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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' iakdhQ moaO;sfha Wmd.u yryd wdfõ. iïfm%aYkhg jeo.;a jk ridhksl øjH iakdhq iïfm%aYl fõ' 
tjeks iakdhq iïfm%aYlhla fkdjkafka my; ljrlao@       

   

 1' fvdmuhska   2'  fkda¾ weä%k,ska $Noradrinaline  3' flda,Ska tiagf¾ia 
 4' .a¨gfïÜ   5'  CO jeks $ No jeks iuyr jdhq  
 

02' Ôjh i|yd jeo.;a jk c,fha .=K fndfydauhla i|yd m%Odk;u fya;= idOlh jkafka my; ljrlao@  
 1'  c,h wKqfõ we;s fldaKsl nj    
 2'   c,hg mod¾:fha wjia:d ;=kgu m;aùug yelsùu   
 3'  c,h wKqj H yd O j,ska iE§ ;sîu'  
 4'  c,h wKqjg H nkaOk iE§ug yelsùu'   
 5'  c, wKqjg whkSlrKh ùug yelsùu' 
 
 

03' my; rEm igyk yd iïnkaOj tlÕ úh fkdyels m%ldYh jkafka ljrlao@ 
   

        
     1'  ffi,j, yuqjk l=vdu RNA j¾.h fõ'    
     2'  DNA wKqjl ATC NIau ;%s;ajhg wkqrEmj X we;s NIau ;%sLh UAC fõ' 
     3'  fuu wKqj ;=<  H nkaOk mj;S'  
     4'  kHIaÀh ;=< ixfYaf,aIKh ù ffi, ma,diauhg meñfKa'   
     5'  weuhsfkda wï, n|jd.kafka 3/ ia:dkhgh' 
 
 
 

04' ffi, ma,diau mg,fha fm%daàk iïnkaOj tlÕ úh fkdyelafla my; l=ulao@   
 

 1'  wl%sh mßjykhg odhlùu' 
 2'  we;eï tajd m%;s.%dyl wkq f,i l%shdlsÍu' 
 3' ffi, iels,af,a ;ka;= iuÕ iïnkaOj ffi,fha ksYaÑ; yevh mj;ajd .ekSu'     
 4' ffi, ma,diau mg,hg ÿiai%dúnjla ,nd§u'  
 5' we;eï fm%daàk tkaihsu f,i l%shdlsÍu 
 

05' m%NdixYaf,aIkhg wod,jk m%ldYk lSmhla my;ska oelafõ' 
a) wdf,dal m%;sl%shdfõ § lsisÿ tkaihsóh W;afm%arKhla isÿ fkdfõ' 
b) .a,i/,aäyhsâ - 3 -  fmdiafmaÜ Y=oaO wKqjla iE§ug fl,aúka pl% ;=ka j;djla isÿúh hq;=h' 
c) 𝐶3 Ydlj,g jvd 𝐶4 Ydlj, RUBISCO jvd ld¾hCIuj l%shdldrhs' 
d)  𝐶4 Ydlj, 𝐶𝑂2 ;sr lsÍfï§ PEP ldfndlaisf,aia tkaihsuh muKla W;afm%arl f,i l%shd lrhs' 
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by; m%ldY w;r i;H m%;spdr jkafka my; ljrlao@ 
 1' a  yd b  h'    2' b  yd c  h'    3' b,c  yd d  h'   

 4' a, c  yd d  h'   5'  a b d 

   
06' ffcj mßkduh ms<sn|j bÈßm;a lr we;s jdo iuÕ tlÕ úh fkdyelafla l=uk m%ldYho@    
 1'  ,eud¾la f.a l,ams;fhys jyr wjyr uQ,O¾uh yd WÑ;.;s ,CIK j, m%fõKsh wvx.= fõ'       
       2'  vdúka yd fjd,ia úiska iajdNdúl jrK jdoh bÈßm;a lf<ah' 
 3'  iajdNdúl jrK l%shdj,sfha ksÍCIKhls wêckkh'  
 4'  ffcj mßkduh meyeÈ,s lsÍfï§ kj vdúka jdofh§ m%fõKsh yd .yk m%fõKsh fhdod.;af;ah' 
 5'  vdúka yd fjd,iag wkqj mßkdufha§ WÑ; .;s ,CIk j, iajNdúl jrKh isÿfõ' 
 

07' Paramecium yd Euglena w;r iudklula fkdjkafka my; ljr ,CIKho@ 
 1' tal ffi,sl ùu   2' Púldj oeÍu   3'   ixfldapl ßla;l ;sîu 
 4'  pIlh oeÍu   5'  ffi, ì;a;s fkdue;sùu 
 

08' îc Ydlj, ;sìh hq;= jeo.;a ,CIKhls" îc úlikh ùu' îchla iïnkaOj lr we;s m%ldY j,ska 
wi;H jkafka ljrlao@ 

 

 1' ish¨u Ydlj, jHdma;s tallh fõ'       
 2'  l,,h" N%EKfmdaIh yd îcdjrK hk fldgia orhs'     
 3' ffcj úúO;ajh jHdma; lsÍfï§ îc jeo.;a ld¾hhla bgqlrhs'  
 4'  jHdma;sh i|yd úúO Wml%u orhs'   
 5' îc m%frdaykfha§ ksmdkh u.ska îcdjrKhg c,h Wrd.kS' 
 

09' È,Sr rdcOdksfha tla tla jxYh fmkakqï lrk ,CIK lSmhla my; olajd we;' tu ,CIK j,g wod, 
È,Sr jxY wkqms<sfj,ska olajd we;af;a my; ljr m%ldYfhao@ 

 
- p, ckaudkq yd p, îcdkq iE§u 
- fldksä îcdkq u.ska w,sx.sl m%ckkh isÿlsÍu 
- Ôjk pl%fha m%uqL oaú kHIaál È,Sr cd, ;sîu 
- îcdkqOdks ;=< m%fõKslj i¾j iu îcdkq ksmoùu 

 
1. Ascomycota, Basidiomycota, Chitridiomycota, Zygomycota 

2. Chitridiomycota, Ascomycota, Basidiomycota, , Zygomycota 

3. Chitridiomycota, Zygomycota, Basidiomycota, Ascomycota 

4. Chitridiomycota, Basidiomycota, Ascomycota,  Zygomycota 

5. Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Chitridiomycota,  
 
10' Ydl mßkdufha§ my; ,CIK uq,skau we;sjQ jxYh ksjerÈj .,md fkdue;af;a my; ljrlao@    
 1'   m%NdixYaf,aIs ckaudkq Ydlh  - Pterophyta  
 2'  újD; îcl;djh  - Cycadophyta      
 3'  úIu îcdkql;djh  - Lycophyta    
 4'  mqIam oeÍu    - Anthophyta 
 5'  ckaudkq ixfiapkh ndysr c,fhka f;drùu -  Cycadophyta   
 

11'   ;%S m%ia;r foayh" meyeÈ,s LKavkhla ke;' iïmQ¾K wdydr ud¾.h" yej weÍu isÿlrhs' meyeÈ,s YS¾IKh 
ke;' fuu ,CIK fmkajk Ôúhd yd wh;a jk jxYh ksjerÈj olajd we;af;a my; ljr m%;spdrho@     

 

 1'  Planaria    - ma,eáfy,añkaf;aia 
 2' m;a;Ehd   - Anthophyta    
 3' .evú,d   - Annelida 

 4' fldl=mkqjd  - Nematoda 

 5' uqyqÿ lelsß   - Mollusca 
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12'  
 
 
 
 
 

    A          B 

 by; A i;ajhd wh;ajk j¾.fha oelsh yels ,CIKhla jk kuq;a B i;ajhd wh;ajk j¾.fha oelsh 
fkdyels ,CIKhla jkafka ljrlao@ 

  

 1' Woßh yDoh iuÕ ixjD; ixirKh   2'  ixprKh i|yd .d;%d oeÍu'  
 3' p,;dmSndjh'      4'  ljpuh ì;a;r oeóu'  
 5' mDIaÀhj msysgk l=yruh ;ks iakdhq rÊcqj fud,h yd iqiqïkdj f,i úfNaokh' 
 
13' úNdcl ffi,hlska úfNaokh jQ Ydl ffi, j¾. lsysmhla my; rEmfha oelafõ' 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 wi;H m%ldYh f;darkak' 
 

 1' A B D wÔú ffi, fõ ì;a;sh ,s.akSN+;h 
 2' A   yd C Ydl l|l Wvql=re øjH mßjykhg WmldÍ fõ' 
 3' by; ffi, iEu ikd, Ydlhlu olakg ,efí' 
 4' ie*rkska j¾Kl u.ska j¾K .ekajQ úg A, B, D r;=mdgg oelsh yel'    
 5' oaúîc m;%sYdl m;%j, E yd F yuqfõ'   
 
14' my; i|yka m%ldY w;ßka jerÈ jkafka l=ulao@ 
  

 1' uqf,ys wka;Yap¾ufha leiamd¾ má Lksc whk j, ksoyia wjfYdaIKh wjysr lrhs'    
 2' tal îc m;%s l|l ikd, l,dm jgd oDvia;r ffi,j,ska iEÿkq l,dm fldmqjla we;' 
 3' Ydl lf|a ;j ÿrg;a oaú;shsl j¾Okh isÿjk úg kej; kej; j,al leïìhu f.dvkef.a'  
 4' WKqiqï yd jeis R;=j, oaú;shsl ffi,ufha >klu jeäh' ffi,u jdysks l=yr mgqh' 
 5' m;% isriaj ÈYdk; ù we;súg wêl ysre t<sfhka wdrCId úh yelsh' 
 
15' Ydl ;=< øjH mßjykh jk l%u folls' úirKh yd ialkaO m%jdyh fuu l%u fol w;r isÿlrk ,o 

ixikaokhla my;ska fõ' fkd.e,fmk m%;spdrh l=ulao@ 

  
16' ffi,hl c, úNjh   
 1'  mSvkh jeäjk úg wvqfõ'   2'  iEu úgu RK w.hla .kS' 
 3'  ødjH idkaøKh jeäjk úg wvqfõ'  4'  wdrïNl úY=;;djfhaoS ìxÿjla fõ'   
 5'  Wmßu Y=kúg c, úNjh mSvk úNjhg iudk fõ'  
 
 
 

 úirKh   ialkaO m%jdyh 

1' idkaøk wkql%ukh Tiafia l%shd;aul fõ'  1' idkaøk wkql%ukfhka iajdh;a; fõ' 

2' mSvk wkql%ukhla Tiafia l%shd;aul fõ'  2' mSvk wkql%ukhla Tiafia l%shd;aul fõ' 

3' fláÿr mßjyk l%uhls'  3' È.= ÿr mßjyk l%uhls' 

4' mg, yryd mßjykh úh yel'  4' mg, yryd mßjykh fkdfõ' 

5' wKqj, wyUq p,s;hla isÿfõ'  5' wkq tla ÈYdjlg p,kh fõ' 
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17' maf,dahu mßjykh ms<sn|j ksrjoH fkdjkafka ljrlao@  
 1' maf,dahu yr lsÍu yd maf,dahu nerlsßu ffi,Sh iajik ksfYaOl yuqfõ ksfYaOkh fõ'    
 2'  iuyr úfYaI j, m;% uOH ffi,j, isg fmffkarkd, tall olajd ma,diau nkaO Tiafia isïma,diag 

m:h yryd iSks mßjykhfõ' 
 3'  maf,dahu hqIh m%Njfha isg wmdhkh olajd 1 Km/ hr fõ.hlska .uka lrhs'     
 4'  Ok mSvkhla hgf;a isÿjk ialkaO m%jdyhls'   
 5'   maf,dahu mßjykhg W;aiafõokh Rcqju n,fkdmdhs'    
 
18' my; § we;s Ôúka yd fmdaIK iïnkaO;d fkd.e,fmk wjia:dj l=ulao@     
 1' Drosera     - lDñ NCIKh     
 2'  wmsYdl    - mrfmdaYs;djh   
 3' refïkshdjka yd CIqøÔùka  - wkdakHdOdrh    
 4' fn,s wekhd yd ;,auid  -  iyfNdað;ajh   
 5' ueis lSghd    - Wmia;r nqÈu 
 

 19' my; m%ldY w;ßka wi;H jkafka l=ulao@ 
 1' iam¾Ydj¾;s yd iam¾Y ikakuk p,k m%;sj¾;s fõ'     
 2'  Ydlj, we;s m%Odk wdf,dal m%;s.%dyl ks,a m%Nd m%;s.%dyl yd *hsfgdfl%daï fõ'  
 3' tal,sx. mqIam j, wksjd¾fhkau mrmrd.kh isÿfõ'     
 4' Cycas ys mrd.kh iq<x u.ska muKla isÿfõ'  
 5' Selaginella îcdkq m%frdaykh îcdkqOdksh ;=,§ wdrïN fõ'  
 
20' i;aj mgl iïnkaOj my; ljr m%ldYh wi;H fõo@  
 

 1' LKavrd yd nkaOkS ;ka;=uh iïnkaOl mgl fõ' 
 2' wmsÉPo mgl j,g reêr iemhqula ke;'                                    
 3' fmaYs mglh Woa§mH ffi, j,ska hqla;h'     
 4' ldáf,ac mqrlfha fldkafv%dhsàka i,afmaÜ øjHj,g mr.uH fõ'    
 5' reêr ma,diaufõ jeämqru we;s ma,diau fm%daàkh .af,dìhq,skah'   
 

21' ñksia fÄgfha lD;Hhla fkdjkafka my; ljrlao@ 

 1' uqLh msßisÿ lrhs'    2'  o;a Èrdhdu j,lajhs'                                    
 3' ri y÷kd .ekSu isÿlrhs'   4'  wdydr .s,Su myiq lrhs'    
 5' uqLhg we;=,ajk nelaàßhd j,ska wdrCId lsÍu'    
 

22' uQ,sl mßjD;a;Sh iS>%;djh ms<sn`oj lrk ,o m%ldY lsysmhla my; oelafõ' 
 

A. wju jYfhka meh 12 la ksrdydrj isg ukskq ,nhs' 
B. jeäysá msßñhl=f.a 1300 – 1500 Kca l fõ' 
C.  mqoa.,hd l%shdYS,s úg ukskq ,nhs'    

 fuu m%ldY w;r i;H jkafka" 
 1' a  yd b  h'    2' a  yd c  h'    3' b  yd c h'   

 4' a, b  yd c  h'   5' a muKs'  
   
23' ñksidf.a yDofha isÿ fkdjkafka my; ljrlao@   
 1' l¾ksld wdl=xpfha§ l¾ksl fldaIsl lmdg újD;j mj;sk w;r" wvi| lmdg jeiS mj;S' 
 2' fldaIsld wdxl=xpfha§ wvi| lmdg újD; jk w;r" l¾Ksl fldaIsl lmdg jefia'                                    
 3' yDoa rÊcq u.ska l¾Ksl fldaIsl lmdg fkdmsg fmr,Su j,lhs'     
 4' mQ¾K yD;a úia;drfha§ l¾Ksl fldaIsl lmdg fukau wvi| lmdg újD; fõ'    
 5' l¾Ksl fldaIsl lmdg jeiShdfï§ zz,íZ Yíoh wefia' 
 

24' wi;H m%ldYh jkafka" 
 

 1' A yd B m%;sfoay ckl folu mj;sk mqoa.,hska AB reêr >kh orhs'  

 2' A reêr >kh iys; mqoa.,hl=f.ka ,nd.;a reêr ffi, rys; ma,diaudj AB reêr >kh iys; 
mqoa.,hl=g ,nd§u .eg¿ldÍ ;;a;ajhla fõ' 

 3'  fymßka u.ska ffmì%fkdacka ffmì%kaa njg m;aùu j,lhs'     
 4'  reêr ma,diaudfjka ma,diaud fm%daàk bj;al, úg uia;= f,i y÷kajhs'      
 5'  mqoa.,fhl= ìhg yd ldxidjg m;ajQ úg reêr mSvkh my; jefÜ'   
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25' iyc m%;sYla;sfha wNHka;r wdrCIK hdka;%khla fkdjkafka my; ljrlao@ 
 1' NCIl ffi,    2'  iajdNdúl kdYl ffi,  
 3'  wkqmQrl fm%daàk    4'  fÄgfha wvx.= kdYl ,hsfidfidhsï 
 5'  m%odyl m%;spdrh 
 
