




01'

fuu m%Yak m;%h m%Yak 30 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 30 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 ms<s;=re m;%fha l;srhlska (x) ,l=Kq lrkak'

Ôùkaf.a ,dCIKsl .;s.=K iïnkaOfhka jerÈ m%;spdrh l=ulao@
1' mßjD;a;Sh
4' m%ckkh

2' wkqj¾;kh
5' j¾Okh yd úlikh

3' ixprKh

02'

Ôú foay u;=msg isis,aj mj;ajd .ekSug jeo.;a jk c,fha iqúfYaIs .=Kh ljrlao@
1' wêl wdila;s n,
2' wêl jdIamSlrKfha .=ma;;dmh
3' wêl mDIaÀl wd;;sh
4' wêl úYsIaG ;dm Odß;dj
5' wêl ú,kfha .=ma; ;dmh

03'

ldfndayhsfâ%g ms<sn| jerÈ m%ldYh f;darkak'
1'
2'
3'
4'
5'

04'

05'

ish¨ ldfndayhsfâ%g j, H:O wkqmd;h c,fha H:O wkqmd;hg iudkh
fmd,sielrhsv ish,a,u nyq wjhjl fõ'
kshqla,sfhdaghsv j, ldfndayhsfâ%g wvx.= fõ'
Ydl ffi, ì;a;s j, nyq,ju we;af;a Ydlkh jQ wdldrfha ldfndayhsfâ%g fõ'
.a,hsfldisäla nkaOkhla iE§fï§ iEu úgu c, wKqjla bj;a fõ'

ldnksl ixfhda. j, lD;H lSmhla my; olajd we;'
Ama,diau mg,fha ;r,uh nj mj;ajd .ekSu
BfmaYs ;ka;= ixfldapkhg odhlùu'
Cweuhsfkda wï, rhsfndfidau fj;g mßjykh lsÍu
Dreêrh ;=< fïo wï, mßjykh lsÍu
by; tajdhska fm%daàk j, lD;Hh $ lD;Hhka jkafka"
1' A iy B muKs
2' B muKs
3'
4' A,B iy D muKs
5' B iy D muKs

C iy D muKs

wkaùCIh ms<sn|j my; m%ldY j,ska ksjerÈ l=ulao@
1' wdf,dal wkaùCIhl úfNaok n,h oDIH wdf,dal ;rx. wdhduhka ksid iSud fõ'
2' wdf,dal wkaùCIhl Wmßu úfNaok n,h 0'2 nm fõ'
3' wkaùCIhl úfNaok n,h tu wkaùCIfha tla tla ldpfha úYd,k j, .=K;
s hkaf.ka ,efnk w.hhs'
4' m%dfhda.l
s j bf,lafg%dak wkaùCIhl úYd,kh 1 𝑥 108 muK fõ'
5' ffi, j, wNHka;r jHqy wOHhkhg jvd;a iqÿiq jkafka mßf,dalk bf,lafg%dak wkaùCIhhs'
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06'

07'

my; i|yka jHqy - lD;H iïnkaO;d j,ska ksjerÈ iïnkaO;djh f;darkak'
1' f.d,s.s foay - fYaI.; øjH nysiaffi,sl;dj u.ska ffi,fhka msg;g mßjykh lsÍu
2' .a,fhdlaif
s idau - m%Ndiajikfha§ odhl ùu
3' ffi, ì;a;sh - Y=k;djfha§ Ydl ffi,h mqmqrd hdu j,lajhs'
4' ßla;lh - ffi, yevh mj;ajd .kS'
5' r¿ wka;# ma,diaóh cd,sld - ,smsv ixiaf,aIKh lrhs'
ffi, ikaê ms<sn|j j.ka;s lSmhla my; oelafõ'
Ahdno ffi, j, ffi, iels,s ;Èka ne| ;nhs'
Bix{d iy øjH hdno ffi, w;r Rcq iïnkaO;d yryd yqjudre fõ'
Cwka;¾ ffi,Sh wjldY yryd nysiaffi,Sh ;r, ldkaÿùu j,lajhs'
ysoeia ikaê" ;o ikaê iy kex.=rï ikaê wod,jk j.ka;s wkqms<sfj,ska i|yka jkafka"
1' B A C
2' A B C
3' A C B
4' C A B
5' B C A

