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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' my; § we;af;a Ôùka fmkajk ,CIK lSmhla iïnkaO f;dr;=reh' fï m%ldY w;r ksjerÈ fkdjkafka 
my; ljrlao@          

 1' wm%;sj¾;S isÿjk úh,snr jeäùu   -   j¾Okh 
 2' W;af;acj,g m%;spdr oelaùu   -   Woa§mH;djh 
 3'  Ôúhl=f.a wLKav meje;au i|yd ÿys;Dka ìyslsÍu-   m%ckkh 
 4' Ôú;ld,h ;=< isÿjk wm%;sj¾;s fjkiaùï  -   úlikh 
 5' ld,h;a iuÕ Ôúkag fjkiaùug we;s yelshdj  -   mßKduh 
 

02'  Ôjh i|yd w;HdjYH wldnksl ixfhda.h c,h fõ' c, wKq"  
 1'  úYd, fldaKsl wKqfõ'   
 2'  Tlaiscka mrudKqj iq¿ jYfhka Ok f,i;a yhsv%cka mrudKqj iq¿ jYfhka RK f,i;a wdfrdamkh 

ù we;'   
 3'  w;r fkdlefvk yhsv%cka nkaOk mj;S'  
 4'  tl c, wKqjla ;j;a c, wkq iuÕ yhsv%cka nkaOk j,ska nefoa 
 5'  wkqjl we;s iynkaOk fõ.fhka lefvñka ìfoñka mj;S' 
 
 

03' .a,si/,aäyhsâ ms<sn|j idjoH m%ldYh f;darkak' 
   

 1'  .a,hsfld,sisfha w;rueÈ M,hla fõ'   
 2'  l=vdu ldfndyhsfâ%gh fõ'   
 3'  fmdiafmdrhs,SlrKh ùfuka m%NdixYaf,aIKfha§ RuBP m%;sckkhg iyNd.s fõ' 
 4'  fnkälaÜ mÍCIdjg ms<s;=re foa' 
 5'  fïo wï, iuÕ m%;sl%shd lsÍfuka g%hs.a,sirhsv idohs' 
 

04' my; § we;af;a iÔj mod¾: j, yuqjk ixfhda. lSmhls'   
 

A)  weuhsf,dfmlaáka  B)  weäfkdiSka g%hsfmdiafmaÜ C)  ,elafgdaia   
 D) weuhsf,daia   E)  .a,hsfldacka 
 by; ixfhda. w;r Ydlkh jQ nyq wjhúl jkafka" 
 1' A  yd B  h'    2' A  yd E  h'    3' C  yd D  h'   

 4' D  yd E  h'    5'  B  yd E  h' 
 

05' kHIaÀl wï, yd fm%daàk ms<sn|j my; i|yka m%ldY w;ßka ljrla jerÈo@ 
 1'  tajdg fjkia uQ,øjH ixhq;shla we;'   
 2'  fm%daàk j,g m%;sj,s; úh fkdyels kuq;a kHIaÀl wï,j,g m%;sj,s; úh yel'   
 3'  by, WIaK;aj,§ fm%daàk j, .=Kydks jk w;r" kHIaÀl wï, j, .=K ydks fkdfõ' 
 4'  fm%daàkj, oaú;shsl yd ;D;Shsl jHqy mj;sk kuq;a kHIaÀl wï, j,g tjeks jHqy fkdue; 
 5'  fm%daàk j,g ixÑ; lD;H bgql,yels kuq;a kHaIaÀl wï,j,g ixÑ; lD;H bgql< fkdyel' 
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06'  
 
 
 
 by; A,B,C jHqy iïnkaOj YsIHhl= úiska lrk ,o m%ldYk lSmhla my; oelafõ' fï iïnkaOj 

ms<s.; fkdyelafla ljrlao@ 
  

 1'  ABC ish¨u iqkHIaÀl ffi,j, yuqjk Wm fi,Sh jHqy fõ'       
        2'  A u.ska ffi,hla ;=, ixYaf,aIs; øjH tla/ialr" weisÍu lr ffi,h mqrd fnodyßhs' 
 3'  A tal mg,uh jk w;r B yd C oaú;aj mg,uh fõ'  
 4'  B yd C bkaøhsld m%yd iajikhg odhl fõ' 
 5'  ffi, ì;a;s ix>gl iE§ug A jeo.;a fõ' 
 

07'  ma,diau nkaO ms<sn|j idjoH m%ldYh jkafka l=ulao@ 
 1' ma,diau nkaO we;sjkafka wkqhd; Ydl ffi, 2 l l+ hq.,hla yrydh'    
 2'  fuh yryd l=vd ldnksl wkq .uka lrhs'    
 3'  hdn| ffi, foll ER ma,diaunkaO yryd tlsfkl iïnkaO fõ' 
 4'  fuh ;=,ska fm%daàk wkqj,g .ukal< yel' 
 5'  ma,diau nkaO Ôú yd wÔú ffi,j,g fmdÿ jHqyhla fõ' 
 

08' iqkHIaál ffi,hl úYd,;u bkaøhsldj jkafka kHIaÀhhs' fuu bkaøhsldj iuÕ fkd.e,fmk 
m%;spdrh l=ulao@ 

 

 1' øjH we;=,aùug yd msg ùu hdukh lrk ýø ixlS¾Khla iys; mg,hla we;'       
 2'  kHIaÀ mg,fha we;=,a me;a; wdia;rkh lrk CIqøkd,sld j,ska iEÿkq kHIaÀl ;,hla fõ' 

(Neuclear Laminar) 
 3' mqrlh fc,ákSuh jk w;r ;rula ÿiai%dù fõ'  
 4' kHIaÀ ma,diauh ;=< fm%daàk iq;%sld jHdma; ù we;' 
 5' DNA yd fm%daàk j,ska iukaú; fl%dueàk we;' 
 

09' my; § we;af;a iqkHIaÀl ffi, pl%hl rEm igykls' 
 
      fï iïnkaOj bÈßm;a lr we;s m%ldY lSmhla my; oelafõ' 

a) X j,ska olajd we;af;a msßlaiqï ,CIh   
b)   P,Q,R hk wjia:d ;=fka§u ffi,fha j¾Okh isÿfõ'  
c)   S hkq wkqkk úNdckhhs  
d)  T j,ska oelafjkafka kej; blauKskau ffi, pl%hg we;=,a 

ùuhs'   
 

 1' a,b  yd c  h'  2' a  yd c  h'    3' b  yd d  h'  4' b,c  yd d  h'  5'  abcd  ish,a, 
 
10' Ôù.ykhl kj m%fõksl m%fNaok we;slsÍug W!Kk úNdckh jeo.;a fõ' ta i|yd fl,skau jeo.;a 

jkafka ljr úNdcl wjêho@ 
 1'   I m%dlal,dj    2'  I m%dlal,dj yd I úfhda.l,dj   
 3'  I m%dlal,dj yd I fhda.l,dj  4'  I m%dlal,dj yd II m%dlal,dj 
 5'  I m%dlal,dj yd II úfhda. l,dj   
 

11'    Ôú ffi, ;=< ATP úúO Yla;s wdldr j,g mßj¾;kh lr Ndú;dlrhs' ta iïnkaOj § we;s my; 
j.=fjys fkd.e,fmkafka l=ulao@     

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 Yla;s wdldrh Ndú;h 

1' wdf,dalh m%NdixYaf,aIKh 

2' ;dmh foay WIaK;ajh hdukh 

3' ridhksl Yla;sh úúO ixfhda. ixYaf,aIKh 

4' hdka;%sl Yla;sh fmaYs ixfldapkh 

5' úoaHq;h úoaHq;a wdfõ. iïfm%aIKh 
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12' tkaihsu iïnkaOj ksjerÈ jkafka" 
  

 1' iEu tkaihsuhla i|ydu m%Yia: WIaK;ajh tlu w.hla fõ' 
 2'  WIaK;ajh jeälrk úg wkqj, pd,l Yla;sh jeäùu ksid m%;sl%shdfõ iS>%;dj taldldÍ f,i 

jeäfõ'  
 3' iEu tkaihsuhla i|ydu l%shdldÍ;ajhg iyidOl wjYH fõ'     
 4'  tkaihsu ksfYaOl tkaihsuhg ;djld,slj fyda iaÓrj iïnkaO úh yel' 
 5' ATP wef,diagßl il%shlhla fukau wef,diagßl ksfYaOhla f,i l%shdlrhs' 
 
13' my; i|yka ljr m%ldYh wi;Hh o@ 
 1' m%NdixYaf,aIKfhaoS wdf,dal Yla;sh ATP yd NADPH j, ridhksl Yla;sh njg mßj¾;kh flf¾' 
 2' m%NdixYaf,aIKh u.ska Ôúkaf.a ldnka yd Yla;s wjYH;djh imqrhs' 
 3' m%ldY m%;sl%shdfõ§ tkaihsu lsisjla odhl fkdfõ' 
 4' tl Y=oaO PGAL wKqjla idod .ekSug fl,aúka pl% 3 la isÿúh hq;=h'    
 5' m%NdixYaf,aIl j¾Kl úiska oDYH wdf,dalh wjfYdaIKh lrhs'   
 
14'  m%NdixYaf,aIKfha iSudldÍ idOl uQ,O¾uhka l%shd;aul fõ' idukH ;;a;aj hgf;a§ m%NdixYaf,aIKfha 

m%Odk;u iSudldÍ idOlh jkafka" 
  

 1' wdf,dalh    2' 𝐶𝑜2 idkaøKh  3'  WIaK;ajh  
 4' mdxY= m%fhdacH c, m%udKh 5'  yß;m%o idkaøKh 
 
15' my; i|yka j.ka;s w;ßka jerÈ jkafka l=ulao@  
 Wla Ydl m;%hla ysret<shg ksrdjrKh jQ úg" 
 1' m;%uOH ffi,j, PSII m%Nd m%;sl%shd isÿfõ' 
 2' l,dm fldmq ffi, ;=< PSI yd PSII m%Nd m%;sl%shd isÿfõ' 
 3' m;% uOH ffi,j, uef,aÜ ksmojhs' 
 4' l,dm fldmq ffi, ;=< mhsrefõÜ ksmojhs'    
 5' uef,aÜ yd mhsrefõÜ ma,diau nkaO ;=<ska mßjykh flf¾' 
 
16' ffi, ;=< iajik m%;sl%shdj,§"   
 1'  Yla;sh ,nd.ekSu i|yd .a¨fldaia yer fjk;a Wmia;r TlaislrKh úh yel'    
 2'  ATP ksmo fjkafka uhsfgdfldkaähd ;=< muKs' 
 3'  𝐶𝑜2 ksmo fjkafka uhsfgdldkaä%hd ;=< muKs 
 4'  mhsrefõÜ weisghs,a iy tkaihsu A njg m;a jkafka uhsfgdldkaä%hd j,ska msg;§h'  
 5'  uhsfgdfldkaä%hd j,ska msg;§ FADH ksmoúh yelsh'  
 
17' ñysmsg Ôjh iïNjh yd Ôjfha mßkduh isÿùfï§ iqkHIaálhskaf.aa iïNjh yd úúOdx.SlrKh 

iïnkaOj ms<s.; fkdyelafla ljrlao@  
 1' m%:ufhka iïNjh jQ iqkHIaálhska tal ffi,slh     
 2'  j¾;udkfha Ôj;ajk fndfyda i;aj jxY flaïì%h wjêfha uq,a ld,fha iïNjh úh' 
 3'  È,Sr$Ydl$i;aj f.dvìu >kdjdislrK óg jir ñ,shk 500 lg fmr isÿúh'     
 4'  lKavlSh jr,a iys; u;aiHhskaf.a mßkduh ùfuka uq,au fgÜ%dfmdavdjka iïNjh úh' 
 5'  udkj úfYaIh wdrïNùu óg jir ñ,shk 195,000 lg fmr isÿúh'  
   
18' iSfkdfidhsl hq.fha isÿjQfha my; ljrlao@ 
 1' m<uq îcYdl we;sùu     
 2'  CISrmdhskaf.a iïNjh 
 3' fndfyda m%hsfïgd ldKavj, iïNjh   
 4'  j¾;udkfha Ôj;ajk fndfyda lDñldKav iïNjhùu   
 5' fla;=Or Ydl m%uqL ùu 
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 19'  
 
    
      A                                B                       C                        D                        E  

 

 ^1&'   a) mCIu orhs   ''''''''''''''''''''    
   b) mCIu fkdorhs  '''''''''''''''''''' 
 

 ^2&'   a) ffi, ì;a;s we;  ''''''''''''''''''''   
   b) ffi, ì;a;s ke;  '''''''''''''''''''' 
 

 

 ^3&'  a) jd; fldaI ork oKav  ''''''''''''''''''''  
   b) jd; fldaI fkdorhs  '''''''''''''''''''' 
  

