




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'

Ôùka w;r úúO;ajhla mj;sk úúO ks¾Kdhl fõ' tjeks ks¾Kdhlhla fkdjkafka my; ljrlao@
1' ;ru
2' j¾Okh
3' wdldrh
4' yevh
5' jdiia:dk

02'

c,fha we;s .=Kdx.hls i¾j ksmqK;djh" ta i|yd jeo.;a jkafka my; ljrlao@
1' wêl ú,hkfha .=ma;;dmh
2' fldaKSl wkqjla ùu
3' c,fha we;s O%eùh;d .=Kh
4' wêl úYsIaG;dm Odß;dj
5' c,fha we;s wvq ÿiai%dú;djh

03'

ksjerÈ m%ldYh f;darkak'
1' weuhsfkda wï, ish,a,u WNh.=Ks;dj fmkajhs'
2' weuhsfkda wï,hl ldfndlais,a ldKavh we,alhs,a ldKavh yd weuhska ldKavh muKla fõ'
3' fld,ecka fm%daákhls' th oaú;shsljHqyh iys;hs'
4' CIqødka;% wx.=,sld wmsÉPo ffi, j,ska vhsfmaghsv" g%hsfmmaghsv yd weuhsfkda wï, wjfYdaIKh
lrhs'
5' i;=ka iïnkaOj ish¨ weuhsfka wï, w;HjYH A.A fõ'

04'

,elaála wï, meiSu uOHidr meiSfuka fjkia jk uQ,sl lreKla jkafka my; l=ulao@
1' ihsfgdfida,fha isÿfõ'
2' Wmia;r fmdiafmdrhs,l
s rKh ùu'
3' NADH TlaislrKh ùu'
4' wjidk bf,lafg%dak m%;s.%dylhd ldnksl ixfhda.hla fõ'
5' ldfndlais,a yrKh

05'

nysIa ffi,Sh mQrlh
1' Ydl yd i;aj ffi,j, msysghs'
2' jvd;a iq,N .a,hsfldfm%daàkh fld,ecka fõ'
3' ffi, w;r øj ldkaÿùu j<lhs'
4' i;aj ffi,hg yevhla ,ndfohs'
5' CIqø kd,sld" CIqø iQ;sld yd .a,hsfld fm%daàk j,ska iEÿKq cd,dldr jHqyhls'

06'

ffi, úNdckfha § ÿys;D ffi, fj; uõ ffi,fhka .uka fkdlrkafka my; ljrlao@
1' kHIaÀldj
2' rhsnfidau
3' yß;,j
4' uhsfgdfldkaä%hd
5' f.d,a.sfoay

1

07'

ffi, jl%fha G2 wjêh yd iïnkaO jkafka my; ljrlao@
1' G2 l,dfõ § muKla fm%daàk ixYaf,aIKh isÿfõ'
2' flakøa sld m%;sj,s;h isÿfõ'
3' th G1 S G2 G0 f,i wjê 4 lg fnfoa'
4' ysiafgdaka DNA jgd t;Sfuka fl%dueàk idohs'
5' tu wjêfha § ysiafgdala fm%daàk ixYaf,aIKh fõ'

08'

tkaihsu j, ,dCIKsl .=Khla fkdjkafka my; ljrlao@
1' ffcj W;afm%arl ùu
2' m%;sls%hdjl ils%hk Yla;sh jeä lsÍu'
3' fndfyda tkaihsu W;afm%arl m%;sls%hd m%;Hdj¾; fõ'
4' Wmia;r úYsIaG fõ'
5' m%;sls%hdfõ § jeh fkdfõ'

09'

ldnksl wkq wffcj f,i ixYaf,aIKh úh yels njg idCIshla fyda u;hla fkdjkafka my; ljrlao@
1' .sksl÷ msmsÍïj, § ldnksl wKq ixiaf,aIKh
2' CIdÍh uxlvj, ldnksl wkq ixiaf,aIKh
3' Tlaisydrl jdhq j,g úoHq;a mq<sÕ=jla heùfuka ldnksl wkq ixiaf,aIKh
4' m%dla ffi,h ;=, ldnksl wkq ixiaf,aIKh
5' wdÈ jdhqf.da,fha jdhQka m%;sls%hdlr ir, ldnksl wkq iE§u'

10'

my; È we;s isoaëka yd wod, ld, jljdkqj w;r fkd.e<fmk iïnkaO;djh jkafka my; ljrlao@
wod< isoaêh
bfhdakh $ hq.h
1' m%NdixYaf,aIlhskaf.a iïNjh
fm%dfgfrdfidhsl
2' Wr.hska ìysùu yd úlrKh
mekrfidhsl
3' mrd.k ldrl lDñkaf.a úlrKh
isfkdfidhsl
4' iqkHIaÀl ffi, iïNjh
fm%dfgfrdfidhsl
5' mDÓúh iïnjh
fyaähka

11'

cdkj, bkafg%dak b;d l,d;=rlska ;sfnk Ôù >khla fkdjkafka my; ljrlao@
1' Nostoc
4' Escherichia coli

12'

2' Salmonella typhi
5' Anabeana

3' Thermococcus

ffi, ì;a;s ix>glhla f,i is,sld wvx.= jk Ôúfhl= i;= ,CIKhla fkdfjkafka my; ljrlao@
1' lrÈh yd ñßÈh jdiSka ùu
2' foayh w;smsys; jk fldgia follska hqla; ùu'
3' nyq ffi,sl ùu
4' m%Ndixiaf,aIl ùu
5' ixÑ; wdydr ls%fida,eñkdßka ùu'

13'

îcYdl j, jeo.;a ,CIKhls" îc ksmoùu' Bg wu;rj ;sìh hq;= ;j;a jeo.;a ,CIKhla jkafka
my; l=ulao@
1' úIu rEmS mrïmrd m%;Hdj¾;kh
2' äïn yd wKav ksmoùu'
3' îcdkq ìcdkqOdkS ;=, ksmoùu'
4' uq,a oeÍu
5' m;%j, mßkduh

14'

ms<sfh, lr we;s wkaùCISh lodjla wkaùCIfhka neÆ úg YsIHfhl=g idjdr È,Sr iQ;%sld iuÕ" úfYaI
iQ;s%ld u; fmdl=re f,i ieliS we;s nyS¾ckH îcdkq ksÍCIKhg yels úh' fuh my; ljrla úh
yelso@
1' Mucor
4' Shelf fungi / rdlal y;=

2' Chytridium
5' Penicillium
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3' Rhizopus

15'

my; ,CIK ms<sfj,ska ork Ôùka we;=<;a ms<s;=r l=ulao@
fujq," m%djrKh " wxYmdÈld" mxp wßh iuñ;sh
1' l+ve,a,d" yïfn,a,d" Planaria, Star Fish
2' .evú,d" Taenia, Nereis, uqyqÿ lelsß
3' .evú,d" f.d¨fn,a,d" Nereis, Nx.=r;drldjd
4' Nereis " nQj,a,d" .evú,d" uqyqÿ blsß
5' .evú,d" yïfn,a,d" l+ve,a,d" Hydra

16'

iuyrekaf.a ckaudkq ixfiapkh wNHka;rj o ;j;a jeä fofkl=f.a ckaudkq ixfiapkh ndysrj o"
isÿlrk mDIaÀjxYsl ldKavhla fkdfmkajk ,CIKhla úh yelafla my; ljrlao@
1' ixprkhg jr,a orhs'
2' fldr,j,ska foayh wdjrKh ù we;'
3' wKavc ùu'
4' wKav c,dnqc;dj
5' W;ama,djl;dj md,khg jd;dY oeÍu

17'

Nephrolepis , Selaginella yd Cycas hk Ydl ms<sn|j fmdÿ jkafka my; i|yka ljrlao@
1' ckaudKq Ydl tal .Dys fõ'
2' úIu îcdkql fõ'
3' iÑ; wdydrh msIaGh fõ'
4' ffi,u jdyskS orhs'
5' ckaudkq Ydl iajhxfmdaYs fõ'

18'

Ydl m%frdayhl m%d:ñl j¾Okh ms<sn|j ms,s.; fkdyelafla ljrlao@
1' m%d:ñl j¾Okfha § l| Wiska jeäfõ'
2' m;%" m;% uQ,dlD;s j,ska j¾Okh fõ'
3' l| foig muKla w.%ia: úNdclh u.ska kj ffi, lmd yßhs'
4' lf|ys Wi jeäùu;a iu`. jg m%udKh o jeäfõ'
5' úNdclfhka we;s lrk kj ffi, Èlaùfuka miqj úfNaokh fõ'

19'

my;
1'
2'
3'
4'
5'

§ we;s ffi, o¾Yh iuÕ tlÕ úh fkdyels m%ldYh l=ulao@
ish¨ Ydl j, olakg ,efí'
,s.aksN+; ffi, ì;a;s iys;h'
l+ yryd c,h tl ffi,hl isg hdn| ffi,hg .uka lrhs'
wÔú ffi, fõ'
hdka;s%l ikaOdrkhla imhhs'

20'

oaúîc m;s% Ydlj, oaú;shsl j¾Okh yd iïnkaO;djla fkdue;af;a my; ljrlao@
1' md¾Yaúl úNdclj, ls%hdj ksid isÿfõ'
2' j,al leïìhu u.ska msg;g ;o >k msg wdjrKhla idohs'
3' ldYaÀh l|l ikd, leïìhu úfNaokh jQ ;ks ffi, ia;rhla orhs'
4' ikd, leïìhu wLKav is,skavrhla f,i mj;S'
5' uqf,ys j,al leïìhu mßpl%fha ndysr ia:rfhka yg .kS'

21'

uDÿ oejfhys olakg fkd,efnkafka ljrlao@
1' ffi,u ;ka;=
2' ffi,u jdysks
3' ffi,u jdyldN
4' ffi,u uDÿia:r
5' ,s.aksN;
+ ì;a;s iys; ffi,

3

22'

my; § we;af;a Ydlhla ;=, isÿjk lsih
s ï ffcùh ls%hdj,shl mshjr lSmhls'
+
K ikaoHh l,ams;hg wkqj th isÿjk ksjerÈ wkqms<sfj, f;darkak'
a.
b.
c.
d.
e.

md,l ffi,j, Y=kH;dj jeäùu
wmsp¾óh ffi,j,ska md,l ffi, ;=,g wdi%e;sfhka c,h we;=,a ùu'
md,l ffi,j, c, úNjh wvqùu'
hdn| wmsp¾óh ffi,j,ska md,l ffi, ;=,g ils%hj K+ we;=¨ ùu'
mQáldj újD; ùu
fuu m%ldY w;r i;H jkafka"
1' a,b,c,d,e
2' b,d,c,a,e
3' b,c,d,a,e
4' d,a,c,b,e
23'

wdrïNl úY=k;djfha mj;sk Ydl ffi,hla ixY=oaO
c,fha .s,ajQ úg § tu ffi,fha Ψ , Ψ𝑠 yd Ψ𝑃 úp,kh
jk wkaou my; m%ia:drfhka oelafõ'
X,Y,Z hk f¾Ld ksjerÈj kï lr we;af;a l=uk jrKh
uÕskao@
1.
2.
3.
4.
5.

X
Ψ
Ψ𝑠
Ψ𝑝
Ψ𝑝
Ψ

Y
Ψ𝑝
Ψ
Ψ𝑠
Ψ
Ψ𝑠

5' d,c,b,a,e

MPa

Z
Ψ𝑠
Ψ𝑝
Ψ
Ψ𝑠
Ψ𝑠

24'

maf,dahu mßixl%uKh yd iïnkaO tlÕ fkdúh yels m%ldYh l=ulao@
1' maf,dahu hqIfha nfrka 30] la iqfl%daia wvx.= fõ'
2' ialkaO wdlkaO m%Njhla f,i fukau wmdhkh f,i ls%hd lrhs'
3' tlu fmfkarkd,h ;=,ska oaú ÈYd;aulj maf,dahu hqI mßjykh fõ'
4' iuyr úfYaIj, m;% udOH ffi,j, isg fmfkar kd, tall ;=,g ma,diau nkaO yryd iSks úirkh
fõ'
5' wmdhkfha § iSks wls%hj yr lrhs'

25'

Ydl úiska my; uQ,øjH Wrd.ekSu ksjerÈj olajd fkdue;s m%;spdrh l=ulao@
1.
2.
3.
4.
5.