26' ñksidf.a CIhfrda.hg tfrysj Ndú;dlrk BCG tkak;    
 1' lD;%Su wl%Sh m%;sYla;sh we;slrjhs'    
 2' ffi, udOH jk m%;sYla;s m%;spdr muKla W;af;ackh lrjhs' 
 3' È.=ld,Skj Ôj;ajk T yd B u;l ffi, iE§ug uÕ mdohs'   
 4' T yd B u;l ffi, iE§ug uÕ fkdidohs'   
 5'  ;udf.au m%;sYla;slrK moaO;sh iïmQ¾Kfhkau l%shd;aul jk;=re fláld,Sj m%;sYla;sh 

we;slrjhs'  
 
 

27' udkj jDlal ms<sn|j jerÈ jkafka" 
 

 1' reêr .ä fldaia uÜgu hdukh lsÍug odhl fjhs' fyda¾fudak i%djhla isÿ lrhs' 
 2' reêr mSvkh hdukhg odhl fõ' wegñÿ¿ ksmoùu isÿlrhs' 
 3' wdi%e;sl ;=,H;dj mj;ajdf.k wmøjH neyer lsÍug uQ;%d ksmojhs'   
 4' ßkska ixYaf,aIKh yd  ksoyia lsÍu isÿlrhs'   
 5'  lfYarej fomi foayfhaa wmr Wor ì;a;sh u; WorÉPohg msgqmiska msysghs' 
 
28' m¾hka; iakdhq moaO;sh iïnkaOj i;H jkafka ljrlao@  
 1' m¾hka; iakdhq moaO;sh iE§ we;af;a lmd, iakdhq yd iqiqïkd iakdhq j,ska muKls'    
 2'  Ôúfhl=f.a p,k hdukhg muKla jeo.;afõ'      
 3'  fuu moaO;sfha wmjdys flgia folla iys;h  
 4' uOH iakdhq moaO;shla msg;g muKla wdfõ. iïfm%aYkh lrhs'     
 5'  wmjdys kshqfrdak u.ska bÉpdkq. l%shd  muKla md,kh lrhs'  
 
29' udkj msáhqgß .%kaÓh ms<sn|j i;H fkdjkafka ljrlao@ 
 

 1' wmr msáhqgßh iakdhql iïNjhla we;'     
 2'  yhsfmd;e,ui kshqfrdakj, Tlaisfgdiska ixYaf,aIKh fõ' 
 3' yhsfmd;e,ui isg wmr msáhqgßhg wlaik Tiafia TlaisfgdaiSka mßjykh lrhs'     
 4'  mQ¾j msáhqgßh fyda¾fudak lsisjla ksmojd i%djh fkdlrhs'   
 5' mQ¾j msáhqßh u.ska ksmojk ish¨ fyda¾fudak fmdaYS fyda¾fudak fkdfõ'  
 
 

30' my; § we;s lD;Hhka bgqlrk fud,fha fldgi ksjerÈj olajd we;s m%;spdrh l=ulao@   
1'     bÉPdkq. fmaYs ixfldapkh wdrïNh yd md,kh   - wkquia;sIalh    
2'   pd,l fl!Y,H bf.kSu yd u;l ;nd.ekSu   - uIa;sIalh    
3'   iakdhq wdfõ. m%;sfhdackh lr h,s fnod yeÍu   - yhsfmd;e,ui   

4.    Èùu yd ke.su jeks úYd, mßudkfha foay p,k iudfhdackh - jefrda,sfia;=j   
5.     iajhx idOl iakdhq moaO;sh md,kh    - ;e,ui   

 
 

31' jd;fha we;s Yío ;rx. ñksia lfka flda¾á wjhjh olajd iïfm%aYkh lrk ksjerÈ wkqms<sfj, jkafka 
l=ulao@ 

 

 1' l¾Kdmgydmg,h - uqoa.ßldj  -  ks>d;sh   -  Orklh   -  wkavdldr .jdCIh  -  mßjid    
  -  l¾KYxL  - wkaf;dajdid  
 2'  l¾Kdmgydmg,h - ks>d;sh   -  uqoa.ßldj  -  Orklh   -  wkavldr .jdCIh  -  mßjid    
  -  wkaf;dajdid - l¾kdYxL mg,h   
 3'  ndysr Y%jK kd,h - uqoa.ßldj  -  Orklh -  ks>d;sh   -  f.da,dldr .jdCIh  -  mßjid    
  -  l¾KdIxL mg,h   
 4' lkafm;a; - YxLl wiaÓh  -  l¾Kd mgyd mg,h   -  l¾Kd wiaÓld   -  f.da,dldr .jdCIh   
  -  mßjdid   - wkaf;dajdid  
 5'  lkafm;a; - ndysr Y%jk kd,h  -  l¾Kd mgyd mg,h   -  uqoa.ßldj   -  OrKlh   
  -  ksid;sh   - wkavldr .jdCIh  -  wkaf;dajdid 
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32'  my; olajd we;af;a wka;rdi¾. wdndO lSmhls' 
 ta iïnkaOj wi;H jkafka my; l=ulao@ 

 1'  uOqfïyh   - wêl f,i uq;%d ksmoùu    
 2'  Èhjeähdj I  - iajhx m%;sYla;s frda.hls 
 3'  Èhjeähdj II  - bkaishq,ska u; rod mj;S'     
 4'  w;s;hsfrdhsv;djh -   oyäh oeuQ WKqiqï yula we;slrhs' 
 5' ukao ;hsfrdhsv;djh -   mQ¾j msáhqgßfhka TSH ksIamdokh wvqùu    
 
33' fl!udfrdaoNjh    
 1' iq,N w,sx.sl m%ckk wdldrhls'    
 2'  fndfyda l,d;=rlska mDIaGjxYslhka ;=< oelsh yel'   
 3'  ó ueis >kdjdihl ish¨u ó ueis wdldr fï u.ska úlikh fõ' 
 4' iEu úgu cks;hska oaú.=Kh 
 5'  iuk,hska" l=yqUqjka" nUreka jeks i;=kaf.a isÿfõ'   
  
34' ñksia N%Ek úlikfha§ 5 cm – 7 cm  È. N%EKhla ork úg ksÍCIKh l< fkdyels jkafka"  
 

 1'  yDo iamkaokh     2'  foay wjhj úlikh 
 3'  b;d l%shdYS,s N%EKh    4'  .d;%d úlikh 
 5' uOH iakdhq moaO;sfha uQ,sl wdlD;s we;sùu   
 
35'  udkj ysialnf,a my; m%ir w;=ßka jvd;au wmrj oelsh yels jkafka l=uk m%irho@ 

 1' pqpqldldr m%irh   2'  ikaOdk w.% m%irh   3'  ;=Kavdldr m%irh 
 4'  hq. m%irh    5'  lS,dN m%irh   
 

36' ù m%fNaohl tla ù lr,l yg.kakd îc ixLHdj cdk 4 la u.ska ;SrKh lrhs' 
 cdk 4 u m%uqL yd ks,Sk we,S, orhs' tajd iajdêkj úhqla; fõ' m%uqL we,S, ixLHdj îc ixLHdj jeä 

lsÍug tl f,i l%shdlrhs' fuu .ykfha cdk ish,a, i`oyd úIu hq.aulhska fofofkl= w;r uqyqula 
isÿlrk ,È' fï iïnkaOj ms<s.; fkdyels m%ldYh l=ulao@ 

 
 

 1' ckl Ydl u.ska m%fõKS o¾Y wkqj tlsfklg fjkia ckaudkq j¾. 16 la ìyslrhs'    
 2'  m%cks; Ydlj, we;sjk îc ixLHdj wkqj tajd mka;s 9 lg fjkal< yel'   
 3'  fuu m%cks;fha Ydlj, tlsfklg fjkia m%fõKS o¾Y 256 la y÷k.; yel' 

 4' .ykfha Wmßu îc ixLHdjla ork Ydl we;sjk ixLHd;h 
1

256
 fõ' 

 5'  fuu ,CIKh .ykh ;=< m%u; jHdma;shla fmkajhs' 
 

37' úlD;s iïnkaOj ms<s.; fkdyels jkafka my; ljrlao@ 
 

 1' DNA j, tl kshqla,sfhdaghsv hq.,hla f,dma ùu ,CI úlD;shla we;slrhs' 
 2'  j¾K foay úlD;sj,§ cdk lSmhla ke;sùu isÿfõ' 
 3' W!kk úNdckfha§ i|yd jer§u ksid úIu .=Kl;dj we;súh yel' 
 4' úlD;s yeu úgu ydksodhl ;;a;aj we;slrhs' 
   5'  j¾K wkaO;djh oel;s ffi, rla;ySk;dj ks,Sk cdk úlD;s fõ' 
 
 

38' fd,alfha m%Odk fN!ñl ìfhdauh yd tajd iïíkaOj my; § we;s m%ldYk iuÕ tlÕ úh fkdyelafla 
ljrlao@ 

  
1' ksj¾;k j¾Id jkdka;r   - jd¾Isl j¾Idm;kh 2000  -  4000 mm fõ' 

2' pmrd,a    - Wi .ia ke;" l=vd .ia m÷re yd wldYaÀh Ydl we;' 

3' fla;=Or jkdka;r   - f,dalfha we;s úYd,u ìfhdauh' ysu ;eïm;a ùu 
je,elaùug Ydl wkqj¾;k olajhs 

4' fi!uH l,dmsl ;DK - Wi ;DK iys; fm%hÍia wka;rdhg ,laú we; 

5' ldka;dr - fïjdfha Ydlj, îc .skakg wiqùfuka miqj muKla 
m%frdaykh fõ' 
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39' wi;H m%ldYh f;darkak' 
 1'  mßir moaO;shl ;r`.h Ôùka yd Ôú ix.Gl w;r we;s wka;¾ l%shdjls'  
 2'  ó johl ó ueiaika .ykhla fõ'    
 3'  Ôúhl=f.a jdiia:dkh yd mßir moaO;sh hk mßir ix.Gl fol tlu w¾:h ikd: lrhs' 
 4'  iSfm,aia j, fhdaO bínd jkuh i;aj jQ úfYaIhls'     
 5'  yß;d.dr jdhqjla f,i yeisfrk 𝐶𝐻4 ksmojk m%Odk m%Njh jkafka ks¾jdhq úfhdackhhs' 
 

40' my; § we;s CIqø Ôúka iïnkaO jerÈ m%ldYh l=ulao@   

1' Salmonella typhi - wka;# Oq,l ksmojhs 

2' Bacillus thuringiensis - wka;Yafmdar fkdorhs' jHdêcklfhl= fõ' 

3' Lentinus   - wdydrhg .; yels È,Srhls' 

4' Thiobacillus ferroxidans - nd, f,damiaj,ska Cu ksiaidrkhg fhdohs 
5' Nitrosomonas  - ridixYaf,aIK khsá%ldÍ nelaàßhdjls' 

  

  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' wdjD; îcl Ydl j, m%ckkfha § ms,s.; yelafla" 
 

A. mr mrd.kh w;HdjYHfhkau isÿúh hq;=h' 
B. mßk; l,, fldaIh ffi, y;la yd kHIaÀ 14 la orhs' 
C. ixfiapkfhka miqj iEfok hqla;dkqj l,,h njg úlikh fõ'  
D. iuyr Ydlj, ixfiapkfhka f;drj äïn fldaIfhka M, úlikh fõ' 
E. wkavm f,i y`ÿkajkafka uyd îcdkqOdksh' 

 

42' ñksidf.a jid moaO;sh reêr ixirK moaO;sfhka fjkia jk ,CIK jkafka my; ljrlao $ ljr 
tajdo@ 

A. jid moaO;sh yDohla fkdork kuq;a ixirK moaO;sh yDohla iys;h' 
B. jid jdyskS ;=< lmdg we;' reêr jdyskS lsisjla ;=< lmdg ke;'    

C. jid moaO;sfha jid ;r,h yDoh foig muKla .,dhhs' reêr ixirK moaO;sfha reêrh .,d hdu 
yDoh foig fyda msg;g isÿfõ'  

D.  jid flaYkd,sld wkaOj wdrïN fõ' reêr flaYkd,sld fomiskau újD;h'      
E'  reêrh yd jidhk folu tlu ixhq;sh orhs' 
 

43' my; § we;s m%ldY j,ska wi;H jkafka ljrla $ ljr tajdo@     

A. mdlskaika frda.h fvdmuhska   iakdhq iïfm%aYlh ksoyia lrk kshqfrdakj, wLKav mßydksh 
ksid isÿfõ'    

B. ixfõo m%;s.%ykfha§ W;af;acfha Yla;sh l%shd úNjhla njg mßkduh jk úg ix{dj ÿn, fõ' 
C.  ñksidf.a lïmk m%;s.%dyl jkafka uhsiak¾ foaydkq yd meiskss foaydkq muKs'          
D.  wúÿr oDIaÓfha§ m%;sfhdacl fmaYs bys,a ù wCIsldpfha W;a;, nj jeäfõ' 
E'  tal fka;%sl oDIaÀh we;s whl=g jia;=jl fõ.h yd ÿr ;SrKh lsÍu wmyiq fõ' 
 

44' ksjerÈ jrKh $ jrK jkafka ljrlao@ 
 A.  ihsfgdfgdlaiSka u.ska ieuúgu Odrlhdf.a wudY wdka;%sl ud¾.fha ffi, tkaihsu u.ska myr§ 

úkdY lrhs' 
 B.  fmá% §is" msfmágq yd wdl%uksl mqvq idudkHfhka WIaK jdhq W`ÿka Ndú;fhka Ôjdkqyrkh flf¾' 
 C.  irïm tkak;a u.ska iajdNdúl il%sh mßÑ; m%;sYla;sh we;slrhs' 
 D.  iuyr ffjri muKla wksjd¾h mrfmdaYS fõ' 
 E'  ksfrda.S ñksia isrer wNHka;r wjhj mgl idudkHfhka CIqø Ôùkaf.ka f;drh' 
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45' úfYaIdka;r uqyqu iïnkaOfhka ms<s.; fkdyelafla ljr m%ldYh $ m%ldYo@  
 

 A.  úfYaIdka;r uqyqulska ,efnk Ôúka iEu úgu j|h' 
 B.  Ydlj, i;=kag jvd nyq, jYfhka yd id¾:lj fouqyqïlrKh l< yel' 
 C.  msßñ nQrejd yd .eyeKq wYajhd iu`. uqyqulska ysks $ Hinny we;sfõ' 
 D.  iSn%d nQrejd uqyqfuka m%;sM,jk Zokey ire cks;hls' 
 E'  ksire úfYaIdka;r uqyqï Ôùkag j¾K foay lÜg, oaú.=K ùu isÿlr ire p;=¾.=klhlska idod .; 

yel' 
 

46' my; j.=fõ oelafjkafka Ydlj, wêud;% yd wxY= ud;% lSmhla ms<sn|j f;dr;=re fõ' tajdhska ksjerÈ 
m%ldYh $ m%ldY" 

 

 uQ, øjH wêud;%o wjfYdaIkh lrk wdldrh m%Odk lD;H 

A. 𝐹𝑒  wxY= ud;% 𝐹𝑒++ laf,dafrdms,a ixYaf,aIKh 

B. 𝐻 wêud;% 𝐻+ wdi%e;sl iu;=,s;dj mj;ajd .ekSu 

C. 𝑆 wê ud;% 𝑆𝑜4
−− iuyr weuhsfkda wï, j, ix>Gl 

D. 𝑁𝑖 wxY= ud;% 𝑁𝑖2+ khsg%cka mßjD;a;sh 

E. 𝑀𝑜 wxY= ud;% 𝑀𝑜+2 khsg%cka mßjD;a;sh 

 
47' 
      fuys olajd we;af;a m%dfhda.sl mÍCIKhl§ YsIHfhl= úiska w¢k 

,o rEm igykls' fuys§ ksjerÈj olajd fkdue;s fldgi l=ulao@ 
l=uk tajdo@ 

 
       A. ,,dG wiaÓh   B. hq. wiaÓh C.   msødiaÓh  
       D.  md¾Yaj lmd, wiaÓh   E.  wfOdaykql wiaÓh 

 