08'

iqkHIaál yd m%d.akHIaál ffi,Sh ixúOdk foflau yuqjk ,CIKh l=ulao@
1'
2'
3'
4'
5'

khsg%cka ;sr lsÍfï yelshdj
70 𝑆 rhsnfidau mej;Su
fmd,s ielrhsvuh ffi, ì;a;s oeÍu
wkqkkh" W!kkh fyda fï úNdck l%u folu isÿùu
úIalïnh 10𝜇𝑚 − 100𝜇𝑚 muK jQ ffi, ;sîu

09'

ma,diau mg,fha msysá fm%daàk ms<sn| idjoH jkafka l=ulao@
1' hdno ffi, y÷kd.ekSug odhl fõ
2' tkaihsu f,i l%shdlrhs
3' ffi,fha yevh mj;ajd .ekSug odhl fõ'
4' fydafudak f,i l%shdlrhs'
5' úYsIaG ffcj ridhksl wKq i|yd m%;s.%dyl wKq f,i l%shd lrhs'

10'

ffi,hl úNdckfha§ yuqjk wjia:djl o< rEm igykla my; olajd we;'

by; úNdck l%uh yd wjêh l=ulao@
1' wkqkk úNdckh úfhda. l,dj
3' W!kk úNdckh fhda. l,dj I
5' W!kk úNdckh úfhda. l,dj II
11'

ffi, pl%fha my; ljr wjêfha§ ysiafgdaka ixiaf,aIKh isÿfõo@
1' m%dla l,dj

12'

2' wkqkk úNdckh fhda. l,dj
4' W!kk úNdckh úfhda. l,dj I

2' fhda. l,dj

3' úfhda. l,dj

4' wka; l,dj

5' wka;¾ l,dj

tkaihsu iy idOl ms<sn|j ksjerÈ jkafka l=ulao@
1' fïjd iuyr tkaihsu j, W;afm%arK l%shdjg w;HdjYH jk fm%daàkuh ix>gl fõ'
2' tkaihsuhg ,sys,aj nef|k iy idOl iuyr ;;a;aj hgf;a m%;Hdj¾;s fõ'
3' wldnksl iyidOl j,g iy tkaihsu hehs lshkq ,efí'
4' FAD wldnksl iy idOlhls'
5' tkaihsuhg ;Èka iaÒrj nef|k ix>gl iy idOl kï fõ'
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13'

tkaihsu m%;sl%shd isÿjk udOHhl WIaK;ajh m%Yia: WIaK;ajhg jvd jeä jQ úg isÿ fkdjkafka l=ulao@
1' tkaihsu j, il%sh ,CIH j, yevh ì|jeàu
2' tkaihsu il%sh ,CIhg iy Wmia:r wKqfõ wkqmQrl ne£u je,lShdu'
3' tkaihsu j, il%sh ,CIHj, yhsv%cka nkaok" whksl nkaOk yd fjk;a ÿ¾j, ridhksl nkaOk
ne| jeàu'
4' tkaihsu W;afm%arK m%;sl%shd iS>%;dj l%ufhka wvqùu'
5' wKq w;r ix>ÜGk isÿùfï iS>%;dj wvqùu'

14'

m%Nd ixiaf,aIKfha wdf,dalh u; r|d mj;sk m%;sl%shdjg wod, fkdjk l%shdj ñka l=ulao@
1' NADH ksIamdokh
2' iQ¾hdf,dalfha Yla;sh wjfYdaIKh lr .ekSu
3' c, wKqj ì| fy,Su i|yd tkaihsu W;afm%arKh
4' ATP ksIamdokh
5' laf,dar*s,a wKq Ok f,i wdfrdamKh ùu'

15'

le,aúka pl%fha isÿùï lSmhla my; oelafõ'
ARUBP mqk¾ckkh ùu
B1"3 - ìiafmdiafmd .a,sif¾Ü j,ska - .a,sirE,aäyhsâ - 3 - fmdiafmaÜ ie§u
CRUBP j, 𝐶𝑂2 tlaùu
Dldnka 6 wia:dhs M,hla ì| jeàu
fuu isÿùïj, ksjerÈ wkqms<sfj, jkafka"
1' A, C, B, D 2' C, D, B, A
3' D, B, C, A
4' B, A, D, C
5' A, B, D, C