26'

uQ,øjH
𝑀𝑔
𝐵
𝑀𝑂
𝑃
𝐶𝑢

Wrd .kakd iajrEmh
𝑀𝑔2+
𝐵 3+
𝑀𝑂𝑂42−
𝐻2 𝑃𝑂4−
𝐶𝑢+

my; tajdhska i;H m%ldYh f;darkak'
1' mßk; wjia:dj, Pogonatum j, îcdkqYdlh iajdëk iajhxfmdaYS f,i Ôj;a fõ'
2' Selaginella cdhd ckaudkq Ydlh talffY,sl uQ,dN orhs'
3' Nephrolepis ys <má îcdkqYdlh úlikhg wjYH fmdaIKh ckaudKqYdlfhka ,nd .kS'
4' Cycas mrd. lksldj tal ffi,slh ;s% kHIaÀlh'
5' wdjD; îcl l,,fldaIh tal ffi,slh' kHIaÀ 8la orhs'
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27'

ks,a wdf,dalm%Nd m%;s.%dylj, m%;spdrhla fkdjkafka my; ljrlao@
1'
2'
3'
4'
5'

m%Ndj¾;kh
wdf,dal fm%arkh u.ska mQáld újD; úu
fijk uÕ yeÍu
îcdOrh Èlaùu ksfYaOkh
Ydl m%frdayh wdf,dalh foig j¾Okh ùu

28'

úúO wd;;sj,g m%;spdr jYfhka Ydl ;=, isÿjk my; ls%hdj,s i<lkak'
(A) ;DK m;% frda,a ùu'
(B) mg, ,smsvj, wika;Dma; fïo wï, m%udKh by< hdu'
(C) j,alh yd fþoia;rh iE§u
by; A B C ls%hdj,s iïnkaO wd;;s wkqms<sfj,ska i|yka ms<s;=r jkafka my; ljrlao@
1' ,jK wd;;sh" kshx wd;;sh" Ys; wd;;sh
2' kshx wd;;s" YS; wd;;sh" ffcj wd;;sh
3' YS; wd;;sh " kshx wd;;sh " ffcj wd;;sh
4' ffcj wd;;sh " YS; wd;;sh" kshx wd;;sh
5' kshx wd;;sh" ffcj wd;;sh" YS; wd;;sh

29'

hdka;s%l W;af;ac i|yd Ydl olajk m%;spdr iïnkaOj jerÈ m%ldYh f;darkak'
1' iq<x wêl mßirj, jefvk Ydl j, flá weUreK l|ka we;'
2' iam¾Y ikakuk p,k WmOdkfha ffi,j, Y=k;d fjki ksid isÿfõ'
3' je,a fodvï myqr wdOdrlh jgd t;Su iam¾Ydj¾;khhs'
4' hdka;s%l ndOd ksid Ydl wdldr j, fjkia ùï m%Nd rEm ckkh hs'
5' Mimosa pudica iam¾Y l< úg m;% yelsf,a'th iam¾Y ika;ukhls'

30'

my; § we;s mgl wdldrh yd lD;H w;r ksjerÈ fkdjk iïnkaO olajd we;s m%;spdrh l=ulao@
1.
2.
3.
4.
5.

mglh
fïo mglh
wmsÉPo mglh
reêr mglh
wiaÓ mglh
fmaYs mglh

lD;Hh
wjhj kshñ; ia:dkj, r|jd.kS'
wdrCIdj
mßjykh
ikaOdrlh
p,k

31'

my; § we;s rEm igyk iuÕ tlÕ úh fkdyels m%;spdrh l=ulao@
1' D - wka;rdi¾. fukau ndysrdi¾. lD;Hh bgqlrk .%ka;hls'
2' B - wlaudfjka ms; f.k tkq ,nhs'
3' A - ms; .nvd lr .kS'
4' D - f.a ish¨ Y%djhka E Tiafia C lrd f.k ths'
5' C - ;=< § wdydr Ô¾Kh iïmQ¾Kh'

32'

my; § we;s ljrla .jhd yd fldld w;r fmdaIl iïnkaO;dj iuÕ
fkd.e<fmao@
1' iyÔjkhls'
2' tl Ôú úfYaIhlg jdis ie,fia'
3' wfkla Ôúhdg n,mEula isÿ fkdfõ'
4' fujeks fmdaIK iïnkaO;djhla fn,s wekhd iy ;,auid w;r fõ'
5' ðú úfYaI folgu jdis ,efí'
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33'

ñksia fÄGfha we;s ix>gl yd tajdfha ld¾hhka my;ska § we;' fkd.e<fmk m%;spdrh l=ulao@
1' fÄg weuhsf,aia - fmd,sielrhsv l=vd fmd,s ielrhsv yd vhsielrhsv njg m;a lsÍu'
2' Yaf,aIau, - wdydr iafkaylh
3' bñhqfkd.af,dìhq,ska - nelaàßhdjkaf.ka wdrCIdj
4' iajdrCIl - wdydr WodiSk lsÍu
5' c,h - ri ixfõok we;s lsÍug

34'

ñksia wlaudfõ lD;Huh tallh jkafka my; ljrlao@
1' wlaud LKaäld
2' wlaud wkqLKaäld
4' wlaud fldaGdrdN
5' hdlD;sl uyd NCIdkq

3' wlaud ffi,

35'

reêr ixirK moaO;s ms<sn|j my; i|yka l=uk m%ldYh ksjerÈo@
1' ish¨u wmDIaGjxYSkag újD; ixirK moaO;shla fõ'
2' ixjD; ixirK moaO;shl ieu úgu tl yDohla mj;S'
3' újD; ixirK moaO;shla we;s i;=kf
a .a iajik j¾Kl ke;'
4' újD; ixirK moaO;shla we;s i;=kaf.a ysfuda jid ;r,h YsrdflaYkd,sld yryd wdmiq yDohg .,hs'
5' mDIaGjxYS ixirK moaO;shl we;s reêr jdyskS j, reêr .,kh oaúÈYd;aulj isÿfõ'

36.

ECG igyk ms<sn| wi;H jkafka"
1' yD;a ikakdhl moaO;sfha widudkH;d y÷kd .ekSug WmldÍ fõ'
2' m%Odk ;rx. 05 la we;'
3' P ;rx.h l¾Ksld úO%ejkh lrhs'
4' QRS ;rx. ixlS¾Kh fldaIsld úO%ejkh fmkakï
q lrhs'
5' T ;rx.fhka l¾Kld yd fldaIl
s d bys,a ùu ksrEmKh fõ'

37'

jid moaO;sh ms<sn|j jerÈ m%ldYh f;darkak'
1' ma,sydj yd ;hsuih jid wjhj fõ'
2' jid .eá;s iïnkaO mgl yd iqÿ reêr ffi, j,ska ;ekS we;'
3' jid jdyskS ;=, lmdg we;'
4' jid j, ixhq;sh reêr ma,diaudfõ ixhq;shg iudkh'
5' jid jdyskS ì;a;sj, ßoauhdkql+, ixfldapk yd lxld, fmaYs ixfldapk u.ska jid ;r,h p,kh
lrhs'

38'

fmkye,s jd;kh ùfï hdka;%Kh yd fkd.e,fmk m%ldYh f;darkak'
1' wdYajdih yd m%diajdih u.ska jd;k ls%hdj,sh isÿfõ'
2' wdYajdifha § Wrial=yr mßudj jeäfõ'
3' m%dYajdifha § fmkye,sj, isg jdhqf.da,hg jd;h weo .kS'
4' úfõlS úg wka;¾ m¾Y=l fmaYs yd uyd m%dÖr fmaYs ixfldapk muKla m%udKj;a fõ'
5' .¾; ;=< by< Tlaiscka idkaøKhla mj;ajd .ekSug yd CO2 wvq idkaøKhla mj;ajd .eksug jd;kh
jeo.;a fõ'

39'

ñksidf.a mßÑ; m%;sYla;sh ils%h yd wls%h f,iwdldr folla mj;S' fï w;ßka ils%h m%;sYla;sh iuÕ
tlÕ úh yels m%;spdrh l=ulao@
1' T yd B ffi, iyNd.s fkdfõ'
2' fuh i;s lsysmhla muKla mj;S'
3' wod< jHdê cklhdf.ka CIKsl wdrCIdj i<ihs'
4' iajdNdúlj isÿjk wdidokhlska muKla úlikh fõ'
5' foayh ;=< iuyr T yd B ils%h ù jHdêcklhd úkdY lrhs'

40'

ñksidf.a jDlal u.ska bgq lrk ld¾hhls" reêr mSvkh hdukh lsÍu' fï i|yd my; ljrla odhl
fkdfõo@
1' ßkska
2' we,afviafgfrdaka
3' wekaðfhdafgkaisfkdacka
4' flda¾áfida,a
5' wekaðfhdafgkaiSka
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 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
fjk;a m%;spdrhla fyda m%;spdr ksjerÈ
A,B,D
A,C,D
A,B
C,D
kï
ksjerÈh
ksjerÈh
ksjerÈh
ksjerÈh
41'

m%Nd ixiaf,aIKh C4 ud¾.h yd fkd.e<fmk m%;spdrh $ m%;spdr fudkjdo@
A. m;% uOH ffi, yß;,j mxcrfha § CO2 PEP iuÕ m%;sls%hd lrhs'
B. m%:u ia:dhs M,h Tlaief,da weisfÜÜh'
C. l,dm fldmq ffi," ffi, ma,diauh ;=< RUBISCO úiska CO2 ;sr lrhs'
D. Tlaief,da weisfÜÜ l,dm fldmq ffi, ;=,§ uef,aÜ jug Tlaiy
s rKh fõ'
E. C4 Ydl wjia:d 2 lska CO2 ;sr lrhs'

42'

ñksidf.a iajhx m%;sYla;s frda.hla jkafka my; ljrla $ ljr tajdo@
A. uOq fïyh I
B. nyqcdrGHh $ multiple sclerosis
C. AIDS
D. Tiaáfhda wd;rhsÜia
E' .eiag%hsàia

43'

uq;%d iE§fï ls%hdj,sfha § fkdisÿjkafka my; ljrla $ ljr tajdo@
A. fndauka m%djr l=yrhg wêl mSvkhla Tiafia reêrh fmÍhhs'
B. jrKsh m%;sfYdaIKh u.ska isrerg wjYH øjH kej; reêr jdyskSj,g m%;sfYdaIKh fõ'
C. kd,sld wdia;rKh lrk ffi, u.ska kd,h ;=,g ils%hj 𝐻 + yd 𝑁𝐻3 i%djh lrhs'
D. wúÿr ixp,s; kd,sldfjka neyerjk ;r,h jvd;a ;kql fõ'
E' úÿr ixp,s; kd,slfõ§ 𝐾 + ils%hj i%djh fõ'

44'

m%odyl m%;spdrh iuÕ tlÕ úh yelafla ljr m%;spdro@ m%;spdrh o@
A. iyc ndysr wdrCIKhls'
B. fuys §ls%hd;aul jk ix{d wkqjls ysiageñka'
C. ydksjQ ia:dkfha iïnkaOl mgl j, wels l=U ffi, uÕska ysiaueáka i%djh lrhs'
D. r;= ùu" bÈóu muKla m%odyfha frda. ,CIK fõ'
E' wdidokh fjk;a mgl lrd me;sr hdu j<lhs'

45'

my; i|yka frda. w;ßka iakdhq moaO;sfha ls%hdldÍ;ajh ksid we;sjk frda.hla $ wdndOhla jkafka
l=ulao@ l=uk tajdo@
A. mdlskaika
B. NSfkdakaudoh
C. wd>d;h
D. CKD
E' .eiag%hsàia

46'

ñksia fud<fha ls%hdldÍ;ajh ms<s| i;H jkafka my; ljrla $ ljr tajdo@
A. wkquia;sIalh bÉPdkq. fmaYS p,k iudfhdackh
B. m¾hka; iakdhq moaO;sh yd uOH fud<h yd mQ¾j fud<h w;r f;dr;=re yqjudrej jefrda,s fia;=j
u.ska isÿ lrhs'
C. msmdih iy c, ;=,H;dj hdukh yhsfmd;e,ui u.ska md,kh fõ'
D. uia;sIalfha pd,l m%foaY u.ska lxld, fmaYs p,k kshdukh lrhs'
E' ixfõ§ f;dr;=re f;dardf.k ;jÿrg;a ieliSu uia;sIal ndyslfha úYsIaG msysàu fj; heùu ueo
fud<fha ld¾hhls'

7

47'

msáhqgß fyda¾fudak iïnkaOj tlÕ úh fkdyels m%ldY $ m%ldYh jkafka my; ljrlao@
A. i%djh lrk ish¨ fyda¾fudak ksmojd i%djh lrhs'
B. ish,a,u fmdaYS fyda¾fudak fõ'
C. fm%da,elaáka mQ¾j msáhqgßh u.ska i%djh lrhs'
D. ish¨ foay ffi, u; ls%hd lrk j¾Ol fyda¾fudakh ksmojd i%djh lrhs'
E' mQ¾j fud<fha yhsfmd;e,uig jydu my<ska msysghs'

48'

fl,aúka jl%h yd iïnkaOj i;H m%ldY $ m%ldYh f;darkak'
A. C3 yd C4 hk Ydl foj¾.h ;=,u isÿfõ'
B. yß;,jfha mxcrh ;=,§ isÿfõ'
C. Rubisco yd PEP ldfndlaisf,aia tkaihsu wjYH fõ'
D. m%:u ia:dhS M,h 3 - fmdiafmd.a,if¾Üh'
E' tl G3P wkqjla Y=oaO ixYaf,aIKhg pl% 6la úh hq;=h'

49' my; § we;s i;aj jxY yd fkd.e<fmk m%ldYh $ m%ldY fudkjdo@
A. nyqrEmS;dj - Annelida
B. is¿n,an oeÍu - platyhelminthes
C. ixprkhg fmaYsuh mdoh - Mollusca
D. ähqfgfrdiafgdañkah - Arthropoda
E' wmr.=o fmaYsuh j,s.h - Reptelia
50'

my; i|yka tajd w;ßka jerÈ iïnkaO;djhla olakg ,efnkafka l=uk m%ldYh $ m%ldY j,o@
- iakdhq mglh
A. wka;ria:dms; u`v,
- ldáf,ac
B. Tiaáfhdak
- iajdikd, wmsÉPoh
C. ksoyia mDIaGfha mCIu
- reêr mglh
D. l=U ffi,
idfldñhr
- yD;afmaYs ffi,
E.
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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.

ffi,Sh Yajikh y÷kajkak'
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ^,'1&

ii. ffi,h ;=, isÿjk iajdhq Yajikfha m%Odk Yajik Wmia;rh .aÆfldaiah' .aÆfldaia j, iajdhq
Yajik iólrKh ,shd olajkak'
.................................................................................................................................................. ^,'1&
iii. iqkHIaÀl ffi,hl iajdhq Yajikfha mshjr i|yka lr tajd isÿfjk ia:dk i|yka lrkak'
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ^,'1&
iv. uqx îcj, Yajik iS>%;djh uekSu i|yd úoHd.drfha Ndú;d lrk wegjqula my; oelafõ' ta
weiqßka ms<s;=re imhkak'

1

a. uqx îc meh 8l muK ld,hla c,fha .s,ajd ;nkafka ukao@

^,'1&

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
b. A ndyqfõ c, l| mdGdxl .ekSfï § uq,a msysgqug idfmaCIj flfia mj;So@

^,'1&

..........................................................................................................................................................
c. ñks;a;=20 l ld,hl § øj l| msysgqï w;r fjki 5cm kï uqx îcj, Yajik iS>%;djh
.Kkh lrkak'
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ^,'1&
d. by; mÍCIKh i|yd md,l mÍCIKhla ie,iqï lrkafka kï Tn th flfia l, hq;=o@
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................^,'1&
v. iajdhq yd ks¾jdhq Yajikh w;r m%Odk fjkialï 5 la i|yka lrkak'
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
B).

i.

