. 

එවැනි ි තක් ලක්ෂණ යලස  
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29. වියලෝපිකයන්යගන් යබ්ීමම / ක්ක්ෂා වීම 

30. පීමාකාීම තත්ව වල  බය් ත්න   හම. 

31. කහා් ලබා ගැීමම. 

32. ය්ෝග වල  ්ර සය්ෝධිතාව. 

33. සංයසකන  ස කභාවිතාව. 

34. නිපදවන ජනිතයන් සංඛ්යාව. 

35. එවැනි ි තක්  ග ස ලක්ෂණ  ස්වභාවික  ව්ණය  ලක්ය.. 

36. නව මාවින් වාදය යමය 

37. කා්ස් මාවින්යේ ස්වාභාවික ව්ණ වාදය හා  

38. ජීවීන්යේ කය.ණිය පැහැ ඇලි කිීමම   පදනම වූ /යමන්මලීය හා ගහන  ්රය.ණිය පිලිබද 

දැම ම  සයමෝධානයක් යලස හැ ඇනවිය හැක. 

උපීමම 38 X 4= 150 

 

9.යකිය ස හන් ලියන්න 

සසල සන්ධි 

1. යාබද සසල වල  

2. යාබද ප්ලාස්ම ප ල ස කබන්ද ක්න වුහය 

3. ඒවා ඍජු යභ  සක ස කබන්දතා සි ත ්රයහශ් හ්හා  

4. අන්තර්ක්රියා හා සන්නිය.දනය ක්යි 

   කකා් 3කි 

5. තද සන්ධි 

6. යාබද සසල වල ප්ලාස්ම ප ල විශිෂ්  ය්රෝටීන න මගින් බැද තබා ගීම 

7. ය කවා සසල ව ා  සන්ත සක  යලස මුද්රා සාදයි 

8. අන්තර්සසලීය අවකාශ් න වෙන් බි ස්සසලීය ත්ලය කාන්දු වීම වලක්වයි 

9. උදා-සය ක අපිඡදය 

10. කසක්ත සන්ධි/නැංු ් ක/Desmosomes 

11. යාබද සසල වල සසල සැකි්ල 

12. අතැමැ ඇ සූත්රිකා මගින්  

13. යාන්ත්රිකව ශ්ක් සමත්ව ස කබන්ධ කිීමම 

14. උදා- යප්ශි ප කය 

15. ි දැස් සන්ධී/සන්නිය.දන සන්ධි 

16. එක් සසලයක සි  යාබද  සසලය  

17. සසල ප්ලාස්මීය නාලිකා සපයයි 

18. වියශ්ේෂිත ප ලමය ය්රෝටීන න වලින් සිදුම  ජිද්ර හ්හා 

19. අයන,ී නි,ඇමැයියනෝ අ කල,සංඥයනා හුවමාුව  විය හැක  
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20. උදා- හෘත් ප කය/සත්ත්ව කලලය 

 

Any 15 × 4 = 60 

b. වර්ත,ණන වර්ගීාරණ සද්ධතිකය හණ එහි සදන,  

1. ්රධාන වශ්යයන්  පාදක වී ඇත්යත් අ ක ජීව විදයාය.  ී ර  ඇු  ව සහ 

2. ජීවින්යේ පරිණාමික බන්ධුතා  පිවෙබද ඇ ස නව යත ්න ුව  මතය. එන ක 

3. වැදගත් ජානවල DNA ි  භෂ්ම අම පිවෙයවල 

4. මයිය  යක න්ඩ්රියා හා හරිතලව වල DNA ි  භෂ්ම අම පිලියවල 

5. ්යියබ යසෝම  RNA හා භෂ්ම අම පිලියවල 

6. සුලබ ය්රෝටීන න වල ඇමැයියනෝ අ කල අම පිලියවල 

7. සසලීය සංක ක වල අ ක වුහය 

 

                                             Any 7 × 4 = 28 

c. නිර්වණයු ශ්වසනය 

1.  අ ක O2  නැ සවි  

2. ේලුයකෝස් බිද දැමීම නිර්වාු  ශ්්වසනය ය. 

3. සයි යස ලයේ ඇ ස එන්සයිම මගින්  යාමනය ක්යි 

4. අ ක O2  නැ සවි  පයිුවය.ට් අ වල  තවදු් ත්  බිද වැියය  යන හැක 

5. නිපදවූ   ATP   ශ්ක් ස අවශ්යතාව සුර්ා  ගැීමම  යය දාගීම 

6. පැී ම  O2  නැ සවි  ATP නිපදවීය ක ක්රමයක් ය. 

7. පයිුවය.ට් මගින් නිපදවූ  අන්තඵල අම ව පැී ම කකා් යදකකි 

8. එ ස් ඇ්යක යහ ් පැී ම 

9. ලැක්ියක් අ කල පැී ම ය. 

10. ලැක්ියක් හා එ ස් අ කල  පැී ය ක හ පළමු පියව් ේලයියක ලිසියයි 

11. එවි  එක්  ේලුයකෝස් අ වක් පයිුවය.ට් අ  2 ක්, ATP  අ  2ක්    හා  NADH  අ  

2ක් බව  හැයර් 

12. මධයසා් පැසවීය ක හ පයිුවය.ට් පියව් 2ක  දායක ය. 

13. පළමු පියවයර් හ ඇසි ැ්ිවහයිඩ් බව  CO2  අ වක් නිදහස් ක්මින්  පත්ය. 

14. යදවන පියවයර් හ ඇසි ැ්ිවහයිඩ්          එතයනෝ්  බව  NADH භාවිතයයන්  

බක්සිහ්ණය ය. 

15. අවසාන H ්ර ස්ාහකයා            ඇසි ැ්ිවහයිඩ් ය 

16. උදා- යබ යහෝ බැක්ටීන රියා / යීස්ට් 

17.  ලැක්ියක් අ කල පැී ය ක හ පයිුවය.ට් ඍජුවම අන්ත ඵලය  යලස  ලැක්ියක් අ කල බව  

NADH මගින් බක්සිහ්ණය ය.  
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18. යමි  හ CO2  නිදහස් යන ය. 

19. එමනිසා H ්ර ස්ාහකයා කාබනික සංයයෝගයකි 

20. උදා- සමහ්  ඇලී් හා බැක්ටීන රියා / ලැක්ියක් අ කල බැක්ටීන රියා 

 

                                                          Any 16 × 4 =64 

 

 

 

මුලු ලඩා  60 +28 + 64 = 150 
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