16'

m%Ndiajikh yd ffi,Sh iajikh iïnkaOfhka ksjerÈ jkafka my; oelafjk l=uk m%;spdrho@
1'
2'
3'
4
5'

17'

m%Nd iajikh
wdf,dalh wjYH fõ'
Y=oaO Yla;s ksmoùula isÿfõ
iuyr ffi,;=< isÿfõ
CO2 ;sr ùula isÿfõ'
yß;,jh ;=,§ isÿfõ

ffi,Sh iajikh
wdf,dalh wjYH fkdfõ'
Y=oaO Yla;s ydkshla isÿfõ
ish¨ Ôú ffi, ;=< isÿfõ
CO2 msgùula isÿfõ
uhsgfldkaä%hu ;=,§ isÿfõ

Tlaisldrl fmdiafmdrhs,l
s rkhg wod, bf,lafg%dak mßjyk odu msysgd we;af;a"
1' uhsgfldkaä%hd mQrlh ;=,h
2' uhsgfldakä%hd we;=,a mg,fhah
3' yß;,j mxcrh ;=,h
4' yß;,j ;hs,fldhsv mg,j,h
5' ffi, ma,diau mQrlh ;=,h

18'

wlaud ffi, ;=, iajdhq iajik l%shdj,sfha§ tl .a¨fldaia wKqjla u.ska ksmofjk uq¿ ATP wKq
ixLHdj
1' 30 ls'
2' 28 ls'
3' 32 ls
4' 36 ls'
5' 38 ls'

19'

m%Odk N+ úoHd;aul l,amhla fkdjkafka ñka l=ulao@
1' fma,sfhdfidhsla
4' wdlshka

20'

2' fm%dfgfrdfidhsla
5' fyaähka

3' mekfrdfidhsla

iajNdúl jrK l%shdj,shg fkd.e,fmk m%;spdrh jkafka"
1' m%fNaokh
2' wêckkh
3' mßÑ; ,CIK iïfm%aIKh
4' ;r.h yd WÑf;dakak;sh
5' ys;lr ,CIK iajdNdúl jrKhg ,laùu'
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21'

Ôùka j¾.SlrKh ms<sn|j my; § we;s iïnkaO w;ßka ksjerÈ jkafka l=ulao@
1' mqIamhl f¾Kq .Kk u; imqIam Ydl j¾.SlrKh - ;sfhdam%eiag
2' i;=kaf.a ixprK úê wkqj i;=ka j¾. lsÍu - weßiafgdag,a
3' tal ffi,sl" nyq ffi,sl" fmdaIK ú,dih u; Ôùka j¾.SlrKh - fyal,a
4' jxYh hk ;lafidakh y÷kajd § Ôùka j¾.SlrKh - úfÜl¾
5' wêrdcOdks ;=kl j¾.Slrk moaO;shla y÷kajd§u - ,sfkahia

22'

úfYaIhla ms<sn| fkd.e,fmk m%ldYh jkafka"
1' YÍr yevh iy fjk;a jHqy ,CIK jeks rEm úoHd;aul ks¾Khl Ndú; fjkalr y÷kd.; yel'
2' fmdÿ mQ¾jcfhl=f.ka mej; tk taffllhkaf.a l=vdu lKavdhuls'
3' iudk ,CIK fmdÿfõ ork Ôùka ldKavhls'
4' wka;¾ wNsckkfhka Ôú yd ire cks;hska ksmoúh yels Ôù ldKavhls'
5' úfYaIhla fjk;a úfYaIj, idudðlhka iuÕ isÿlrk wka;¾ l%shd ish,af,a tl;=j i,lñka w¾:
oelaúh yel'

23'

nelaàßhd iy wdlsnelaàßhd
1' ffi, ì;a;sfha fmmaáfvd .a,hslEka m%udKh wkqj j¾.l, yel'
2' ish,af,dau tal ffi,slh'
3' nyq;rhla uhsfl%dóg¾ 2'5 isg 5 ;rñka hqla;h'
4' iuyr úfYaI fjk;a i;=kaf.a wdydr ud¾. ;=< jdih lrhs'
5' fndfyda wdldr ,sx.sl m%ckkhla isÿlrhs'