^,'5&

Yajik pl%hla hkq l=ulao@
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ^,'1&

ii. Woï mßudj y÷kajkak' idudkH jeäysá mqoa.,hl=f.a fuu w.h fldmuKo@
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ^,'2&
iii. Ôú Odß;djh hkqfjka ye¢kafjkafka l=ulao@ mqreIfhl=f.a tys idudkH w.h i|yka lrkak'
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ^,'2&
iv. jHqqyd;aul u, wjldY mßudj y÷kajkak' tys o¾YSh w.h i|yka lrkak'
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ^,'2&

2

v. wdYajdi - m%dYajdi ls%hdj,sfha iuiaÓ;sl hdukh oelafjk .e,Sï igykla my; oelafõ' ysia
fldgq i|yd wod< ls%hdj,sh $;;a;ajh olajd thiïmQ¾K lrkak'

a

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

b

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

c ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
d

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

e

...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ^,'9&

C). i.

yD;a pl%hla hkq l=ulao@ ta i|yd .;jk ld,h i|yka lrkak'
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ^,' 2&

3

ii. yD;a pl%fha wjia:d wkq ms<sfj,ska i|yka lrkak'
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ^,' 1&

iii. my; oelafjkafka ksfrda.s jeäysá mqoa.,fhl=f.a ECG igykls'

a. tys P ;rx.h QRS ;rx.h yd T ;rx.h fmkakqï lrkak'
b. tu tla tla ;rx.fhka ksrEmkh jk yDofha m%Odk isÿùï ,shd olajkak'

^,' 1&

P

............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
QRS .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
T
...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ^,' 3&
iv. a. reêr mSvkh hkq l=ulao@
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ^,'1&
b. Ouks reêr mSvkh ukskq ,nk WmlrKfha ku l=ulao@
................................................................................................................................................. ^,'1&
c. mqoa.,fhl= ;=, mj;sk reêr mSvkh fjkiaúh yels idOl 06 la kï lrkak'
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ^,'3&
40x2.5 = 100
02&' A). i.

khsg%cka wvx.= ffcj nyq wjhúl wKq 2la kï lrkak'
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ^,'2&

4

ii. by; (i) ys Tn i|yka l< tla tla wkqjl ;ekqï tall jHqyh we| olajkak'

^,' 1&

iii. fm%daàk iïnkaOj my; § we;s j.=j iïmQ¾K lrkak'
fm%daàK wdldrh

WodyrK

lD;H

1. ................................................

ySfud.af,dìka

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

2. ................................................

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

lsßj, ixÑ; wdydrh

3. wdrCIl

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
flráka

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

4. ................................................

^,' 8&
iv. mdi,a úoHd.drfha § fm%daàk y÷kd .ekSug isÿl, yels ir< mÍCIKhl mshjr ,shd olajkak'
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ^,' 3&
B) i. my; jHqy $ isÿùï olakg ,efnk i;a;aj jxY i|yka lrkak'
a

f¾;s%ldj

b

Ys¾IKh fmkajk uq,au jxYh ...........................................................................................

c jHdc iSf,dauh

ii.

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

d

ish,af,dau lrÈh jxYSka .......................................................................................................

e

.=ohla rys; wiïmQ¾K wdydr ud¾.h ............................................................................ ^,' 5&
Chordata jxYfha j¾. i|yka lr tla tla j¾.h i|yd WodyrKh ne.ska i|yka lrkak'

a ...........................................................
b ...........................................................
c ...........................................................

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

d ...........................................................
e ...........................................................

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

f ...........................................................

............................................................ ^,' 6&
5

iii. Tn by; II ys i|yka l, j¾. w;ßka tla j¾.hl mshdießh i|yd fndfyda wkqj¾;k we;'
tu j¾.fha Ôùkaf.a ta i|yd we;s wkqj¾;k 6 la i|yka lrkak'
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ^,' 6&
iv. oxYl fldaIaG hkq fudkjdo@
............................................................................................................................................... ^,' 1&
C)

w¾:dm,a wdlkaO ;Srej, c, úNjh fiùu i|yd YsIHfhla isÿl, mÍCIKhl m% ;sM, my;
oelafõ'
iqfl%daia ødjKfha
fu!,sl;djh

w¾:dm,a ;Sre j, uq,a
È. (mm)

w¾:dm,a ;Sre j, miq ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
È. (mm)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
5.6

wdi%e; c,h

5.3

0.1

4.9

5.1

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

0.20

4.9

5.0

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

0.30

5.0

5.1

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

0.40

4.8

4.8

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

0.50

5.1

5.0

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

i. mglfha c, úNjh fiùu i|yd j.=j Ndú;fhka ,nd .; hq;= wksla f;dr;=r l=ulao@
.............................................................................................................................................. ^,' 1&
ii. by; o;a; Ndú;d lr w¾;dm,a mglfha c, úNjh fiùu i|yd iqÿiq m%i;
a drhla my; fok
,o bv m%udKfhys we| olajkak'
^,' 3&
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iii. my; § we;s iqfl%daia ødjKj, c, úNj j.=j Ndú;d lr Ndú;d l, w¾;dm,a mglfha
c,úNjh .Kkh lrkak'
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ^,' 1&
iv. Tradescantia (Rhoeo) há wmsp¾óh isú fhdodf.k c, úNjh ks¾Kh lsÍfï mÍCIK i|yd
tu mgl fhdod .ekSug fya;= 2 la fokak'
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ^,' 2&
v. tu mÍCIKfha § isÿ lrkq ,nk Wml,amkh l=ulao@
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ^,' 1&
iqfl%daia ødjKfha idkaøKh
0.1
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
03&' A). i.

ødjH úNjh kPa
-260
-540
-650
-820
-970
-1120
-1280
-1450
40x2.5 = 100

mßÑ; m%;sYla;sh hkqfjka woyia lrkafka l=ulao@
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ^,' 1&

ii. my; oelafjkafka ffi, ueÈy;ajk m%;sYla;s m%;spdrhl wjiA:djls' A,B,C,D y÷kd.kak'

A - ..............................................................................................................................
B - ..............................................................................................................................
C - ..............................................................................................................................
D - ..............................................................................................................................
7

^,'4&

iii.

D f,i kï lrk ,o ffi,fha ilS%h wdldr fudkjdo@ tajdfha ld¾hhka i|yka lrkak'
ffi, wdldrh

lD;H

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

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

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

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

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

........................................................
^,'4&

iv. a) ilS%h m%;sYla;sh hkq l=ulao@
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ^,'3&
b)

ils%h m%;sYla;s wdldr i|yka lr ta tl tlla i|yd WodyrKh ne.ska olajkak'
wdldrh

WodyrK

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

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

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

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

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

........................................................
^,'3&

B) i. wdi%e;s úOdkh hkqfjka woyia jkafka l=ulao@
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ^,' 1&
ii. a. nysi%djh hkq l=ulao@
................................................................................................................................................ ^,' 1&
b. jl=.vqj, lD;Huh tallh l=ulao@
............................................................................................................................................... ^,' 1&
iii. i;a;aj f,dalfha olakg ,efnk nysi%dù jHqy lSmhla my; oelafõ' tu jHqy olakg ,efnk
i;a;aj jxYhla ne.ska i|yka lrkak'
jHqyh

i;a;aj jxYh

jDlalsld

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

ue,ams.Sh kd,sld

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

iam¾Y .%kaÓ

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

jDlal

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

is¿ ffi,

........................................................
^,' 5&
8

iv. udkj fu!;% moaO;sfha fldgia i|yka lr tu tla tla fldgfia lD;H ne.ska i|yka lrkak'
fldgi

m%Odk lD;H

(i) ....................................................

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

(ii) ....................................................

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

(iii) ....................................................

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

(iv) ....................................................

........................................................
^,' 8&

C) i

wek,Svdjkaf.a iakdhq moaO;sh ixúOdkh ù we;s wdldrh úia;r lrkak'
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ^,' 3&
ii. a) uia;sIal iqIqïkd ;r,h hkq l=ulao@
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ^,' 2&
b) uia;sIal iqIqïkd ;r,fha lD;Ska 4la i|yka lrkak'
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ^,' 4&
iii. a) m¾hka; iakdhq moaO;sh f,i woyia lrkafka l=ulao@
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ^,' 4&
b) m¾hka; iakdhq moaO;shg wh;a fldgia fudkjdo@
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ^,' 3&
iv. iajhxidOl iakdhq moaO;sfha m%Odk fldgia fudkjdo@
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ^,' 2&
v.

Tn by; (iv) ys i|yka l< m%Odk fldgia 2 ys jHqyuh fjkialï 03 la i|yka lrkak'
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ^,' 3&
40x2.5 = 100
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04&' A) i.

Ydlhla ;=, c,h .uka lrk l%u f,i ilS%h mßjykh yd wlS%h mßjykh we;' ñka Ydlh
;=, c,h .uka lrk wlS%h mßjyk l%u kï lrkak'
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ^,' 5&

ii. fuhska È.= ÿr mßjykh l%uh jeo.;ajk l%uh l=ulao@
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ^,' 1&
iii. a) c, úNj ixl,amh hkq l=ulao@
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ^,' 1&
b) c, úNj iólrKh ,shd olajkak'
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ^,' 1&
iv.

Ydlhla ;=, isÿjkq ,nk wÍh c, mßjyk l%u 3la i|yka lrkak'
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ^,' 3&

v. a) mQáldjla hkq l=ulao@
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ^,' 1&
b) W;aiafõok iS>%;djh i|yd n,mdk idOl 5 la i|yka lrkak'
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ^,' 5&
B) i. Ydl ;=, olakg ,efnk Ydl j¾Ol øjH 6 la kï lrkak'
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ^,' 3&
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ii. a) Ydl j, olakg ,efnk wd;;s hkq fudkjdo@
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ^,' 1&
b) wffcj wd;;s kï lrkak'
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ^,' 1&
iii. wlaudjg reêrh imhk Ouks kï lrkak'
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ^,' 2&
iv. wdyr Ô¾Khg wu;rj wlaudfõ lD;Hhka 04 la i|yka lrkak'
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ^,' 4&
C) i

i;a;aj ioDY fmdaIKfha mshjr i|yka lrkak'
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ^,' 5&

ii. i;=ka fmkajk fmdaIK l%uhla jk iyÔjkfha ldKav ;=k i|yka lr thg WodyrKh ne.ska
,shd olajkak'
^,' 3&
ldKavh
WodyrK
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
^,' 3&
iii. udkj wdudYfha msysàu yd yevh úia;r lrkak'
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ^,'1&
iv. wdu,ih hkq l=ulao@
....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ^,'1&

11

v. wdudYfha lD;H 5 la i|yka lrkak'
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ^,'5&
40x2.5 = 100
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m<uq jdr mÍCIKh - 2019
Ôj úoHdj - 13 - II m;%fha
B fldgi ^ rpkd&
 m%Yak y;rlg muKla ms<s;=re imhkak'

05&' i. yß; ,jfha jHqyh úia;r lrkak'
ii. m%NdixYaf,aIKfha § ATP yd NADPH iEfok wkaou úia;r lrkak'
06&' i. úIurEmS mrïmrd m%;Hdj¾;kh hkq l=ulaoehs Ydlj,g wod<j i|yka lrkak'
ii. Pogonatum Ôjk pl%fha uQ,sl ,CIK fláfhka úia;r lrkak'
iii. Pogonatum Ôjk pl%h yd Nephrolepis Ôjk pl% w;r fjkialï ,shkak'
07&' i. ñksidf.a fmkye,s jd;kh ùfï hka;%Kh úia;r lrkak'
ii. ñksidf.a yqiau .ekSu iuiaÓ;sl f,i md,kh jk wdldrh meyeÈ<s lrkak'
08&' i. l<,fha wmr fud<fhka iïNjh jk fldgiaj, jHqyh yd lD;Hhka meyeÈ,s lrkak'
ii. ridhksl Wmd.uhla yryd iakdhq wdfõ.hla iïfm%aIKh jk wkaou meyeÈ<s lrkak'
09&' i. udkj jDlalfha msysàu ,shkak'
ii. udkj jDlalfha jHqyh úia;r lrkak'
iii. jDlal j, ls%hdldÍ;ajh flfrys fyda¾fudak n,mdk wkaou meyeÈ,s lrkak'
10&' flá igyka ,shkak'
i.