 ^4&'  a) jHdcmdo idohs   ''''''''''''''''''''   
  b) jHdcmdo fkdidohs  '''''''''''''''''''' 
 
 by; fm%dáiagdjkaf.a ndysr ,CIK mokïlr.ksñka my; fofnÿï iqÑh iïmQ¾K l< úg 

ysia;ekaj,g iqÿiq wxl yd wCIr ksjerÈj olajd we;s jrKh l=ulao@ 
 

 1' 2,b,4,3,e,d,c,a   2'  2,3,4,b,e,d,a,c  3'   b,2,4,3,e,b,a,c,d 

 4' b,2,3,4,e,d,c,a   5'  b,2,3,4,d,e,að 
 
20' wdlshd wêrdcOdksfha Ôúka fmkajk kuq;a nelaáßhd yd bhqleßhd wêrdcOdks j, fkdfmkajk 

,CIKhla jkafka my; ljrlao@  
 

 1' m%d.akHIaÀl ffi,sh ixúOdkh    2'  jD;a;dldr j¾K foay                                    
 3' ma,diau mg,fha ,smsvj, Ydlh jQ yhsfv%dldnka odu     4'  RNA fmd,suf¾ia j¾. lSmhla ;sîu   
 5' iafg%mafgduhsiSka m%;sfrdaë;dj'   
 

21' my; oelafjk m%ldY w;ßka wi;H jkafka ljrlao@ 

 1' Marchantia úkd, Ydlhls'    
 2'  fgfrd*hsgd yd îcYdl tlu mq¾jchl=f.ka mßkduh ù we;'                                    
 3' mQ¾jc ikd, Ydlj, uq,a fkd;snqks'     
 4'  mQ¾jc ikd, Ydlj, ckaudkq Ydlh úYd,jo îcdkq Ydlh l=vdjg o mej;sh' 
 5' Lycophyta iuyr úfYaI j, ckaudkq Ydlh fmd,j ;=< È,Sr iuÕ iyÔùj Ôj;afõ'    
 

22'  È,Sr rdcOdksfha Ôúka lSmfofkl=f.a Ôjk pl%fha wjia:dlSmhla my; § we;' 
 

 

 

 

 

 

 
 fï Ôúka iïnkaOj wi;H jkafka ljrlao@ 
 1' A  jHqyh ork È,Srj, j¾Ok iQ;%sld ksrdjdrh     
 2'  B  yd D  tlu jxYhg wh;a fõ'    
 3'  C jeks jHqyh idok idudðlhska ish¨ fokdu fN!ñl jdis úfhdaclhska fõ'   

 4'  B  jeks jHqy idok jxYfha Ôúkaf.a ,sx.sl m%ckkfha§ ckaudkqOdks meySu isÿfõ' 
 5'  A jHqyh wys;lr mßir ;;a;aj hgf;a§ mßjD;a;shu wl%sh fõ' 
   
23' my; i;=ka u; fuu m%Yakh mokï fõ'   

a)  Jelly fish   b)  fldl= mKqjd  c)  f.d¨ fn,a,d  
 d)  biaid   c)  uqyqÿ blsß 
 ;%sm%ia;r meyeÈ,s Ys¾IKhla ke;s" Lkavkh fkdolajk yej weÍu isÿlrk Ôúhd $ Ôùka jkafka"  
 

 1' b  yd d    2' a  yd e   3'  b  muKs  4' d  muKs  5'  c  yd d  
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24' Amphibia yd Reptilia w;r my; oelafjk ixikaokh w;=ßka ksjerÈ ikaikaokh f;darkak' 
   

 

 

 

 

 

 

 
      
    

25' imqIam Ydlj,g wkkH jQ ,CIKhla jkafka" 
 1' oaú;shsl j¾Okh isÿùu  2'  ;%s .=K N%EKfmdaIhla mej;Su  3'  mrd.kh isÿùu  
 4'  wp, Y=l%dKq ksmoùu  5'  äïn ksmoùu 
 
26' iafmdfrdfmd,skSka kï nyq wjhúlh wvx.= jkafka"    
 1' äïndjrKfha      2'   äïnfldaI ì;a;sfha   3'   mrd.kd,fha   
 4' mrd. lKsldjl ì;a;sh  5'   CIqø îcdkqfõ ì;a;sfha 
 
 

27' Ydl foayhl w.%ia: úNdcl iïnkaOj ksjerÈ jkafka my; ljrlao@ 
 

 1' lf`oa yd uqf,a m%d:ñl j¾Okh isÿlrhs' 
 2' lf`oa w.%ia: úNdclh wkqkk úNdckfhka ÈYd folgu ffi, tlalrhs' 
 3' úNdclh u.ska lmd yßk ffi, m<uqj úfNaokh ù wk;=rej Èlaùu isÿfõ'   
 4' uq, w.%ia: úNdckh wdjrKh lrñka uQ,d.% fldmqj we;' kuq;a l| w.%ia: úNdclfha wdrCIl  
   jHqqy lsisjla ke;'   
 5'  uq, w.%ia: úNdclh u.ska tl ÈYdjlg muKla ffi, lmd yrhs' 
 
28'  
 
 
 
 
 
 by; § we;s ffi, o¾Y j, msysàu ms<sn|j ksjerÈ jkafka" 
 1'  ish¨u Ydlj, yuqfõ'     2'   ish¨u ikd, Ydlj, yuqfõ'   
 3'   ish¨u îc iys; ikd, Ydlj, yuqfõ'   4'   ish¨u újD; îcl Ydl j, yuqfõ' 
 5'   B yd C ish¨u ikd, Ydlj, yuqfõ A we;af;a iuyrla îc Ydl j, muKs'  
 
29' wdrïNl jl%;d fldaKh 450 la jk Alocasia m;% jD;a; ;Srejla Wm wNsidßl ødjKhla ;=, .s,ajk 

,§' iu;=,s; wjia:dfõ  fuu m;% jD;a; ;Srej iïnkaOfhka i;H jkafka" 
 

 1' iu;=,s;úg kj jl%;d fldaKh  450  g jvd jeäfõ'   
 2'  iu;=,s;úg kj jl%;d fldaKh 450 u fõ' 
 3' fuu m;% jDka; ;Srefõ jl%;d fldaK fjkfiys m%;sY;h Ok w.hla .kS'     
 4'  iu;=,s; úg kj jl%;d fldaKh 450 g jvd wvqfõ'   
 5' fuu m;% jD;a; ;Srefõ jl%;d fldaK fjkfiys m%;sY;h Y=kH fõ'  
 
 

30' uQ,l A isg E olajd c, mßjyk m: ksrEmkh 
lrk my; rEm igyk u; fuu m%Yakh mokï ù 
we;' 

 wi;H m%ldYh f;darkak' 
 

1' E mglfha RK mSvk úNjhla we;'    
2'   B yryd C olajd wefmdma,diag" isïma,diag" mdrmg, ud¾. l%shd;aul fõ'    
3'   wvqu c, úNjh we;af;a A mglfhah'   

4.    C mglh Tiafia wefmd ma,diag ud¾.h wjysr lrhs'   
5.    E fj;g tla/iajQ ødjH kej; mdxY= ødjKhg ldkaÿ ùu C u.ska j,lhs' 

 Amphibia Reptelia 

1' p,;dmS fõ wp,;dmSfõ 

2' ixprKh i|yd .d;%d msysghs ixprkhg .d;%d ke; 

3' f.dv ìu fyda ñßÈfha Ôj;afõ f.dvìu muKla Ôj;a fõ' 

4' fldr, iys; f;; yula fõ' fldr, iys; úh,s yula fõ' 

5' ljp rys; ì;a;r ouhs ljpuh ì;a;r ouhs' 
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31' maf,dhu mßixl%ukh 
 

 1' wmdhkhl isg m%Njh olajd isÿfõ'  
 2'  iuyr úfYaIj, m;% uOH ffi, j, isg fmfkarkd, tall olajd ma,diaunkaO Tiafia isïma,diauh 

yryd isÿfõ'   
 3'  wmdhk wka;fha§ iqfl%daia ner lsÍu isÿfõ'   
 4' wmdhkkh iSks ,nd.kafka b;d ÿßka msysá m%Nj j,sks  
 5'  maf,dhu nerlsÍu yd yr lsÍu il%sh fõ' 
 

32'  Ydl wdjYHl uQ,øjH wxY=ud;%o$ wêud;%o iy tajdfha W!k;d frda. ,CIK yd Wrd.kakd iajrEmh 
ksjerÈj olajd we;s jrKh l=ulao@ 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
33' wi;H m%;spdrh l=ulao@ Ydl m%ckkfha§"    
 1' W!kk úNdckfhka ckaudkq idohs'    
 2'  ckaudkq úh,Sfuka wdrCId lsÍu i|yd wNHka;r ixfiapkh isÿfõ'   
 3'  îc Ydlj, ixfiapkhg ndysr c,h wjYH ke;' 
 4' hqla;dkqj l,,h njg úlikh fõ' 
 5'  m%ckl jHqyjk ckaudkqOdks yd îcdkqOdks j| ffi, u.ska wdjrKh fõ'   
  
34' md;fkdaNjkh iïnkaOj my; ljrla ksjerÈfõo@  
 

 1'  iEfok M,j, îc wvx.= fkdfõ'      
 2'  fuys§ wkqkk úNdckh u.ska 2𝑛 wKav ffi,hla we;súh yel' 
 3'  fuys§ ixfiapkhla isÿfkdù äïn fldaIhlska M,hla úlikh fõ'     
 4'  th lD;%su l%u u.ska fm%arKh l< yel' 
 5'  fuys§ tal.=k wkav ffi,h tla mqx ckaudkqjla iuÕ ydùu isÿfõ' 
 
35' wffcj wd;;Skag Ydl olajk m%;spdr iïnkaoj ksjerÈ jkafka" 
 1' kshx wd;;shg m%;spdr f,i ;DK Ydl m;% m;kh isÿlrhs' 
  2'  ,jk wd;;shg m%;spdr f,i we;eï Ydl uq,a j, ffi, ;=< ldnKsl øjH m%udKh jeälsÍu isÿfõ'  
 3' Ys; wd;;shg m%;spdr f,i Ydl tajdfha ma,diau mg, j, ix;Dma; fïo wï, m%udKh jeä lsÍu 

isÿlrhs' 
 4'  ,jk;djhg Tfrd;a;= §ug fndfyda Ydlj, ,jk .%ka: úlikh ù we;' 
 5'  Ys; R;=jg Tfrd;a;= §ug we;eï Ydlj, ffi, ma,diaufha iSks jeks øjHj, idkaøKh wvqlr.ekSu 

isÿfõ'   
 

36' i;aj foayhl we;s mgl wdldr ms<sn|j my; § we;s ljrla fkd.e,fmao@ 
 
 

 1' ixl%uK wmsÉPo  - reêrjdysks ke; mdoia: mg,hla u; ffi, ia;r lSmhla fõ'    
 2'  wßh, mglh  - yfï wmsp¾uhg háka foayh mqrdjgu oelsh yel'   
 3'  lxld,fmaYs mglh - ú,sÅ;h" idfldñhr orhs 
 4' iakdhqmglh  - kshqfrdak j,ska muKla hqla; fõ' 
 5'  wiaÓmglh   - ,jKsNjkh jQ iïnkaOl mglhls' 
 

37' my; § we;s i;=ka yd fNdack hdka;%k ms<sn|j jerÈ jkafka l=ulao@ 
 

 1' .=uk mCIshd  - ;r, nq§u 
 2'  ldjáhd   - Wmia;r nqÈu 
 3'  ñksid   - f;d. nqÈu 
 4' mámkqjd   - mrfmdaIs;;djh 
   5'  fn,s wekhd  - iyfydað;ajh 
 
 

 wdjYHl uQ,øjH   
 uQ, øjH ,nd.kakd 

iajrEmh 
wxY= ud;%o 
wê ud;%o 

W!K;d ,CIKh 

1' Ca 𝐶𝑎++ wêud;% m;% odr ly yd ÿUqre mdgùu 
2' P 𝑃𝑜4

−3 wêud;% kdrá oï meyeùu 
3' Zn 𝑍𝑛+2 wêud;% jl=gq jQ m;% 
4' Ni 𝑁𝑖++ wxY=ud;% m;% w.% urkhg m;aùu 
5' B 𝐵𝑜3

−3 wêud;% m;%j, mq,a,s we;sùu 
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38' CIqødka;%fha§ isÿjk ridhksl ÔrKh yd fkd.e,fmk m%;spdrh l=ulao@ 
 1' w.akHdYhsl Amylase u.ska fmd,s ielrhsv vhsielrhsv njg m;alsÍu W;afm%arKh 
  2'  CIqødka;%fhka ksmojk á%maiska l=vd fmd,sfmmaghsv" ;jÿrg;a l=vd fmd,sfmmaghsv njg m;a lsÍu 

W;afm%arKh'  
 3'  vhsfmmaghsfâia u.ska vhsfmmaghsv weuhsfkda wï, njg m;alsÍu W;afm%arKh 
 4'  ms;a ,jk u.ska ;hsf,daolD; g%hs .a,irhsv w.akHdYhsl ,hsfmaia u.ska .a,sifrda,a fïo wï, yd 

fudfkd.a,sirhsv njg m;alsÍu W;afm%arKh' 
 5'  DNA w.akHdYsl kshqla,sfhaia u.ska kshqla,sfhdaghsv njg m;a lsÍu W;afm%arKh 
 

 
39' yD;a pl%fha fldaIsld wdxl=xpkfha§ isÿjk l%shdjka lSmhla my; oelafõ' 