24'

fm%dáiagd rdcOdksfha Ôùkaf.a yuqjk ,CIK lSmhla my; oelafõ'
AW;ama,djl mej;Su
BPúldjla mej;Su
CwCIs ,m mej;Su
Euglena, Sargassum, Paramecium hk Ôùkag wod,j by; ,CIK ksjerÈj .,md we;s ms<s;=r
f;darkak'
1' C, A, B
2' B, A, C
3' A, B, C
4' C, B, A
5' B, C, A

25'

îc fkdork ikd, Ydl j, jeo.;a ,CIhla fkdjkafka"
1' m;%j, mßKduh
2' uq,aj, mßKduh
3' úIu îcdKql;djh
4' îcdKq m;%j, m%fNaok
5' ffi,u maf,dahu Tiafia mßjykh

26'

ma,dkafÜ rdcOdksfha idudðlhska w;r we;s ,CIK lSmhla my; olajd we;'
- ckaudkq Ydlh m%Ndixiaf,aIS iajdëk Ydlhls'
- ckaudkq Ydl oaú .DySh
- m%Ndixiaf,aIS" îcdkq Ydlhg iajdëkj Ôj;aúh fkdyel'
- îcdKq Ydlfha mQáld kï úfYaI isÿre wdldrhla we;'
by; ,CIK iys; Ydl ldKavh jkafka"
1' fgfrd*hsgd h
2' ,hsfld*hsgd h
3' n%fhda*hsgd h
4' ihslefvda*hsgd h
5' wekaf;d*hsgd h

27'

ish¨ È,Sr j, yuq jkafka"
1' fYdaIl h
2' wdjdr h

28'

3' yhsfma h

jerÈ iïnkaO;dj l=ulao@
1' oeä fl¢ - .evú,d
2' m%djrKh - f.d¨fn,a,d
3' ue,ams.Sh kd,sld - lerfmd;a;d
4' yDohla rys; ixjD; ixirK moaO;sh - Taenia
5' ìys;,kh l< yels .%iKsldj - Planaria
4

4' lhsàka h

5' lYsld h

29'

mßirfha yuqjk tla;rd Ôúfhl=f.a ,CIK lSmhla my; oelafõ'
- foayh oDv WÉp¾uhlska wdjrKh ù we;'
- meyeÈ,s YS¾IKhla ke;'
- wkajdhdu fmaYs wdOdrfhka ixprkh lrhs'
- foayfha Lkavkhla fkdue;'
by; Ôúhd"
1' fud¨ialdfjls
2' wek,Svdfjls
4' wdf;%dfmdavdfjls
5' tlhsfkdv¾fïgdfjls

3' fkufgdavdfjls

30'

wi;H m%ldYh f;darkak'
1' weïmSìhdjkaf.a ksñ,k mg, we;'
2' mCISkag j¾K oDIaáhla we;'
3' ldáf,ac u;aiHhkaf.a r¿ fldr, we;'
4' frmaà,shdjka úIuoka;s fõ'
5' uefï,shdjka úúO ikakf
s õok l%u Ndú;d lrhs'

31'

wNHka;r ixfiapkh yd ljp iys; ì;a;r ,dCIKsl ,CIK jkafka my; ljr j¾. j,o@
1' fldkaä%la;sfhaia iy Tiaála;sfhaia
2' frmaà,shd yd wdfõia
3' wdfõia iy weïmSìhd'
4' Tiaála;sfhaia yd frmaà,shd
5' weïmSìhd yd fldkaä%la;sfhaia

32'

Ydl j, p¾óh mgl moaO;shg wh;a fkdjkafka "
1' ia:Q,fldakdia:r ffi, hs'
3' md,l ffi, hs'
5' uQ, flaY hs'

2' wmsp¾ó ffi, hs'
4' á%fldau hs'

33'

úNdcl ffi,j, fmdÿ ,CIKhla f,i ie,lsh fkdyels ,CIKh ñka l=ulao@
1' tajd Ôù ffi, fõ'
2' jHqyuh yd lD;Huh f,i úfNaokh ù ke;'
3' .=Kkh ùfï yelshdjla we;
4' uOH kHIaáhla yd ;=kS ffi, ma,diauhla we;'
5' tajd iu úIalïNsl fõ'