îc iqma;;djh

ii.

wOHd;;sh

iii. foay ;r, udOH jk m%;Y
s la;s m%;spdr

13

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

kj

w 'fmd'i ^Wfm<& úNd.h 2020
m<uqjk jdr mrslaIKh
13 jir
,l=Kq §fï mámdáh

09 - cSj úoHdj

jhU m<d;a wOHdmk fomd¾;fïka;=j

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

1. ( 2 )

9. ( 4 )

17. ( 3 )

25. ( 2 )

33. ( 4 )

41. ( 2 )

49. ( 5 )

2. ( 3 )

10. ( 1 )

18. ( 4 )

26. ( 3 )

34. ( 2 )

42. ( 3 )

50. ( 1 )

3. ( 4 )

11. ( 3 )

19. ( 1 )

27. ( 3 )

35. ( 4 )

43. ( 4 )

4. ( 5 )

12. ( 3 )

20. ( 3 )

28. ( 2 )

36. ( 5 )

44. ( 5 )

5. ( 2 )

13. ( 2 )

21. ( 2 )

29 ( 4 )

37. ( 4 )

45 ( 3 )

6. ( 1 )

14. ( 5 )

22. ( 3 )

30. ( 1 )

38. ( 3 )

46. ( 2 )

7. ( 2 )

15. ( 3 )

23. ( 4 )

31. ( 4 )

39. ( 5 )

47. ( 3 )

8. ( 2 )

16. ( 4 )

24. ( 3 )

32. ( 5 )

40. ( 4 )

48. ( 1 )

1.(A) i. සෛලීය ශ්වනය හදුන්වන්න
සායබෝහයියේට් වනනි සාබනිස ෛුංයයෝග ියයවයයන් ියයවය සිදුසයන ප්රතික්රියා ගනණාවක්

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

මගින් ඒවායේ අඩුංගු යෛායනිස ශක්තිකය නිදහෛ් සය ATP යලෛට ගබඩා සයන ිශිෂ්්ඨ

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

එන්ෛයිම මගින් පත්යප්රේරිර ප්රතික්රියා යශේයකය

1 x 2.5 = 2. 5

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

ii. සෛලය තුළ සිදුවන ෛ්වායු ශ්වෛනයේ ප්රධාානශ්වෛන පසෛ්රයය ්ලුකයස ෛ්ය.
්ලුකයසෝෛ් වල ෛ්වායු ශ්වෛන ෛමීසයණය ලියා දක්වන්න
C6H12O6(S) + 6O2(g)

6CO2(g) + 6 H2O + ශක්තිකය (ATP + රාසය ) 1 x 2.5 = 2. 5

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

iii. සුනයෂ්්ිකස සෛලයස ෛ්වායු ශ්වෛනයේ ියයවය සිදුයවන ෛ්ථාන ියළියවලින් සමණක්
ෛදහන් සයන්න
සිදුවන ෛ්ථානය
ෛයිටයෛ ලය

………………………………………
මයිට්යස න්ඩ්රියා රකයසය

………………………………………
මයිටයස න්ඩ්රියා මියය මර

………………………………………

3 x 2.5 =7. 5

ඔක්සිසායස යස ෛ්යස යයිලීසයණය අභයන්රය සටලය

iii මුංබීජවල ශ්වෛන සීඝ්රරාවය මනීමම ෛදහා ිදයාගායයේ භාිරා සයන ඇටවුමක් සහර
දනක්යේ. ඒ ඇසුරින් ියළිතුරු ෛසයන්න.
a. මුං බීජ සනය 8 ස සමණ සාලයක් ජලයේ ගිල්වා රබන්යන් මන්ද?

2

මුං බීඡ වල සරිවෘතීය ්රියාසාත්ත්වය (ශ්වෛන යේගය) වනිහ සය ගනීමම

1 x 2.5 = 2. 5

……………………………………………………………………………………………………………….
b. A බාහුයේ ජල සද සාඨාුංස ගීමයේදී මල් ියහිටුමට ෛායේක්ෂ්ව යසයෛේ සවතී ද?

1 x 2.5 = 2. 5

ඉහළ නගී

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

c. මිනිත්තු 20 සාලයස දී ද්රව සද ියහිටුම අරය යවනෛ 5cm නේ මුං බීජවල ශ්වෛන
සීඝ්රරාවය ගණනය සයන්න.
ශ්වෛන සී්රාවය අවයශෝෂ්නය සල -2 සරිමාව

5cm/20 min

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

සාලය

2 x 2.5 = 5

……………………………………………………………………………………………………………….
v . ෛ්වායු හා නිර්වායු ශ්වෛනය අරය ප්රධාාන යවනෛ්සේ 2 ක් ෛදහන් සයන්න.
O2 භාිර සයයි
අන්රර්ඵලය CO2/H2O
්ලුකයසෝෛ් ෛේරකර්ණයයන්ම බිද
යහලයි
්ලුකයසෝෛ් අනුවසට ATP 30/32
අවෛාන ඉයලක්යරෝන ප්රතික්ාහසය
අණුස O2

O2 භාිර යන සයයි
අන්රර්ඵලය CO2/එතිකල් මධායෛාය යහෝ ලනක්ිකක් අේලය
්ලුකයසෝෛ් ෛේරකර්ණයයන්ම බිද යහලයි
ATP 2 යි
අවෛාන ඉයලක්යරෝන ප්රතික්ාහසය සයිරුයේට් යහෝ
ඇසිටනල්හයිඩ්
2 x 2.5 =.5

(B) i. ශ්වෛන චක්රයක් යනු ුමමක් ද?
එක් ශ්වෛනයසදී සිදුවන ආශ්චර්ය හා ප්රාශ්වාෛය ශ්වෛනය චක්රය .

1 x 2.5 = 2.5

……………………………………………………………………………………………………………….
ii. පදේ සරිමාව හදුන්වන්න. ෛාමානය වනිහහිික ුද්ගගලයයුමය්ල යමම අගය යස සමණ ද?
ෛාමානය ශ්වෛනයේඒඒීයය ශ්වෛනයසදී ය්ගහයට ඇතුු  සය ගන්නා හා ියටසයන

……………………………………………………………………………………………………………….
වාර සරිමාව

……………………………………………………………………………………………………………….
500 ml
500ml

2 x 2.5 = 5

……………………………………………………………………………………………………………….
500 ml

iii. ජීව ධාාරිරාව යනුයවන් හනදින්යවන්යන් ුමමක් ද? ුදරුෂ්යයුමය්ල එහි ෛාමානය
අගය ෛදහන් සයන්න

3

ුද්ගගලයුමට ආශ්වාෛ හා ප්රාශ්වාෛය සල හන

පසරිම වාර සරිමාව

……………………………………………………………………………………………………………….
500 ml
4800ml

2 x 2.5 = 5

……………………………………………………………………………………………………………….
500 ml

iv . වුහාත්මස මල අවසාශ සරිමායවහි අගය ෛදහන් සයන්න.
150 ml
……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….
1 x 2.5 = 2.5
……………………………………………………………………………………………………………….

v. ආශ්වාෛ - ප්රාශ්වාෛ ්රියාවලියේ ෛමෛ්තිතිකස යාමනය දනක්යවන ගනලීේ ෛටහනක්
සහර දනක්යේ. හිෛ් යස ටු ෛදහා අදාළ ්රියාවලිය / රත්ත්වය දක්වා ෛේරකර්ණ සයන්න
a.

සටස වල CO2 මට්ටම ඉහළ
යාම නිෛා රුධියයේ pH සහළ
යයි.

රුධියයේ CO2 මට්ටම සහළ
යයි. pH සහළ යයි.

b.

c.

e.

d

ෛාමානය රුධිය PH අගය(7.4)

a ……………………………………………………………………………………………………………….
500 ml
මෛ්
තිකෂ්්ස සුෂුේනා රයලයේ PH අගය සහළ යෑම සුෂුේනා ශීර්ෂ්සය හඳුනා ගනීමම
b.……………………………………………………………………………………………………………….
500 ml
ප්රධාාන රුධිය වාහිීම වල ඇතික ෛුංයේදන PH ඉහළ යාම හඳුනා ගනයි. (ශීර්ෂ් යසෝෂී l

c.……………………………………………………………………………………………………….………
ධාමනිය හා මහා ධාමනිය)

500 m

……………………………………………………………………………………………………………….
500 ml
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සුෂුේනාව ප්රධාාන රුධිය වාහිීම මගින් ෛුංයේදන ලබා ගීමයි

d.……………………………………………………………………………………………………………….

500 ml
සුෂුේනා ශීර්ෂ්සයයන් ලනයබන ෛුංඥා සර්යන්ර යේෂි වලට හා ප්රාචීරයයයට ලබා දීයමන්

e ……………………………………………………………………………………………………………….
වාරාශ්රයේ ගඹුය හා සීඝ්රරාවය වනිහ සයයි

6 x 2.5 = 15

……………………………………………………………………………………………………………….
500 ml

(C) i. හෘත් චක්රයක් යනු ුමමක් ද? ඒ ෛදහා ගරවන සාලය ෛදහන් සයන්න.



රකර්ණ හෘත් ෛ්සන්ධානයසදී සිදුවන සි්ගධීන් අනුියළියවල

……………………………………………………………………………………………………………….
500 ml
0.8රත්

2 x 2.5 = 5

…………………………………………………………………………………………………………….
500 ml

ii හෘත් චක්රයේ අවෛ්ථා අනු ියළියවළින් ෛදහන් සයන්න.
 ……………………………………………………………………………………………………………….
සර්යකසා ආුමුංචය/ෛුංයසෝචනය


යසෝෂිස ආුමුංචය/ ෛුංයසෝචනය

500 ml
……………………………………………………………………………………………………………….

3 x 2.5 =7. 5
500
mlහෘත් ිෛ්රායය/සර්යකසා යසෝෂිසා ඉහිල් ීමම
 ……………………………………………………………………………………………………….………
ුදර්ණ

500 ml

iii . සහර දනක්යවන්යන් ීමයයෝගී වනිහහිික ුද්ගගලයයුමය්ල ECG ෛටහන

3 x 2.5 =7. 5
a. එහි P රයුංගය QRS රයුංගය හා T රයුංගය යසන්නුේ සයන්න.
b. එම එක් එක් රයුංගයයන් නිරූසණය වන හෘදයේ ප්රධාාන සිදුීමේ ලියා දක්වන්න



SA ගනටය ඇතික සයන ආයේග සර්යකසා බිත්තිකය දිය්ල සනතිකත් යාම/ සර්නිසා ිධ්රනවනය

P ……………………………………………………………………………………………………………….


500 ml
AVගනටයේ සිට යසෝෂිසා ඔෛ්යෛේ ආයේගයේ යේගවත් සනතිකත්ම/ යසෝෂිසා ිධ්රනවනය

QRS ……………………………………………………………………………………………………………….
T



500 ml
යසෝෂිසා යේෂිවල ඉහිල් ීමම/ යසෝෂිසා ප්රතිකධ්රනවනය

……………………………………………………………………………………………………………….
3 x 2.5 =7. 5

iv. a. රුධිය පීඩනය යනු ුමමක් ද?
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රුධියය රුධිය වාහිීම තුල ගමන්

ත්යේදී රුධියය මගින් එම වාහිීම බිත්තික මර ඇතික සයන බලය

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

1 x 2.5 = 2.5

b ධාමනි රුධිය පීඩනය මනිනු ලබන පසසයණයේ නම ුමමක් ද?
1 x 2.5 = 2.5

ෛ්ිය්ලයම මනයනෝ මීටයය

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

c. ුද්ගගලයයුම තුළ සවතිකන රුධිය පීඩනය යවනෛ් ිය හන
සයන්න.
දවදසේ කාලය

ඉරියව්ව

ෛ්ත්රි ුදෂ ෂ් බව

වයෛ

ෛාධාස 4 ක් නේ

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
වයායාම හා අරතිකය

4 x 2.5 = 5

්රියාසාත්ත්වය

……………………………………………………………………………………………………………….
Any 40 x 2.5 = 100

2. (A) i නයිරජන් අඩුංගු සජව බහු අවයිසයස අණු 2 ක් නේ සයන්න.
දරෝටීන,නන නයෂටිකක අ්ලල

2 x 2.5 = 5
……………………………………………………………………………………………………………….

ii. ඉහර (i) හි ඔබ ෛදහන් සළ එක් එක් අණුවස රනනුේ ඒසස වුහය ඇද දක්වන්න
4 x 2.5 = 10
ඇදීමට 2ඒ නේ

ත්මට 2

iii. යප්රෝටීන න ෛේබන්ධාව සහර දී ඇතික වගුව ෛේරකර්ණ සයන්න
යප්රෝටීන න ආසායය

පදාහයණ

සෘරය

1.සරිවහනය

හියම ්ලයල බීන්

O2 හා CO2 පරිවහනය

2. සංචිත

යක්සීන්

3. ආයක්ෂ්ස

ඉමියුයන ්ලයල බියුලීන්

ආගන්තුක අංශු විනාශ කිරීම

4.වුහමය

යසයිකන්

දේහය වියළීදමන් ආරක්ෂා කිරීම

රිවල ෛුංචිර ආසායය

4 x 2.5 = 20
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(B) i. සහර වුහ / සිදුීමේ දක්නට ලනයබන ෛත්ත්ව වුංශ ෛදහන් සයන්න
a . යර්ත්රිසාව

දමොලුසටකා

…………………………………...………………………….

b. ශීර්ෂ්ණය යසන්වන මල්ම වුංශය
c .වයාජ සීයලෝමය

ඇනලීඩා
…………..…………………………….