A)  Av .egh W;af;ackh   B)  wvi| lmdg újD; ùu  
C)  reêrh uyd Oukshg we;=¿ùu  D)  fldaIsld fol tljr ixfldapkh ùu   
E)  l¾ksl fldaIsl lmdg jeiShdu 

 by; l%shdjka isÿjk ksjerÈ wkq ms<sfj,"  
 

 1' ABDCE    2' ADCEB   3'  ADBEC 4' ABDEC 5'  EADBC 
 
40' udkj iajik moaO;sh iuÕ tlÕ fkdúh yels m%;spdrh l=ulao@   

 1' fmky¨ fol úYd,;ajfhka yd yevfhka ;rula fjkiah' 
  2'  .¾; mDIaÀl wd;;sh wvqlrk i¾*elagkaÜ u.ska wdjrKh ù we;'  
 3'  iajrd,h ;=< msysá iajr ;ka;% yryd wdiajdi jd;h fõ.fhka .uka lsÍfï§ tajd lïmkh ù lgy`v 

ksmofõ' 
 4'  wdydr .s,sfï§ iajrd, oajdrh jeiSug wmsðyaúldj jeo.;afõ' 
 5'  iajdr,fha ì;a;sh ldáf,ac u.ska Yla;su;a ù we;' 
 
  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' YsIHfhl= wdf,dal wkaùCIfhka ksÍCIKh i|yd m;% yrialvl lodjla ms<sfh, lf<ah' tys§ wkq.ukh 
l,hq;= l%shdjkafka fudkjdo@ 

 

A. ;=kS yrialvla ,nd.ekSu 

B. ùÿrelodj u; yrialv kexùu 

C. ùÿre lodjla u; ;nk ,o c, ìxÿjla u; yrialv kexùu  
D. jeiqï fm;a;lska jeãu 

E. wên, wjf;; hgf;a m<uqj kdNs.; lsÍu 
 

42' wd;%fmdavd jxYslhska 
A. mDÓúh u; id¾:lj Ôj;ajk i;aj ldKavhls' 
B. úYd,u i;aj jxYh fõ'    

C. ndysr yd wNHka;r LKavkh olajhs' 
D.  ixirK moaO;sfha flaYkd,sld ke;'      
E'  i;=ka oaú,sx.slh' 
 

43' m%Nd rEm ckkh ms<sn|j wi;H m%ldYh $ m%ldY jkafka"     

A. ojia m%hdrKh ^passage of Days& iy R;= m%hdrKh (Seasons) uekSug Ydlj,g wdf,dal 
m%;s.%ykh bv ,nd fohs'    

B. m%Nd rEmckkfha§ jvd;a jeo.;a jkafka r;= yd ks,a j¾Kh hs' 
C.  Ydl u.ska wdf,dal ix{d muKla wkdjrKh lrhs'          
D.  ks,a wdf,dal m%;s.%dyl u.ska w÷r uÕ yßhs' 
E'  *hsfgdfl%daï wdf,dal m%;s.%dyl u.ska îcdOrh Èla ùfï fõ.h wvq lrhs'  
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44' my; § we;s úgñkh lD;H w;r ksjerÈ iïnkaO;djhla iys; m%ldYh $ m%ldY f;darkak' 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
45' Ydl fyda¾fudakhla jk t;s,ska u.ska isÿlrk wdprKhla îc me,j, ;%s;aj m%;spdr fm%arKh lsÍu' tu 

;%s;aj m%;spdr jkafka my; ljrla $ ljr tajdo@ 
 

 A.  m;% fþokh fm%arKh lsÍu   B.  l| Èlaùu ksfYaOkh 
 C.  md¾Yaúl m%idrKh fm%arKh   D.  m;% uq, flaY iE§u fm%arKh lsÍu 
 E'  ;sria j¾Okh fm%arKh 

 
46' i;aj wmsÉPo mgl ms<sn|j i;H fkdjkafka my; ljrla $ ljr tajdo@ 
 A.  iómj weisreKq ffi,fõ'      
 B.  wdrCIdj" i%djh" wjfYdaIkh m%Odk lD;H fõ' 
 C.   reêr flaYkd,sl wmsÉPoh mCIuOrh       
 D.  jHdc ia:ßN+; wmsÉPofha mdoia: mg,h u; ffi, ia;r lSmhla fõ' 
 E.  idudkHfhka >¾Ikhg yiqjk mDIaG wdia;rkh lsÍu ia;ßN+; wmsÉPo fhda.H fõ' 
 
47' ñksia jid moaO;sh 

 A.  reêr ixirK moaO;shg wka;¾ iïnkaOj we;' 
 B.  ., uq, .%kaÓ jidN mglhla fõ' 
 C.  jid ;r,fha ixhq;sh wka;rd, ;r,fha ixhq;sfhka fjkia h' 
 D.  jid ;r,h .,d hkafka yDoh foig muKs' 
 E'  CIqødka;%h jidN wjhjhla fõ' 
 

 48' 𝐴𝐵+ reêr >kh iys; mqoa.,fhl= iuÕ fkd.e,fmkafka ljrlao@         

 A.  reêr ma,diaudfõ m%;sfoay ckl A yd B we;' 
 B.  fuu mqoa.,hdg" ´kEu reêr >khla iys; flfkl=g reêrh ,nd Èh yel' 
 C.  i¾j m%;s.%dylfhl= fõ' 
 D.  Tyqf.a reêr ma,diaudfõ m%;sfoay a yd b ke;' 
 E'  rla;dkqfõ ma,diau mg,fha rSiia m%;sfoay cklh we;' 
 

49' Cycas Ôjk pl%h yd Anthophyta Ôjk pl% w;r iudk;djhla jkafka my; ljrlao@ 
 

 A.  úIu îcdkql;dj fmkaùu'   
 B.  ixfiapkhg c,h Ndú;d fkdlsÍu' 
 C.  mrd.kh isÿùu'     
 D.  îcj, N%EKfmdaI ;sìh yel' 
 E'  Pdhd ckaudKq Ydlh wkav ffi, lSmhla ;sîu' 
 
50' mßK; r;= reêr ffi, ms<sn|j ksjerÈ jkafka my; ljrlao@  
 

 A.  kHIaáhla fkdorhs'    
 B.  r;= weg ñÿ¿j, ksIamdokh fõ'  
 C.  ysfud.af,dìkaj,ska f.khk Tlaiscka fhdodf.k iajikh lrhs'     
 D.  ldnkavfhdlaihsâ mßjyKhg jeo.;a jk ldfndksla wekayhsfâ%ia tkaihsu orhs'  
 E'  ffi, ma,diauh ;=, uhsfgdfldkaä%hd orhs'  
 
 

 úgñkh lD;H 

A. úgñka A m%;sYla;sh by< kexùu 

B. úgñka C m%;sTlaisldrl f,i l%shdlsÍu 

C. úgñka D NAD j, ix>Gl 

D. úgñka E m%;sTlaisldrl 

E. úgñka B wmsÉPo mglfha meje;au 
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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.  tÈfkod Ôú;hg yd wd¾Ól ixj¾Okhg Ndú;d jk iajNdúlj yuqjk øjH iy Yla;Skaj, 
m%Nj iajNdúl iïm;a fõ' 

   iajNdúl iïm;aj, wêmßfNdackh ksid úúO mdßißl .eg¿ we;sù we;' tjeks .eg¿ ;=kla 
i|yka lrkak' 

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

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

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

  ii. j¾;udk udkj ck.ykhg .e,=fmk fia ;sridr wdydr ksIamdokfha § Ôj úoHd oekqu Ndú;d 
l<yels fCIa;% 3 la i|yka lrkak' 

 

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

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

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

  iii. mDÓúh u; Ôjh mj;ajdf.k hdug wjYH c,fha m%Odk .=K y;r i|yka lrkak' 
   .......................................................................................................................................................... 

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

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

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

  iv. (𝐶𝐻2𝑂)𝑛   fmdÿ iQ;%h olajk my; oelafjk ir,;u ldfndyhsfâ%g jk fudkielrhsv i|yd 

WodyrK fokak' 
     

  WodyrK 
 

a. g%fhdai       ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

b. fgÜfg%dai       ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

c. fmkafgdai       ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

d. fylafidai       ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
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  B) i.   úNdcl mglj, ffi,j, ,dCIKsl ,CIK 4 la i|yka lrkak' 

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

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

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

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

   ii.  my; oelafjk rEmgyk y÷kajkak' 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

   iii.  by; rEmigyfka A isg G olajd fldgia kï lrkak' 

    A. .................................................... B. .................................................... 

    C. .................................................... D. .................................................... 

    E. .................................................... F. .................................................... 

    G. .................................................... 

   iv. Ydl foayhl mQrl mglh msysgk m%Odk ia:dk fol i|yka lrkak' 

    a) ........................................................... b) ........................................................... 

   v.  mqrl mglhg wh;ajk m%Odk ffi,j¾. 3 la i|yka lrkak' 

    a) ........................................................... b) ........................................................... 

    c) ........................................................... 
  

 C). i.  ffi, iels,a, hkq l=ulao@' 

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

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

   .......................................................................................................................................................... 
  ii. ffi, iels,a, iE§ug odhljk fm%daàk iq;%sld wdldr fol i|yka lr tu tl tflys 

lD;Hhla ne.ska i|yka lrkak'' 
fm%daàk iq;%sld lD;Hh 

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

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

  iii. ñksia foayfha  𝐺𝑜 l,dfõ mj;sk ffi, j¾. kï lrkak' 
   .......................................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................... 
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  iv. a)  ffi, pl%h ndysr iy wNHka;r idOl u.ska md,kh fõ' by; md,k hdka;%k j,g 
yiqfkdjk ñksia foayfha mej;sh yels ffi, wdldrhla kï lrkak' 

 

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

   b) Tn by; (iv)(a) ys i|yka l< ffi, wdldrfha ,CIK 2 la i|yka lrkak' 
 

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

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

  v. my; mo y÷kajkak' 

   a)  ksremøj w¾nqo '''''''''''''''''''''..................................................................................................... 

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

   b)  fidamø w¾nqo'''''''''''''''''''''......................................................................................................... 

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

   c)  ia:dkdka;rkh ..................................................................................................................... 

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

02&' A). i.  mßKdufha N+ úoHd;aul l,am$eons ms<Sfj,ska olajkak' 

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

  ii. mßKdufha § my; isÿùï isÿjQ hq. olajkak' 

   a)  imqIaml Ydl ìysùu iy úúOdx.SlrKh -........................................................................... 

b)  Home .Kh iïNjhùu  -...........................................................................  

c) f.dvìu fla;= idok Ydl m%uqL ùu  -...........................................................................  

d) m%:u îc Ydl ìysùu  -........................................................................... 

e) wdjD; îcl Ydl m%uqL ùu by< hdu iy tajdfha  úlsrKh -.............................................. 

  iii. mßKduh hkq l=ulao@ 
 

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

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

  iv. a)  mßKdufha iajNdúl jrK jdoh bÈßm;a l< úoHd{hska kï lrkak' 
 

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

   b)  Tn by; iv) (a) ys ms<s;=rg imhk ,o úoHd{hska mßirfha isÿjk jeo.;a isoaê folla 
ksÍCIKh lf<ah' tu ksÍCIK i|yka lrkak' 

 

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

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

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

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

  v. iajNdúl jrK l%shdj,sfha mshjr i|yka lrkak' 
 

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

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

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

 B) i.   ffjri lsisu rdcOdkshlg we;=,;a lrkq fkd,nhs' thg fya;=j i|yka lrkak' 

   ..........................................................................................................................................................  
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  ii.  fm%dáiagd rdcOdksh iajNdúl j¾.SlrK ldKavhla fkdfõ' fya;=j l=ulao@ 

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

 my; m%Yak my; § we;s Ôúkaf.a rEmigyka u; mokï fõ' 

    

 

 

 

 

 

  iii. by; Ôùka y÷kd .kak'$ úoHd;aul kï i|yka lrkak' 

   a.  ................................................ b.  ................................................ 

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

   e.  ................................................ g.  ................................................ 

   g.  ................................................  

  iv. by; Ôùka w;ßka my; ,CIK olakg ,efnk Ôúka f;dard tu ,CIK bÈßfhka thg wod, 

wCIr$ wCIrh fhdokak' 

   a)  îcdKq Ydlh tal .DySh  -................................ 

b) nyq ffi,sl ;,ils' n,an yev;s jd;h msß jd;fldaI  -................................ 

c) tal ffi,slh Ôúldjla we;    -................................  

d) ckaudKqYdlh tal.Dysh iu îcdkqlh   -................................ 

e) ckaudkq Ydlh m%uqLh iafmdaáldjla we;   -................................ 
   
 

 C) i.  mglhla hkq l=ulao@ 

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

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

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

  ii.   wmsÉPo mgl m%Odk ,CIK 2 la i|yka lrkak' 
        ......................................................................................................................................................... 