 
48' CIsrKh yd iïnkaOj tlÕ úh fkdyelafla ljr m%ldYh $ m%ldY o @ 

 A.  CISrKh hkq ia:k .%kaÓ j,ska lsß i%djh lsÍuhs' 
 B.  fm%d,elaàka lsß ixYaf,aIkh yd i%djh W;af;ackh lrhs' 
 C.  ore m%iq;Sfhka miqj fm%dfciagfrdaka uÜgu by< hdu fm%d,elaáka i%djh W;af;ackh lrhs' 
 D.  CISrkh Ok m%;sfmdaYS hdka;%khlg wkqj l%shd;aul fõ' 
 E'  udkj lsßj, lsisÿ fm%daàkuh ixfhda.hla wvx.= fkdfõ' 
 

 49'      my; m%ia:drh u.ska olajd we;af;a fmky¨ jd;kh jk iajik jdhq 
mßudjkah' fï iïnkaOj wi;H jkafka l=ulao@ $ l=uk tajdo@         

A. fuys mßudj ñ,s ,Sg¾ j,ska olajhs'    

     B.  X hkq wdhdid;aulj wdYajdi l< yels jdhq mßudjls' 
 C.  X yd Y jdhq mßudj mSjOdß;dj fõ'   
 D.  iEu fudfyd;lu Z ys w.h ksh;hls' 

   E.  mqoa.,fhl=f.a idudkH urKhl§ w jdhq mßudj fmky¨ ;=< 
b;sß ù mj;S'  

 

 

50' ffi,hlska DNA ksiaidrKh lsÍfï m%Odk mshjr yd uQ,sl uQ,O¾uh ksjerÈj olajd we;af;a ljr 
m%ldYh $ m%ldY j,o@ 

 

A. ffi, iucd;slrKh - ffi, ÔrKh lsÍfuka DNA ksoyia lr.ekSu 
B. DNA ase ksfYaOkh - tkaihsu u.ska DNA wdrCId lr.ekSu 
C. kshqla,sfhda fm%daàk ixlS¾K ì| fy,Su - DNA fm%daàk iuÕ ixlS¾K f.dvke.Su 

D. ixl,kh ù we;s øjH bj;a lsÍu - DNA iuÕ ixl,kh jk wkq bj;a lsÍu 
E. DNA wjfCIam lr.ekSu - DNA WKqiqï t;fkda,a u.ska wjfCIam lsßu 
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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.  Ôjh i|yd w;HdjYH wldnksl ixfhda.h jkafka c,hhs' mDÓúfhys c,h fkue;sj Ôjhla 

mej;sh fkdyelsh' Ydlj,g úúO wjYH;d i|yd c,h w;HdjYH fõ' Ydl foayh ;=< c,h yd 

Lksc ,jk mßjykfha wjYH;d i|yka lrkak' 

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

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

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

  ii. Ydl foayh ;=< c,fha ld¾hhka folla i|yka lrkak' 
 

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

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

  iii. Ydl ;=< isÿjk wl%sh mßjykh yd il%sh mßjykh w;r fjkialï 2 la ,shkak' 
   .......................................................................................................................................................... 

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

  iv. Ydl ;=< wl%shj isÿjk fláÿr mßjyk l%u 2 la i|yka lr  WodyrKh ne.ska i|yka lrkak' 
     

mßjyk l%uh WodyrKh 

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

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

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

 

  v. c, úNjh hkq l=ulao@ th ksrEmkh lrk iólrKh ,shkak' 

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

   .......................................................................................................................................................... 
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 B) i.   i;aj fmdaIKh hkq l=ulao@ 

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

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

  ii.  i;a;aj ioDY fmdaIKfha mshjr i|yka lrkak' 

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

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

  iii.  fõhd fi,shqf,daia ÔrKh lsßu i|yd CIqø Ôúka úfYaIhla iuÕ iyÔú ix.uhla idohs' 

   a) iyÔjkh hkq l=ulao@ 

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

   b) by; iyÔú ix.uh ljr wdldr ix.uhlao@ iajNdjfha we;s ;j;a tjeks iyÔú ix.uhla 

,shkak' 

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

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

  iv.  a) ñksidf.a Yla;s wjYH;djh rod mj;sk idOl 4 la ,shkak' 

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

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

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

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

b) ñksidg wjYH iuyr weuhsfkda wï, foayh ;=< ixYaf,aIKh lr.kS' tjeks weuhsfkda 

wï, y÷kajkafka flfiao@ ta i|yd WodyrKhla ,shkak 

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

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

  v.  ñksia foayh ;=,§ jeämqr jeämqr we;s weuhsfkda wï, j, wkd.; brKu l=ulao@ 

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

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

C). my; § we;af;a isiqfjl= úiska mÍCIKd.drfha§ ms,sfh,lr.;a CIqø Ôú j.djl" wkaùCIfhka 

ksÍCIKh lr wÈk ,o rEmigykls' 

 

 

 

 

     

 

  i.  by; rEmigyfka olajd we;s Ôúka wh;a rdcOdksfha ,dCIKsl ,CIK 3 la ,shkak' 

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

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

   .......................................................................................................................................................... 
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  ii. a)  by; rEmigyfka § we;s Ôú >khla i|yd WodyrKhla ,shkak' 

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

b) by; wdldrfha CIqø Ôú j.djla ms<sfh, lsÍfï§ Ndú;d l< yels frdamk udOHhla kï 

lrkak' 

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

  iii. fldafâgd jxYfha ,dCIKsl  ,CIK 3 la i|yka lrkak' 

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

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

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

  iv. fldkaä%la;sfhaia yd Tiafghsla;sfhaia j¾. fjkalr y÷kd.ekSug Ndú;d l< yels ndysr 
,CIK 2 la ,shkak' 

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

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

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

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

  v. mshdirh i|yd mCISkaf.a foayfha olakg ,efnk ldhsl yd jHqyuh wkqj¾;kh ne.ska 
,shkak' 
 ldhsl ......................................................................................................................................... 

 

 jHqyuh ...................................................................................................................................... 

 

02&' A). i.  a)  iQkHdIaÀl ffi,j, ffi, ma,diauh ixOdrkhg odhljk jHqyh kï lrkak' 

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

b) th iE§ug odhljk fm%daàk iQ;%sld j¾. fudkjdo@ 

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

  ii. a)  ffi, úNdckfhaoS j¾K foay p,kh i|yd odhljk ffi, iels,af,a ix>glh kï 

lrkak'    

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

b) by; ix>glh iE§ we;s fm%daàkh l=ulao@ 

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

  

  iii. fm%daàkj, oaú;shsl jHqyh mej;sh yels wdldr fudkjdo@ tajd i|yd WodyrK fokak' 
 

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

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

  iv. fm%daàk, m%d:ñl jHqyfha mj;sk nkaOk wdldrh y÷kd.ekSu i|yd iqÿiq mßCIKh l=ulao@ 

tys mshjr ,shkak' 
      

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

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

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

   .......................................................................................................................................................... 
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 B) i.   i;aOdrkh i|yd udkjhd i;=jk m%Odk iels,s wdldrh l=ulao@ 

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

  ii.  a)  ñksia iels,af,a we;s m%Odk ,CIK folla ,shkak'    

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

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

b) iuiaÓ;sh i|yd udkj iels,a, odhljk wdldrhla i|yka lrkak' 

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

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

  iii.   

 

 

 

 

 

 

   a)  by; § we;s rEmigyk i|yd iqÿiq kula fhdackd lrkak'  

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

b) rEmfha olajd we;s fldgia kïlrkak' 

    a -................................................................        c -................................................................ 

    b -................................................................        

  iv. by; rEm igyfka § we;s jHqyh ld¾h i|yd ork jHqyuh ,CIK 2 la ,shkak' 

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

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

  v.  wiaÓ moaO;sh foayfha úúO p,k oelaùu i|yd odhl fõ' fï i|yd ñksia foayfha olakg 

,efnk ikaê wdldr ;=k olajkak' 

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

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

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

 C) i.   mßirfha Ôj;aùfï § Ydlj,g úúO wd;;s j,g uqyqk §ug isÿfõ' Ydl úiska my; wjia:d 

fmkakqï lrkafka l=uk wd;;s ;;a;ajhla uÕ yrjd .ekSu i|ydo@ 

a) úh,s ld,fha § m;% m;kh ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   

b) ,jk .%kaÓ úlikh ùu  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

c) ;=kav yd lgq oeÍu  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

  ii.   Ydl j¾Ol øjH j, ,dCIKsl ,CIK i|yka lrkak' 
        ......................................................................................................................................................... 

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

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

   ......................................................................................................................................................... 
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  iii. my; tla tla l¾hka i|yd jeo.;a jk Ydl fyda¾fudakh kï lrkak' 

a) m%ydj¾;kh   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   

b) îc iqma;;dj fm%arKh  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

c) îc me,j, ;%s;aj m%;spdr jeälsÍu '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

  iv.  ks,a wdf,dal m%;s.%dyl u.ska Ydlj, wdrïNlrk m%;spdr 3 la ,shkak' 

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

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

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

03&' A). i.  iajNdjfha we;s úYd,;u ffcj uyd wKqj jkafka DNA h' fndfyda Ôúkaf.a m%fõKsl øjHho 

DNA fõ' DNA iïnkaOj § we;s m%Yak i|yd ms<s;=re fokak' 

a) Watson yd Crick úiska DNA i|yd fhdackd l< jHqyh ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

b) DNA j, ;ekqï tallh ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

c) Tn by; (b) ys oelajQ ;ekqï tallfha m%Odk ix.Gl  

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

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

d)  DNA fndfyda Ôúkaf.a m%fõKsl øjH f,i ie,lSug fya;= 2 la ,shkak'  

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

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

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

  ii. DNA fm%daàk iuÕ ixlS¾K idohs' tajd fldueák f,i y÷kajhs' bhqfl%dueáka yd 
fyfgfrdfl%dueàka f,i y÷kajkafka fudkjdo@ 
a)  bhq fl%dueáka '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

b)  fyfgfrd fl%dueáka ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

  iii. a)  by; oelajQ fl%dueàk w;ßka cdk msgm;a lsÍfï§ il%sh jkafka ljr wdldrho@ 

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

   b)  cdk kshdukh yd wmscdk m%fõKsfha§ jeo.;a jkafka ljrlao@ 

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

  iv. a)  DNA m%;sj,s;h y÷kajkak' 
    ...................................................................................................................................................... 

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

   b) DNA m%;sj,s;h i|yd iyNd.sjk tkaihsu 2 la my; § we;' tajdfha ld¾hhla ne.ska 
,shkak' 

    

    DNA fy,sflaia '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

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

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

    fgdfmda whsfiduh¾ia ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

    ....''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

    ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
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  v. m%d.akHIaÀl yd iqkHIaÀl Ôúkaf.a m%;sj,s;fha § we;s iudklula yd wiudklula ,shkak' 

   iudklu ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

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

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

   wiudklu '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

   .......''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

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

 B) i.   fukav,sf.a fojk kshuh ,shd olajkak' 

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

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

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

  ii.  fukav,af.a fojk kshuh j,x.=jk wjia:djla ,shkak' 
   .......................................................................................................................................................... 

  iii. iuhq.aul r;= mdg u,a (R), fld<mdg îc (G), ork Ydlhla iqÿmdg u,a lymdg îc ork 
ñáYdlhla iuÕ uqyqïl< úg 𝐹1 mrïmrdfõ ish¨u cks;hska r;=mdg u,a fld<mdg îc ork 
Wi Ydl úh' 

    𝐹1 Ôúka w;r iaj ixfiapkhlska 𝐹2 mrïmrdj ,nd .;af;ah' 
a) 𝐹1 Ôúhdf.a m%fõks o¾Yh l=ulao@''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

b) fuys m<uq uqyqu ljr uqyqula f,i ye¢kaúh yelso@ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

c) 𝐹2 j, my; m%fõks o¾Y ,eìfï iïNdúldj l=ulao@  

 ,CIK ;=kgu úIu hq.aul ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 ,CIK ;=kgu m%uqL iuhq.aul ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 ,CIK folla úIu hq.aul yd tlla ks,sk iuhq.aul ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

  iv. m%fõks uqyqul 𝐹2 mrïmrdfõ§ my; § we;s rEmdkq o¾Y wkqmd; ,eî we;akï l%shd;auljk 

m%fõKs uQ,O¾uh l=ulao@ 

a) 9(7 rEmdkqo¾Y wkqmd;h '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

b) 1(2(1 hk rEmdkq o¾Y wkqmd; ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

c) cks;hska nyq;rhla w;rueÈ rEmdkq o¾Y oeÍu''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

d) by< uõ o¾Y yd wvq m%;sixfhdað;o¾Y oeÍu ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

  v.  a)  nyq ld¾h;dj y÷kajkak' 
    ...................................................................................................................................................... 

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

   b) udkj .ykhl 1000 lska tla wfhl= we¨Kq lka fm;s orhs' tu .ykfha úIu hq.aul 
m%;sY;h l=ulao@ 
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 C) i  Ydl yd i;=ka wNsckkh f,i y÷kajkafka l=ulao@ 

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

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

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

  ii.  Ydl yd i;=ka wNsckkfha jeo.;alï 2 la ,shkak' 

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

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

  iii. mq¿,a f,i m%fõKS uQ,O¾u Ndú;djk wNsckk Ys,am l%u fudkjdo@ 

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

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

  iv. m%;sixfhdað; DNA wkqjla hkq l=ulao@ 

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

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

  v.  m%;s ixfhdað; DNA iE§u i|yd wjYH Ys,am l%u fudkjdo@ 

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

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

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

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

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

       

04&' A) i.  CIqø Ôúka hkq ljqrekao y÷kajkak' 

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

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

  ii. CIqø Ôúka hg;g wh;ajk Ôúka ldKav myla kï lrkak' 
   .......................................................................................................................................................... 

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

  iii. o¾Ysh nelaáßhd ffi,hl rEmigykla we| fldgia kï lrkak' 
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 B) i.   wdidok frda. j,g wod, my; mo úia;r lrkak' 

a) jHdêcklhd '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

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

b) jHdêckl;dj ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

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

c) Odrlhd  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

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

d) mrfmdaYs;hd  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
ss 

  ii.  jHdêcklhdf.a wdl%uksl;dj i|yd jeo.;a tkaihsu 2 la kï lrkak' 

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

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

  iii. my; § we;s jHdêcklhska ñksia isrerg m%fõY jk ud¾.h yd we;slrk frda.h kï lrkak'  

jHdêcklhska m%fõY ud¾.h frda.h 

Mycobacterium tuberculosis   

Leptospira interrogans   

 

  iv. jdKsc ksIamdok i|yd CIqø Ôùka Ndú;d lsÍfï jdis 3 la i|yka lrkak' 

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

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

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

 C) i  Y%S ,xldfõ fjk;a j¾. j, m%Odk fN!ñl mßir moaO;s 2 la kï lrkak' 

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

  ii.  Tn by; i|yka l< m%Odk fN!ñl mßir moaO;s i|yd WodyrK 2 la ne.ska fokak' 

   jkdka;r ;DKN+ñ 

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

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

  iii. mßir moaO;sh hkak y÷kajkak' 

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

  iv. mßir moaO;shl m%Odk ffcj ix>gl kï lrkak' 

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

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

  v.  mßir moaO;shl Yla;s .,kh .e,Sï igyklska fmkajkak' 

 

 

    

 

 



9 
 

f;jk jdr mÍCIKh - 2019  

Ôj úoHdj - 13 -  II  m;%fha 
B fldgi ^ rpkd& 

 

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

05&' i. ÔjdkqyrKh hkq l=ulao@ 

 ii. CIqø Ôú frdamKd.drhl§ Ndú;d lrk úúO ÔjdkqyrK l%u WodyrK iys;j meyeÈ,s lrkak' 

 iii. ir, j¾Klhla Ndú;fhka fhda.Ü ksheÈhl isák nelaàßhd j¾Kdlr ksÍCIKh lrk 
wdldrh úia;r lrkak' 

  

06&' i. udkj Y=l%dKqfõ yd äïnfha jHqyh tys tla tla fldgia j, lD;hka iuÕ úia;r lrkak' 

ii. Y=l%dKq ckkh yd wKafvdaoaNjh w;r we;s fjkialï ixikaokh lrkak'  
 

07&' i. tkaihsu j, ,dCIKsl .=K i|yka lrkak' 

ii. tkaihsu m%;sl%shd i|yd n,mdk idOl úia;r lrkak' 

iii. Ôú ffi, ;=, tkaihsu l%shdldÍ;ajh hduk hdka;%k fláfhka meyeÈ,s lrkak'  

  

08&' i. i;=ka ;=< oelsh yels m%Odk ixirK moaO;s j¾. WodyrK iu.ska meyeÈ,s lrkak' 

ii. wOHd;;sh yd ukaod;;sh y÷kajd" ta i|yd n,mdk idOl yd tu.ska ñksia isrerg we;sjk 
wys;lr n,mEï úia;r lrkak' 

 

09&' i. iuiaÓ;sh hkq l=ulao@ 

ii. ñksidf.a foay WIaK;ajh hdukh isÿlrk wdldrh úia;r lrkak' 

   

10&' flá igyka ,shkak' 

 i.  lDIsl¾udka;fha§ Ydl j¾Ol øjH j, Ndú;h' 

 ii. mdßißl msßñv  

 iii.  udkj iakdhq moaO;s we;sjk iq,n wdndO j, ,CIK 
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jhU m<d;a iNdj 

 

w 'fmd'i ^Wfm<& úNd.h 2019 

             ;=kajk jdr mrslaIKh  

13 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. ජීවය සදහා අත්යාවය අාානිකා සයෝය යය ව්නෝ්න ලයයි.. ෘථිවියෝ  ලයය 

ෝ ොමැතිව ජීවයයක් ෘැවතිය ෝ ොහැකිය. ාාවයට ියියධ අවයත්ා සදහා ලයය අත්යාවය ෝ.. 