දනමද ෝඩා

………………………..………………………………………
එකයිදනොඩද්ල ා

d. සියල්යලෝම සයදිය වුංශීන්ය …………………………………………………………….
ප්ලැිකදහල්මින්තසට

e. ගුදයක් යහිර අෛේරකර්ණ ආහාය මාර්ගය ……………………………………………
5 x 2.5 = 12.5

ii
Chordata වුංශයේ ගාත්රා යහිර වුංශ ෛදහන් සය එක් වර්ගය ෛදහා පදාහයණය
බනගින් ෛදහන් සයන්න
………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………

…………………………………………………………………………
2 x 2.5 = 5

නිවැරදි වංශය හා අදාල සුදුසු උදාහරණයක දදපසම නිවැරදි න්ල ලකුණු 1

iii
ඔබ ෛදහන් සල වර්ග අරරින් එක් වර්ගයස ියයාෛනරිය ෛදහා යබ යහෝ අනුවර්රන
ඇර. එම වර්ගයේ ජීීමන්ය්ල ඒ ෛදහා ඇතික අනුවර්රන 06 ක් ෛදහන් සයන්න.
සැහැල්ලු ශරීරය

……………………………………………………………………………………………………………….
පියාපත්
දැරීම
……………………………………………………………………………………………………………….
වාත කුටීන,ර සහිත අසටථි

……………………………………………………………………………………………………………….
අධික පරිවෘතීය

……………………………………………………………………………………………………………….
ශරීර රමාණදයන් කුඩා ීම
……………………………………………………………………………………………………………….
දත් රහිත දහො

6 x 2.5 =12. 5

……………………………………………………………………………………………………………….
iv

දුංශස යසෝෂ්්ඨ යනු යම නවා ද?
Cnidaria වංශදේ පවතින ආරක්ෂාව හා දගොදුරු අඩපන කිරීම ඇති

………………………………………………………………………………………………………………
විෂ සහිත තන්තුවක් සහිත සසල වර්ගයක්

1 x 2.5 = 2. 5

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

7

(C) අර්ථාසල් ආසන්ධා තීරුවල ජල ිභවය යෛීමම ෛදහා ශිෂ්ය යයක් සිදුසල සරික්ෂ්ණයස
ප්රතිකඵල සහර දනක්යේ.
සුයක්රෝෛ් ද්රාවණයේ
මවුලිසරාවය

අර්රාසල් තීරුවල
මල් දිග (mm)

ආස්රනර ජලය
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

5.3
4.9
4.9
5.0
4.8
5.1

අර්රාසල්
තීරුවලසසු දිග
(mm)
5.6
5.1
5.0
5.1
4.8
5.0

ප කදේ දිදේ
දවනස

i. සටසයේ ජල ිභවය යෛීමම ෛදහා වගුව භාිරයයන් ලබාගර යුතු අයනක් යර යතුය
ුමමක් ද?
දිදගහි දවනස දසීම
1 x 2.5 = 2.5
……………………………………………………………………………………………………………….

Iiඉහර දත්ර භාිර සය අර්රාසල් සටසයේ ජල ිභවය යෛීමම ෛදහා සුදුසු ප්රෛ්රායයක්
සහර යදන ලදඉඩ ප්රමාණයයහි ඇද දක්වන්න

දිදගහි දවනස දසීම

6 x 2.5 = 15

අක්ෂ න්ල කිරීම

1 x 2.5 = 2.5

රසටාාරය ලකුණු කිරීම

1 x 2.5 = 2.5

නිවැරදි රසටාාරය

1 x 2.5 = 2.5

0.4 අවසටාාව න්ල කිරීම

1 x 2.5 = 2.5

iii . සහර දී ඇතික සුයක්රෝෛ් ද්රාවණ වල ජල ිභව වගුව භාිර සය භාිරා සල අර්රාසල්
සටසයේ ජල ිභවය ගණනය සයන්න.
1 x 2.5 = 2.5
- 1120kpa ඒකකය අනිවාර්ය දව්.
……………………………………………………………………………………………………………….
කිරීම
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iv. Tradescantia (Rhoeo) යික අියචර්මීය සිි යය දා යගන ජල ිභවය නිර්නය
සරික්ෂ්න ෛදහා එම සටස යය දා ගනීමමට යහේතු යදසක් දක්වන්න.

ත්යේ

රික්තක යුෂදේ ඇන්දතොසයනීන් වර්ණකය පැවතීම
……………………………………………………………………………………………………………….
විශූණ සසල පහසුදවන් නිරීක්ෂණය කල හැකි ීම
2 x 2.5 = 5
……………………………………………………………………………………………………………….

v . එම සරික්ෂ්ණයේදී සිදුසයනු ලබන පසසල්සනය ුමමක් ද?.
සසල වලින් 50% ක් විශුන අවසටාාදව් ප කදේ ජල විභවය
……………………………………………………………………………………………………………….
1 x 2.5 = 2.5
ද්රාවනදේ ජල විභවය සමාන දව්
……………………………………………………………………………………………………………….
40 x 2.5 = 100

3.(A) i. සරිචිර ප්රතිකශක්තිකය යනුයවන් අදහෛ් සයන්යන් ුමමක් ද?
ය්ගහයේ ඇතික ිිධා T වෛා සෛල හා B වෛා සෛල ෛතු ිශිෂ්්ට
……………………………………………………………………………………………………………….
ආයක්ෂ්ණ ප්රතිකචාය යය දා ගනිමින් ආක්රමයකස ආගනන්තුස සායස වලින්

……………………………………………………………………………………………………………….
(වයාධිජනසයන්) ය්ගහය ආයක්ෂ්ා

ත්යේ හන යාව

1 x 2.5 = 2.5

……………………………………………………………………………………………………………….
ii. සහර දනක්යවන්යන් සෛල මනදිහත් වන ප්රතිකශක්තික ප්රතිකචායස අවෛ්ථාව . ABCD හදුනා
ගන්න.

වයාධිජනසයා/ ප්රතිකය්ගහ ජනස සනබනල්ල

A ……………………………………………………………………………………………………………
අධි්හනය සල ප්රතිකය්ගහ ජනස සනබනල්ල

B ……………………………………………………………………………………………………………
MHC
C ……………………………………………………………………………………………………………
ප්රතිකය්ගහ ජනස ප්රතික්ාහසය

4 x 2.5 = 10

D ……………………………………………………………………………………………………………
iii . D යලෛ නේ සයන ලද සෛලයේ ෛක්රීය ආසාය යම නවාද? ඒවායේ සාර්යයන්
ෛදහන් සයන්න.
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සෛල ආසායය

සෘරය

T සෛලය

සෛල මාධාය ප්රතිකශක්තික ප්රතිකචාය

B සෛලය

ය්ගහ රයල මාධාය වන / ප්රතිකය්ගහ මනදිහත් වන ප්රතිකශක්තික ප්රතිකචාය
2 x 2.5 = 5

iv.a ෛක්රීය ප්රතිකශක්තිකය යනු ුමමක් ද?
වයාධිජනසයයුමට එයයහිව ය්ගහය තුල ්රියා සයන - හා - වෛා සෛල

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

එහි ප්රතිකඵල වන යේ වයාධිජනසයයුමට - හා- ඕනෑම සෛලයක් මගින් හට

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

3 x 2.5 = 7.5
ගන්වන/
දීයඝ සාලීනව සවත්නා ප්රතිකශක්තිකය ෛ්රිය ප්රතිකශක්තිකයයි
……………………………………………………………………………………………………………….

(B) i. ආස්රනතික ිධාානය යනුයවන් අදහෛ් වන්යන් ුමමක් ද?
ජීියයුමය්ල ය්ගහය තුල ද්රාවය ෛාන්ද්රණය හා ජල තුලයරාව සාලනය සයන ්රියාවලිය

……………………………………………………………………………………………………………….
1 x 2.5 = 2.5

ii. a. බහිස්රාවය යනු ුමමක් ද?
. නයිරජීමය සරිවෘතීය අසද්රවය හා යවනත් සරිවෘතීය අසද්රවය ය්ගහයයන් බනහනය

ත්ම

……………………………………………………………………………………………………………….
1 x 2.5 = 2.5

b. වුමගඩුවල සෘරයමය ඒසසය ුමමක් ද?
වෘක්සානුව

1 x 2.5 = 2.5
……………………………………………………………………………………………………………….

iii. ෛත්ත්ව යලෝසයේ දක්නට ලනයබන බහිස්රාීම වුහ

හිසයක් සහර දනක්යේ. එම වුහ

දක්නට ලනයබන ෛත්ත්ව වුංශයක් බනගින් ෛදහන් සයන්න.
වුහය

ෛත්ත්ව වුංශය

වෘක් සා

ඇනලීඩා

මනල්ියගීය නාලිසා

අත්රයසෝඩා

ෛ්සර්ශ ්න්ති

අත්රයසෝඩා

වෘක්ස

යසෝයඩ්ටා

සිු  සෛල

ේලාිකයහල්මින්යත්ෛ්
5 x 2.5 = 12.5
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iv. මානව යමෞත්ර ස්ගධාතිකයේ යස ටෛ් ෛදහන් සයන්න.
යස ටෛ
1.වෘක්ස
2.මත්රාවාහිනය
3.මත්රාශය
4.මත්ර මාර්ගය
4 x 2.5 = 20

(C) i. ඇනලීඩාවන්ය්ල ෛ්නායු ස්ගධාතිකය ෛුංිධාානය ීම ඇතික ආසායය ිෛ්රය සයන්න.
රයමක් ෛුංීයයණ යම ළයක් හා පදත්ය ෛනායු ෂ හනන් ඇර

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

පදත්ය ෛ්නායු ෂ හනන ගනුං්ලලියා දයයි

……………………………………………………………………………………………………………….
3 x 2.5 = 7.5

ගනුං්ලලිගා ඛණ්ිහසව ෛනසසී ඇර
……………………………………………………………………………………………………………….

ii.a මෛ්තිකෂ්්ස සුෂුේනා රයලය යනු ුමමක් ද?.
රුධිය
්ාහි ප්රරානයයන් ස්රාවය වන
……………………………………………………………………………………………………………….
2 x 2.5 = 5
මෛ්
තිකෂ්්ස යසෝෂීසා හා සුෂුේනායේ මධාය නාලයේ සවතිකන රයලය
……………………………………………………………………………………………………………….

b. මෛ්තිකෂ්්ස සුෂුේනා රයලයේ සෘතීන් 2 ක් ෛදහන් සයන්න.
මධාය ෛ්නායු සෛ්ධාතිකය තුල ඒසාසාය පීඩනයක් සවත්වා ගනීමම

……………………………………………………………………………………………………………….
යම ළය හා සසාලය අරය සේසන අවයශෝෂ්නය

……………………………………………………………………………………………………………….
යසෝෂ්ස හා යහෝයමෝන ෛුංෛයණය

……………………………………………………………………………………………………………….
අසද්රවය ඉවත්

ත්ම

2 x 2.5 = 5
……………………………………………………………………………………………………………….

iii.a සර්යන්ර ෛ්නායු ස්ගධාතිකය යලෛ අදහෛ් සයන්යන් ුමමක් ද?.
ජීින්ය්ල චලන හා ඔවුනය්ල අභයන්රය සරිෛයය යාමනය සයමින්ඒ මධාය ෛ්නායු

……………………………………………………………………………………………………………….
ස්ගධාතිකය යදෛට හා ඉන් ඉවරට ආයේග ෛේයප්රේෂ්ණය සයන ෛ්නායු ස්ගධාතිකය

……………………………………………………………………………………………………………….
1 x 2.5 = 2.5

……………………………………………………………………………………………………………….
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b. සර්යන්ර ෛ්නායු ස්ගධාතිකයට අයත් යස ටෛ් යම නවා ද?
සසාල ෛ්නායු

සුෂුේනා ෛ්නායු

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

ෛ්වයුංෛාධාස ෛ්නායු / ගනුං්ලලියා

3 x 2.5 = 7.5
……………………………………………………………………………………………………………….

iv .ෛ්වයුං ෛාධාස ෛ්නායු ස්ගධාතිකයේ යස ටෛ් යම නවා ද?
අනුයේගී
……………………………………………………………………………………………………………….
ප්රරයානුයේගී

2 x 2.5 = 5
……………………………………………………………………………………………………………….