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

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

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

  iii. foayfha my; ia:dkj, olakg ,efnk mgl wdldrh ,shd olajkak'  

   wdka;%sl wmsÉPoh  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   

   .=oh    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

   reêr flaIkd,sld  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
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  iv.  a)   my; olajd we;af;a wÍh, iïnkaOl 

mglhl wkaùCIsh igykls' tys my; 

ffi, wdldrj, lD;Ska olajkak'  

 

    A.  ................................................ 

    B.  ................................................ 

    C.  ................................................ 

 

  b)  fuu iïnkaOl mglfha mj;sk ;ka;= wdldr i|yka lrkak' 
 

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

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

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

03&' A). my; olajd we;af;a Ôú foay ;=, yuqjk kshqla,sfhdghsihls' 

 

 

 

 

  i.  by; kshqla,sfhdaghsvfha iukaú;$wvx.= ix>gl kï lrkak' 

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

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

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

  ii. by; wKqj l=uk ,CIK ksid Yla;s jdylhla f,i l%shdlsÍug iqÿiq fõo@ 
 
   ......................................................................................................................................................... 

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

  iii. Ôú ffi, ;=< by; wKqj ixYaf,aIKh lrk wdldr ;=k iy tu wKqj ixYaf,aIKh jk 

l%shdj,sh olajkak' 

ixYaf,aIKh jk wdldrh l%shdj,sh 

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

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

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

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

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

  iv.  tkaihsuhla hkq l=ulao@ 
   ......................................................................................................................................................... 

   ......................................................................................................................................................... 
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 B) i.   m%NdixYaf,aIfha f.da,Sh jeo.;alï 6 la i|yka lrkak' 

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

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

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

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

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

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

  ii.  iqkHIaál ffi,j, m%NdixYaf,aIkfha my; mshjr isÿjk ia:dk i|yka lrkak' 
   wdf,dal m%;sl%shj  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

   le,aáka jl%h   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

  iii. m%Nd moaO;shla hkq l=ulao@ 
   .......................................................................................................................................................... 

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

  iv.  a)  m%Nd moaO;shl ix>gl fudkjdo@ 
    ...................................................................................................................................................... 

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

   b) m%Nd wdrCIdj i|yd odhljk wKq j¾. i|yka lrkak' 
 

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

 

 C) my; oelafjkafka Ydlj, olakg ,efnk mrïmrd m%;Hdj¾;k l%shdj,ska igykls' 

  i  tys A,B,C yd D i|yd iqÿiq wjia:d i|yka lrkak' 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A.  ................................................ B.  ................................................ 

   C.  ................................................ D.  ................................................ 

 

  ii.  X yd Y ixisoaëka y÷kajkak' 

   X.  ................................................ Y.  ................................................ 
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  iii. Pogonatum ckaudKq Ydlfha ,CIK 4 la i|yka lrkak' 

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

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

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

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

  iv. a) Pogonatum iy Selaginella îcdKq w;r olakg ,efnk fjkialula i|yka lrkak' 

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

    b) Anthophta m%ckl jHqyfha olakg ,enfk my; jHqy Selaginella Ydlfha l=uk fldgia 

kg iudko hkak i|yka lrkak' 

Anthophyta Selaginella 

mqIamh '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

f¾Kq '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

wKavm '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

äïnh '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

       

04&' A) úúO foay lD;Ska i|yd Ndú;d lsÍu i|yd wdydr ,nd.ekSï fmdaIKhhs' 

  i.  úIu fmdaIS fmdaIKfha wdldr fol i|yka lrkak' 

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

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

  ii. Tn by; (i) fldgi ,ndÿka fmdaIK wdldr j,ska nyq ffi,sl i;=ka fmkajk fmdaIK 
wdldrfha$ l%ufha mshjr i|yka lrkak' 

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

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

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

  iii. my; i|yka nyq ffi,sl i;=ka fmkajk fmdaIK hdka;%K olajkak' 
 

   yrld '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ldjdáhd''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

   l=ä;a;d'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' uÿrejd ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

  iv.  a)   ñksia wdydr ud¾.hg iïnkaO ndysr>¾ys iy w;a;rdi¾ys lD;Hh bgqlrk wjhjh 
i|yka lrkak 

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

   b) by; (iv)(a) fldgig i|yka l< wjhjfhka ndysrdi¾. fldgi u.ska i%djh jk hqIfha 

wvx.= ix>gl 4 la i|yka lrkak' 

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

    .................................................................................................................................................. 
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 B) my; olajd we;af;a Tn úoHd.drfha Ndú;d lrk wegjquls' 

 

 

 

 

 

 

 

 

  i.   by; wegjqu y÷kd .kak' ........................................................................................................ 

  ii.  by; WmlrKfhys m%Odk wruqK l=ulao@................................................................................... 

  iii. by; WmlrKfha wegùfuys ms<smeÈh hq;= l%shdud¾.h mshjr 5 lska ,shd olajkak'  

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

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

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

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

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

  iv. fuu mÍCIKfha§ isÿlrk Wml,amkh l=ulao@ 

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

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

  v.  Ydl m%frdayhlg ,enfk wd¾ø;djh fjkial, mdGxl ,nd.ekSu i|yd wegjqfuys isÿl, hq;= 

fjkialu l=ulao@ 

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

 C) i  Ôùkag ixirK moaO;shla wjYHjQfha ukao@ 

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

  ii.  i;aj f,dalfha ixirK moaO;shla olakg fkd,efnk i;aj jxY i|yka lrkak' 

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

  iii. ixirK moaO;sh Tiafia foayh ;=< mßjykh jk øjH i|yka lrkak' 

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

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

  iv. a)   ixirk moaO;shl uQ,sl ix>gl 3 i|yka lrkak' 
     .................................................................................................................................................. 

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

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

   b) i;a;aj rdcOdksh ;=< olakg ,efnk ixirK moaO;s wdldr 2 l i|yka lr tajd olakg 

,efnk i;aj jxYhla ne.ska i|yka lrkak' 

ixirK moaO;s wdldrh WodyrK 

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

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
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f;jk jdr mÍCIKh - 2019  

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

 

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

05&' a. tkaihsuhl fmdÿ uQ,sl ,CIK fudkjdo@ 

 b. tkaihsu m%;sl%shdjla flfrys WIaK;ajh iy pH w.h n,mEu úia;r lrkak' 
   

06&' a. iqÿiq WodyrK iys;j i;=kaf.a fNdack hdka;%K kïlrk tajd meyeÈ,s lrkak' 

b. fm%daàk wvx.= wdydrhla ñksidf.a wdydr ud¾.h ;=< § Ô¾Kh jk wkaou fláfhka olajkak' 
 

07&' a. wdjD; îcl Ydlj, maf,dahu mglfha o, jHqyh fláfhka meyeÈ,s lrkak' 

b. Ydl j, isÿjk maf,dahu mßixl%uK l%shdj,sh myokak' 

 

08&' a. mqIamhl l,xlh u; mrd. lksldjla ;ekam;a jQ miq isÿjk l%shdj,sh úia;r lrkak' 

b. M, yd îc úlikfha jeo.;alu fláfhka meyeÈ,s lrkak' 

 

09&' È,Sr rdcOdks jxYj, ,CIK" Ôj;ajk mßirh" ffi, ieleiau" ffi, ì;a;sfha ixhq;sh" 
fmdaIKh" j¾Ol jHqyh yd m%ckkh weiqßka myokak' 

   

10&' flá igyka ,shkak' 

 i.  i;a;aj ffi, j, ikaê 

 ii. mßkduh ms<sn| jdo 

 iii.  iun, wdydr fõ, 
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අ.පෙො.ව. (උ.පෙෂ) විභළගය -2020 
 

අලවළන ලළර ෙරීක්ණය (2019 - ජලි) 
12 පරේණිය 

 
09 - ජීල විද්යළල - II 
කුණු දීපේ ෙටිෙළටිය 

 
 

A - ප ොටව ලුශගර රානළ 
 
 
 

  (1)A.i) එදිපනද්ළ ජීවිරයට ශළ ආර්ථි  වංලර්ධනයට භළවිරළ ලන වහලභළවි ල ශමුලන ද්රලය ශළ 

ක්තීන් ල ප්රභල වහලභළවි  වේෙත් පේ. වහලභළවි  වේෙත් ල අධිෙරිපභෝජනය නිවළ විවිධ 

ෙළරිවරි  ගෆටළු මතු වී ඇර. එලෆනි ගෆටළු තුනක් වද්ශන්  රන්න. 

 ෙරිවර දණය 

 ජජල විවිධත්ල ශළයනය 

  ළන්රළර රණය  

        (Point 03) 

 

 ii) ලර්රමළන මළනල ජනගශණයට ගෆපෙන පවේ තිරවළර ආශළර නිහෙළද්නපේදී ජීල විද්යළ 

ද්ෆනුම භළවිරළ  ෂ ශෆකි ක්පේත්ර 3ක් වද්ශන්  රන්න 

 ඉශෂ ඵද්ළලක් වහිර ළ  ශළ වත්රල ප්රපදද් නිෙද්වීම 

 පරෝග ලට ප්රතිපරෝී  ළ  ශළ වත්රල ප්රපදද් නිෙද්වීම 

 ලෆඩිදියුණු  ෂ ෙසු අවහලනු රළක්ණය 

        (Point 03) 

 

 iii) ෙෘථිවිය මර ජීලය ෙලත්ලළපගන යළමට අලය ජපේ ප්රධළන ුණණ ශරර වද්ශන්  රන්න. 

 වංක්ති ශෆසිරීම 

 උහණත්ලය මධයවහ  කිරීමට ඇති ශෆකියළල 

 හිමළයනපේදී සිදුලන ප්රවළරණය 

 ද්රළල යක් පව ඇති වර්ලනිණතණත්ලය 

        (Point 04) 

 

 iv) (CH2O)n පෙොදු සත්රය ද්ක්ලන ෙශර ද්ෆක්පලන් වරරම  ළපහෝශිඩපරේට වද්ශළ උද්ළශරණ 

පද්න්න  

   a) ට්රපයෝව -    ග්ලිවරැල්ඩිශිඩඩ් 

   b) පටට්ට්පරෝව -   එරිත්පරෝවහ  

   c) පෙන්පටෝව -   රිඩපහෝවහ/ ඩිඹක්සිරිඩපහෝවහ/ රිබියුපෝවහ 

   d) පශක්පවෝව  -   ග්ලූප ෝවහ/ ෙෘක්පටෝවහ/ ගෆෆක්පටෝවහ 

        (Point 04) 
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  B. i) විභළජ  ෙට ල ජව ල ළක්ණි  ක්ණ 3ක් වද්ශන්  රන්න 

 සියල් ජීවී ජව පේ 

 සියල් වමවිහ ේභි  පේ 

 ලුශමය ශළ  ෘරයමය ලපයන් විපදද්නය වී නෆර 

 මධය නයහටියකින් යුක්රය 

 ඝන ජව  ප්ළවහමයක් වහිරය 

 ුණණනය විපේ ශෆකියළල ද්රිඩ 

         (ynA Point 03) 

 

 ii) ෙශර ද්ෆක්පලන රෙවටශන ශදුන්ලන්න 

 ම අග්රවහ පේ දික් කකි 

            (Point 01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 iii) ඉශර රෙවටශපන් A සිට G ද්ක්ලළ ප ොටවහ නේ  රන්න 

   A -  ජව වි පදද්නය ලන  ළෙය   E -  මළග්ර ප ොණතල 

   B -  ජව විභළජනය ලන  ළෙය   F-  වනළ සිලිංකරය 

   C-  ජව දිගින් ලෆඩිලන  ළෙය   G -  හළහි ය 

   D -     මළග්රය 

        (Point 07) 

 iv) ළ  පේශය  පූර  ෙට ය පිහිටන ප්රධළන වහ ළන පද්  නේ  රන්න 

 හළහි ය 

 මජ්ජළල 

        (Point 02) 

 v) පූර  ෙට යට අයත් ලන ප්රධළන ජව ලර්ග 3න නේ  රන්න 

 මෘදුවහ ර ජව 

 වහථුප ෝණළවහ ර ජව 

 ද්ෘකවහ ර ජව 

        (Point 03) 
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  C. i) ජව වෆකිල් යනු කුමක්ද්? 

 ජවපේ ශෆකය ෙලත්ලළපගන යළමට ආධළර ලන වන්ධළර  ලුශයකි /ක්ෂුද්ර 

නළලි ළ ශළ පප්රෝටීන න සරිනළ ලලින් වදි ඇති අලයරළලය අනුල  ෆීමමට ශළ 

නෆලර වදීමට ශෆකි ගති  ලුශයකි 

        (Point 01) 

 

 ii) ජව වෆකිල් වදීමට ද්ළය  ලන පප්රෝටීන න සරි ළ ආ ළර පද්  වද්ශන්  ර එම එ  

එප හි  ෘරයක් හෆගින් වද්ශන්  රන්න 

    පප්රෝටීන න සරි ළ     ෘරයය 

 ක්ෂුද්ර සරි ළ    අද්ළෂ  ෘරයක් වෂ න්න 

 අරරමෆදි සරි ළ    අද්ළෂ  ෘරයක් වෂ න්න 

        (Point 04) 

 

 iii) මිනිවහ පේශපේ G0  ළපේ ෙලතින ජව ලර්ග නේ  රන්න 

 වහනළයු ජව/පප්ශි ජව 

        (Point 01) 

 

 iv)  a. ජව ාක්රය හළහිර ශළ අභයන්රර වළධ  මගින් ෙළනය පේ. ඉශර ෙළන යන්ත්රණ 

ලට ශසු පනොලන මිනිවහ පේශපේ ෙෆලතිය ශෆකි ජව ආ ළරයක් නේ  රන්න.  