34'

tal
1'
2'
3'
4'
5'

35'

lf|a yd uQf,a oaú;sl j¾Okfha § ikd, leïìhfï we;s flá uQ,sl ffi, j,ska ksmofjk mglh
jkafka"
1' ffY,u
2' ikd, lsrK
3' maf,dahu
4' j,alh
5' mßp¾uh

36'

Èjd ld,fha§ md,l ffi, j, isÿ fkdjk l%shdj ñka l=ulao@
1' hdno wmsp¾ñ ffi, j,g K+ il%shj ,nd§u'
2' md,l ffi, j, c, úNjh wvqùu'
3' wmsp¾u ffi, j,ska md,l ffi, j,g c,h we;=,ùu'
4' md,l ffi, ;=< Y=k;d mSvkh by< hdu'
5' md,l ffi, m%idrKh ùu'

37'

mQáld j, l%shdldÍ;ajhg n,mdk idOlhla fkdjkafka"
1' wO#mqál újrh ;=< CO2 idkaøkh
2' md,l ffi,j, wNHka;r ld, ñKqï hdka;%k
3' wd¾ø;djh
4' wêl WIaK;ajh
5' iq<Õ

îc m;%s uq, ms<sn| my; i|yka l=uk m%ldYh ksjerÈo@
wka;#p¾ufha ffi, ì;a;sfha leiamd¾ má fkdue;'
mßpl%h úNdcl lD;Hhla bgq fkdlrhs'
meyeÈ,s uÊcdjla ke;'
msg;skau we;af;a fndfyda úg nyqiaÓßh wmsp¾uhhs'
wmsp¾uhg we;=,;ska ia:,
q fldakdia:r o ;sìh yel'
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38'

Ydlhl nysia ffi,Sh ix>gl j,g wh;a jHqy we;=,;a jk jrKh l=ulao@
1' ffi, ì;a;sh" ma,diau mg,h" ffi, ma,diauh
2' ffi, ì;a;sh" nysiaffi,Sh mQrlh" ;o ikaê
3' ffi, ì;a;sh" wka;¾ ffi,sh wjldY" ;dkma,diagh
4' ffi, ì;a;sh" jdyldN l=yrh" ma,diau mg,h
5' ffi, ì;a;sh" ßla;lh" nysIaffi,Sh wjldYh

39'

maf,dahï fmfkar k, yryd mßjykh jk c,Sh ødjKh ;=< mej;sh yels m%Odk ix>glh jkafka"
1' iqfl%daia h
2' weuehsfkda wï, h
3' .a¨fldaia h
4' fydafudak h
5' Lksc h

40'

m%:ufhka fN!ñl >kdjdiSlrKh jQ i;a;aj ldKav jkafka"
1' lDóka" m;a;Ehka
2' ul=¿jka" lDóka
3' isjqmdjka" lDóka
4' f.dakqiaika" m;a;Ehka
5' isjqmdjqka" ul=¿jka



m%Yak wxl 41 isg 50 f;la m%Yakj, § we;s m%;spdr w;ßka tlla fyda Bg jeä .Kkla fyda ksjerÈh'
ljr m%;spdrh $ m%;spdr ksjerÈo hkak m<uqfjkau úksYaph lr .kak' bka miq ksjerÈ wxlh
f;darkak'
A,B,D hk m%;spdr muKla ksjerÈ kï

01

A, C, D hk m%;spdr muKla ksjerÈ kï

02

A, B hk m%;spdr muKla ksjerÈ kï

03

C, D hk m%;spdr muKla ksjerÈ kï
fjk;a lsishï m%;spdrhla yd m%;spdr ixfhdackhla ksjerÈ kï

04
05

1
A,B,D
ksjerÈh

2
A,C,D
ksjerÈh

Wmfoia ielúka
3
4
A,B
C,D
ksjerÈh
ksjerÈh

5
fjk;a lsishï m%;spdrhla fyda m%;spdr
ixfhdackhla ksjerÈh

41'

my; tajdhska c,fha ødjH ldnksl ixfhda.h$ ixfhda. fudkjdo@
A) fud,afgdaia
B). bkshq,Ska
C). .a,hsfldcka
D). ßìhqf,daia
E). g%hs.a,sirhsv