v. ඔබ ඉහර(iv) හි ෛදහන් සල ප්රධාාන යස ටෛ් 2 හි වුහමය යවනෛ්සේ 03 ෛදහන්
සයන්න.
අනුයේගී
ුදර්ව ගනුං්ලලියේ රන්තු යසිකය
ගනුං්ලලියා සුෂුේනාව ආෛන්නයේ
ෛමාන්රයව ඇර.
සුෂුේනායවන් සමයක

ප්රරයානුයේගී
දිගුය
ගනුං්ලලියා සායස මර ඇර.
ෛ්නායු ආයේභ වන්යන් යම ළයේ සාදෛ්ථයයන් හා
සුෂුේනායවන් සමයක (සසාල ෛ්නායු හා සුෂුේනා ෛ්නායු)
3 x 2.5 = 7.5
40 x 2.5 = 100

4.(A) i. ශාසයක් තුල ද්රවය ගමන් සයන ක්රම යලෛ ෛක්රීය සරිවහනය හා අක්රීය සරිවහනය ඇර.
මින් ශාසය තුල ජලය ගමන් සයන අක්රීය සරිවහන ක්රම නේ සයන්න.
ිෛයණය

සහසුසල ිෛයණය

……………………………………………………………………………………………………………….
යර ග ප්රවාහනය
ආස්රනතිකය
……………………………………………………………………………………………………………….
නිසානය

5 x 2.5 = 12.5

……………………………………………………………………………………………………………….
ii. යමයින් දිගු දුය සරිවහනය ෛදහා වනදගත්වන ක්රමය ුමමක් ද?
යර ග ප්රවාහනය

1 x 2.5 = 2.5

……………………………………………………………………………………………………………….
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iii. a. ජල ිභව ෛුංසල්ස යනු ුමමක් ද?
ජලය ගමන් සයන දිශාව තීයණය සයනු ලබන ද්රාවය ෛාන්ද්රණය

……………………………………………………………………………………………………………….
1 x 2.5 = 2.5
හා යය දනු පීඩනය මගින් සාලනය වන යභෞතිකස ගුණාුංගය
……………………………………………………………………………………………………………….

b. ජල ිභව ෛමීසයණය ලියා දක්වන්න.
Ψ = Ψs + Ψp

Ψ = ජල ිභවය

Ψs

ද්රවය ිභවය

……………………………………………………………………………………………………………….
1 x 2.5 = 2.5

Ψp පීඩන
……………………………………………………………………………………………………………….
ිභවය

iv. ශාසයක් තුල සිදුවනු නිදහෛ් ජල සරිවහන මාර්ගය ෛදහන් සයන්න.
ඇයස ේලාෛ්ට මාර්ගය

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
1 x 2.5 = 2.5
v.a. රකිකසාවක් යනු ුමමක් ද?
ශාස සදක් හා සත්ර අියචර්මයේ දක්නට ලනයබන සාලස සෛල 2 න් ිවය
වනසීමට ඇතික සිදුරු ියශේෂ්ය
වනසීමට ඇතික සිදුරු ියශේෂ්ය
1 x 2.5 = 2.5
……………………………………………………………………………………………………………….

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

b. පත්ෛ්යේදන සීඝ්රරාවය ෛදහා බලසාන ෛාධාස 3 ක් ෛදහන් සයන්න.
ආයලෝස තීේයරාවය

CO2 ෛාන්ද්රණය
……………………………………………………………………………………………………………….
පෂ්්ණත්වය

ප්රයයෝජය සාුංු  ජල ප්රමාණය

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

ආද්රරාවය

……………………………………………………………………………………………………………….
සුළය්ල යේගය

Any 3 x 2.5 =7.5

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

(B) i.a. ශාස වල දක්නට ලනයබන ආරතික යනු යම නවා ද?
ශාස
වල සනවනත්ම ඒවර්ධානයඒප්රජනනය යසයයහි සරිෛයය තුල
……………………………………………………………………………………………………………….
ඇතික
ෛාධාස මගින් ඇතික සයනු ලබන හානිසය බලසෑේ
……………………………………………………………………………………………………………….
1 x 2.5 =2.5

b. අසජව ආරතික නේ සයන්න
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ලවණ ආරතිකය

නියුං ආරතිකය

……………………………………………………………………………………………………………….
3 x 2.5 =7.5

සීරල ආරතිකය

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

ii අක්මාවට රුධියය ෛසයන ධාමනිය නේ සයන්න.
1 x 2.5 =2.5

යාසෘතිකස ධාමනිය

.……………………………………………………………………………………………………………….
iv. ආහාය ජීර්ණයට අමරයව අක්මායේ සෘරයයන් 4 ක් ෛදහන් සයන්න.
සායබෝහයියේට සරිවෘත්තිකය

ඇරනේ යහෝයමෝන අ්රිය ත්ම
……………………………………………………………………………………………………………….
යේද යප්රෝටීන න සරිවෘත්තිකය

රාසය නිසදීමම

……………………………………………………………………………………………………………….
ඖෂ්ධා හා ිෂ් ද්රවය ිෂ්හයණය

……………………………………………………………………………………………………………….
Any 4 x 2.5 =10

ක්ෂුද්ර ජීින්ට එයයහිව ආයක්ෂ්ාව

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

(C) i. ෛත්ත්ව ෛදෘශය යසෝෂ්ණයේ ියයවය ෛදහන් සයන්න.
අධි්හණය

ෛ්ිසයණය

…………………………………………………………………………………………………………….
ජීර්ණය

සහ ත්ම

……………………………………………………………………………………………………………
5 x 2.5 =12.5

අවයශෝෂ්ණය

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

ii. ෛතුන් යසන්වන යසෝෂ්ණ ක්රමයක් වන ෛහජීවනයේ සාණ්ඩ 03 ෛදහන් සය එය
පදාහයණය බනගින් ලියා දක්වන්න.
සාණ්ඩය
අයන නයාධාායය

පදාහයණය
Ruminates හා යේයන්

………………………………………

…………………………………………………………………………

සයයසෝෂිරරාවය
………………………………………

මුමණා හා මිනිෛා
…………………………………………………………………………

ෛහයභෝජීත්වය
………………………………………

…………………………………………………………………………

යබලි ඇනයා හා රල්මෛා

6 x 2.5 =15

නිවනයදි පදාහයණ ෛදහා ලුමණු යදන්න

iii .මානව ආමාශයේ ියහිටීන ම හා හනඩය ිෛ්රය සයන්න
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ය්ගහය පදය ුමහයය තුල ියහිටන J හනඩනතික ිෛ්රෘර මිහය

……………………………………………………………………………………………………………….
1 x 2.5 =2.5

iv. ආමලශය යනු ුමමක් ද?
ආමාශය තුළදී අර්ධා යලෛ ජීයණය ීම ෛෑයදන අර්ධා ඝන ආේලිස ආහාය ෛ්සන්ධාය

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

1 x 2.5 =2.5

v. ආමාශයේ සෘරය 5 ක් ෛදහන් සයන්න.
ආහායය රාවසාලිස ගබඩා

ත්ම.

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

ආහාය
වල යාන්ත්රිස ජීයණය.
……………………………………………………………………………………………………………………
යසේසීන් වලින් යප්රෝටීන න ජීයණය ආයේභ

ත්ම.

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

ජලයඒමධායෛායඒෛමහය ඖෂ්ධා අවයශෝෂ්ණය.

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

HCl මගින් ක්ෂුද්ර ජීීමන් ජීයණය.

……………………………………………………………………………………………………………………
ආලාය වක්ර ියදාන මගින් ආහාය ුමඩා ප්රමාණ වලින් ්හයකයට රල්ුක

…………………………………………………………………………………………
ගනෛ්ට්රින් යහෝයමෝනය ස්රාවය.

ත්ම.
Any 5 x 2.5 =12.5

……………………………………………………………………………………………………………………
40 x 2.5 = 100

රචනා රශටන

(5).

(a) හරිරලවයේ වුහය ිෛ්රය සයන්න.
(b) ප්රභාෛුංෛ්යල්ෂ්ණයේදී ATP හා NADPH ෛෑයදන ආසායය ිෛ්රය සයන්න.
(a)
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1. ්ගි පත්රල සාච හනඩතික.
2. සටල යදසක් ෛහිර වුහය .
3. ියටර සටලය හා ඇතුලර සටලය සිනිඳු/සුමදු යේ.
4. එම සටල ඉරා සටු අන්රර් සටල අවසාශය න් යවන් ීම ඇර.
5. හරිරලව ඇතුලර ඇතික සටල ස්ගධාතික ජාලය මඟින්
6. සනරලි එ යනස හා අන්රර් ෛේබන්ධා වූ රයිලයස යිඩ සටල ෛෑදී ඇර.
7. රයිලයස යිඩ සටල තුල ප්රභාෛුංෛ්යල්ෂ්ස වර්ණසවලින් ෛෑදුන
8. ප්රභා ස්ගධාතික ියහියයි.
9. රයිලයස යිඩ එස මර එස ඇසිත්
10. ්නනා ෛාදයි.
11. ්නනා එ යනස අන්රර් ්නනා සුෛ්රය මඟින් අන්රර් ෛේබන්ධා යේ.
12. රයිලයස යිඩ සටලවලට ියටතිකන් (රයලයක් අඩුංගු) සුංජයය ඇර.
13. එහි වෘර්රාසාය DNA (හරිරලව DNA)
14. 70 s යයිබයෛෝම
15. එන්ෛයිම යාශියක්
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16. ියෂ්්ඨ සයකසා
17. ලිියඩ බිදිතික අඩුංගු යේ.
සරුණු 16 ක්

(b)

1. හරිරලවයන්හි රයිලයස යිඩ සටල තුල ක්යලෝයය ෆිල් අණු, අයනුමත් සාබනිස අණු හා යප්රෝටීන න් අණු
ෛුංිධාානය ීම ප්රභා ස්ගධාතික ෛෑය්ග.
2. ප්රභා ස්ගධාතික තුල ප්රතික්රියා මධායෛ්ථාන ෛුංීයර්ණයක් හා ඇනයටනා ෛුංීයර්ණයක් ියහිටයි.
3. ප්රතික්රියා මධායෛ්ථාන ෛුංීයර්ණය තුල ප්රාථමිස ඉයලක්යරෝන ප්රතික්ාහසයයුම අඩුංගු යේ.
4. රයිලයස යිඩ සටලවල ප්රභා ස්ගධාතික II (PS I) හා ප්රභා ස්ගධාතික (PS II) යලෛ ආසාය 2 .
5. PS II ියහිටන ප්රතික්රියා මධායෛ්ථානයේ ක්යලෝයය ෆිල් a අණුව p.680 යලෛ හනදිනයවන අරය 680nm
රයුංග ආයාම ෛහිර ආයලෝස යණ ඵලදායි යලෛ අවයශෝෂ්ණය සයයි.
6. PS I ියහිටන ප්රතික්රියා මධායෛ්ථානයේ ක්යලෝයය ෆිල් a අණුව p.700 යලෛ හනදිනයවන අරය 700nm
රයුංග ආයාම ෛහිර ආයලෝස යණ ඵලදායි යලෛ අවයශෝෂ්ණය සයයි.
7. ආයලෝස යණ වල ශක්තිකය PS I හා PS II හි ප්රභාෛුංෛ්යල්ෂ්ස වර්ණස මගින් අවයශෝෂ්ණය සයයගන PS I
හා PS II පත්දීසනය යේ.
8. රයිලයස යිඩ සටලවල ියහිික ප්රභා ස්ගධාතික හා අයනුමත් ෛුංඝටස හයහා ඉයලක්යරෝන එක් දිශාවසට
සමණක් ගලා යාම යර්ඛීය යලෛ ඉයලක්යරෝන ගලායාමයි.
9. එහිදී ප්රභාෛුංෛ්යල්ෂ්ස වර්ණස මරට යටෝයටෝන සතිකර ීමම නිෛා PS II ඉයලක්යරෝන ප්ගදීසනය ීම ඉහළ
ශක්තික මට්ටමක් සයා ගමන් සයයි.
10. එම ඉයලක්යරෝන PS II හි ියහිික ප්රාථමිස ඉයලක්යරෝන ප්රතික්ාහසයයුම මඟින් රාවසාලිස යලෛ
ලබාගීම.
11. PS II ආශ්රිරව සිදුවන එන්ෛයිම මඟින් පත්යප්රේරිර ප්රතික්රියාව න් ජලය ප්රභා ි්ඡය්ඡදනය ීම
12. ජල අණුවක් බිඳ වනටීන  O2, H+ අයන හා ඉයලක්යරෝන ප්රතිකථල යේ.
13. ියටවූ ඉයලක්යරෝන මඟින් ප්ගදීසනය ීම තික PS II පදාසීන සයයි.
14. ප්රභාෛුංෛ්යල්ෂ්ස වර්ණස මරට යටෝයටෝන සතිකර ීමම යහේතුයවන් PS I ඉයලක්යරෝන ප්ගදීසනය ීමයමන්
ඉහළ ශක්තික මට්ටමක් සයා එම ඉයලක්යරෝන ගමන් සයයි.
15. එම ඉයලක්යරෝන PS I ියහිික ප්රාථමිස ඉයලක්යරෝන ප්රතික්ාහසයයුම මඟින් රාවසාලිස යලෛ ලබා ගීම.
16. PS II ප්රාථමිස ඉයලක්යරෝන ප්රතික්ාහසයයුම මඟින් අවයශෝෂ්ණය සයගත් ඉයලක්යරෝන, ඉයලක්යරෝන
සරිවහන දාමයක් ඔෛ්යෛේ ගමන් සය ප්ගදීසනය ීම ඇතික PS I යවර ලබාදී එය පදාසීන සයයි.
17. ඉහළ ශක්තික මට්ටමස සිට සහළ ශක්තික මට්ටමසට ඉයලක්යරෝන ගලායායේදී ියටවන ශක්තිකය
ආධාායයයන් ATP ෛුංෛ්යල්ෂ්ණය ත්ම ප්රභා යස ෛ්යස යයිලීසනණයයි.
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18. ප්රාථමිස ඉයලක්යරෝන ප්රතික්ාහසයයුම මඟින් අවයශෝෂ්ණය සයගත් PS I න ප්ගදීසනය වූ
ඉයලක්යරෝන, ඉයලක්යරෝන සරිවහන දාමයක් ඔෛ්යෛේ සහළ ශක්තික මට්ටමක් සයා ගමන් සය NADP
ඔ’හයණය සය NADPH ෛාදයි.
19. NADP ඔ’හයණය පත්යප්රේයසය වන්යන් NADP reductase ිශිෂ්්ට එන්ෛයිමය මඟිනි.
20. චක්රීය ඉයලක්යරෝන ගලායාම ප්රභා ස්ගධාතික 1සමණක් සිදුයේ.
21. එහිදී ආයලෝසය මඟින් ප්ගදීසනය වූ PS I හි ඉයලක්යරෝන චක්රීයව ගමන් සය PS I යවර යලි සනමියන්.
22. යමහිදී ATP ෛුංෛ්යල්ෂ්ණය වන නමත් NADPH ෛුංෛ්යල්ෂ්ණය යන යේ.
සරුණු 20 ක්
ෛේරකර්ණයයන් නේ සයන ලද (8-10) නිවනයදි රූස ෛටහන ල.06
අෛේරකර්ණයයන් නේ සයන ලද (<8) නිවනයදි රූස ෛටහන ල.03
නේ යන සල රූස ෛටහන ල.00
16+26
36*4