 පිළි ළ ජව 

        (Point 01) 

   

       b. ඔහ ඉශර iv (a) හි වද්ශන්   ජව ආ ළරපේ ක්ණ 2ක් වද්ශන්  රන්න. 

 ජව ාක්රපේ යළමනය  රන වළමළනය වංාළ පනොව ිඩ. 

 ඒලළට ලර්ධ  වළධ  අලය පනොපේ.   

        (Point 02) 

 

  v) ෙශර ෙද් ශදුන්ලන්න. 

a) නිරුෙද්ර අර්බුද් -   අවළමනය ජව ඒලළ ඇති ව මුල් වහ ළනපේම ෙලතින 

ජව  ෆටිති. 

b) පවෝෙද්ර අර්බුද් -  අවළමළනය ජ ආක්රමණීලී  වී එක් අලයලයක් පශෝ 

අලයල කිහිෙයක් ආක්රමණය කිරීම. 

c) වහ ළනළන්රරණය -  පිලි ළ ජව ඒලළ ඇති ව මුල් වහ ළනපේ සිට ඊට 

නුදුරින් පිහිටළ ඇති වහ ළනයක් ද්ක්ලළ ෙෆතිරී යළම. 

        (Point 03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point = 42 

Any Point 402.5= 100 

උෙරිම = 100 
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  (2)A.  i) ෙරිණළමපේ භූ විද්යළත්ම   ල්ෙ පිළිපලලින් ද්ක්ලන්න. 

 පශේඩියන් , ආකියන් , පප්රොපටපරොපවොිඩක් , ෙෆනරපවොිඩක් 

        (Point 01) 

 

 ii) ෙරිණළමපේ දී ෙශර සිදුවීේ සිදු ව යුග ද්ක්ලන්න. 

a) වණතහෙ ළ  බිහිවීම - Mesozoic 

b) Homo ගණය වේභලය වීම -  Cenozoic 

c) පගොකබිම පක්තු ළ  ප්රමුවවීම - Mesozoic 

d) ප්ර ම ීජජ ළ  බිහිවීම - Palaeozoic 

e) ආලෘර ීජජ  ළ  ප්රමුව වීම ඉශෂ යළම වශ ඒලළපේ වි රණය - Cenozoic 

        (Point 05) 

 

 iii) ෙරිණළමය යනු කුමක්ද්?  

 දීර්ඝ  ළයක් තිවහපවේ යේකිසි ගශණය  එක් ෙරේෙරිල  සිට ඊෂග 

ෙරේෙරළල ද්ක්ලළ යළපේ දී ප්රපේණි  ද්රලය වංයුතිපේ සිදුලන පලනවහ වීම. 

        (Point 01) 

 

 iv) a ) ෙරිණළමපේ වහලභළවි  ලර්ණලළද්ය ඉදිරිෙත්  ෂ විද්යළාිඩන් නේ  රන්න. 

 කළවින් වශ පලොවහ 

        (Point 01) 

 

      b) ඉශර විද්යළාිඩන් ෙරිවරපේ සිදු  ෂ නිරීක්ණ පද්  වද්ශන්  රන්න. 

 ගශණය  පලපවන එ ම විපේය ට අයත් වළමළජි ිඩන් අරර ප්රපේණි  

විවිධත්ලයක් ඇර/ ප්රපදද්න 

 ලළවවහ ළන වෆෙිඩය පනොශෆකි රරේ ජනිරිඩන් වංවයළලක් වම විපේයක් 

මගින්ම නිෙද්ලනු ෆපේ./ අධිජනනය. 

        (Point 02) 

  

 v) වහලභළවි  ලරණ ක්රියළලලිපේ පියලර වද්ශන්  රන්න. 

 අධිජනනය  

 ප්රපදද්න 

 ජීලන වටන ශළ උචිපරෝන්නතිය 

 හිර ර ගති ක්ණ වහලභළවි  ලරණයට ක්වීම 

        (Point 04) 

 

 B.  i) ජලරව නියම රළජධළනිය ට ඇතුෂත්  රනු පනොෆපේ. එයට පශේතුල වද්ශන්  රන්න. 

 ජලරව කිසිදු ජවී ය වංවිධළලයක් පනොද්ෆක්වීම. 

        (Point 01) 

 

 

    ii) පප්රෝටිවහටළ රළජධළනිය වහලභළවි  ලර්කර රණ  ළඩයකයක් පනොපේ. පශේතුල කුමක්ද්? 

 විවිධ ෙරිණළමි  වේභලයන් වහිර ජීවීන් ඇතුත් වී ෙෆලතීම. 

        (Point 01) 
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 ෙශරදී ඇති ජීවීන්පග් රෙ වටශන් මර iii) ශළ iv) ප්රහන ෙද්නේ පේ. 

      

 

 

 

   

         A             B                    C        D 

 

 

 

 

 

   E         F                   G 

  iii) අක්ර මගින් වද්ශන්ල ඇති ජීවීන්පග් නේ වද්ශන්  රන්න 

   A -  Sargassum   B –  Euglena 

   C-   Pogonatum    D -  Cycas 

   E -  Lycopodium   F -  Pinus 

   G-  Nephrolepis  

 

        (Point 07) 

 

 iv) ඉශර ජීවීන් අරරින් ෙශර ක්ණ ද්ක්නට ෆපහන ජීවීන් පරෝරළ අද්ළ අක්රය එයට 

ඉදිරිපයන් පයොද්න්න. 

a) ීජජළණු ළ ය ඒ  ෘහීය -  f 

b) හහු ජවලි  රවකි, හල්හ ශෆකති ලළරය පිරි ලළර ප ෝ -  a 

c) ඒ  ජවලි ය -  b 

d) ජන්මළණු ළ ය ඒ  ගෘහීය , වම ීජජළණු ය-   g 

e) ජන්මළණු ළ ය ප්රමුවය ,   වහපඵෝටි ළලක් ඇර -    c 

        (Point 05) 

 

C.  i) ෙට යක් යනු කුමක් ද්?  

 විපේෂිර  ෘරයයක් ( ෘරයයන්) ඉු  කිරීමට ශෆකගෆසුණු එක් ජව 

ලර්ගය ට පශෝ ජව ලර්ග කිහිෙය ට අයත් ජව එ තු වීපමන් වපද්න 

ජව  ළඩයකයකි. 

        (Point 01) 

 

 ii) අපිච්ඡද් ෙට  ල ප්රධළන ක්ණ 2ක් වද්ශන්  රන්න. 

 හළහිර පශෝ අභයන්රර නිද්ශවහ ෙෘහ  ආවහරරණය  රිඩ. 

 වමීෙල ඇසිරුණු ජව ඇර. 

 ජවල ෙළද්වහ  ෙෘහටය වම විටම ද්රණු ෙටයක් මර ඇර / අග්රව  

ෙෘහටය වම විටම නිද්ශවහය. 

 ෙට පේ රුධිර ලළහිනී පනොමෆර 

 

                  (Any Point 02) 
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 iii) පේශපේ ෙශර වහ ළන ල ද්ක්නට ෆපහන ෙට  ආ ළරය ලියළ ද්ක්ලන්න. 

a) ආන්රි  අපිච්ඡද්ය - වර වහ ේභි  අපිච්ඡද්ය 

b) ුණද්ය - වහ රීභූර ල් මය අපිච්ඡද්ය 

c) රුධිර පක් නළලි ළ - වර ල් මය අපිච්ඡද්ය 

 

        (Point 03) 

 

 iv) ෙශර ද්ක්ලළ ඇත්පත් අරීය වේහන්ධ  ෙට ය  අන්වීක්ෂීය ලුශයකි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) එහි ෙශර ජව ආ ළර ල  ෘතීන් ද්ක්ලන්න. 

A - රන්තු ල පප්රෝටීන න ස්රළලය  රිඩ 

B - ආගන්තු  අංශු ශළ පේගර ද්රලය භක්ණය  රිඩ 

C - පශෙරින් ශළ හිවහටෆමින් ස්රළලය  රිඩ 

        (Point 03) 

 

b) වේහන්ධ  ෙට ය  ෙලතින රන්තු ආ ළර තුන වද්ශන්  රන්න. 

 ප ොෆජන් රන්තු 

 ජළළ ළර රන්තු 

 ඉළවහටින් රන්තු 

        (Point 03) 

 

 

 

 

  (3) ෙශර ද්ක්ලළ ඇත්පත් ජීවී ජව තුෂ ශමුලන නියුක්ලිපයෝටිඩකයකි 

 

 

 

 

 

 

i) ඉශර නියුක්ලිපයෝටිඩකපේ වමන්විර / අකංුණ වංඝට  නේ  රන්න. 

 රිඩපහෝවහ සීනි අණුල 

 ඇඩිනීන් නිඩට්රජනීය භහමය 

 පෙොවහපප්ට්  ළංක 3ක් 

        (Point 03) 

Point = 40 

402.5= 100 

B 

A 

C 
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 ii) ඉශර අණුල කුමන ක්ණ නිවළ ක්ති ලළශ යක් පව ක්රියළකිරීමට සුදුසු පේද්? 

 වර්ලත්ර අණුලක් වීම 

 වා අණුලක් වීම 

 අධක්ති පෙොවහපප්ට් හන්ධන ෙෆලතීම 

        (Point 03) 

 

 iii) ජීවි ජව තුෂ ඉශර අණුල වංහපල්ණය  රන ආ ළර තුන ශළ එම අණුල වංහපල්ණය 

ලන ක්රියළලලිය ද්ක්ලන්න. 

               වංහපල්ණය ලන ආ ළරය  ක්රියළලලිය 

                      ප්රභළපෙොවහපෙොරිඩී  රණය   ප්රභළවංහපල්ණය 

                      උෙවහ ර පෙොවපෙොරිඩී  රණය  ග්ිඩප ොලිසිය/ජවී ය හලවනය 

             ඔක්සි ළර  පෙොවහපෙොරිඩී  රණය  ඉපක්පට්රෝන ෙරිලශණ ද්ළමය / ජවී ය  

           හලවනය 

        (Point 06) 

 

 iv) එන්විඩමයක් යනු කුමක්ද්? 

 වජීවී ජව තුෂ නිෙද්ලන ජජල උත්පප්රේර යක් පව ක්රියළ රන මශළ 

අණුලකි. 

        (Point 01) 

 

B.  i) ප්රභළවංහපල්ණපේ පගෝී ය ලෆද්ගත් ේ 4ක් වද්ශන්  රන්න 

 ෙෘථිවිය මර ඇති වම ජීවිපයක්ම ඍජුල පශෝ ලක්රල ප්රභළවංහපල්ණය මර 

යෆපප්. 

 ජීවීන්පග්  ළහන් ශළ ක්ති අලයරළ වණතරළනු හිඩ. 

 වලළයු ජීවීන්පග් හලවනය වද්ශළ අලය O2 වෙයනු හිඩ. 

 ලළයුපගෝපේ O2 ශළ CO2 වමතුලිරරළලය ෙලත්ලළ ගනී. 

 පෙොසි ඉන්ධන නිෙද්වීම 

 පගෝී ය උහණත්ලය ෙලත්ලළපගන යළම 

          (ynA Point 04) 

 

  ii) ස නයහටි  ජව ල ප්රභළවංහපල්ණපේ ෙශර පියලර සිදුලන වහ ළන වද්ශන්  රන්න. 

   ආපෝ  ප්රතික්රියළල -  ශරිරලපේ ජරපනොිඩක ෙට මර 

    ෆල්වින් ාක්රය -   ශරිරලපේ ෙංජරය තුෂ  

 

        (Point 02) 

      

 iii) ප්රභළ ෙේධතියක් යනු කුමක්ද්? 

 ශරිරල ල ජරප ොිඩක ෙට තුෂ ක්පොරෆිල් අණු, අපනකුත් 

 ළහනි  අණු ශළ පප්රෝටීන න අණු වංවිධළනය වී ඇති වංකීර්ණ 

        (Point 01) 

 iv) a. ප්රභළෙේධතිය  වංඝට  පමොනලළද්? 

 ක්පොරෆිල් අණු  අපනකුත් ලර්ණ  

      පප්රෝටීන න අණු 

        (Point 03) 
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      a. ප්රභළආරක්ළල වද්ශළ ද්ළය  ලන අණු ලර්ග වද්ශන්  රන්න 

  ෆපරොටිපනොිඩක ලර්ණ / ෆපරොටින් ශළ වෆන්පරොෆිල් 

        (Point 01) 

 

  C. ෙශර ද්ෆක්පලන්පන් ළ ල ද්ක්නට ෆපහන ෙරේෙරළ ප්රරයළලර්රන ක්රියළලලිපේ වටශනකි. 

 i) එහි A,B,C ශළ D වද්ශළ සුදුසු අලවහ ළ වද්ශන්  රන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 `  A -   ඒ ුණණ ීජජළණුල   B -  ජළයළ ජන්මළණු ළ ය 

   C -   ණතං ජන්මළණු ළ ය   D -  ේවිුණණ යුක්රළණුල 

            (Point 04) 

 

 ii) X ශළ Y  වංසිේී න් ශදුන්ලන්න 

   X -  වංපවේානය      Y -  ඌනනය 

        (Point 02) 

 

 iii) PogonagoP  ජන්මළණු ළ පේ ක්ණ 4ක් වද්ශන්  රන්න 

 එය වළපප්ක්ල විළය 

 ීජජළණු ළ යට ලකළ දිුණ ජීවිර  ළයක් ඇර 

 ප්රභළවංහපල්ෂීය 

 ලයළජ  ද්, ෙත්ර ශළ මළභ ඇර 

 ේවිගෘහිය/ඒ ලිංගි ය 

          (ynA Point 04) 

 

 iv) a. PogonagoP  ශළ aelaginella ීජජළණු අරර ද්ක්නට ෆපහන පලනවහ මක් වද්ශන් 

 රන්න. 