42'

ffi, j, yevh mj;ajd .ekSug lD;Huh odhl;ajhla olajk jHqyh $ jHqy f;darkak'
A) ffi, ì;a;sh
B). ßla;l
C). ffi, iels,a,
D). ma,diau mg,h
E). ffi, ikaê

43'

ffi, pl% md,k msßlaiqï ,CIH msysgd we;af;a ffi, pl%fha my; ljr wjê j,o$ wjêfhao@
A) G1
B). G2
C). M
D). S
E). C

44'

wi;H m%ldYh $ m%ldY f;darkak'
A) fndfyda ;r.ldÍ ksfYdaOl m%;Hdj¾; ksfYaOl fõ'
B) ;r.ldÍ ksfYaOl tkaihsufha il%sh ,CIH fkdjk fjk;a ia:dkhlg iïnkaO fõ'
C) ATP wef,diafgßl il%shlhls'
D) fndfyda tkaihsu m%;sl%shd wm%;sj¾;H fõ'
E) tkaihsu u.ska m%;sl%shdjl il%shk Yla;sh wvq lrhs'
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45'

46'

m%NdixYaf,aIKfha iSudldÍ idOl jkafka"
A) ldnka vfhdlaihsâ
B). tkaihsu ksfYaOl
D). WIaK;ajh
E). c,h

C). wdf,dalh

my; tajdhska ks¾jdhq Yajik l%shdj,shl§ iEÈh yels M,h $ M, jkafka"
A) ATP
B). NADH
C). CO2
D). FADH2

E). H2 O

47'

iajNdúl j¾.SlrKh
A) ,CIK lSmhla mokï lr.kS'
B) jxY m%fõKsh u; mokï jQ mßKdñl nkaOq;d úoyd olajhs'
C) mßKduh ms<sn| wOHhk j,ska miq ilia ù we;'
D) ;j;a Ôù ldKav we;=,a lr mq¿,a l< yel'
E) 18 jk Y; j¾Ihg fmr Ndú; l< tlu j¾.SlrK moaO;shls'

48'

wdfõia j¾.fha mshdießh i|yd wod, wkqj¾;k fudkjdo@
A) isyska wmr .d;%d
B). o;a rys; fydg
D). wêl mßjD;a;Sh
E). >k mQrl iys; wiaÓ

C). ieye,a¨ YÍrh

Ydlhl fmd;a;g wh;a jk m%Odk fldgia fudkjdo@
A) m%d:ñl maf,dahu
B). oaú;Sl maf,dahu
D). oaú;sl ffY,u
E). m%d:ñl ffY,u

C). mßp¾uh

49'

50'

oaú;sl j¾Okfha § l|ka yd uq,aj, jg m%udKh jeälsÍug odhl jkafka"
A) ikd, leïìhu
B). j,al leïìhu
C). wka;ria: úNdclh
D). uqf,a w.%ia: úNdclh
E). lf|a w.%ia: úNdclh
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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.

ikd, Ydl j, m%Odk mgl moaO;s wdldr ;=kla we;' tu mgl moaO;s ;=k kï lrkak'
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ii. úNdcl ffi,hlska úfNaokh jQ Ydl ffi, j¾. 6 la a – f olajd fuys oelafõ' ta iïnkaOj
wid we;s m%Yak j,g ms<s;r
= e imhkak'

a) a – f olajd ffi, y÷kd.kak'
a. ...............................................
b. ...............................................
c. ...............................................

d. ...............................................
e. ...............................................
f. ...............................................

1

b) a – f olajd ffi, Tn by; ^i) ys oelajQ ljr m%Odk mgl moaO;s j¾.hg wh;a fõo@
ffi, j¾.

mgl moaO;s j¾.

a. ...............................................

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

b. ...............................................

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

c. ...............................................

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

d. ...............................................

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

e. ...............................................