36
ලුමණු 144
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150

(6) (a) විෂම රූපී පර්ලපරා, රතයාවර්තනය ය ක කුමක්ද? ශාකවල අදාලව දකිකදයන් පහදන්න.
1. යේ සි ජීවන චක්රයස
2. ්ගිගුන බීජානු ශාසයක්
3. ඒසගුන ජන්මානු ශාසයක්
4. මාරුයවන් මාරුවට ඇතිකීමම
5. ( ්ගිගුන) බීජානු ශාසය ඌනන ිභජනයයන්
6. ඒසගුන බීජානු නිසදවයි
7. බීජානු ප්රයයෝහනයයන් ජන්මානු ශාසය ඇතිකයේ
8. ජන්මානු ශාස අනූනන ිභජනයයන්
9. ජන්මානු නිසදවයි
10. ජන්මානු ෛුංයෛේචනය/ සෑහීම
11. ්ගිගුන යුත්රානුව ඇතිකයේ
12. යුත්රානුව අනූනන ිභජනය ීම
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13. සළලය ෛාදයි
14. සළලයයන් (ළසික) බීජානු ශාසය ඇතිකයේ

(14)

(b) Pogonatum ජීවන චක්රදේ ූලලික ලක්ෂණ දකිකදයන් විසටතර කරන්න.
1. ිෂ්ම රූපී සයේසයා ප්රරයාවර්රය
2. ජන්මානු ශාසය ප්රමඛය
3. ජන්මානු ශාස ඒස ලිුංගිසය/ ්ගිගෘහිය
4. ජන්මානු ශාස ෛ්වාධීනය,
5. ප්රභාෛුංෛ්යල්ෂ්සය
6. (සරිනර) ුදමුංගි ශාසය ු සානුධාානි ධායයි
7. ඒවා තුල සශිසාධාය (්ගි) ු සානු ෛාදයි
8. (සරිනර) ජායා ජන්මානුශාසය අන්ඩානුධාානි දයයි
9. ඒවා තුල අන්ඩ සෛලයක් යේ
10. ු සානු බාහිය සටලයයන් ියහිනා,
11 යෛායනිස ආසර්ෂ්ණ වලට ප්රතිකචාය යලෛ
12. අන්ඩානුධාානි තුලට ියිෛ අන්ඩ සෛලය ෛුංයෛේචනය සයයි
13. ්ගිගුන යුක්රානුව ෛෑය්ග
14. යුක්රානුව අනූනන ිභජනය
15. ්ගීමගුන සළලය ෛෑය්ග
16. සළලය අන්ඩානුධාානිය තුලම ෂ දී
17. සළලයයන් බීජානු ශාසය ඇතිකයේ
18. යේ ෛඳහා යසෝෂ්ණය ජන්මානු ශාසයයන් ලබාගීම
19. බීජනු ශාසය ජන්මානු ශාසයට ෛේබන්ධා ීම සවතී
20. බීජානු ශසය සාදය, රන්ත්රය, ෛ්යසෝඨිසාව දයයි
21. සාදය මගින් ජන්මානු ශාසයයන් ජලය හා යසෝෂ්ස අවයශෝෂ්ණය සයයි
22. ෛ්යසෝිකසාව තුල බීජානු මාරෘ සෛල ඌනන ිභජනය ෛදුීමම
23. ඒසගුන බීජාන් ෛාදයි
24. ඒවා ෛමබීජානු යේ
25. බීජානු වයාේර ීම සුදුසු පසෛ්ථයයක් මර වනටීන  ප්රයයෝහනය ිම
26. යස ළසාට, ශාසනය වූ, සුත්රිසාසාය ප්රාක් රන්ත්රය ෛෑදීම
27.එයින් හටගන්නා අුංුමය වලින්
28. ජන්මානු ශාස ඇතික සයයි
(28)

(c)Pogonatum ජීවන චක්රය හා Nephrolepis ජීවන චක්රය අතර දවනසටක්ල
1. Pogonatum හි ජන්මානු ශාස ප්රමඛ යේ Nephrolepis හි බීජානු ශාසය ප්රමඛය
2. Pogonatum ජන්මානු ශාස මූලා්, සඳ, සත්ර යලෛ ියදදනය වූ සනළෑික ආසාය යේ. Nephrolepis හි
ජන්මානු ශාසය සෘෂ්්යඨෝදරියව සනරලිවූ හෘදාසාය රලය
3. Pogonatum ජන්මානු ශාස ඒසලිුංගිසය/ ්ගීමශෘහිය. Nephrolepis ජන්මානු ශාස ්ගීමලිුංගිසය
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4. Pogonatum දිිසශිසාමය ු සානු ෛාදයි. Nephrolepis බහුසශිසාමය ු සානු ෛාදයි.
5. Pogonatum බීජානු ශාසය ජන්මානු ශාසය මර ජීවත් යේ. ජන්මානු ශාසය මර යනයේ. Nephrolepis හි
බීජානු ශාසය ෛ්වාධීනය. ෛ්වයුංයසෝශීය.
6. Pogonatum බී. ශා. සාදය, රන්ත්රය, ෛ්යසෝිකසාව යන යස ටෛ් දයයි. නමත් Nephrolepis හි මල්, සඳ, සත්ර
යලෛ ියදදන බීජානු ශාසයක් ඇර.
7. Pogonatum ජීවන චක්රය සාලරයන වුහ
දයයි.

සිවක් නනර. Nephrolepis භූගර සඳක්/ සාලරයන වුහ
14+28+7

(7).

50 X 3 =150

(a) මිනිෛාය්ල යසනහනලි වාරනය ීමයේ යානත්රනය ිෛ්රය සයන්න.
(b) මිනිෛාය්ල හුෛ්ම ගනීමම ෛමෛ්තිතිකස යලෛ සාලනය වන ආසායය සනහනදිලි සයන්න.

(a)

1. යසනහනලි තුලට වාරය ඇතුුකීමම ආශ්වාෛය යලෛත්
2. යසනහනලි තුලින් වාරය ියටරට ගමන් ීයරිම ප්රාශ්වාෛය යලෛ හඳුන්වයි.
3. ආශ්වාෛය හා ප්රාශ්වාෛය මාරුයවන් මාරුවට සිදුයේ.
4. ආශ්වාෛය ෛක්රීය ්රියාවලිය .
5. ආශ්වාෛයේදී ෛෘණ පීඩන ශ්වෛනයක් සිදුයේ.
6. ආශ්වාෛයේදී අන්රර් සර්ු ස යේශී හා මහා ප්රචීරයය යේශී ෛුංයසෝචනය යේ.
7. පයෛ් ුමහයයේ සරිමා වනිහයේ.
8. යසනහනලි වටාවූ අන්රයුංග ේුකයාව හා සාර්ශිස ේුකයාව එ යනස මර ලිෛ්ෛා යයි.
9.එිට යසනහනලි සරිමාව වනිහයේ. එිට
10. යසනහනලි තුල පීඩනය බාහිය වායුයගෝලයට ෛායේක්ෂ්ව අඩුයේ.
11. යසනහනලි හා බාහිය වායුයගෝලය අරය පීඩන අණුක්රමනයක් ඇතිකයේ.
12. පීඩනය වනිහ බාහිය වායුයගෝලයේ සිට පීඩනය අඩු යසනහනලි තුලට වාරය ගලා එයි.
13. ප්රාෛ්වාෛය අක්රීය ්රියාවලිය .
14. මහා ප්රචීරයය යේශී හා අන්රර් සර්ු ස යේශී ඉහිල් යේ.
15. පයෛ් ුමහයයේ සරිමාව අඩුයේ. එිට
16. යසනහනලි සරිමාව අඩුයේ.
17. යසනහනලි තුල පීඩනය බාහිය වායුයගෝලීය පීඩනයට වඩා වනිහයේ.
18. යසනහනලි වලින් ියටරට වාරය ගලා යයි/ රල්ුක සයයි.
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19. ය්ගහ ්රියාසාරිත්වය ඉහළ අවෛ්ථාවලදී ගනඹුරු ශ්වෛනය සිදුයේ.
20. අතිකයර්ස යේශිද දායස ීම පයෛ් ුමහයයේ සරිමාව රවදුයටත් වනිහසයයි.

b.
1. ශ්වෛනය සාලනය වන්යන් අනිච්ඡානුග යාන්ත්රණය නි.
2. ප්රධාාන ශ්වෛන යාමන මාධායෛ්ථානය සුෂුේනා ශීර්ශසයයි.
3. ශ්වෛන යාමනය ෛෘණ ප්රතිකයසෝෂි යාන්ත්රණසයට අනුව සිදුයේ.
4. ආශ්වාෛයේ දී යසනහනලි ඇදීම හදුනාගන්යන් යසනහනළි වලම වු ෛුංයේදස / ප්රතික්ාහස මගිනි.
5. එම ප්රතික්ාහස / ෛුංයේදස වල සිට සුෂුේනා ශීර්ෂ්සයට ෛ්නායු ආයේග යවයි.
6. රවදුයටත් ආශ්වාෛය නියෂ්ේධානය යේ.
7. යසනහනළි ප්රමාණයට වඩා ප්රෛායණය ීමම වනළයක්.
8. සුෂුේනා ශීර්ෂ්සයේ ඇතික ෛුංයේදස යෛායනිස ප්රතික්ාහස ෛහ
9. ප්රධාාන රුධිය වාහිනි වල හා මහා ධාමනියේ ඇතික ෛුංයේද ස යෛායනිස ප්රතික්ාහස වලට pH අගයේ යවනෛ්
ීමේ හදුනාගර හනස.
10. රුධියයේ CO2 ඉහල ගිය ිට pH අගය අඩුයේ. එිට
11. සුෂුේනා ශීර්ෂ්සය මගින් හුෛ්ම ගනීමයේ යේගය හා
12. හුෛ්ම ගනීමයේ ගනඹුය වනිහසයයි. එමගින්
13. රුධියයේ වු වනිහුදය CO2 ඉවත් සයන යරක්
14. ප්රාශ්වාෛය සිදුයේ.
15. එිට නනවර රුධියයේ pH අගය එහි ෛාමානය අගය වන 7.4 ට ලගා යේ.
16. මහා ධාමනියේ ෛහ
17. ශීර්ෂ් යසෝෂි ධාමනි වලට O2 ෛුංයේදස යෛායනිස ප්රතික්ාහස ඇර.
18. රුධියයේ O2 ෛාන්ද්රණය ඉරා සහළ ගිය ිට
19. සුෂුේනා ශීර්ෂ්සයට ආයේග යනීමයමන් හුෛ්ම ගනීමයේ යේගය ඉහළ නුංවයි.
20. වනයයෝලි යෛේතුයේ වු අතිකයර්ස ෛ්නායු සරිසර මගින් ශ්වෛනය යාමන යනිසි යලෛ හසුරුවයි.