 Pogonatum වමීජජළණු  ලන අරර Selaginella විමීජජළණු  පේ. 

        (Point 01) 

      b. Anghophyga ප්රජන  ලුශපේ ද්ක්නට ෆපහන ෙශර ලුශ Selaginella ළ පේ කුමන 

ප ොටවහ ලට වමළනද් යන්න වද්ශන්  රන්න. 

   Anthophyta  Selaginella 

   ණතහෙය    වංපක්තුල 

   පර්ණු    ක්ෂුද්රීජජළණුෙත්ර 

   අඩයකෙ    මශළීජජළණුෙත්ර 

   ඩිේහය    මශළීජජළණුල   (Point 04) 

Point = 40 

402.5= 100 
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  (4)A. විවිධ පේශ  ෘතින් වද්ශළ භළවිරළ කිරීම වද්ශළ ආශළර හළ ගෆනීම පෙෝණයිඩ. 

 i) විමපෙෝෂී පෙෝණපේ ආ ළර පද්  වද්ශන්  රන්න 

 වත්රල වද්ෘ පෙෝණය 

 වශජීවී පෙෝණය 

        (Point 02) 

 

 ii) ඔහ ඉශර හළදුන් පිළිතුරු අරරින් වතුන් පහොපශොමයක් පෙන්ලන පෙෝණ ක්රමපේ පියලර 

නේ  රන්න 

 අධිග්රශණය 

 ජීර්ණය 

 අලපෝණය 

 වහවී රණය 

 ෙශකිරීම 

        (Point 05) 

 iii) ෙශර වද්ශන් හහුජවලි  වතුන් පෙන්ලන පෙෝණ යන්ත්රණය ද්ක්ලන්න 

    ශර ළ -   පරොග බුදින්නළ 

     ළලළටියළ -   පෙරළබුදින්නළ 

    කඩිත්රළ -  රර බුදින්නළ 

    මදුරුලළ -   රර බුදින්නළ 

        (Point 04) 

  

 iv) a. මිනිවහ ආශළර මළර්ගයට වේහන්ධ හහිරළවර්ග ශළ අන්රරළවර්ග යන  ෘරයන් පද් ම 

ඉු  රන අලයලයක් වද්ශන්  රන්න 

 අග්නයළය 

        (Point 01) 

      a. ඉශර වද්ශන් අලයලපයන් ස්රළලය ලන යුපේ අකංුණ වංඝට  4ක් නේ  රන්න 

 ජය 

 ඇමිඩපල්වහ 

 ිඩපප්වහ 

 නියුක්ලිපයෝටිඩපඩ්වහ 

  ළපහොක්සිපෙප්ටිපඩ්වහ 

 ට්රිප්සිපනෝජන් 

  ිඩපමොට්රිප්සිපනෝජන් 

            (Any Point 04) 

 

B.  i) ජීවීන්ට වංවරණ ෙේධතියක් අලය ලනුපේ මන්ද්? 

 පේශය තුෂ ද්රලය ෙරිලශණයට ශළ හළහිර ෙරිවරය වමග ද්රලය හුලමළරුල වද්ශළ  

        (Point 01) 

 

 ii) වත්රල පො පේ වංවරණ ෙේධතියක් ද්ක්නට පනොෆපහන වත්රල ලං නේ  රන්න 

 නිකළරියළ 

 ප්ෆටිපශල්මින්පත්වහ 

 පනමපටෝකළ 

        (Point 03) 
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 iii) වංවරණ ෙේධතිය ඔවහපවේ පේශය තුෂ වංවරණය ලන ද්රලය නේ  රන්න. 

 හලවන ලළයු / ඹක්සිජන් ශළ  ළහන්කපයොක්විඩඩ් 

 පෙෝය ද්රලය 

 පශොර්පමෝන 

 ෙරිලෘත්තීය හහිස්රළවි ඵ 

        (Point 04) 

 

 iv) a. වංවරණ ෙේධතිය  මලි  වංඝට  3න නේ  රන්න 

 පප්ශිමය පෙොේෙය/ශෘද්ය 

 අන්රර්වේහන්ධ ලළහිනී/රුධිර ලළහිනී 

 වංවරණ රරය /රුධිරය පශෝ රුධිර ලවළ 

        (Point 03) 

 

      b. වත්රල පෝ පේ ද්ක්නට ෆපහන වංවරණ ෙේධති ආ ළර පද්  නේ  ර ඒලළ ද්ක්නට  

         ෆපහන වත්රල ලංයක් හෆගින් වද්ශන්  රන්න. 

    වංවරණ ෙේධති ආ ළරය  උද්ළශරණ 

     විලෘර වංවරණ ෙේධතිය -   ආපත්රොපෙෝකළ/පමොස්වහ ළ 

     වංලෘර වංවරණ ෙේධතිය -   ඇනලිකළ/ප ෝපඩ්ටළ/පමොස්වහ ළ 

        (Point 04) 

 

 

 C. ෙශර ද්ක්ලළ ඇත්පත් ඔහ විද්යළගළරපේදී භළවිරළ  රන ඇටවුමකි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 i) ඉශර ඇටවුම ශදුනළගන්න 

 ෙළනමළනය 

        (Point 01) 

 

 ii) ඉශර උෙ රණපයහි ප්රධළන අරමුණ කුමක් 

 උත්වහපේද්න සීඝ්රරළලය පවවීම 

        (Point 01) 

 

 iii) ඉශර උෙ රණය ඇටවීපේදී පිළිෙෆදිය යුතු ක්රියළමළර්ගය පියලර 5කින් ද්ක්ලන්න 

 උෙ රණය ජපේ ගිල්ලළ ලළයු බුබුස් පනොරැපද්න පවේ වේපූර්ණපයන් 

ජපයන් ණතරලළ ගෆනීම 

 ළ  අත්ර ජය තුෂදීම  ෙළ ගෆනීම 
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 ජය තුෂදීම එය උෙ රණයට වවි කිරීම 

 උෙ රණය ජපයන් ඉලරට පගන ලෆවහලින් රලරළ ලළයුපරෝධ  කිරීම 

 ීජ රය මද් ට ඉලත් ර කුකළ ලළයු බුබුක් ඇතුල්  ර ගෆනීම 

        (Point 05) 

 

 iv) පමම ෙරීක්ණපේදී සිදු රන උෙ ල්ෙනය කුමක්ද්? 

 ළ  අත්ර මගින් ජය අලපෝණය  රන සීඝ්රරළලය ජය පිට රන 

සීඝ්රරළලයට වමළනය 

        (Point 01) 

 

 v) ළ  ප්රපරෝශයට ෆපහන ආර්ද්රරළලය පලනවහ ර ෙළ ළං  හළ ගෆනීම වද්ශළ ඇටවුපමහි 

සිදු  යුතු පලනවහ ම කුමක්ද්? 

 ළ  ප්රපරෝශය පෙොලිතීන් හගයකින් ආලරණය කිරීම 

        (Point 01) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  B - ප ොටව රානළ 

 

5) a. එන්සයිමයක ප ොදු මූලික ලක්ෂණ පමොනවද? 
 

1. පහොපශෝ එන්විඩම පගෝී ය පප්රෝටීන න ආ ළර පේ. 

2. එන්විඩම ජජල උත්පප්රේර  පේ. 

3. ඒලළ මගින් උත්පප්රේරණය  රනු හන ප්රතික්රියළ ල වක්රියන ක්තිය අකර ර  

4. ප්රතික්රියළ සීඝ්රරළලය ලෆඩි  රිඩ. 

5. පහොපශෝ එන්විඩම රළෙ වංපේදී පේ. 

6. ප්රතික්රියළල  අන්රඵ ල ුණණ පශෝ වහලභළලය එන්විඩම මගින් පලනවහ පනො රිඩ. 

7. එන්විඩම උෙවහ රයට අධි  පව විශිහට පේ. (උෙවහ ර විශිහට හල) 

8. පහොපශෝ එන්විඩම මගින් උත්පප්රේරණය  රනු හන ප්රතික්රියළ ප්රතිලර් ය පේ. 

9. එන්විඩම ක්රියළ ළරීත්ල සීඝ්රරළලට pH , උහණත්ලය ශළ උෙවහ ර වළන්ද්රණය හෙළිඩ. 

10. ප්රතික්රියළපේදී එන්විඩමය ලෆය පනොපේ. 

11. එන්විඩම ල ප්රතික්රියළල සිදුලන වක්රිය ක්ය ඇර. 

12. ප්රතික්රියළල උත්පප්රේරණය කිරීම වද්ශළ වමශර එන්විඩම ලට වශවළධ  පව ශදුන්ලන 

පප්රෝටීන නමය පනොලන වළධ  අලය පේ. 

 

 b . එන්සයිම ප්රතික්රියවක් පකපි උ ්ෂණවයවය හ Hp අගපේ බල ්ම විසති කින්න. 

 

උහණත්ලපේ හෙම 

1. උහණත්ලය ලෆඩිලන විට එන්විඩම අණු ල ශළ  

2. උෙවහ ර අණුල ාළ  ක්තිය ලෆඩි පේ. 

Point = 40 

402.5= 100 
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3. එවිට උෙවහ රයට එන්විඩමපේ වක්රිය ක්ය ශළ ගෆටීන මට ලෆඩි අලවහ ළලක් ෆපේ. 

4. එනේ ප්රතික්රියළල වද්ශළ ලෆඩි අලවහ ළලක් ෆපේ. 

5. පමම රත්රලය එක්රරළ උහණත්ලය ට ලෆඩිලන පරක් ෙමණක් සිදු පේ. 

6. ප්රතික්රියළපේ සීඝ්රරළලය උෙරිමපයන් සිදුලන  උහණත්ලය ට ෙත් පේ. 

7. එම උහණත්ලය ප්රවහර උහණත්ලය ිඩ. 

8. පමම උහණත්ලය ජීවියළපගන් ජීවියළට පලනවහ පේ.  

9. ප්රවහර උහණත්ලයට ලකළ උහණත්ලය ලෆඩි ලන විට එන්විඩමපේ වක්රිය වහ ළන  ල 

ශිඩඩ්රජන් හන්ධන , අයනි  හන්ධන පමන්ම දුර්ල රවළයනි  හන්ධන බිද් ලෆපට්. 

10. එවිට වක්රිය ක්ය ල රිමළන පගෝී ය ශෆකපේ පලනවහ ේ ඇති පේ. 

11. එවිට වක්රිය ක්යට උෙවහ ර අණුල වමග වේහන්ධ වීමට තිූ  අනපූර  ශෆකය පලනවහවීම 

නිවළ  

12. වක්රිය ක්ය වමග උෙවහ ර අණු වේහන්ධ විය පනොශෆකි පේ. 

13. පමය එන්විඩමපේ දුවහවලභළවි රණය නේ පේ. 

14. පමපවේ ප්රවහර උහණත්ලයට ලකළ උහණත්ලය ඉශෂ ගිය විට ප්රතික්රියළපේ සීඝ්රරළල ක්රමපයන් 

විළ පව අකර පේ. 

15. එක්රරළ උහණත්ලයදී ප්රතික්රියළල වේපූර්ණපයන් නරර පේ. 

 

PH අගය 

16. අපනකුත් වළධ  නියරල ඇති විටදී එන්විඩමීය ප්රතික්රියළ සිදුවීමට  ළර්යක්ම pH ෙරළවයක් 

ඇර. 

17. එය එම එන්විඩමය මගින් උත්පප්රේරිර ප්රතික්රියළලක් සිදුලන pH  ෙරළවය පේ. 

18. එන්විඩම ප්රතික්රියළපේ සීඝ්රරළලය උෙරිම ලන pH අගය එන්විඩමපේ ප්රවහර pH  අගය නේ 

පේ. 

19. ප්රවහර අගයට ලකළ pH අගය යන්රමින් පශෝ  

20. ලෆඩි විටදී පශෝ අකර  විටදී  

21. එන්විඩමපේ ක්රියළ ළරීත්ලය අකර පේ 

22. පමයට පශේතුල ඒ එන්විඩම උෙවහ ර රළල ළලි  වංකීර්ණය වදීපේදී ද්ළය  ලන  

23. රවළයනි  හන්ධන ලට හෙේ ඇති  රන නිවළය. 

24. පහොපශෝ එන්විඩම ල ප්රවහ  pH ෙරළවය 6-8 පේ.  