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

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

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

iii. a) a – f w;r we;s c,hg wmdr.uH ffi, ì;a;s ork ffi, o¾Y fudkjdo@
^bx.%Sis wCIr fhdokak&
...............................................................................................................................................
b) Bg fya;=j l=ulaoehs i|yka lrkak'
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
iv. by; a – f olajd y÷kd.;a ffi, o¾Y w;ßka my; tajdfha m%Odk ld¾hhla ne.ska i|yka
lrkak'
ffi, o¾Yh
m%Odk ld¾hh

B) i.

a

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

b

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

c

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

m%NdixYaf,aIKfha wjfYdaIK j¾Kdj,sh l=ulao@ y÷kajkak'
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ii. m%NdixYaf,aIKfha l%shd j¾Kdj,sh m%ia:drhlska we| olajkak'

2

iii. a) Wiia Ydlj, m%NdixYaf,aIl j¾Kl jkafka fudkjdo@
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
b) Tn by; oelajQ j¾Kl w;ßka m%NdixYaf,aIKfha uQ,sl j¾Kh l=ulao@
...............................................................................................................................................
iv. uQ,sl j¾Kh yer wfkla j¾Kl j, ld¾hhka folla ,shkak'
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
v. wdf,dalh Wmßu .%yKh lsÍug Ydl m;% ks¾udKh ù we;s wdldr 03 la ,shkak'
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
C) i.

my; i|yka ,CIK fmkajk Ydl rdcOdksfha jxY fudkjdoehs i|yka lrkak'
a) oaú.DyS" m%uqL" ikd, mgl fkdork ckaudkq Ydl -

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

b) iajhxfmdaIs" tald.DyS ckaudkq Ydl -

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

c) ixfla;= ork" fmd<j u; ;sriaj jefvk l`ola -

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

d) k.ak îc" ffY,fï jdysks orK Ydl -

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

ii. a) Anthophyta Ydlj, W!kk úNdckh isÿjkafka ljr wjia:dj,§o@
...............................................................................................................................................
b) Anthophyta Ydlj, tu úNdckh isÿjk ia:dkh i|yka lrkak'
...............................................................................................................................................
iii. Anthophyta jxYfha j¾. folls' ndysr ,CIK folla mokï lr f.k tu j¾. fol
tlsfklska fjkalr y÷kd .kafka flfiao@
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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02&' A).

ffi,Sh Yajikfha l%shdj,s lsysmhla my;ska ir,j olajd we;'

i.

by; i|yka A,B, C,D,E l%shdj,s kï lrkak'
A.

-

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

B.

-

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

C.

-

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

D.

-

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

E.

-

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

ii. A l%shdj,sh iïnkaOj ms<s;=re imhkak'
a) Z hkq l=ulao@

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

b) X yÿkd .kak

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

c) C3 ixfhda.h l=ulao@

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

iii. B l%shdj,sh olajk lhsáka iys; ffi, ì;a;shla ork tal ffi,sl Ôúfhl= kï lrkak'
...............................................................................................................................................
iv. 1 - 5 olajd jQ ixfhda. kï lrkak'
1.
..............................................................................................
2.
..............................................................................................
3.

-

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

4.

-

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

5.

-

..............................................................................................
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v. a) D l%shdj,sfha§ isÿjk m%Odk isÿùï 3 la ,shkak'
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
b) A yd C l%shdj,sfha§ Z iEfokafka flfiao@
...............................................................................................................................................
B) my; § we;af;a iÔù mod¾:j, yuqjk fm%daàk lsysmhls'
 is,ala fm%daàk
 ysfuda.af,dîka
 flráka  bñhqfkd.af,dìhq,ska

 ufhda.f
a ,dìka

i. my; fm%daàk ljr jHqy wdldrhla orhs o@
a) is,ala fm%daàk
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
b) ysfud.af,dîka
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
c) ufhda.af,dìka
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ii. flráka fm%daàkfha jHqy wdldrh mj;ajd .ekSug jeo.;ajk ridhksl nkaOk j¾.h l=ulao@
....................................................................................................................................................
iii. bñhqfkd.af,dìhq,Ska ljr fm%daàkhg wh;a fõo@ tys lD;H ,shkak'
fm%daàk j¾.h - ........................................................................................................................
lD;H

-........................................................................................................................