ාා ෝේහය තුළ ලයය හා ඛණිල යවණ ෘරිවහ ෝ  අවයත්ා සදහ්න ාන්න . 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 ii. ාා ෝේහය තුළ ලයෝ  ාාර්යය්න ෝදාක් සදහ්න ාන්න  

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

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

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

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

 

 

 

iii ාාය තුළ සිදුව  අක්රිය ෘරිවහ ය හා සක්රිය ෘරිවහ ය අත්න ෝව ස්ාම් ෝදාක් ලිය්න  
 

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

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

 

 

 
 

 භ ෞතික ශාක පරිණාමය වී සංඛ්යාභ් ව ්ි ව වීම සාසා ය ය  ා භප ද ර්ය 

 බා ගිනීමට ශාක අතර තරගය ඇති වීම 

 භේ සාසා ශාක අතර විශා ත්්ය  ා සංකීර්ණතා්ය ්ි වවීම 

 භේසාසා මුල් ්ලි ව අ්භශ දණය කරන ය ය  ා ඛ්ණිය 

4 X2.5 = 10 

2 X2 = 5 

(  3  ) 

( 4  )  
) 

( 1 ) 

( 2 ) ( 1 ) 

( 2 ) 

( 4 ) 

( 3 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 2 ) 

( 4 ) 

( 1 ) 

(  2) 

( 4 ) 

( 2 ) 

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

( 4 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 2 ) 

( 1 ) 

( 4 ) 

( 1 ) ( 3 ) 

( 5 ) 

( 3 ) 

( 5 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

( 3 ) 

(4 ) 

( 4 ) 

( 1 ) 

( 3 ) 

( 3 ) ( 5 ) 

( 4 ) ( 2 ) 

( 5 ) ( 2) 

( 3 ) ( 5 ) 

( 2) ( 5 ) 

2 

 පත්ර්  සාපවභ්න කාබසාක ආ ාර අ්ශය සථාාන් ට සිපීමමට 

 ගුරුත්්යට එභරහි් ශශ ම තුළ ඛ්ණිය  ්ණ පරි් නය  

 ප්භ  යම තුළ කාබසාක ආ ාර පරි් නය  

 ශාක පෘදථට සිසිල්් තබා ගිනීම  

 ඛ්ණිය  ්ණ අ්භශ දණයට රා්කය ල භ ස ක්රියා රීමම 

Any 2 X2.5 = 5 

 සක්රීය පරි් නය සා වරණ අුක්රමණයට එභරහි් සිුවභ  අක්රිය පරි් නය 

සා වරණ අුක්රමණය සසථභස  සිුවභ   

 සක්රීය පරි් නයට ATP ්  ශ ලතිය  ාවිත කරයි අක්රිය පරි් නයට ATP ්  

ශ ලතිය  ාවිත භනොකරයි  



iv .  ාා තුළ සිදුව  අක්රීය ෝා  දුන ෘරිවහ  ක්රම ෝදාක් සදහ්න ාන ටට දදාහනණයක් 

නැගි්න ලිය්න   
 

 

ෘරිවහ  ක්රමය   උවා රණය 

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

 

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

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

 

v. ලය ියභවය හදු්නව්න  
 

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

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

vi. එය ිකරූෘණය ාන  සමීානණය හදු්නව්න  
 

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

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

 

(B)  i. සත්ත්ව ෝෘ ෂණය යනු කුමක් ද? 

 

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

 ii සත්ත්ව සදථ ෝෘ ෂණෝ  පියවන සදහ්න ාන්න   

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

 iii  ෝ.යා ෝසලියුෝය ස් ජීර්ණය සදහා ක්ෂුද්රජීී  ියෝ ෂයක් සමය සහජීී  සයයම් සාදි.. 

     a. සහජීව ය යනු කුමක් ද? 

      

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

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

 

 විසරණය 

 විවිධ භේ  කෘතයය ව සව ා  ාවිත රීමමට ආ ාර  බා ගිනීභේ ක්රියා්ලිය  

1 X2.5 = 2.5 

 ජීවී විභශ ද භවකකට අයත් ජීවී ව භවභවභනකු අතර ඇති්න සමීප සේබ වධතා්ය 

2 X2.5 = 5 

3 

 ය ය  ා රා්ය සංටටක ශස  ිතත්තිභය ව පරි් නය   

ප් ාසථම පට ය  ර ා O2 / CO2 විසරණය 

 ආස්රිතිය  ප් ාසථම පට ය සසථභස  ය ය පරි් නය 

 සාපානය  භසලියුභ  සථ ශස  ිතත්ති මගි ව ය  අුක අ්භශ දණය 

රීමම 

4 X2.5 = 10 

2 X2.5 = 5  ය  අණු්  වි ් ශ ලතිය  ා සේබ වධ වු මිුකමරී  

 ය ය අඩංගු ඕනෑම පේධතියක ය  වි ්ය ල ඇත  

 ψ = ψs +ψp 

Ψ  =  ය  වි ්ය 

Ψs = ර්ය වි ්ය 

Ψp = පීඩන වි ්ය 

සංභ ලත  ුව ව්ා ඇත්නේ පමණ ල  කුණු භව වන  

1 X2.5 = 2.5 

 අධිග්ර නය   ජීර්ණය  අ්භශ දණය  සථවිකරණය  ප  රීමම  

1 X2.5 = 2.5 

 පරිසර විවයාත්මක සේබ වධතා්යරී  



     b. ඉහත් සහජීී  සයයමය ාවන ආාාන සයයමයක් ද? ස්වභාවෝ  ඇති ත්වත් එවැික 

සහජීී  සයයමයක් ලිය්න . 

  

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

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

 iv   මිිකසාෝේ ක්ති අවයත්ාවය නදාෘවති  සාධා 4 ක් ලිය්න  

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

 
 

 v.a. මිිකසාට අවය සමහන ඇමැි.ෝ   අම්ය ෝේහය තුය සය්ෝෂෂණය ානයී 
එවැික ඇමැි.ෝ   අම්ය හදු්නව   ම කුමක් ද? 

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

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

 b. මිිකස් ෝේහෝ  වැඩිපුන ඇති ඇමැි.ෝ   අම්යවය අ ායත් ඉනණම කුමක් ද? 

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

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

 c. i. ෘහත් දී ඇත්ෝත් සිසුෝවකු ියසි්න ෘරික්ෂණායානෝ  දී පිළියය ානයත් ක්ෂුද්රජීී  

වයාවා අ්නී ක්ෂෝය්න ිකරීක්ෂණය ාන අදි  යද රූෘ සටහ කි. 

 

 

 

 

 ඉහත් රූෘ සටහෝ්න දක්වා ඇති ජීී ්න අයත් නාලධාිකෝ  යාක්ෂණිා යක්ෂණ තු ක් 

ලිය්න . 

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

 අභන නයාධාරය  1 X2.5 = 2.5 

 ්යස   

 අතයා්ශය භනෝන ඇමියිභන  අේ   

 උවා රණය - ග් යිසී ව   සිසථටී ව  

2X2.5 = 5 
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 රසා  මූ  ගිටිති    යිකන   Cycas  භකොරල් මුල්   දිලීරක මූ  සංගේ 

 ලිංගය  භේ  ප්රමාණය  භේ  ක්රියාකාරිත්්ය 

4 X2.5 =10 

 අ ලමා ශස  තු දී ඇමියි ව රනයට   ල් යූරියා සාපව්යි  

 සාපව්න යූරියා මුත්රා සමග භේ භය ව බි ිර කරයි   2X2.5 = 5 

 සූනයදථටික වීම   ශස  ිතත්තිය කයිටි ව ්ලි ව සෑදි තිබීම  

 



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

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

 

 ii. a ඉහත් රූෘසටහෝ්න දී ඇති ජීී  ඝ ය සදහා දදාහනණයක් ලිය්න  

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

   b. ඉහත් ආාානෝ  ක්ෂුද්රජීී  වයාවක් පිළිෝයය කිරීෝම් දී භාියත්ා ාය හැකි ාථීමම 

ෝන ෘණ මාධයයක්  ම් ාන්න . 

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

 

 

     iii . ෝා ෝේටා වයෝ  යාක්ෂණිා යක්ෂණ 03 ක් සදහ්න ාන්න  

 

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

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

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

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

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

     iv . ෝාෝනඩ්රික්තිෝ ස් හා ්ස්ෝටක්තිෝ ස් වර්ය ෝව්නාන හදු ා යැීමට භාියත් ාය 

හැකි නාහින යක්ෂණ ෝදාක් ලිය්න . 

 

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

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

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

 v. පියාසරිය සදහා ෘක්ෂී්නෝේ ෝේහෝ  දක් ට යැෝන  ාාි.ා හා වුහමය 

අනුවර්ත් යක් නැගි්න ලිය්න  

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

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

 පෘදථටීය කු රමය තසා සථනායු රජ්ජු්  

 ග්රසසාකා් බාහිරයට වි්ෘත කරන ග්රසසාක ය  ලභ  ම පිුමේ තිබීම 

Any 3X 2.5 = 7.5 

දෘරීම 40 X 2.5 = 100 

5 

 විදම භප ෂි   අ්භශ දක භප දණය   

 ඒක ශසලික  බහු ශසලික   සූත්රිකාකාර වීම   Any 3X2.5 = 7.5 

 Aspergillus    

 අර්තාපල් භඩ ලසථභර සථ ඒගාර්  

 ආ ාර මාර්ගය  ා සථනායු මාර්ග නා  අතර නිභමන සුළු   පෘදථට රජ්ජු් ල පි්තීම 

 ක   විකසන අ්ධිභේ භ   අපර ගුව භප්ශිමය ්ලිගය ල පිහිටීම 

 පිවානය ල තිබීම භ   භනොතිබීම  

 භේ ා්රණභේ සථ් ා්ය 

 භපෞච්ච ්රභල් සථ් ා්ය 

 කායික - පරි්ෘත්තීය භ ගය අධික වීම 

Any 2X 2.5 = 5 

1X2.5 = 2.5 

1X2.5 = 2.5 

 ්ු මය - පියාපත් විමම   අනාකූ  භේ   ිඩය   ්ාත කු ර සහිත අසථථි විමම 

2X 2.5 = 5 



2. (A)i a  සු  යෂ් ා සසය වය සසය ප්යාස්මෝ  ස්නධානණයට දායා ව  වුහය  ම් 

ාන්න  

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

b. එය සෑදීමට දායාව  ෝර ටීන   සුරිාා වර්ය ෝමො වා ද? 

 

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

ii. a. සසය ියභාල ෝ දී වර්ණෝේහ චය ය සදහා දායාව  සසය සැකිෂෝෂ 

සයඝටාය  ම් ාන්න . 

 

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

b. ඉහත් සයඝටාය සෑදී ඇති ෝර ටීන  ය කුමක් ද? 

 

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

iii. ෝර ටීන  වය ේියීමා වුහය ෘැවැතිය හැකි ආාාන ෝමො වාද? 

 

ආාානය   උවා රණය 

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

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

iv.ෝර ටීන  වය රාථමිමිා වයුහෝ  ෘවති  න්නධ  ආාානය හදු ායැීම සදහා සුදුසු 

ෘරික්ෂණය කුමක් ද? එහි පියවන ලිය්න  
 

 

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

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

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

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

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

 

     (B)   i. ස්නධානණය සදහා මා වයා සතු රධා  සැකිලි ආාානය කුමක් ද? 

 

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

 
 

 ශස  සිරීල්  
1X 2.5 = 2.5 

  ලෂුර සුත්රිකා  අ වතර් මාධය සුත්රිකා 2X 2.5 = 5 

  ලෂුර නාලිකා 
1X 2.5 = 2.5 

 ටියුිතයුලි ව 
1X 2.5 = 2.5 

 β රැලිත  ්ු ය  මකුළුවිල්්  සිල් ල   භස ව භප්ර ටීන 

 α භ  ලි ලසීය ්ු ය  භකරටි ව 
4 X2 = 10 

 බයියුභර්ට් පරි ලදා් 

 භප්ර ටීන ්  යලීය අ් ේබකයට 

 5% KOH භයදීම 

 රා්ණය වේපාට වීම 

5X 2.5 = 12.5  1% CuSO4 විමීම 

 අ වතසිරීල්  
1X 2.5 = 2.5 
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 ii a. මිිකස් සැකිෂෝෂ ඇති රධා  යක්ෂණ ෝදාක් ලිය්න  

 

 

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

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

    b. සමස්ිවතිය සදහා මා ව සැකිෂය දායාව  ආාානයක් සදහ්න ාන්න  

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

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

iii a. ෝමම රූෘ සටහ ාට සුදුසු  මක් ෝය ල ා ාන්න  

 

 

 

 

 

 

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

   b. රූෘෝ  දක්වා ඇති ෝාොටස්  ම් ාන්න  

 

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

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

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

 

iv     ඉහත් රූෘසටහෝ්න දී ඇති වුහය ාාර්ය සදහා දනණ වුහමය යක්ෂණ 2ක් ලිය්න  

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

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

 අසථථි  ා කාටිභල්ය්ලි ව සෑදී ඇත  

 ස වධාරනයට කභශ රුකා භේ භේ ස වධාන මුහුනත් 

2 X 2.5 = 5 
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 භේ  ්ර්ධනයත් සමග ්ර්ධනය වීම 
2X 2.5 = 5 

 භ  භම න ්  බ පෑම මගි ව Ca2+ සංචිත රීමම  ා සාව සථ රීමම 

 භ  භම න ්  බ පෑම මගි ව භපොසථභප්ට් සංචිත රීමම  ා සාව සථ රීමම 
1X 2.5 = 2.5 

 මාන් උරසථ කභශ රුකා්ක උත්තර භපුකම 
1X 2.5 = 2.5 

 a කභශ රුකා භේ ය 

 b කභශ රුකා ජිරය 

 c යාබව කභශ රුකා් සමග ස වධානය වීමට ඇති උත්තර ස වධාන ප්රසරය 

3X 2.5 = 7.5 

  ා තීර්ය ල ප්රසර්  ස වධාන මුහුනත් විමම 

 

b 

a 
c 

 සජීවී වීම 



v.    අස්ිව ෘේධතිය ියියධ චය  දැක්ී ම සදහා දායාෝ.. ෝම් සදහා මිිකස් ෝේහෝ  දක් ට 

යැෝන  රධා  ස්නි  ආාාන 03  ම් ාන්න . 

 

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

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

 

(C)  i.  ෘරිසනෝ  ජීවත් ී ෝම් දී ාාවයට ියියධ ආත්ති වයට මුහුණ දීමට සිදුෝ.. ාා ියසි්න 

ෘහත් අවස්ථමිා ෝෘ්නනුම් ාන්නෝ්න කුම  ආත්ති ත්ත්වයක් මයහනවා යැීම සදහා ද? 

   (a). ියයලි ාායෝ  ෘත්ර ෘත් ය    ………………………………… 

   (b). යවණ ග්ර්නිව ියාස ය ී ම    …………………………………. 

   (c). තුණ්ඩ හා ාටු දැරීම     …………………………………. 