25. නමුත් පෙප්සීන් පශොදින් ක්රියළ රනුපේ pH අගය 2දීය. 

26. ට්රිප්සීන් ල ප්රවහර pH අගය 8 පේ. 

 

 

6) a. සුදුසු ්දහිණ ස උතව සතුන්පේ පභෝජන යන්ත්රණ න්  කි වව  හිළි  කින්න. 
 

1. වතුන් තුෂ පභෝජන යන්ත්රණ 4ක් ද්ක්නට ෆපේ. ඒලළ නේ, පෙරළබුදින්පනෝ, 

2. රර බුදින්පනෝ, 

3. උෙවහ ර බුදින්පනෝ ශළ 

4. පරොග බුදින්පනෝ පේ. 

5. පරොග බුදින්පනෝ ඔවුන් අලට ඇති ජී ය මළධයපේ අලේභිර  

6. ආශළර අංශු පෙරළ ගනී. 

7. අල්ළ ගෆනීම  ,උුණල් පයොද්ළ ගෆනීම ලෆනි යන්ත්ර ණ කිහිෙයක් පේ වද්ශළ භළවිරළ  රිඩ  

8. උද්ළ  : ළලළටියන් /මට්ටියන්  

9. රර බුදින්පනෝ පශොදින් අනුලර්රනය ව මුව ප ොටවහ  මගින්  

10. වජීවී ධළර යකුපගන් පෙෝ  ලලින් පෙොපශොවත් රර උරළ පහොිඩ. 

12+26 = 38 

384 = 152 

උෙරිම = 150 
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11. උද්ළ  :මදුරුලන් - මිනිවළපග් රුධිරය උරළපහොිඩ /කඩිත්රන් - ළ  ල සහපෝයම යුය උරළ 

පහොිඩ/මී මෆවහවන් ශළ ශමිං හර්ඩ්වහළ මල් ලලින් ෙෆණි උරළපහොිඩ 

12. උෙවහ ර බුදින්පනෝ ඔවුන්පග් ආශළර ප්ර භලය තුෂ පශෝ  

13. ආශළර ප්ර භලය මර සිටිමින් එය අනුභල  රිඩ. 

14. උද්ළ  : ෙත්ර   න ද්ෂඹුලන් -  ෙත්රපේ මෘදු ෙට  තුළින්  ළද්මිඩ/ඉශද් ෙණුල - මෂකුණු ල 

ුණල් වළද්ිඩ 

15. පරොග බුදින්පනෝ වළපප්ක්ල විළ ආශළර ප ොටවහ අනුභලයට ගන්නළ වතුන් පේ. 

16. පමම වතුන්ට ආශළර ඉරීම පශෝ පගොදුරු අල්ළ ගෆනීම වද්ශළ විවිධ අනුලර්රන ෙලතී )උද්ළ  :

ශණු ,ද්ත් ,ග්රළහි ළ ,වි ද්ෂ ,නවර(  

17. උද්ළ -  මිනිවළ ඇතුළු පහොපශෝ වතුන්  

 

 

b) පප්රෝටීන න අගු ආ ාහියක් නිසාසපේ ාහි මගයගය තුළදී ජීගයණය වන අන්දම පකටිපයන් 

දක්වන්න. 

 

1. ආශළර මුවකුශරය තුෂට අධිග්රශණය  ෂ ෙසු, ද්ත් මගින් 

2. එය යළන්රි  ජීර්ණයට ක් පේ/ ආශළරය  ෆහලි  ෆම,ම,  ෆහලි කිරීම ශළ පෙොඩිකිරීම සිදු 

පේ. 

3. ඉන්ෙසු එය අන්නපස්රෝරය ඔවහපවේ ආමළයට ඇතුළු ලන අරර  

4. ආමළපේ සිදුලන මරගපේ ක්රියළ මගින් 

5. එය රලදුරටත් යළන්රි  ජීර්ණයට ක් වී ආමළිඩ  යු වමග පශොදින් මිර පේ. 

6. පමය අමළය තුෂ සිදුලන රවළයනි  ජීර්ණයට ෙශසු ේ වෙයිඩ. 

7. පප්රෝටීන න ල රවළයනි  ජීර්ණය ආමළය තුෂ ආරේභ පේ. 

8. ආමළිඩ  ග්රන්ථි මගින් ආමළපේ  කුශරයට ආමළිඩ  යු ස්රළලය  රිඩ. 

9. අමළිඩ  යුපේ අකංුණ අක්රිය පෙප්සිපනෝජන් HCl මගින් වක්රිය පෙප්සීන් හලට ෙත්  රිඩ. 

10. ආමළ කුශරපේ අකංුණ පෙප්සීන් මගින් ආශළරපේ ව පප්රෝටීන න 

11. කුකළ පෙොලිපෙප්ටිඩක හලට ජවිච්පේද්නය උත්පප්රේරණය  රිඩ. 

12. ආමළය තුෂදී ආශළරය ජීර්ණ යු වමග මිර වී ආමවය පව ශදුන්ලන අර්ධ ඝන, අර්ධ 

පව ජීර්ණය ව ආේලි  ආශළර වහ න්ධයක් ඇති  රනු හිඩ. 

13. පමම ආමවය කුකළ ප ොටවහ පව විදිමින් ආළර ාක්රපිධළනපේ ෙළනය යටපත් ග්රශණියට 

යලිඩ. 

14. ග්රශණිය තුෂදී අග්නයළිඩ  යුපේ තිූ  වක්රිය හලට ෙත් ට්රිප්සීන් ශළ  ිඩපමොට්රිප්සීන් මගින් 

15. කුකළ පෙොලිපෙප්ටිඩක, ලකළත් කුකළ පෙොලිපෙප්ටිඩක හලට ෙරිලර්රනය උත්පප්රේරණය  රිඩ. 

16. පමම ලකළත් කුකළ පෙොලිපෙප්ටිඩක අග්නයළිඩ   ළපහොක්සිපෙප්ටිපඩ්වහ මගින්  

17. ඇමිඩපනෝ අේ ශළ කුකළ පෙප්ටිඩක හලට ෙරිලර්රනය උත්පප්රේරණය  රිඩ. 

18. ආන්රි  අපිච්ඡද්පයන් ස්රළලය  රන පප්රෝටිපේව එන්විඩම ලන  

19.  ළපහොක්සිපෙප්ටිපඩ්වහ 

20. ඇමිඩපනොපෙප්ටිපඩ්වහ ශළ 

21. කිඩපෙප්ටිපඩ්වහ මගින් 

22. ලකළත් කුකළ පෙොලිපෙප්ටිඩක ශළ කුකළ  පෙොලිපෙප්ටිඩක  

23. ඇමිඩපනෝ අේ හලට ෙරිලර්රනය උත්පප්රේරණය  රනු හිඩ. 

 

 

 

 

17+23= 40 

ඕනම 384 = 152 

උෙරිම = 150 
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7) a. ාවෘත බීජ ශක වල ෆපලෝයම  ටකපේ දළ වුහය පකටිපයන් විසති කින්න 

 

1. ජව ලර්ග 4කි ඒලළ නේ, 

2. පෙපනර න ඒ   

3. වශාර ජව 

4. සහපෝයමීය මෘදුවහ ර 

5. සහපෝයමීය රන්තු 

6. පමහි සහපෝයමීය රන්තු ශෆර අපනක් ජව වජීවීය. 

7. පෙපනර න ඒ   දිගටි නළළ ළර ජව පේ. 

8. ෙරිණර ලන විට නයහටිය/රිඩහපවෝම/ෙෆශෆදිලි රික්ර  ශළ ජව වෆකිල්ක් නෆර 

9. ජව ප්ළවහමය ෙර්යන්රයට සීමළ වී ඇර. 

10. පෙපනර න ඒ   රළශියක් එ  පෙෂට ද්ළමයක් පවේ ව වහ වී පෙපනර නළයක් වළද්ිඩ. 

11. පමලෆනි පෙපනර න ඒ   ජව පද් ක් එකිපන  වේහන්ධ  රන ශරවහ ජව 

බිත්තිය පෙපනර රයිඩ. 

12. එය සිදුරු වහිර පේ. 

13. වම පෙපනර න ඒ  ය ටම ෙළර්වි ල වශාර ජවයක් වේහන්ධ පේ. 

14. පමම ජව පද්  එකිපන  ප්ළවහමහන්ධ විළ වංවයළලකින් වේහන්ධ වී ඇර. 

15. වශාර ජව ල  ෆම, පෙපනන නයහටියක් ඇර/ඝන ජව ප්ළවහමයක් ඇර. 

16. සහපෝයමීය මෘදුවහ ර ල ප්රළ මි  ජව බිත්තියක් ෙමණක් ඇර. /වජීවීය 

17. විළ මධය රික්ර යක් ශළ නයහටියක් ඇර. 

18. සහපෝයමීය රන්තු පද්ප ෂලර උල් දිගටි ජව පේ. 

19. ලිග්නීභලණය ව ේවිතී  ජව බිත්තියක් වහිර 

20. අජීවී ජව පේ. 

 

b. ශක වල සිදුවන ෆපලෝයම  රිසුක්රමණ ්රියවලිය  හදන්න 

 

1. සර්යළපෝ ය ඇතිවිට ෙත්ර මධය ජව ල ප්රභළවංහපල්ණපයන් ග්ලූප ෝවහ වපේ. 

2. එම ග්ලූප ෝවහ පිහටය පව රළල ළලි ල වංචිර පේ. 

3. සහපෝයම ෙට පේ පෙපන්ර න ඔවහපවේ සුපක්රෝවහ පව ඒලළ ෙරිලශණය පේ. 

4. පමම ක්රියළලලිය සහපෝයම ෙරිවංක්රමණයිඩ. 

5. පමහිදී  සීනි, ප්රභලපේ සිට සීනි අෙළයනය ද්ක්ලළ ෙරිවංක්රමණය සිදු පේ. 

6. ප්රභළවංහපල්ණය මගින් පශෝ පිහටය බිද් පශී පමන් ශුේධ සීනි නිහෙළද් යකු ලන 

අලයලයක් ප්රභලය පවද්, 

7. සීනි භළවිරළ  රන පශෝ වංචිර  රන අලයල අෙළයන පවද් ශෆදින් පේ. 

8. ළ  ෙත්ර/ෙත්ර මධය ජව ප්රභල ලන අරර ලර්ධනය ලන මුල්,  ද්න් අංකුර අෙළයන පව 

ක්රියළ  රිඩ. 

9. පිහටය වංචිර  රන අලයල ඒලළපේ  ෘරය අනුල ප්රභල පශෝ අෙළයන පව ක්රියළ  රිඩ. 

10. ප්රභලපේ සිට වක්රියල සුපක්රෝවහ/සීනි පෙපන්ර න ඒ   ලට ඇතුල් පේ. 

11. පමය සහපෝයම හෆර කිරීම නේ පේ. 

12. වමශර විපේ ල ෙත්ර මධය ජව ල සිට පෙපන්ර න ඒ   ද්ක්ලළ ප්ළවහමහන්ධ 

ඔවහපවේ 

13. සිේප්ළවහටපයන් සුපක්රෝවහ ඇතුළු  රිඩ. 

14. පෙපන්ර නපේ අෙළයන අන්රපේ සුපක්රෝවහ ශර කිරීම සිදු පේ. 

15. ම,කන ප්රලළශ  ල්පිරය මගින් පමම ක්රියළලලිය ෙශද්ිඩ. 
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16. අෙළයන ෙට  තුෂ වම විටම සීනි වළන්ද්රණය පෙපන්ර න ඒ   ල සීනි වළන්ද්රණයට 

ලකළ අකරය.  

17. එමනිවළ සීනි සහපෝයම ෙට පේ සිට අෙළයනය ද්ක්ලළ විවරණය පේ. 

18. ප්රභලපේදී පෙපන්ර න ඒ   ලට සීනි හෆර කිරීම නිවළ ජ විභලය අකර  පේ.  

19. එවිට යළහද් ජම ෙට පයන් ආස්රෆතිය මගින් ජය ඇතුළු පේ. 

20. පේ නිවළ සහපෝයම යුය ගමන් කිරීමට පෙොෂඹලන ධන ම,කන විභලයක් ඇති පේ. 

21. අෙළයනපේදී සීනි අක්රියල ශර කිරීම නිවළ ජ විභලය ලෆඩි වී යළහද් ජමය  රළ ජය 

ආස්රෆතිපයන් ගමන්  රිඩ. 

 

 

 

 

 

 

 8 ) a. පුෂ යක කලුකය මත  රිණත  ිග කණිකවක් ත්  වය වූ  සු සිදුවන ්රියවලිය විසති 

කින්න. 

 

1.  ං ය මර ඇති සීනි ද්රළලණය මගින් ෙරළග  ණි ළල පෙෝණය හිඩ. 

2. ෙරළග  ණි ළල ප්රපරෝශණය පේ. 

3. ෙරළග නළය වපේ. 

4. අඩයකෙපේ කීය ඔවහපවේ ෙශෂට ලර්ධනය පේ. 

5. ෙරළග  ණි ළපේ ජන  නයහටිය අනනය මගින් පහදී  

6. ශුක්රළණු නයහටි පද් ක් ඇති  රිඩ.  