38 x 4 = 150
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8. a කළල අපර දමොළදයන් ස්ලභවය වන දකො සටවල වුහය හා කෘතයයන් පැහැදිලි කරන්න.
සලල අසය යම ළයයන්,
1. අනුමෛ්තිකෂ්්සය
2. වනයයෝලි යෛේතුව
3. සුසුේනා ශීර්ෂ්සය ෛෑය්ග
අනුමෛ්තිකෛ්සය
අර්ධායගෝල යදස න් යුක්රය
සෘරය - සුංසාල යේශි චලන ෛමායයෝජනය
ඉරියේ හා ෛමබයරාවය සවත්වා ගනීමම
චාලස හන යා ඉයගීමමට හා / මරස රබා ගනීමම පසසාරි ීමම.
වනයයෝලි යෛේතුව
8. ෛ්නායු රන්තු වලින් ෛමන්ිරය
9. ෛ්නායු රන්තු මගින් අනුමෛ්තිකෛ්සයේ අර්ධා යගෝල යදස අරය සාලමක් ෛාදයි.
10. යමහි සුසුේනාව හා යම ළයේ ඉහළ ප්ර ය්ගශ අරය
11. ගමන් සයන ෛ්නායු රන්තු ඇර.
12. රවත් ෛ්නායු සෛල සාණ්ඩයක් /
13. ශ්වෛන යාමස මධායෛ්ථානය ෛාදයි.
14. ෛමහය ෛ්නායු සෛල ය්ගහ හුවමාරු මධායෛ්ථාන යලෛ ඇර.
15. සෘරය - ුදර්ව යම ළය, මධාය යම ළය හා සර්යන්ර ෛ්නායු ස්ගධාතිකය අරය යර යතුරු ෛේයප්රේෂ්ණය
16. දිීමම හා නනගීම වනනි ිශාල සරිමාණයයන් සිදුවන ය්ගහ චලන ෛමායයෝජනය
17. සුසුේනා ශීර්ෂ්සයේ දායසත්වය ද ඇතිකව ශ්වෛන ්රියාවලියයාමනයට දායස ීමම
සුසුේනා ශීර්ෂ්සය
18. මෛ්තිකෛ්ස වෘන්රයේ සහළම යස ටෛයි.
19. වනයයෝලි යෛේතුයවන් ආයේභ ීම / සහළින් ියහිික සුසුේනාවට ෛේබන්ධා යේ.
20. එය හෘත් ෛනාල මධායෛ්ථානය
21. ශ්වෛන මධායෛ්ථානය හා
22. ප්රතීස මධායෛ්ථාන වලින් ෛමන්ිරය.
4.
5.
6.
7.

b. රසායනික උපාගමයක් හරහා සටනායු ආදව්ගයක් ස්ලදරේෂණය වන අන්දම පැහැදිලි කරන්න.
1. අක්ෛන අ්ෛ්ථයේ දී ්රියා ිභවයක් මගින්
2. ුදර්ව පසාගම සෛලයේ ේලාෛ්ම සටලය ිධ්රනවනය සයයි.
3. ුදර්ව පසාගම සර්යන්රයේ ිධ්රනවනය
4. Ca2+ අ්ෛ්ථය තුළට ිෛයණය ීමමට යහේතුයේ.
5. ුදර්ව පසාගම සෛලයස අක්ෛන සර්යන්රවල ෛ්නායු ෛේයප්රේෂ්ස ද්රවය අඩුංගු
6. පසාගම ආශයිසා ඇර.

22

7. Ca2+ අයන ෛාන්ද්රණය ඉහළ යාම නිෛා
8. ෛ්නායු ෛේයප්රේෂ්ස ෛහිර පසාගම ආශයිසා ුදර්ව පසාගම සටලට බනය්ග.
9. එිට ෛ්නායු ෛේයප්රේශස පසාගම සනල්ම හයහා ිෛයනය යේ.
10. ෛ්නායු ෛේයප්රේෂ්ස සශ්ච පසාගම සටලයයහි ඇර.
11. ිශිෂ්්ට ප්රතික්ාහස වලට බනදී ඒවා
12. ෛක්රීය සයයි.
13. එිට සශ්ච පසාගම සටලයේ ිධ්රනවනය සිදුවන අරය එය ්රියා ිභවයට ලගා යේ.
14. සසුව එම ෛුංඥාව
15. ෛ්නායු ෛේයප්රේශස එන්ෛයිමීය ජලිච්ය්ඡනය යහෝ
16. ුදර්ව පසාගම සර්යන්ර තුළට ෛ්නායු ෛේයප්රේශස නනවර ප්රතික්හනය ීමයමන් යහෝ නවරාලයි.
38 x 4 = 150

9. a.මානව වෘක්කදේ පිහිටීන,ම ලියන්න
1. අසය පදය බිත්තිකය මර
2. සයශේරුවට යදසසින්
3. ප්රතිකපදයච්ඡදීයව හා
4. මහා ප්රාචීරයයයට සහළින් ියහිටයි.
5. දුමණු වෘක්සය වේ වෘක්සයට වඩා මදක් සහළින් ියහිටයි.

b. මානව වෘක්කදේ වුහය විසටතර කරන්න.
1. යබෝුංචි බීජ හනඩතිකය.
2. යේද ෛ්සන්ධායක් මගින් නියමිර ෛ්ථානයේ යදවා ඇර.
3. රන්තු මය ෛේබන්ධාස සටස යුගලය න් ආවයණය යේ.
4. ියයි ඇසින් සනහනදිලි ප්ර ය්ගශ තුනක් හදුනාගර හන ය. එනේ,
5.බාහිය රන්තුමය ප්රාවයණය
6. වෘක්ස බාහිසය හා
7. අභයන්රය වෘක්ස ම්ඡඡාවයි.
8. බාහිසය හා ම්ඡඡාව ප්ර ය්ගශවල රුධිය වාහිීම ඇර.
9. එහි බහිස්රාීම නාලිසා රදින් ඇසිරි සවතී.
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10. වෘක්ස බාහිසයේ ගු්ඡචිසා සවතිකන නිෛා සයකසාමය ෛ්වරුසයක් සවතී.
11. ම්ඡඡාව වෘක්ස ියයමීඩ වලින් යුක්ර නිෛා
12. ිලිඛිර ෛ්වභාවයයන් යුක්රය.
13. ියයමීඩ අ්ෛ්ථයේ වෘක්ස
14. ියිකසා තුළින්
15. වෘක්ස යශ්රෝයකය යවරට යය මව ඇර.

C. වෘක්ක වල ක්රියාකාරිත්වය දකදරහි දහෝදමෝන පලපාන අන්දම පැහැදිලි කරන්න.
1. රුධිය ජල ප්රමාණය අඩුීමයමන් ආස්රනතික පීඩනය වනිහය.
2. එිට හයියස රනලමයෛේ ආස්රනතිකස ප්රතික්ාහස මගින් එය ෛුංයේදනයට
3. එමගින් අසය ියිකයුටරි ්න්තිය පත්යත්ජනය ීම ADH ස්රාවය ඉහළ නුංවයි.
4. ADH (වෘක්සයේ ) ිදුරු ෛුංවලිර නාලිසාව මර ෛහ
5. ෛුං්ාහස ප්රනාලය මර ්රියාසය
6. ජල ප්රතිකයශෝෂ්ණය සයයි.
7. යමහිදී ෛාන්ද්ර මත්රා නිසදයේ./ ියටයේ.
8.එිට රුධිය අස්රනතික පීඩනය ෛාමානය අගයට සත් යේ.
9. යමම යාන්ත්රණය ෛෘණ ප්රතිකයසෝෂිව සිදුයේ.
10. එිට හයියස රනලමෛය රවදුයටත් පත්යත්ජනය ීමම වලසයි.
11. රුධියයේ ලවණ ෛාන්ද්රණය අඩු වු ිටදී
12. රුධිය පීඩනය හා රුධිය සරිමාව සහළ බසී.
13. වෘක්සයේ ඇතික ජක්ෂ්්ට ගුච්ඡිස ෛුංීයර්ණයයන් එය හදුනා ගීම.
14. JGA මගින් රිනින් නිදහෛ් සයයි.
15.( රිනින් මගින්) අක්මායවන් ඇන්ජියයෝයටන්සියනෝජන් නිදහෛ්

ත්ම පත්යත්ජනය යේ.

16. සසුව එය ඇන්ජියයෝයටන්සීන් I බවට ද
17. සරිවර්රස එන්ෛයිම මගින් ඇන්ජියයෝයටන්සීන් II බවටද සත් යේ.
19. ඇන්ජියයෝයටන්සීන් II අධිවෘක්ස ්න්ති පත්යත්ජනය යේ.
20. ඇල්යඩෛ්යටයයෝන් නිදහෛ් සයයි.
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21. (ඇල්යඩෛයටයයෝන් මගින් ) ිදුය ෛුංවලිර නාලිසා මගින් හා ෛුං්ාහස ප්රනාල වලදී Na+ හා H2O
ප්රතික්ාහස වනිහසයයි.
22. එිට රුධිය සරිමාව ෛාමානය යේ.

Any 36 x 4 = 144

D – 06

= 150

10. දකිකස හන් ලියන්න
a. බීජ සුප්තතාවය
1.බීජය මේශාසයයන් ගිලිහි ගිය සසු ප්රශෛ්ථ සරිෛය රත්ව සවතී නේ බීජය ප්ර යයෝහණය යේ.
2. සරිණතිකයේ එක් අවධියස බීජය තුල ඇතික සළලය නියෂ්ේධාය යේ. එිට බීජය ප්ර යයෝහණය යන ීම සවතී.
3. ෛ්වභාිසම බීජය ඵලය තුලදී ප්ර යයෝහණය වනළයක්. යමය බීජ සුේරරාවයයි.
4. බීජයක් සුේර අවධි ගර

ත්ම යහේතු

හිසයක් යේ.

5. ප්ර යයෝහණ නියෂ්ේධාස තිකබීම
6. ඝනසේ දනිහ බීජාවයන දනත්ම.
7. ජලයට අසායගමය බීජාවයන සනවතීම
8. සුේරරාවය බිදවනටීන යමන් සසු බීජයට ජලය O2 හා සුදුසු පෂ්්ණත්ව ෛනසයීයමන් බීජය ප්ර යයෝහණය යේ.
9. බීජයක් සුේරඅවධිය ගර

ත්යේ වාසි ඇර.

10. ඒවා නේ අහිරසය සරිෛය වලදී යන නනසි සනවතීම
11. වයාේතිකයේ ද වර්ධානයට ිසෛනයට හා යන නනසි සනවතීමට අවෛ්ථාව ලනයේ.
12. ජීීම ියශේෂ්යස පන්නතිකය සවත්වා ගර හන ය.

b. අධ්යාතතිය Hypertension
1. සාලයක් තිකෛ්යෛේ ෛාමානය මට්ටමට වඩා ඉහළ රුධිය පීඩනයක් සනවතීමඅධායාරතිකයයි.
2. අධායාරතිකය - හානිසය බලසෑේ ඇතික සයයි. ඒවා නේ
3. වෘක්ස වලට හානි සයයි.
4. අධිවෘක්ස ්න්තියේ ෛුංූලලරා ඇතිකයේ.
5. හෘදයාබාධා ඇතික ීමම.
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6. ආඝාරය / මෂ්්තිකෂ්්ර රුධිය වහනය
7. රුධියවාහීම / ධාමනි / ධාමනිසා / යක්ශනාලිසා / වලට හානි ීමම
8. මයණය
9. අධායාරතිකයට යහේතු වන ෛාධාස

හිසය .

10. ෛ්ථුලරාවය

11. මධුයේහය

12. සවුල් ඉතිකහාෛය

13. අධිස දුේ සානය

14. අධිස මත්සානය

15. ්රියාශීලීත්වය අඩු ජීවන යටා

16. අධිස ුකණු සරියභෝජනය

17. ආරතිකය

18. ධාමනි බිත්තික මර LDL / අඩු ඝනත්ව ලියස යප්රෝටීන න රනන්සත් ීමම.

C. දේහතරල මධ්යවන රතිශක්ති රතිචාර
1. ිශිෂ්්ටම ෛුංයේදී සල B වෛා සෛල යමහිදී වනදගත් යේ.
2. ියශේෂ් ප්රතිකය්ගහ ජනනය ෛමග යමම B වෛා සෛල ෛේබන්ධා ීමම
3. ඒවා ප්රගුණනය ීමම
4. ේලාෛ්මා සෛල බවට ියදදනය ීමම.
5. ේලාෛ්මා සෛල ප්රතිකය්ගහ ස්රාවය සයයි.
6. යමම ප්රතිකය්ගහ ඉමියුයන ්ලයල බියුලීන් / යප්රෝටීන න යේ.
7. ප්රතිකය්ගහ රුධියය හා වයාූලලව ඇර.

8. ිශිෂ්්ට ධුලස හා

9. වයාධිජනසයින් පදාසීන

10. අක්රීය

ත්ම හා

11. මීට අමරයව B මරස සෛල ෛෑය්ග.

ත්ම

12. එසම ප්රතිකය්ගහ ජනසයා

13. නනවර වරාවක් ආක්රමණය සල ිට
14. ප්රභලම හා යේගවත්ම ප්රතිකචාය දක්වයි.
15. යමම ප්රතිකශක්තික ප්රතිකචායය ප්රධාාන වශයයන් ්රියා සයන්යන් ය්ගහ රයල වල සිිකන ප්රතිකය්ගහ ජනසයින්
හා
16. ය්ගහ රයල තුල ගුණනය වන බහිෛ්සෛලීය වයාධිජනසයින්ට එයයහිවය.
a 10
b 15

= 41

any 38 x 4 = 150

c. 16
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