         
 
 

ii   ාා වර්ධා ද්රවය වය යාක්ෂණිා යක්ෂණ සදහ්න ාන්න  
 

 

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

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

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

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

 
 

     iii .  ෘහත් එක් එක් ාාර්යය සදහා වැදයත්ව  ාා ෝහ ර්ෝම  ය  ම් ාන්න        

භාියත්ා ාෝෂ ඇි. ? 

   (a). රභාවර්ත් ය     ………………………………… 

   (b). බීල සුප්ත්ත්ාවය ෝර නණය   …………………………………. 

   (c). බීලවය රිත්ව රතිචාන වැඩිකිරීම ………………………………………………. 

 

           iv.   ිකෂ ආෝය ා රතිග්රාහා මගි්න ාාවය ආනම්භ ාන  රතිචාන 3 ක් ලිය්න  
 

 

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

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

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

 සාපව්න සථාානය ල බි ිර සථාානයක ක්රියාත්මක වීම 
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2 X 2.5 = 5 

 භග  කු ර ස වධිය 

 අස  ස වධිය 

 විවිර්තනී ස වධිය   වි්ටු ස වධිය 

 සායං ආතතිය 

 ශය් ආතති 

  ්ණ ආතති 

3 X 2.5 = 7.5 

 ්ර්ධනය  ා විකසන ක්රියා්ලියට බ පෑම 

 ඉතා සුළු සා වරණ්ලි ව සාපවවීම 

 කාබසාක සංභය ගය ල වීම 4 X 2.5 = 10 

 ස ලසීන 

 ඇබ්සසි ල අේ ය 

 එතිලී ව 
3 X 2.5 = 7.5 

 ප්ර ා්ර්තනය 

 ආභ  කය මගි ව භප්ර රණය සාසා ටීටීකා වි්ෘත වීම 

 බීයධරය දි ලවීභේ භ ගය අඩුකරයි 
3 X 2.5 = 7.5 

දෘරීම 40 X 2.5 = 100 



3.(A) i ස්වභාවෝ  ඇති ියායත්ම සලව මහා අනුව ව්නෝ්න DNA ය. ෝනොෝහ  ජීී ්නෝේ 

රෝ.ණිා ද්රවයයද DNA ෝ.. DNA සම්න්නධව දී ඇති ර්  සදහා පිළිතුු  ලිය්න . 

a. ෝවොට්ස්න සහ ක්රික් ියසි්න DNA සදහා ෝය ල ා ාය වුහය  

      

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

 

     b. DNA වය ත්ැනුම් ඒාාය 

      

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

    c. ්න ඉහත් b හි දැක්වු ත්ැනුම් ඒාාෝ  රධා  සයඝටා 
      

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

     d. DNA ෝනොෝහ  ජීී ්නෝේ ර ෝ.ණිා ද්රවය ෝයස සැලිීමමට ෝහ තු 2 ලිය්න  

      

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

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

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

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

 

 ii. DNA ෝර ටීන   සයීමර්ණය සාදි.. ඒවා ෝක්රොමැ ්න ෝයස හදු්නවි.. ඉයුෝක්රොමැ ්න හා 
ෝහටෝනොෝක්රොමැ ්න ෝයස හදු්නව්නෝ්න ෝමො වා ද? 

    (a). ඉයුෝක්රොමැ ්න     ………………………………… 

    (b). ෝහටෝනොෝක්රොමැ ්න    …………………………………. 
 

iii . (a) ඉහත් දැක්වු ෝක්රොමැ ්න අත්රි්න ලා  පිටෘත් කිරීෝම් දී සක්රීය ව්නෝ්න ාවන 

ආාානය ද? 

      

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

(b) ලා                හා අපිලා  රෝ.ණිෝ  දී වැදයත්ව්නෝ්න ාවනක් ද? 

……………………………………………………………………………………………………………….  ඉයුෝක්රොමැ ්න  1 X 2.5 = 2.5 
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 ේවිත්් භ  ලී ලසීය ්ු ය 1 X2.5 = 2.5 

  වස ලසි රයිභබො සායු ලලිභය ටයිඩ් 1 X2.5 = 2.5 

  වස ලසිරයිභබ සථ සීසා අණු්  නයිරයනීය  සථමය  භපොසථභප්ට් කා්ඩඩය 1 X2.5 = 2.5 

 සා්ිරදි් ප්රති්ලිත වීම 

Any 2 X2.5 = 5 

 ප්රභ ණික භතොරතුරු ගබඩා රීමභේ  ිරීයා් 

 ප්රභ ණික භතොරතුරු ප්රකාශ රීමභේ  ිරීයා් 

 ප්රභ ණික භතොරතුරු එ ල පරේපරා්ක සිට ල ග පරේපරා්ට සේභප්ර ශනය රීමමට 

 ිරීවීම 

 ලිහිල්් ඇහිරි ඇති භ්රොමිටි ව 

 තදි ව ඇහිරි ඇති භ්රොමිටි ව 2 X2.5 = 5 

 ෝහටෝනොෝක්රොමැ ්න 1 X 2.5 = 2.5 



iv. a DNA රතිවලිත්ය හදු්නව්න  

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

    b. DNA රතිවලිත්ය සදහා සහභාගී ව  එ්නසි.ම ෝදාක් ෘහත් දී ඇත්. ඒවාෝ  

ාාර්යයක් නැගි්න ලිය්න . 

    (a). DNA ෝහලිෝක්ස්    ………………………………… 

 

 

    (b). ෝටොෝෘොඅි.ෝසොමෝර්ස්    …………………………………. 
 

 

v. රාේ  යෂ් ා හා සු යෂ් ා ජීී ්නෝේ DNA රතිවලිත්ෝ  දී සමා ාමක් හා 

අසමා ාමක් ලිය්න . 

    (a). සමා ාම    ………………………………… 

 

 

    (b). අසමා ාම    …………………………………. 

 

 

 

 
 

(B)  i. ෝම්නඩෂෝේ  ෝදව  ිකයමය ලියා දක්ව්න  

      

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

 
 

 ii. ෝම්නඩෂෝේ  ෝදව  ිකයමය වයයගු ව  අවස්ථමිාවක් ලිය්න  
 

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

 ය වමාුක සෑදීභේ දී ඇලී  භ් වවී සථ්ාධීන යුගල් භ   භමහිදී යාන භවක ල 

භ   කීපය ල එරීභනකට සථ්ාධීන් සංරචනය භ   

1 X 2.5 = 2.5 

1 X 2.5 = 2.5 

 ේියදාම DNA අණුවක් පිටෘත් ී  සර්ව සම පිටෘත්ක් ෝදාක් සෑදීම 

 DNA වාම භවභකහි භ   එකක හිවිසථ 

ඇතිකර ඇදීම අ්ම කර ගිනීම සව ා අුක් 

අබරා කිටී අ වත යළි මුවා තිබීම 
2 X2.5 = 5 

 ATP ශ ලතිය භයොවා භගන DNA අණුභ  

ේත්් භ  ලි ලසය දිග  ිමම  වාම භවක 

භ් වරීමම  අුකපූරක  දථම යුගල් අතර ඇති 

H බ වධන ිතදිමි ව වාම භවක භ් ව රීමම  

 DNA භපොලිමභර්සථ ්ු  භ්නසථභ     

ප්රාග්නයදථටිකය වභග් දිගි ව දිගටමDNA ප්රති්ලිතය 

සිුවභ   නමුත් සුනයදථටිකය වභග්  එය සිුව් වභ ව ශස  

ච්රභේ S අ්ධිභේ දී පමණි   ප්රාග්නයදථටිකය වභග් Ori 

එක ල පමණ ල භ   නමුත් සුනයසථටිකය වභග් ආරේ ක 

සථාාන රීහිපය ල භ   

 ේවිත්් වාම දිග  ිමම භ ලිභ ලසථ එ වසයිමය භයොවා 

ගිනීම  බහු අ්යවීකරණයට DNA භපොලිමභර්සථ භයොවා 

ගිනීම  ආරේ ය සිුව් වභ ව විභශ ෂිත අුකපිළිභ්භ හි 

Origin of replication හිදිය  

2 X2.5 = 5 

 භ්නසථ ්ර්ණභේ  ්  යාන පිහිටා ඇති විට   සමප්ර ් භනෝන ්ර්ණ භේ ්  

යාන පිහිටා ඇති විට   එකම ්ර්ණභේ ය මත එරීභනකට ුවරි ව යාන පිහිටා ඇති 

විට  
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1 X 2.5 = 2.5 



iii. සමයුේමා නතුෘාට මෂ (R)  ෝාොළෘාට බීල (G) දන  දස ාායක් සුදු ෘාට මෂ ාහ 
ෘාට බීල දනණ මි  ාායක් සමය මුහුම්ාළ ියට F1 ෘනම්ෘනාෝ. සියලුම ලිකත්ි.්න නතුෘාට මෂ 

ෝාොළ බීල දන  දස ාා ියය. F1 ජීී ්න අත්න ස්වසයෝස ච යකි්න  F2 ෘනම්ෘනාව යනා යත්ෝත්ය. 

 

a. F1 ජීියයාෝේ රෝ.ණි දර්ය කුමක් ද? 

 

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

 b. ෝමහි ෘළමු මුහුම ාවනා මුහුමක් ෝයස හැදි්නියය හැකි ද? 

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

 c. F2 වය ෘහත් ර ෝ.ණි දර් යැබීෝම් සම්භාියත්ාව කුමක් ද? 

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

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

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

 

iv .රෝ.ණි මුහුමා F2 ෘනම්ෘනාෝ. දී ෘහත් දී ඇති රූෘාණු දර් අනුෘාත් යැබී ඇත් ම් 

ක්රියාත්මා ව  රෝ.ණි මූයධර්මය කුමක් ද? 

    (a). 9:7 රූෘාණු දර් අනුෘාත්ය      ………………………………… 

 (b). 1:2:1 ය  රූෘාණු දර් අනුෘාත්ය   …………………………………  

(c). ලිකත්ි.්න නහුත්නයක් අත්නමැදි රූෘාණුදර් දැරීම ………………………………… 

(d). ඉහළ ම.දර් හා අඩු රතිසයෝය ිතත් දර් දැරීම   ………………………………… 

 V a. නහුාාර්යත්ාවය හදු්නව්න  

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

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

 b. මා ව යහ යා 10000 කි්න එක් අෝයකු ඇලුනු ා්නෝෘති දනි.. එම යහ ෝ  ියෂම 
යුේමා රතිත්ය කුමක් ද? 

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

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

 සාලීන අභි ්නය 

 RrGgTt 

 පරි ලදා මුහුම 

1 X 2.5 = 2. 5 

1 X 2.5 = 2. 5 

   ලදණ තුනටම විදම යුග්මක 1 8 
1 X 2.5 = 2. 5 

   ලදණ තුනටම ප්රමුඛ් සමයුග්මක 1 4  

   ලදණ භවක ල විදම යුග්මක  ා එක ල සාලීන සමයුග්මක    4  

 අසේටීර්ණ ප්රමුඛ්තා්  ා 

සමටීමුඛ්තා්ය 

2 X2.5 = 5 

 යාන ප්රතිබේධය 

4 X2.5 = 10 

 එක යානය ල ප්රකාශ වීම එරීභනකට සේබ වධ භනොවු   ලදණ භබොභ   

ගණන ල ප්රකාශ වීමට බ පෑම 

 q2 = 0.1/10000 = 1/100 = 0.01 

පිළිතුර පමණ ල ප්රමාණ්ත් භ   

p = 0.99  2pq = 2X0.01 X 0.99  = 1.98% 

1 X2.5 = 2.5 

1 X2.5 = 2.5 
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(C)  i. ාා හා සතු්න අභිල  ය ෝයස හදු්නවෝ්න කුමක් ද? 

 

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

 
 

ii. ාා හා සතු්න අභිල  ෝ  වැදයත්ාම් ෝදාක් ලිය්න  

 
 

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

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

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

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

 
 

     iii .පුළුෂ ෝයස රෝ.ණි මූයධර්ම භාියත්ා ව  අභිල   ිලෂෘ ක්රම ෝමො වා ද?  

        කුමක් ද?  

  
 

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

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

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

     iv.රතිසයෝය ිතත් DNA අණුවක් යනු කුමක් ද?  

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

40   X   2.5   =   100 

 ප්රයනනභේ දී භත රාගත් සං්ාසය වට පමණ ල අ්සථාා් සි සීභම ව මිසාසථ 

බ පෑේ ක  ්ි වදියුණු ප්රභ ණි   ලදණ සහිත යසාතයි ව සාපව්ා ගිනීම 

 භ  ක ආ ාර  ා භප දණ අ්ශයතා විසවා ගිනීම 

 බහුගුණකතා්ය  

 විකෘති අභියනනය 

 ප්රභ ණික විකරණය 

2 X 2.5 = 5 

3 X 2.5 = 7.5 

1 X 2.5 = 2.5 

 ්ර්ධනය ්න භ  ක යනග නය සව ා ආ ාර සිපීමම විසවා ගිනීම 

 පාරසරික බාධක ් ට අුක්ර්තනය වීභේ අ්ශයතා්ය 

 කර්මා වතමය ්ටිනාකම ල සහිත ශාක  ා සත්ත්් ප්රභදව සෑදීම 

 විවිධ ප්ර ් ්ලි ව DNA සාසථසාරණය 

 භය  විවුතාගමනය මගි ව DNA ඛ්්ඩඩ භ් ව රීමම 

5 X 2.5 = 12.5 

 සාසථසාරණය කළ DNA සීමාකාරි එ වසයිම මගි ව කිපීම 

 ඒදණ  ාවිතභය ව අභිමත සායු ලලිභය ටයිඩ අුකපිළිභ්  සහිත සා්ිරදි 

DNA කිබලි  ුවනා ගිනීම 

 DNA  යිභග්සථ  ාවිතභය ව විවිධ ප්ර ් ්ලි ව  බා ගත් DNA භකොටසථ යා 

රීමම 
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4.(A)  i. ක්ෂුද්ර ජීී ්න යනු ාවුු ්න ද හදු්නව්න  

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

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

 

 

 ii.ක්ෂුද්රජීී ්න යටත්ට අයත් ව  ජීී  ාාණ්ඩ 05 ක්  ම් ාන්න  

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

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

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

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

iii. දර්ශීය නැක්ටීන රියා සසයයා රූෘ සටහ ක් ඇද ෝාොටස්  ම් ාන්න . 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B)  i. ආසාදා ෝන ය වයට අදාය ෘහත් ෘද ියස්ත්න ාන්න  

    (a) වයාි ල ායා   -………………………………………………………….  

    (b)  වයාි ල ාාව  -………………………………………………………….  
 

    (c) ධානායා   -………………………………………………………….  

 

 සයභනොබි ලටීරියා  සාල්භකො  බි ලටීරියා 

 භර ගය ල ඇති කරවීමට  ිරීයා් ඇති  ලෂුුවජීවී ව 

 ධාරකයාභග් ආර ලදණ යා වත්රණ අභිබ්ා යමි ව භර ගය ල ඇති 

කරවීමට ්යාධියනකයාට ඇති  ිරීයා්  

 ප්රමාණය මිලිමීටර් . 1 කුඩා ්න  

 පියවි ඇසි ව සාම ලදණය ක  භනො ිරී අ වවී ලදභය ව පමණ ල විරීය  ිරී වීම  

2 X 2.5 = 5 

5 X 2.5 = 12.5 

 බි ලටීරියා  

 ආරීයා 

 ප වගයි  භප්රොටිසථටා 

 ්යාධියනක  ලෂුරජීවිභයකුට භේ ය මත භ   භේ ය තු  ජී්ත් 

වීමට භ   ගුණනය වීමට ඉඩ  බා භවන ජීවියා 

 

ාිලාාව 

සසය බිත්තිය 

සසය ප්යාස්මය 

චක්රිය DNA 

ප්යාස්මිඩ 

5 X 2.5 = 12.5 
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    (d)  ෘනෝෘ ෂිත්යා  -………………………………………………………….  

 

 ii වයාි ල ායාෝේ ආක්රමණත්ාවය සදහා වැදයත් එ්නසි.ම ෝදාක්  ම් ාන්න  

 

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

iii  ෘහත් දී ඇති වයාි ල ාි.්න මිිකස් සිු නට ර ෝ. ව  මාර්යය හා ඇති ාන  

ෝන යය  ම් ාන්න   

  වයාි ල ායා    රෝ. මාර්යය  ෝන යය 

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

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

 

iv. වාණිල ිකෂ්ෘාද  සදහා ක්ෂුද්රජීී ්න භාියත්ා කිරීෝම් වාසි තු ක් සදහ්නාන්න  

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

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

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

 

 

(C)  i. ශ්රී යයාාෝ. ෝව ත් වර්යවය රධා  ෝභ මිා ෘරිසන ෘේධති ෝදාක්  ම් ාන්න  

 

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

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

ii. ්න ඉහත් සදහ්න ාය රධා  ෝභ මිාෘරිසන ෘේධති සදහා දදාහනණ ෝදා නැගි්න 

ලිය්න . 