7. ඩිේහප ෝය පලර ෙෆමිණි ෙරළග නළය  

8. අනුේලළරපයන් ඇතුල් වී  

9. ශුක්රළණු නයහටි පද්   ෂ ප ෝයට මුද්ළ ශරී 

10. එක් ශුක්රළණු නයහටියක් ඩිේහය වමග එක් වී  

11. ේවිුණණ යුක්රළණුල වළද්ිඩ 

12. අපනක් ශුක්රළණු නයහටිය  ෂ ප ෝපේ ඇති ්ෆවීය නයහටි පද්  වමග එක් පේ 

13. පමය ේවිත්ල වංපවේානය පේ. 

14. ේවිත්ල වංපවේානපයන් අනතුරුල යුක්රළණුල  ෂය හලට ෙත් පේ. 

15. ඩිේහය ීජජය හලට ෙත් පේ. 

16. රිුණණ නයහටිය ආශළර වංචිර  රන ්ණය හලට ෙත් පේ.  

17. ඩිේහළලරණය ීජජළලරණය හලට ෙත් පේ. 

18. වංපවේානපයන් ෙසු විවිධ උත්පත්ජ ලට ක් වී  

19. ඩිේහප ෝය ඵය හලට ෙත් පේ. 

20. මණිෙත්ර, ද්ෂ ෙත්ර, පර්ණු වියී  යිඩ 

 

b . ඵල හ බීජ විකශනපේ වදගවයකම පකටිපයන්  හිළලි කින්න 

 

1. ඵය මගින් ආලරණය ව ීජජය ආරක්ළ  රිඩ 

2. ෙරිණර ව ෙසු සුෂග, 

3. ජය ශළ  

4. වතුන් මගින් ලයළප්තිය සිදු  රිඩ. 

5. ීජජ ළ  ල ලයළප්ති ඒ  ය ීජජයිඩ. 

20+21= 41 

ඕනම 384 = 152 

උෙරිම = 150 
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6. ෙරිණතිපේ එක් අලධිය දී ීජජය තුෂ ඇති  ෂය නිපේධනය පේ. 

7. වහලභළවි ලම ප්රපරෝශණය ලෆෂපක් 

8. පමය සුප්රරළලිඩ 

9. ඒ පශේතුපලන් අහිර ර ෙරිවර රත්රල ලදී පනොනෆසී ෙෆලතීමටත් 

10. ලයළප්තිය වද්ශළ ඇති අනුලර්රන මගින්  

11. ලර්ධනය ශළ වි නයට පනොනෆසී ෙෆලතීමටත් පශොද් අලවහ ළලක් වෙයිඩ. 

12. ීජජය ීජජළලණය මගින් ආරක්ළ වී ෙලතී. 

13. එය ආන්ති  ෙරිවර රත්රල ලදී පනොනෆසී ෙෆලතීමට උෙ ළර  රිඩ. 

14. ීජජය තුෂ වංචිර ආශළර ද්ෆරීම 

15. වි නපේදී  ෂයට පෙෝණය වෙයිඩ. 

16. ීජජ සුප්රරළල අලවන් ව ෙසු ීජජයට ජය 

17. ඔක්සිජන්, 

18. සුදුසු උහණත්ලය ෆබුණු ෙසු  

19. ීජජය ප්රපරෝශණය ආරේභ පේ. 

20. ීජජය ීජජ ෙෆෂය හලට ෙත් පේ. 

 

 

 

 

9. ිළලීි ිජධසාපේ වුශ වල ලක්ෂණ ජීවවය වන  රිසිය, සසල සුවිධනය, ප ෝෂණය, සසල 

බිවයතිකපේ සුයුතිකය, වගයධක ව් යුහය, හ ප් ි ජනනය ඇසුරින්  හිළලි කින්න. 

 

1. දිී ර රළජධළනපේ ලං 4කි. 

2. Chytridiomycota jxYh 

3. ජජ පශෝ පභෞමි  පේ. 

4. ඒ ජවලි  පශෝ හහුජවලි  පේ.  

5. ගණළලළසී විය ශෆ . 

6. හහුජවලි  ව ේට වංජවලි ිඩ 

7. දිී ර සරි ළ ෙලතින විට නිරළලළර පේ. 

8. ජව බිත්තිය  ිඩටින් ලලින් වදී ඇර. 

9.  ශි ළධර ා ීජජළණු නිෙද්ලිඩ 

10. ඌනනය මගින් ඒ ුණණ ීජජළණු ඇති පේ. 

11. Zygomycota jxYh 

12. පහොශළමයක් පභෞමි  ලළසී පේ. 

13. වමශරු ෙරපෙෝෂී පශෝ වශපභෝජී පේ. 

14. වමශරු මෘපරෝෙජීවී පේ. 

15. වංජවී ය නිරළලර දිී ර සරි ළ පේ. 

16. සරි ළල ශරවහ ආලළර ලලින් යුක්ර පේ.  

17. අලිංගි  ප්රජනනපේදී අන්රර්ජනය ඒ ුණණ බිජණු  

18. ීජජළණුධළනි තුෂ නිෙද්ලිඩ. 

19. ලිංගි  ප්රජනනපේදී නයහටිපයෝගය ශළ ප්ළවහමපයෝගය මගින් වංපයෝගළණුලක් වපේ. 

20. එය මගින් හිර ර රත්රලපේදී ප්රපේණි ල වමළන ඒ ුණණ ීජජළණු නිෙද්ලිඩ. 

21. Ascomycota jxYh 

22.  රදිය, මිරිදිය පශෝ පභෞමි ලළසී පේ. 

20+20= 40 

ඕනම 384 = 152 

උෙරිම = 150 
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23. ඒ ජවලි  පශෝ හහුජවලි  පේ. 

24. හහුජවලි  ව විට සරි ළ ළර පේ. 

25. ශරවහ ආලළර වහිර පේ. 

26. ෙරපෙෝෂී පශෝ වශජීවී පෙෝණය පෙන්ලිඩ. 

27. අලිංගි  ප්රජනනපේදී ප ොීඩඩිධර තුෂ  

28. හහිර්ජනය ප ොනීඩි බිජළණු නිෙද්ලිඩ. 

29. ලිංගි  ප්රජනනපේදී අවහ ව වළද්ිඩ. 

30. අවහ වය තුෂ අවහ  ීජජළණු නිෙද්ලිඩ. 

31. Basidiomycota jxYh  

32. පභෞමි ලළසීය. 

33. හහුජවලි  සරි ළමය දිී ර පේ. 

34. ආලළර වහිරිඩ 

35. විපයෝජ ිඩන් පව පශෝ වමශරු වශජීවී පව ජීලත් පේ. 

36. ලිංගි  ප්රජනනපේදි හෆසිඩි ඵය නේ ඵළලරණය නිෙද්ලිඩ. 

37. හෆසිඩි ඵපේ රෆලි මර හෆසිඩි ීජජළණු නිෙද්ලිඩ 

38. ඒලළ හහිර්ජනය පේ. 

 

 

01 ) පකටි සටහන් ලියන්න 

     a. සවයතව සසල වල සසල සන්ධි 

 

1. යළහද් ප්ළවහම ෙට වේහන්ධ  රන ලුශ පේ. 

2. ඍජු පභෞති  වේහන්ධරළ වහිර ප්රපේ ශරශළ  

3. අන්රර්ක්රියළ ශළ වන්නිපේද්නය සිදු  රිඩ. 

4. පේලළ මගින් යළහද් ජව ල අභයන්රර රවළයනි  ෙරිවර වේහන්ධ  රිඩ. 

5. වන්ධි ආ ළර 3කි. 

6. රද් වන්ධි 

7. ජව ලටළ වන්නරති  පව මුද්රළ වළද්න විශිහට පප්රෝටීන න මගින් 

8. ජව ල ප්ළවහම ෙට වේහන්ධ  රිඩ. 

9. පමම වන්ධි මගින් අන්රර්ජවී ය අල ළ තුළින් රර  ළන්දු වීම ලෂක්ලිඩ. 

10. උද්ළ : වපේ අපිච්ඡද් 

11. පකවහමපවෝම/නෆංුණරේ වන්ධි 

12. ක්තිමත් හෆදීමක් වද්ශළ අරරමෆදි සරි ළ මගින් යළහද් ජව ල  

13. ජව වෆකිල් යළන්රි ල වේහන්ධ  රිඩ. 

14. උද්ළ : පප්ශි ෙට ය 

15. හිද්ෆවහ වන්ධි/වන්නිපේද්න වන්ධි 

16. එක් ජවය  සිට යළහද් ජවයට ජව ප්ළවළමීය නළලි ළ වෙයිඩ. 

17. සීනි, ඇමිඩපනෝ අේ ලට ගමන්   ශෆකි සිදුරු 

18. ආලරණය  රන විපේ ෙට පප්රෝටීන න ඇර. 

19. පමම වන්ධි යළහද් ජව අරර වංාළ හුලමළරුලට ලෆද්ගත් පේ. 

 

 

 

384 = 152 

උෙරිම = 150 
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  b .  රිණමය පිි බද වද 

 

1. ෙරිණළම ලළද් 3කි 

2. ෆමළක් ලළද්ය 

3. මධර්ම පද් ක් භළවිරපයන්  ල්පිරය ෙෆශෆදිළි  රිඩ. 

4. ලශරය ශළ අලශරය 

5. පේශපේ නිරන්රරපයන් භළවිරළ  රන අලයල ක්රමපයන් විළල ශළ ක්තිමත්ල ලෆපඩ්. 

6. භළවිරළ පනො රන විට ඒලළ ෙරිශළණියට ෙත් පේ. 

7. ෙරිචිර ක්ණ වේපප්රේණය 

8. ෙරිවරයට ගෆපෙන ෙරිදි  ජීවිහු රම ජීවිර  ළය තුෂදී අනුලර්රන ඇති ර ගනී.  

9. ඒලළ ජනිරිඩන්ට වේපප්රේණය වී එම ෙරිවරය තුෂ ජනිරිඩන්ට පශොදින් ජීලත්වීමට ශෆකියළල 

ෆපේ. 

10. කළවින්- පලොල්වහ ලළද්ය 

11. නිරික්ණ පද් කි. ගශණය  ජීවීන් අරර ප්රපේණි  විවිධත්ලයක් ඇර. 

12. වම විපේයක්ම ෙරිවරයට ද්රළගර පනොශෆකි පව ලෆඩි ජනිරිඩන් බිහි  රන හල 

13. ඒ අනුල ෙරිවරයට උචිර ක්ණ ද්රණ ජීවීන්ට ඉශෂ ප්රජනන විභලයක් ඇර.  

14. වහලභළවි  ලරණ ක්රියළලලිය අධිජනනය 

15. ප්රපදද්න ඇතිවීම 

16. රරගය ශළ උචිපරොන්නතිය 

17. හිර ර ක්ණ වහලභළවි  ලරණයට ක්වීම මගින් ෙෆශෆදිළි  ෂ ශෆ . 

18. නල කළවින් ලළද්ය 

19. කළවින්පග් වහලභළවි  ලරණ ලළද්ය ෙෆශෆදිළි කිරීම වද්ශළ පමන්කී ය ප්රපේණිය පයොද්ළපගන 

ව වහ  ර ඇර. 

 

   c . සමබල ාහි පව්ල 

 

1. පවෞවය වේෙන්න ජීවිරයක් ෙලත්ලළ ගෆනීම වද්ශළ 

2. අරයළලය පෙෝය ෙද්ළර්  නිලෆරදි ප්රමළණයන්පගන් අකංුණ ආශළර පේිඩ. 

3. අරයළලය වංඝට  පව  ළපහෝශිඩපරේට 

4. පප්රෝටින,  

5. ලිපික, 

6. වණිජ 

7. විටමින්, 

8. ජය අකංුණ පේ. 

9.  ළපහෝශිඩපරේට් ශළ ලිපික මගින් පේශපේ ක්ති අලයරළල වණතරළිඩ 

10. පප්රෝටීන න මගින් පේශය තුෂ වංහපල්ණය  ෂ පනොශෆකි ඇමිඩපනෝ අේ හළ ගනී. 

11. වත්රල පප්රෝටීන න තුෂ අරයළලය ඇමිඩපනෝ අේ සියල් අකංුණ ලන අරර  

12. ළ  පප්රෝටීන න තුෂ අරයළලය ඇමිඩපනෝ අේ කිහිෙයක් අකංුණ පේ. 

13. පේශපේ වළමළනය පවෞවය ශළ ෙරිලෘත්තිය ෙලත්ලළපගන යළම වද්ශළ විටමින් අලය පේ. 

14. පේශය තුෂ වංහපල්ණය  ෂ පනොශෆකි හෆවින් ආශළර ඔවහපවේ හළගර යුතුය. 

15. වළමළනය පවෞවයට ශළ පහොපශෝ පේශ ක්රියළ ළර ේ වද්ශළ ලෆද්ගත් අ ළහනි  ද්රලය වණිජ 

පේ. 

16. මිනිවහ පේශ හරින් 60%ක් ජය පේ. 

17. පේශ ක්රියළ ළරීත්ලය ෙලත්ලළ ගෆනීමට ජය අරයළලය පේ. 

19+19+ 17 = 55 

ඕනම 503 = 150 
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