වා ා්නත්න     තෘණ භූමි 

…………………………………………   …………………………………………… 

…………………………………………   …………………………………………… 

…………………………………………   …………………………………………… 

…………………………………………   …………………………………………… 

 

 Mycobacterium tuberculosis  

 සවු වභග් ්ර්ධනය සව ා සර  භප දක  ාවිත රීමම 

 විශා  පරාසයක අමුර්ය පරි්ෘතීය සව ා  ාවිත ක   ිරී වීම 

 ්නා වතර  

1 X 2.5 = 2.5 

3 X 2.5 = 7.5 

 ධාරකයා මත භ   ධාරකයා තුළ ජී්ත් භ්මි ව ධාරකයාභග ව 

භප දණ ර්ය  ා අභන ල ප්ර ්  බා ග වනා ජීවියා  
4 X 2.5 = 10 

 භපොසථභපො යිභප්සථ   භ සිතිභ වසථ    යුමභරොසාභඩ්සථ 2 X 2.5 = 05 

 ශථ්සන මාර්ගය    ලදය භර ගය  

6 X 2.5 = 15 

 Leptospira interrogans    ම    ම මත තු්ා    භ ප්භටොසථපරිභර සිසථ  

 කාර්මික් ්ිවගත් සාදථපාවන ් ට  ා වායි අමුර්ය  ාවිත රීමම 

 තෘණිතේ 2 X 2.5 = 5 

 සා්ර්තන ප ත් ිතේ  

 භතත් සවා  රිත ්නා වතර  

 සා්ර්තන උපකුවකර ්නා වතර  

 සා්ර්තන ඉ ළ කුවකර ්නා වතර  

 ත ා්  

 වියලි පතන 

 භතත් පතන 
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 සවු වභග් සීඝ්ර ්ර්ධනය සාසා භකටි කා යරී ව අමුර්ය ල  බ්ට පත් කළ 

 ිරීවීම 
සුදුසු ඒවා ගුු  අත් ෝෘොෝත්්න යනා යැ්න  



…………………………………………   …………………………………………… 

…………………………………………   …………………………………………… 

 

 
 

     iii .ෘරිසන ෘේධතිය ය්න  හදු්නව්න .  

  
 

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

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

     iv.ෘරිසන ෘේධතියා රධා  සලව සයඝටා  ම් ාන්න   

            

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

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

        v.  ෘරිසන ෘේධතියා ක්ති යය ය යැලීම් සටහ කි්න ෝෘ්නව්න  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ජීවී ප්රයා් 

කරුණු .3 තිිතය යුතුයි  

 ශාක 

3 X 2.5 = 7.5 

8 X 2.5 =20 

 සා්ර්තන භතත් සවා රිත ්නා වතර  

 සා්ර්තන වියළි මිශ්ර සවා රිත ්නා වතර  

 ්ාන වතර භවක ල  ා තෘණ භූමි භවකකට  කුණු  බා භව වන  

4 X 2.5 = 10 

 අජීවී සංටටක  අ වතර් ක්රියා්  එකතු් 

3 X 2.5 = 7.5 

 සතු ව 

  ලෂුරජීවී ව   දිලීර  බි ලටීරියා   භප්රොටිසථටා 

සුර්යා 

හරිත් ජීී ්න 

තුළ ාානිකා සයෝය ය 

ාා භක්ෂා මාය භක්ෂා 

මයාානිකා ද්රවය ියෝය ලාි.්න 

R 

R 

සුර්යාෝය ාය 

රභාසය්ෝෂෂණය 

නහිස්රාවය හා මනණය 

මනණය 

1 

2 

4 

5 

40   X   2.5   =   100 
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රචනා ප්රශථන 

5 ( a). ජී්ාුක රණය යුක කුම ල ව? 

1. යම් ෝභ තිා ෝහ  නසායිකා ාානායක් මගි්න  

2. ක්ෂුද්රජීී ්නෝේ වර්ධා සසය හා  

3. බීලානු ිය ා කිරීම ෝහ  ඉවත් කිරීම ජීවාණුහනණයි.. 

 

 

(b).  ලෂුරජීවී භර පණාගාරයක දී  ාවිතා කරන ජී්ාුක රණ ්රම උවා රණ සහිත් පි ිදිලි 

කර වන 

04. ෝත්ත් ත්ාෘය මගි්න ජීවානුහනණය ානනුෝ . 

05. පීඩ ත්ාෘායක් ෝහ  පීඩ  දදු ක් භාියත්ෝය්න  

06.  ත්ාෘ ස්ථමිාි. ෝන ෘණ මාධය සදහා  

07.  ට  ලයය ෝහ  ලය වාෂ්ෘ මගි්න ඇතිව  පීඩ ය යටෝත්  

08. වර්ය අයයට නාත්ත්ෂ 15 ා පීඩ යක් යටෝත් 

09.  1210C දෂ්ණත්වය යටෝත්  

10. මිිකත්තු 15 ක් ත්නා යැීම ෝමහිදී සිදුානි.. 

11. ියයළිත්ායය මගි්න ජීවානුහනණය ානනුෝ  

12.දණුසුම් වායු දදු්න භාියත්ෝයික  

13. ී දුු  භාණ්ඩ ( ෝෘට්රි දීසිප රිෝෘට්ටු) 

14. 170 0C 

15.ෘැය ෝදාා ාායයක් ත්ැබීෝම්න ජීවාණුහනණය ානි.. 

16. ආක්රමණ ාටු ියවථත් දැෂයට ඇෂලීෝම්න ජීවාණුහනණය ානි.. 

17. ෘටය ෝෘනහ්න භාියත්ෝය්න  

18. මි.ක්රාමීටන 0.01 හා 0.45 ත්නම් සිදුෝර් ිය්ාම්භයක් ඇත්. 

19. ත්ාෘ අස්ථමිාි. ද්රව ( ු ි න මස්තු   ලයය ) ජීවානුහනණය ානි.. 
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(c). සර  ්ර්ණකය ල  ාවිතභය ව භය ගට් සායිදියක සිටින බි ලටීරියා ්ර්ණකර සාම ලදණය 

කරන ආකාර විසථතර කර වන 

 

20. දචිත් ද්රවයයක් භාියත්ෝය්න 

21. පිරිසිදු ානයත් ාදා ෝහොදි්න ියයළීමට ත්න්න  

22.ජීවානුහනණය ානයත් ාටුෝ. පුඩුව   නක්ත් ත්ප්ත්වනු තුු  නත්ානයත්  මගි්න යනායත්   

23. ආස්රැත් ලයෝය්න බියදුවක් ෝහ  ෝදාක් 

24. ී දුු  ාදාවක් මත් ත්න්න  

25.නක්ත් ත්ප්ත් වනු තුු  නත්ාළ 

26.ආක්රමණ පුඩුව ිකෝම්න ට හරි්න  

27.ෘසුව සිසිෂ ාය ආක්රමණ පුඩුව ආධානෝය්න 

28.ෝය යට් ිකයැදිෝය්න සුළු රමාණයක් ූරනා ය්න  

29.ෝමය ී දුු  ාදාව මත්. ත්ැ්නෘත් ාය ලය බියදුවට එාතු ාන්න  

30.ෘසුව එය සත්ෝය දී ානණය ාන  

31.අවයම්භාය සාදා  

32.තුී අදු ක් ඇතිව  ෝස  වථත්ාාානව ෘතුනව්න  ෘසුව අදු  වාත්ෝ  ියයළීමට ත්න්න  

33.ඉ්නෘසුව ාදාව න්නස්න දැෂයක් හනහා ෝදතු්න වනක් එහා ෝමහා ෝය  යමි්න තින ාන්න  

34.ත්ාෘ තිනාය අදු  මත්ට ෝමතිලී්න බ්ලු බියදු ෝදාතු ක් එාතු ාන  

35.ත්ප්ෘන 30 -60 ා ාායයක් අදු  වර්ණ යැ්නී මට ත්න්න  

36.වැඩිපුන ඇති වර්ණා ෝසමි්න යයා ය  ලයෝය්න ෝස දා ෝත්ත් මාත්තු ාන ියයළා ය්න . 

37.රස්ත් ආෝය ායක් ිකදර්ායට යනා යැීම සදහා දර්ෘණය සාස් ාන්න  

38.අ්නී ක්ෂෝ  ෝ.දිාාව මත් ාදාව ත්ැබීම 

39.අවනය අවෝ ත් ස්ථමිා යත් කිරීම 

40.ාදාව චය ය ාන අධය ය සදහා ිකදර්ාය ස්ථමිා යත් කිරීම 

41.දෘෝ ත් තුලි්න නයමි්න ෝමය සිදුාය යුතුය. 

42. දය සීු මාු ව ෝයොදා ෝය  ෘැහැදිලිව රතිබිම්භයක් යනා යැීම. 

 

17 



Any 38 x 4 - 150 

 

 

6 ( a). එ වසයිම ්   ා ලදණික ගුණ සව  ව කර වන 

1. ෝනොෝහ  එ්නසි.ම ෝය ලීය ෝර ටීන   ෝ.. 

2. එ්නසි.ම සලව දත්ෝප්නා ෝ.. ඒවා මගි්න දත්ෝරනණය ව  රතික්රියාවා සක්රිය  ක්තිය 

අඩුානි.   රතික්රියා සීරත්ාවය වැඩි ානි.. 

3. ෝනොෝහ  එ්නසි.ම ත්ාෘ අස්ථමිාි.   සයෝ.දී ෝ.. 

4. ඕ ෑම රතික්රියාවා අ්නත් ය වය ගුණ ෝහ  ස්වභාවය එ්නසි.ම මගි්න ෝව ස් ෝ ොානි.. 

5. එ්නසි.ම දෘස්ත්න ියිලෂ්ටි.   දෘස්ත්නයට අි ාව ියිලෂ්ටි.. 

6. ෝනොෝහ  එ්නසි.ම දත්ෝප්නා රතික්රියා රත්යාවර්ත් ෝ.. 

7. එ්නසි.ම ක්රියාාාරීත්ව සීරත්ාවයට pH , දෂ්ණත්වය හා දෘස්ත්න සා්නද්රණය නයෘාි.. 

8. රතික්රියාව තුයදී රතික්රියාවට සහභාගී ෝ ොෝ..  රතික්රියාව අවසා ෝ  දී ෝ ොෝව ස්ව ෘවීම. 

9. එ්නසි.ම වය රතික්රියාව සිදුව  සක්රීය ස්ථමිා  ඇත්. 

10. රතික්රියාව දත්ෝර නණය සදහා සමහන එ්නසි.ම වයට සහසාධා  මි්න හදු්නව  ෝර ටීන   

ෝ ොව  ෝාොටස් අවයය. 

 
 

 

(b). එ වසයිම ප්රතික්රියා සව ා බ පාන සාධක විසථතර කර වන  

11. දෂ්ණත්වය 

12. දෂ්ණත්වය වැඩි ී ෝම්දී  එ්නසි.ම අණුවය සහ දෘස්ත්න අණුවය චලිත් ෝ.යය වැඩිෝ..   

13.  ෝම් ෝහ තුෝව්න එ්නසි.මෝ  සක්රීය ස්ථමිා  හා දෘස්ත්න අණුවය සයඝට ය ී ෝම් සම්භාියත්ාව 

වැඩිෝ..  

14. ෝමම සයඝට ය ෝහ තුෝව්න රතික්රියාව සිදුී ෝම් අවස්ථමිාව වැඩිෝ.. ෝමය යම් අවස්ථමිාවක් 

දක්වා වැඩිියය හැකිය. 

15. ෝමි.්න ෘසුව ඉත්ා සීරෝය්න එ්නසි.ම ක්රියාාාරීත්වය අඩුෝ.. 

16.  ෝමම යක්ෂය රස්ථමි දෂ්ණත්වය ෝයස හැදි්නෝ..  
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17. ෝනොෝහ  මා ව එ්නසි.ම වය රස්ථමි දෂ්ණත්වය මා ව ෝේහ දෂ්ණත්වයට සමා  ෝ.. 

18. රස්ථමි දෂ්ණත්වයට වඩා ඉක්මවා දෂ්ණත්වය වැඩිව  ියට  

19.එ්නසි.මෝ  සක්රීය ස්ථමිා ෝ  හි.රල්න න්නධ ප අයිකා න්නධ ප දුර්වය නසායිකා න්නධ  

බිද වැෝට්. 

20. ෝම් ෝහ තුෝව්න එ්නසි.මෝ  සක්රිය ස්ථමිා ෝ  හැඩය ෝව ස් ී ෝම්න අනුරකනා ස්වභාවය 

 ැතිෝ.. 

21. එ්නසි.මෝ  සක්රිය ස්ථමිා ය සහ දෘස්ථමින අනුවය අනුරකනා නැදීම වැළැක්ෝ..   

දුෂ්සාභාී ානණය ෝ.. 

22. දෂ්ණත්වය වැඩිකිරීෝම් දී සයඝට්ට  සීරත්ාවය වැඩි ී  රස්ත් දෂ්ණත්වය ඉක්මවා 

දෂ්ණත්වය වැඩි වු ියට රතික්රියා සීරත්ාවය අඩුී ම ඇනෝ.. 

23. pH අයය 

24. එ්නසි.ම යම් pH ෘනාසයක් තුළ ඉත්ා ාාර්යක්ෂමව ක්රියාාාරී ෝ.. 

 25. එය එ්නසි.මෝ  ෘටු pH ෘනාසය ෝයස හැදි්නෝ.. 

26. ඉහළම රතික්රියා සීරත්ාවයක් ඇති pH අයය එම එ්නසි.මෝ  රස්ත් pH අයයි.. 

27. රස්ථමි pH අයයට වඩා අඩුකිරීම ෝහ  වැඩිකිරීම ෝහ තුෝව්න එ්නසි.මෝ  ක්රියාාාරීත්වය 

අඩුෝ.. 

28. ෝමයට ෝහ තුව එ්නසි.ම - දෘස්ත්න සයීමර්ණය ඇති කිරීමට ෝහ තුව  නසායිකා න්නධ  

ෝව ස් ී ම ෝ.. 

29. දෘස්ත්න සා්නද්රණය 

30. දෘස්ත්න සා්නද්රණය වැඩිකිරීෝම් දී එ්නසි.ම හා දෘස්ත්න අණු අත්න ිකවැනදි දිා තියකි්න 

සයඝට්ට ය ී ෝම් සම්භාියත්ාවය වැඩිෝ.. 

31.එෝහත් කිසියම් දෘස්ත්න සා්නද්රණයකිදී එ්නසි.ම අණු සයත්ථප්ත් ෝ.. 

32. ඉ්න ෘසු ත්වදුනටත් රතික්රියාෝ. සීරත්ාවය වැඩි ෝ ොෝ.. 

33. එ්නසි.ම ිකෝ ධා 

34. සමහන අණු දුර්වයන්නධ  මගි්න   රත්යාවර්ත් සහ සයයුල න්නධ  මගි්න එ්නසි.මයට ස්ථීනව 

ෝහ  ත්ාවාාලිාව නැදි රතික්රියා ෝ.යය ත්වදුනටත් වැඩි ෝ ොානි.. 

35.ත්නයාාරි ිකෝ ධා හා ත්නයාාරි ෝ ොව  ිකෝ ධා ෝයස ආාාන ෝදාකි. 

36. ත්නයාාරි ිකෝෂ ධා රත්යාවර්ත් ිකෝෂ ධා ෝ.. 

37. දෘස්ත්න අනුවට සමා  ස්වභාවයක් හා හැඩයක් යනා යී.  
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38.ෝමම ිකෝ ධා දෘස්ත්න අනු සමය සක්රිය යක්ෂයය සමය සම්න්නධ ී මට ත්නය ානි.. 

39. දෘස්ත්න අණු සමය සම්න්නධ ී මට තිබු එ්නසි.ම වය සක්රීය යක්ෂය සයඛයාව අඩුෝ.. එියට 

රතික්රියාෝ. ෝ.යය අඩුෝ.. 

40. දෘස්ත්න සා්නද්රණය වැඩිකිරීෝම්න ෝමය මයහනවා යත් හැකිය. 

41. ත්නයාාරි ෝ ොව  ිකෝ ධා එ්නසි.ම සමය සම්න්නධ ී මට දෘස්ත්නය සමය ත්නය 

ෝ ොානි.. 

42. ෝමම ිකෝ ධා එ්නසි.මෝ  පිහි  සක්රීය යක්ෂ ෝ ොව  ෝව ත් ස්ථමිා යාට සම්න්නධ ී  

සක්රීය යක්ෂය ෝ  හැඩය ෝව ස් ාන රතික්රියාවට නාධා ෘමුණවි.. 

 

(c). ශස  තු  එ වසයිම ක්රියාකාරිත්්ය යාමන යා වත්රන භකටිභය ව පි ිදිලි කර වන 

 

43. එ්නසි.ම සමය දෘස්ත්නය සම්න්නධ ෝවමි්න එ්නසි.ම දෘස්ත්න සයීමර්ණය සාදි.. 

44. දෘස්ත්නය මත් එ්නසි.මය ක්රියාාන  ය නවට ෘත් ෝ.. 

45.එ්නසි.මයා ියිලෂ්ටත්ාවය ීමනණය ව්නෝ්න එම එ්නසි.මෝ  හැඩෝ  රති යයක් ෝයසය.   

46. එ්නසි.මෝ  ියිලෂ්ට ර ෝේයාට   සක්රීය යක්ෂයාට දෘස්ත්නය සම්න්නධ ෝ.. 

47. එ්නසි.මෝ  සක්රීය යක්ෂය සෑම ියටම දෘස්ත්නයට අනුරූෘ ෝ ොෝ.. 

48.එියට දථඩ ෝ ොව  එ්නසි.මෝ  සක්රීය යක්ෂෝ  හැඩය දෘස්ත්න අනුෝ. හැඩයට අනුරූෘ ව  

ෝස  ෝව ස් ෝ.. 

49.ෝමය ෝර රිත් සීහුම් යා්නත්රණය  ම් ෝ.. 

50.ත්දි්න සම්න්නධ ී ම දෘස්ත්න අණු සක්රීය යක්ෂ එකිෝ ා යයකිරීෝම්න දෘස්ත්නය  ය නවට 

ෘරිවර්ත් ය ී ම දත්ෝප්නණය කිරීම සදහා අනු ිකවැනදිව දිා තියකි්න ෘැවැත්ම ත්හවුු  ානි.. 

51.අවසා ෝ   ය එ්නසි.මෝ  සක්රීය යක්ෂෝය්න ඉවත් ී  යි.. 

 

Any 50 x 3 - 150 
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7 ( a). මාන් ශු්රාණුභ   ා  වේ භේ ්ු ය එහි එ ල එ ල භකොටසථ්  කෘතයය ව සමග 

විසථතර කර වන  

 

 

 

 

 

 

 

මාන් ශු්රාණු් 

1. අ්නී ක්ෂීය දියැ  සසයයකි. 

2. හිසප මැදෝාොටස ( ෝේහය) හා වලියය ෝයස ෝාොටස් තු කි.  

3. ශුක්රාණුෝ. හිෝසහි ියාය  යෂ් යක් අඩයගු ෝ.. 

4. එහි පීත්ය ර ෝ.ණිා ද්රවය දනා සි  

5. හිෝස  පුර්ව ෝායවෝර් අග්ර ෝේහ  ම් ියෝ ෂිත් ආි.ාාවක් ෘවීම. 

6. අග්ර ෝේහෝ  ට්රිප්සී්න හා හයලුෝනොිකෝේස් වැික ලයියඡේෝකදා එ්නසි.ම අඩයගු ෝ.. 

7. ෝමම එ්නසි.ම මගි්න ශුක්රාණු වයට ඩිම්භෝ  පිටත් ආවනණය ියිකියද යාමට දද. ානි.. 

8. ශුක්රාණුෝ. මැදෝාොටෝස  මි.ටෝාෝනඩ්රියා ියාය රමාණයක් අඩයගු ෝ.. 

9. ඒවා මගි්න වලියෝ  චය යට අවය ව  ATP සෘයි.. 

10. ශුක්රාණුෝ. වලියෝ  දියැති ාිලාාවක් අඩයගු ෝ.. 

11. ාිලාාෝ. ක්ෂුද්ර ාලිාා දර්ශීය 922 සැයැස්ම දනි.. 

12. ශුක්රාණුෝ. වලියය ඇතිවනුෝ   යෂ් ෝ  ෘාදස්ථමිෝ  ඇති ෝක්්නද්ර ෝේහයක් මගිික. 

13. වලියය මගි්න ශුක්රාණුවට ස්රී රල ා මාර්යය ්ස්ෝස  ඩිම්භය ෝදසට පිහිීමට ඉඩ සයසි.. 

 

 

හිස මැද ෝාොටස වලියය 

මි.ටෝාෝනඩ්රියා

ාා 

අග්ර ෝේහය 
 යෂ් ය 

යකුණු 03 
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මාන්  වේ ය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. අ්නී ක්ෂීය ඒාගුණ ෝය යාාාන සසයයකි. 

15. මාත්ථ ර ෝ.ණිා ද්රවය දනි. 

16. මාත්ථ ර ෝ.ණිා යක්ෂණ යුක්ත්ානුවට යනා ෝදි.. 

17. ෘර්ය්නත්යට ව්න ට පිහි  නාහිා ාණිාා හා ලිපිඩ බිදිති සහිත් ඝ  සසය ප්යාස්මයක් 

ඇත්. 

18. නාහිා ාණිාා සයෝස ච ෝ  දී නාහිා රතික්රියාව ඇති කිරීමට වැදයත් ෝ.. 

19. ඩිම්නය ප්යාස්ම ෘටයෝය්න   බීලා්න  ෘටයෝය්න වට ී  ඇත්. 

20. එය ඩිම්භයට ආනක්ෂාව සැයසීමට වැදයත් ෝ.. 

21. ප්යාස්ම ෘටයයට පිටති්න ෘරිබීලා්න  අවාාය  ම් අවාායක් ඇත්.  

22. එය ධ්රැී ය ෝේහය සදහා අවාාය සයසි.. 

23. ඌ  ෝ  දී ඉවත් ව  අතිෝර්ා වර්ණෝේහ නදවා යැීමට ධ්රැී ය ෝේහය වැදයත් ෝ.. 

24. ෘරිබීලා්න  අවාායට පිටති්න අසසලීය ස්ථමිනයක් ව  ෘෑදි ායාෘය ෘවීම. 

25. ෘෑදි ායාෘය නහු ශුක්රාණු රාප්තිය වැළැක්ී මට වැදයත් ෝ.. 

26. එෝම්නම ෘෑදි ායාෘෝ  ශුක්රාණු සදහා වු ියෝ ෂිත් රතිග්රාහා ෘවීම. 

27. ෘෑදි ායාෘයට පි ්න සසලීය අරීය මුකුටය ෘවීම. 

 

 

 

නාහිා ාණිාා 

ලිපිඩ බිදිති 

ෘරිබීලා්න  අවාාය 

අරීය මුකුටය 

ලිපිඩ බිදිති 

බීලා්න  ෘටයය 

රෝ.ණි ද්රවය 

I ධ්රැී ය ෝේහය 

යකුණු 03 
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(b). ශු්රාණු යනනය  ා අ්ඩභඩ ේ ්ය අතර ඇති භ්නසථකේ සංස වවනය කර වන 

28. අණ්ෝඩ ේභවය ස්රී්නෝේ ඩිම්නෝා ෂ වය සිදුව  අත්න ශුක්රාණු ල  ය පුු ෂි.්නෝේ 

වථෂණ වය ශුක්රධන  ාලිාා තුය සිදුෝ.. 

29. අණ්ෝඩ ේභවය මගි්න ෘරි ත් ඩිම්න ඇතිව  අත්න ( ඡායා ල්නමානු) ශුක්රාණු ල  ය මගි්න 

ෘරිණත් ශුක්රාණු ( පුය ල්නමානු ) ඇති ානි.. 

30.  අණ්ෝඩ ේභවය ාළය අවි ෝ  ආනම්භ ව  අත්න ශුක්රාණු ල  ය ෝය වෝ  දෝය්න 

ඇනෝ.. 

31. ආනම්භ වු ෘසුව පිරිමි්නෝේ ජීියත් ාායය පුනාම ශුක්රාණු ල  ය සිදුෝ..  මුත් ආර්ත්ව 

හනණෝය්න ෘසු අණ්ෝඩොේභවය  ත්න ෝ.. 

32. ශුක්රාණු ල  ය අඛණ්ඩ ක්රියාවලියක් ව  අත්න අණ්ෝඩ ේභවය දිගු නාධාකිරීම්    අවහින 

කිරීම් ෘවීම. 

33.  ස්රී්නෝේ ෘරි ත් ඩිම්භ ිකෘදී මට අි ා ාායයක් යත්ව  අත්න ටට සාෝප්ක්ෂව ශුක්රාණු 

ල  යට යත්ව  ාායය අඩුය.  

34. ශුක්රාණු ල  ෝ  දී එක් රාථමිමිා ශුක්රාණු සසයයක් ඌ  ෝය්න ඇතිව  සසය හත්නම 

ෘරි ත් ශුක්රාණු නවට ෘත්ව   මුත් රාථමිමිා අණ්ඩසසයය ඌ  ෝය්න යැෝන  සසය 

වලි්න එාක් ෘමණක් ෘරි ත් ඩම්නයක් නවට ියාස ය ෝ.. 

35. මීට ෝහ තුව අණ්ෝඩ ේභවෝ  දී සිදුව  අසමාාාන සසය ප්යාස්ම ියභාල යි.. 

36. අණ්ෝඩ ේනවෝ දී අනු   ියභාල ය දෘත්ට ෝෘන සම්පුර්ණ ී  ඇත්ැි. සැයෝක්.  මුත් 

ශුක්රාණු ල  ෝ  දී අනු  ය දියටම සිදුෝ..  

37. අණ්ෝඩ ේභවය සම්පුර්ණ ී  ෘරිණත් ඩම්නයක් ඇතිවනුෝ  ඩිම්නයක් ශුක්රාණුවක් ියිකියද 

ගියෝහොත් ෘමණි. එෝස  ෝ ොවුෝ   ම් ේියීමා අණ්ඩ සසයය ෝේහෝය්න පිටෝ..  මුත් ශුක්රාණු 

ල  ෝ  දී එය වථෂණ තුයම සම්පුර්ණ ෝ.. 

 

Any 36 x 4 = 144 

සම්පුර්ණෝය්න  ම් ාය රූෘ සටහ්න 02 = 06 

මුළු යකුණු      = 150 

 

8 ( a). සතු ව තුළ විරීය  ිරී ප්රධාන සංසරණ පේධති ්ර්ග උවා රණ සමගි ව පි ිදිලි 

කර වන 

1. සතු්නෝේ ියවථත් සයසනණ ෘේධති හා 

2. සයවථත් සයසනණ ෘේධති ෝයස සයසනණ ෘේධති වර්ය ෝදාක් ෘවීම.  
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3. හිෝමොවසා ත්නයය ෝයස හදු්නව  ත්නයයක් මගි්න අවයව හා ෘටා  ැහැෝවමි්න ෘවති  

සයසනණ ෘේධතියක් ියවථත් සයසනණ ෘේධතියකි. 

4. ියවථත් සයසනණ ෘේධතියා අ්නත්නාය ත්නයය හා සයසනණය ව  ත්නයය අත්න ෝව සක් 

ෝ ොමැත්. 

5. සමහන ෝමොලුස්ාාව්නෝේ හා . 

6. ආත්රෝෘ ඩාව්නෝේ ියවථත් සයසනණ ෘේධති දැකිය හැකිය. 

7. ු ි න වාහිී තුයට සීමා ාන හා අ්නත්නාය ත්නයෝය්න ෝව්නාන ෘවති  සයසනණය්න සයවථත් 

සයසනණ ෘේධතියක් ෝ.. 

8. සමහන ෝමොලුස්ාා 

9. ඇ ලීඩා හා  

10. ෘථෂ්ටවයශී්නෝේ සයවථත් සයසනණ ෘේධති දැකිය හැකිය. 

11. ෘථෂ්ටවයශී්නෝේ සයවථත් සයසනණ ෘේධති  වය ඒා සයසනණය හා ේියත්ව සයසනණය ෝයස 

ආාාන ෝදාක් දැකිය හැකිය. 

12. ඒා සයසනණෝ  දී ෝේහය හනහා සිදුව  එක් සම්පුර්ණ ු ි න සයසනණයක් තුයදී හථදය හනහා 

එක් වනක් ෘමණක් යම්න ානි.. 

13. දදා. ෝාෝනඩ්රික්තියස් හා ්ස්ෝටක්තියස් වර්යවය ජීී ්නෝේ  

14. ේියත්ව සයසනණෝ  දී මුළු ෝේහය හනහාම සිදුව  එක් සම්පුර්ණ ු ි න සයසනණයක් තුයදී 

හථදය හනහා ෝදවනක් ු ි නය යම්න ානි.. 

15. ේියත්ව සයසනණය සයස්ථමිාිකා හා පුප්ඵුශීය ෝයස එකිෝ කි්න ෝව්න වු ෘරිෘත් ෝදාකි්න 

යුක්ත් ෝ.. 

16. දදා - ඇම්පිබියා ප ෝනප්ටීන ලියාප ආෝ.ස්ප මැෝම්ලියා වර්ය වය ජීී ්න  

17. ඒා සයසනණයක් දන්න ්නෝේ හථදය එක් ාර්ණිාාවකි්න හා එක් ෝා ෂිාාවකි්න යුක්ත් 

ෝ.. 

18. ේියත්ව සයසනණය දන  සමහන ජීී ්නෝේ හථදය ාර්ණිාා ෝදාකි්න හා එක් ෝා ෂිාාවකි්න 

සම්නියත් ව  අත්න  

19. දදා ෝනොෝහ  දනයි.්න හා ඇම්පිබියාව්න 

20.අෝ ක් අයෝේ ෝා ෂිාා ෝදාකි්න හා ාර්ණිාා ෝදාකි්න යුත් හථදයක් දැකිය හැා. 

21. දදා- සමහන දනයි.්නප ක්ෂීනෘාි.්නප ෘක්ෂී්න 
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(b). අධයාතිය  ා ම වවාතිය  ුව ව්ා ඒ සව ා බ පාන සාධක  ා එමගි ව මිසාසථ සිරුරට ඇති්න 

අහිතකර බ පෑේ විසථතර කර වන  

22. සාමා යමට්ටම් වයට වඩා වැඩිවු ු ි න පීඩ යක්ප 

23. දිගු ායක් තිස්ෝස  ෘැවීමම අධයාතිය  ම් ෝ..   

24.  අධයාතිය ෝහ තුෝව්න වථක්ා වයට හාික ී ම 

25. අි  වථක්ා ග්ර්නිව වය ආනාධ ඇති ී ම 

26. හථදයානාධ ඇති ී ම හා  

27.  ු ි න වාහිී වයට හාික ී ෝම්න මනණයට වුවද ෘත්ියය හැකිී ම වැික අහිත්ාන නයෘෑම් 

ෘවීම.  

28. අධයාතිය සදහා නයෘා  සාධා වනුෝ  ස්ලතයත්ාවයප  

29. මධුෝම්හය  

30.අධයාතිය සහිත් ෘවුෂ ඉතිහාසය 

31. වයායාම ෝ ොමැති ජීව  නටාව 

32. අි ා ලුණු භාියත්ය 

33. අි ා මධයසාන භාියත්ය හා දුම්ෘා ය 

34. ධමික බිත්ති මත් අඩු ඝ ත්ව ලිෝෘ ෝර ටීන   ත්ැ්නෘත් ී ම ආදියි.. 

35. සාමා ය මට්ටම් වයට වඩා අඩු ු ි න පීඩ යක් දිගු ායක් තිස්ෝස  ෘැවීමම ම්නදාත්තිය  ම් 

ෝ.. 

36. ම්නදාතිය ාම්ෘ   

37. ෝඩයගු නක්ත්ෘාත් දණ 

38. ඉදෝය  ෝහ  වැතිරිසි   ඉරිය.ෝව්න ක්ෂණිාව සිටයැීම වැික සාධා ිකසා ඇතිියය 

හැකිය. 

39. අි ා ු ි න වහ ය   ිකනාහානව සිටීන ම   ෝෘ ෂණය අඩුී ම වැික ෝව ත් 

ත්ත්වයාඅනුකූයත්ාවය ෝයසි්න දම්නදාතිය ඇතිියය හැා. 

40. ම්නදාතිෝය්න ඇතිව  අහිත්ාන නයෘෑම් වනුෝ  ෝමොළයට ු ි න සැෘයුම අඩුී ෝම්න ෝා  

ෝහ  දිගු සිහි මූර්ලා ී ම් ඇති ී ම් ආදියි.. 

41. දිගු සිහි මූර්ලා ී ම් ිකසා මනණය වුවද සිදුියය හැකිය. 

Any 38 x 4 - 150 
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9  a. සමසථථිතිය යුක කුම ල ව? 

1. නාහින ෘරිසනෝ  සිදුව  සුියෝ ෂි ෝව ස්ාම් වයට අනුකූයව 

2. ෝේහෝ  අභය්නත්න ෘරිසනය 

3. ෘටු ාාි.ා ියදයාත්මා සීමා තුළ 

4. සාෝප්ක්ෂව ිකයත්ව ෘවත්වා යැීෝම් ස්ථමිාවන ත්ත්වය. 

  

b. මිසාසාභග් භේ  උදථණත්්ය යාමනය සිුවකරන ආකාරය විසථතර කර වන  

5. මිිකසාෝේ සාමා ය ෝේහ දෂ්ණත්වය 37 oC ෝ.. 

6. මිිකසාෝේ ෝේහ දෂ්ණත්වය සථණ රතිෝෘ ෂි යා්නත්රණයක් මගි්න ෘාය ය ෝ.. 

7. ෝේහ දෂ්ණත්වය ෘටු ෘනාසෝය්න නැහැන වු ියට  

8. ෝමොළෝ  හි.ෝෘොත්ැයමෝස  පිහි  දෂ්ණත්ව ෘාය  මධයස්ථමිා ය 

9. දෂ්ණත්ව ෘායාය ෝයස ක්රියාාන 

10. ාලි්න ෘැවැති ිකයමිත් මට්ටමට ෝේහ දෂ්ණත්වය ෘැමිෝණ  තුු   

11. ත්ාෘ හාික ී ෝම් යා්නත්ර  සක්රීය ානමි්න  

12. දෂ්ණත්වය අඩු ානයිකමි්න ෝහ  

13.  ත්ාෘ යාභි යා්නත්ර  වැඩි ාන යිකමි්න 

13.  දෂ්ණත්වය වැඩි ාන යැීම මගි්න රතිචාන දක්වි.. 

14.පුේයයෝයකු දණුසුම් ෘරිසනයා සි   ියට  

15. සෝම් පිහි  දණුසුම් රතිග්රාහා මගි්න රතිග්රහ ය ානි. 

16. වයායාම ආදිය මගි්න ල  ය ව  අභය්නත්න දෂ්ණත්වය 

17. හි.ෝෘොත්ැයමස හනහා දණුසුම් ු ි නය යම්න ාන  ියට  

18. හි.ෝෘොත්ැයමෝස  දෂ්ණත්ව සයෝ.දී ස් ායු අග්ර මගි්න රතිග්රහ ය ානි.. 

19. එමගි්න ඇතිව   ස් ායු ආෝ.ය හි.ෝෘොත්ැයමෝස  පිහි  දෂ්ණත්ව ෘාය  මධයස්ථමිා ය ව  

ත්ාෘ හාික මධයස්ථමිා ය දත්ෝත්ල ය ානි.. 

20. හි.ෝෘොත්ැයමෝසහි දෂ්ණත්ව ෘායාය මගි්න ිකයමිත් මට්ටම ෝත්ක් ෝේහ දෂ්ණත්වය 

අඩුකිරීමට ත්ාෘ යාභි යා්නත්ර  ිකෝෂ ධ ය කිරීම හා 

21. ෘහත් ත්ාෘ හාික යා්නත්ර  සක්රීය ානි..  
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22.  සෝමහි ු ි න වාහිී ියස්ත්ානණය ාන  

23. දණුසුම් ු ි නෝය්න ෝක් ාලිාා පිරීම. 

24. එියට සෝම් ෘථෂ්ටෝය්න ියකිනණය මගි්න ත්ාෘය හාික ෝ.. 

25. ස්ෝ.ද ග්ර්නිව මගි්න ස්ෝ.දය ස්රාවය කිරීම වැඩිානි.. 

26. වාෂ්පීභවය ය සිසිය ය හනහා ත්ාෘය දත්ස්සර්ල ය    හාික  ී ම වැඩිකිරීම. 

27. එමගි්න ෝේහ දෂ්ණත්වය ිකයමිත් ෘනාසයට ෘැමිණි ෘසු  

28.දණුසුම් දෂ්ණත්ව රතිග්රාහා ත්වදුනටත් දත්ෝත්ල ය ෝ ොෝ.. 

29. සථණ රතිෝෘ ෂි යා්නත්රණය මගි්න හි.ෝෘොත්ැයමීය ෘායාය ෝවත් සයාා යැී ම  වති. 

30. අතිෝර්ා ත්ාෘ හාික ී ෝම් යා්නත්රණ  වති  අත්න  

31. ෘර්ය්නත් ු ි න සැෘයුම සාමා ය ත්ත්වයට ෘැමිෝණ්. 

32.සීත්ය ෘරිසනවය සි   ියට සෝම් පිහි  සීත්ය රතිග්රාහා මගි්න රතිග්රහ ය ාන  හා 

33. ෘහය යැඹුු  ෝේහ දෂ්ණත්වය  

34. හි.ෝෘොත්ැයමෝස  පිහි  දෂ්ණත්ව සයෝ.දී ස් ායු  අග්රමගි්න රතිග්රහ ය ානි.. 

35. ෝමමගි්න ස් ායු අෝ.ය හි.ෝෘොත්ැයමෝස  පිහි  දෂ්ණ ත්ව ෘායා මධයස්ථමිා ය ානා 

යැෝ.. 

36. දෂ්ණත්වය ිකයමිත් මට්ටමට අඩු වු ියට දෂ්ණත්ව ෘායාය මගි්න ත්ාෘ හාික යා්නත්ර  

ිකෝෂ ධ ය කිරීම හා 

37. ෘහත් ත්ාෘ යාභි යා්නත්ර  සක්රීය කිරීම සිදුානි. 

38. සෝමහි ෘථෂ්ටය හනහා ත්ාෘ හාිකය අඩුානමි්න 

39. සෝම් ු ි න වාහිික සයෝා ච ය ාන සෝම් සිට යැඹුු  ෘටා ානා ු ි නය හනවා යවි.. 

40. ෝව.ලීම   ත්ාෘ ල  ය සදහා ායාාය ෝප්ිල සීර ෝයස පු නාවර්ීමය සයෝා ච ය ී ම 

41. ෝන ම දේයාමා ෝප්ිල සයෝා ච ය ී ම. 

42. වැඩිත්ාෘය ිකෘදී මට ෘරිවථීමය සීරත්ාවය හා  

43.සසලීය ෘරිවථීමය වැඩිකිරීමට 

44. ත්ි.ෝනොක්සී්න ෝහොෝම  ය හා 

45.  ඇඩ්රි ලී්න ෝහ ෝම  ය ු ි න සයසනණයට එක් කිරීම. 

46. ෝේහ දෂ්ණත්වය ිකයමිත් ෘනාසයට ෘැමිණි ෘසු  

47. සෝමහි සීත්ය රතිග්රාහා ත්වදුනටක් දත්ෝත්ල ය ෝ ොිය  
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48.සථණ රතිෝෘ ෂි යා්නත්රණය ක්රියාත්මා ෝ.. 

49. හි.ෝෘොත්ැයමීය දෂ්ණත්ව ෘායායට සයාා යැී ම  ත්න ී  

50. අතිෝර්ා ත්ාෘයාභි යා්නත්ර   ත්නී   

51. ෘර්ය්නත්යට ු ි න සැෘයුම යත්ා ත්ත්වයට ෘැමිෝණ්. 

 

දෘරීම 50 X3 = 150 

 

10. ෝා  සටහ්න ලිය්න  

a. ාා වර්ධා ද්රවයවය ාථෂිාාර්මිා භාියත් 

1. වර්ධා රල  ය සදහා ාෘායත් අතුාැනලි මුෂ ඇේද ී ම දත්ෝත්ල යප  

2. අර්ත්ාෘෂ ආා්නධ හා ළුණු නෂන යනඩා කිරීමට / ඒවාෝ  අයකුන ෘාය යටප 

3. ාථීමම ෘාත්ෝ ොේ ය යටප 

4. අවානෝ   ය හැලීම වැළැක්ී මට   ෝකදස්ත්න ඇතිී ම ිකෝ ධ යප 

5. මෂ වයාෝ.දී පුෂ්ෘ ියාස ය ඉක්ම්න කිරීම හා  

6.  ය ියාස ය දත්ෝත්ල ය සදහා 

7.  ය වය වර්ධ ය වැඩි දියුණු කිරීම ආදි ාථෂිාාර්මිා ාටයුතු සදහා  

8.  ැප්ත්ලී්න ඇසි ක් ඇසිේ   NAA  හා  

9.ඉ්නෝඩ ෂ 3 බියුට්රික් ඇසිේ / IBA භාියත් ානි..  

10. බීල සුප්ත්ත්ාවය ඉවත් කිරීමප 

11. ාද්නවය දිය වැඩිී ම දත්ෝත්ල ය ප 

12. රෝ.ණිාව මි  ාාවය දස වැඩිාන යැීම හා 

13.  ය හට යැීම ෝරනණය කිරීම සදහා 

14. ගිනනලී්න භාියත් ානි.. 

15. ී  වයාෝ. දී ෘළෂ ෘත්ර සහිත් වෂ ෘැයෑ   ා ය සදහා  

16. ාථීමම ්ක්සී  ව   2,4DPA / 2ප4 ඩි.ක්ෝය ෝන පීෝ ොක්සි ඇසි ක් අම්යය ප 

17. MCPA / ෝමතිෂ ක්ෝය ෝන පීෝ ොක්සි ඇසි ක් අම්යය භාියත්ා ානි..  
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18. ෘටා ෝන ෘණෝ   දී යනායත් හැකි ෘැළ සයඛයාව වැඩිාන යැීමප 

19. ාැපු පුෂ්ෘ හා ෘත්ර ෘන ෝ ොිය දිගු ාායයක් ත්නා යැීම හා 

20. එයවළු ෘළතුු   වුම්ව ාෂ ත්නා යැීම සදහා 

21. ාථීමම සි.ෝටොාි.ික්න  ාා වර්ධා ද්රවයයක් ව  ාි.ෝ  ්න භාියත් ානි.. 

22. ඇබ්සසික් අම්යය ද   ABA 

23.  ය ඉදීම දත්ෝත්ල ය සදහා  

24. එතිලී්න භාියත් ානි.. 

 

b. පාරසරික පිරමීඩ 

25.ෘරිසන ෘේධතිය ෝෘ ෂීය වුහය ෘානසරිා පිනමීඩ ආාානෝය්න ඉදිරිෘත් ෝාෝර් 

26. එක් එක් ෝෘ ෂි මට්ටම් ිකෝය ල ය ව  ජීී ්න සයඛයාවප සලව ස්ා්නධ සහ ිකෂ්ෘාදීත්ාවය 

ිකරූෘ ය ාන  රස්ථමිාරිා ඉදිරිෘත් කිරීම් ෘානසරිා පිනමීඩ ෝ.. 

27. සියළුම ෘානසරිා පිනමීඩවය ෘතුෝයහි රාථමිමිා ිකෂ්ෘාදාි.්න මගි්න ආනම්භ වනු ඇත්. 

28. එය මත් අෝ ක් ෝෘ ෂි මට්ටම් ෝෘළ යැසී ඇත්. 

29. ෘානසරිා පිනමීඩ වර්ය 03 කි. 

30. ක්ති පිනමීඩප සයඛයා පිනමීඩ හා සලව ස්ා්නධ පිනමීඩ 

31. ක්ති පිනමීඩය මගි්න ියියධ ෝෘ ෂි මට්ටම් වය ෘවති  ක්ති රමාණය ිකරූෘ ය ෝාෝර්. 

32. ජීියයාෝය්න ජීියයාට ක්තිය යයායාෝම් දී සැයකිය යුතු ක්ති රමාණයක් අෘෝත් ය  නැිය්න  

33..ක්ති පිනමීඩය සෑම ියටම දඩුකුු ව සිනස්ව ෘවති. 

34..ඉහළ ෝෘ ෂි මට්ටම් වය ඉත්ා අඩු ක්ති රමාණයකුත් ෘහළ ෝෘ ෂි මට්ටම් වය වැඩි ක්ති 

රමාණයකුත් අ්නත්ර්යත්ය. 

35.අනුයාත් ෝෘ ෂි මට්ටම් වය ිකෂ්ෘාදාය්නෝේ ාා භක්ෂාය්නෝේ හා මයභක්ෂාය්නෝේ 

සයඛයාත්මා සම්න්නධත්ාවය ිකරූෘ ය ව  ෘානසරිා පිනමීඩ සයඛයා පිනමීඩ ෝයස   ම් ානි.. 

36. ෘරිසන ෘේධතිෝය්න ෘේධතියට සයඛයා පිනමීඩ ෝව ස් ෝ.. පිනමීඩ ආාාන ෝදාකි. 

37.. දඩුකුු  සයඛයා පිනමීඩ හා ය කුු  සයඛයා පිනමීඩ 

38. ිකෂ්ෘාදායාෝේ සිට ඉ්න ඉහළ ෝෘ ෂි මට්ටම් වය ජීියයාෝේ ියයළි නන ෝම් සදහා ෝයොදා යී. 

39. සලව ස්ා්නධ පිනමීඩ ආාාන ෝදාකි. 

40. දඩකුු  සලව ස්ා්නධ පිනමීඩ හා ය කුු  සලව ස්ා්නධ පිනමීඩ ෝ..  
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c . සථනායු පේධතිභේ සු   ආබාධ ්    ලදණ 

1. ස් ායු ෘේධතිෝ  සුයන ආනාධ ෝයස හීෝ ෝනමාදයප  

2. ියාදයප 

3. ඇෂි.මර් ෝන යයප 

4. ෘාකි්නස්න ෝන යය යත් හැකිය. 

5. හීෝ ෝනමාදෝ  දී ෝන ගී්නට යාත්ාර්ථමිය පිළිනදව  ියාථති වු සයලා  යක් ඇත්. 

6. ෝමම ෝන ගී්න ්වු්නට ෘමණක් ශ්රවණය ාය හැකි බ්ධ අත්ියදිි.. 

7. අෝ ක් අය ්වු ට හාික කිරීමට දත්සාහ ාන  නව සිත්ි.. 

8. ියාදය ිකසා  ික්නෝදහි අසාමා යත්ා හා ාෑම ු චිෝයහි අසාමා යත්ා ඇතිෝ.. 

9  ඇෂි.මර් ෝන යෝ  දී වයාකූයත්ාවය හා මත්ා හාිකය මගි්න යාක්ෂණිා වු දග්ර මා සිාද 

ෘරිහාිකයකි. 

10.ත්මාෝේම ඇදුම් ඇදයැීමප ස් ා ය ාන යැීම ආහාන යැීෝම් හැකියාව අඩු ී ම දැකිය 

හැකිි.. 

11. ෘාකි්නස්න ෝන යෝ  දී ෝප්ිල චය  යාම ය හා සමාෝය ල ය දුර්වය කිරීමට මය ෘාද  

අඛණ්ඩ චායා දුනයත්ාවයකි. 

12. ෝන ගී්නෝේ ම්නදයාමී නව 

13. චය වය ම්නදයාමී නව   තිනෝප්ිල ත්ා ය   ාථමි  දුර්වයත්ා   ෝප්ිල ෝව.ලීම ආදිය දැකිය 

හැකිය. 

 

දෘරීම 50 X3 = 150 
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