iv. by; § we;s fm%daàk ixYaf,aIKfha § iÔú ffi,hla ;=,§ Rcqj odhl jk nyq wjhúl
ixfhda.h l=ulao@
....................................................................................................................................................
v. Tn by; (iv) § oelajQ nyq wjhúlh ;ekSug iyNd.S jk"
a) uQ,sl tallh l=ulao@
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
b) Tn oelajQ v(a) ys uQ,sl tallh mj;sk ;j;a ixfhda. 02 la ,shkak'
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
C) i. wkaùCIhl úYd,k n,h hkqfjka y÷kajkafka l=ulao@
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ii. ixhqla; wdf,dal wkaùCIhl Wmßu úYd,k n,h lSho@
....................................................................................................................................................
iii. wdf,dal wkaùCIh i|yd ;djld,sl lodjla ms<sfh, lsÍfï§ kexjqï udOHhla Ndú;d lf<a
wehs@
....................................................................................................................................................
iv. ffi,j, wNHka;r iQCIu jHqyh wOHhkh i|yd Ndú; lrk wkaùCIh yd iïnkaOj ms<s;=re
imhkak'
a) fuu wkaùCI j¾.h l=ulao@ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
b) kso¾Ylh j¾K .ekaùug fhdokafka ljrlao@ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
c) fuys§ Ndú;d lrk uQ,O¾uh l=ulao@ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
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v. iqkHIaál ffi,hl my; § we;s ld¾hhka bgqlsÍug jeo.;ajk jHqy j, ridhksl ixhq;sh
l=ulao@
a) ffi,h ;=,g yd msg;g øjH yqjudrej md,kh lrk
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
b) fm%daàk ixYaf,aIK uOHia:dkh f,i l%shd lrk
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
c) j¾K foay p,kh '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
vi. ma,diau fviaudgd $ ma,diau nkaO hkq fudkjdo@
....................................................................................................................................................
03&' A). Tn wOHhkh l< i;=ka lSm fofkl= my; § we;'

i.

by; Ôùka wh;a jk jxY kï lrkak'
Ôúhd

jxYh

A.

-

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

B.

-

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

C.

-

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

D.

-

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

E.

-

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

ii. fuu i;=ka w;ßka A yd C ys oelsh yels iudk ndysr ,CIKhla ,shkak'
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
iii. a) fuu i;=ka w;r lhsákSuh nysIaiels,a, yd pQ¾kSN;
+ nysIaiels,a,la ork Ôùka ljqo@
kï lrkak'
lhsàkSuh nysIaiels,a,
........................................................................................
pQ¾kSN+; nysIaiels,a,

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

b) by; Ôùka w;r wka;(iels,a,la ork Ôúhd $ Ôùka kï lrkak'
...............................................................................................................................................
iv. Tn by; iii(b) ys y`ÿkd.;a Ôùkaf.a wka;( iels,sj, m%Odk fjkialula ,shkak'
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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v.

A yd B f.a iakdhq moaO;sj, m%Odk fjkialula ,shkak'
..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

vi. my; § we;af;a Animalia rdcOdksfha Ôùkaf.a olakg ,efnk jHqy lsysmhls' tajd orkafka
l=uk jxYfha Ôùka o@ ld¾hhla ne.ska ,shkak'
jxYh
ld¾hh
a) oxYl fldaIaG
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
b) f¾;%sldj
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
c) fujq,
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
B) i.

ffcj mßKdufha N+ úoHd;aul bfhdakhls Phanerazoic tu bfhdakfha hq. ;=k jhi ld,h
jeäfjk ms<sfj,g i|yka lrkak'
....................................................................................................................................................

ii. my; § we;s isÿùï w;r mekfrdfidhsla bfhdakfha j¾;udk hq.fha § isÿ fkdjqfha
ljrla$ ljr tajdo@ tajd háka brla w¢kak'
a) fndfyda m%hsfïgd ldKav iïNjh
b) CIsrmdhskaf.a iïNjh
c) udkj mq¾jchdf.a wdrïNl wjia:d we;sùu
d) imqIam Ydlj, iïNjh yd úúOdx.SlrKh
e) wiaÓl uiqka yd uq,au fgg%dfmdavdjka úúOdx.SlrKh
iii. Tn by; f;dard.;a isÿùï isÿ jQfha mekfrdfidhsl bfhdakfha ljr hq.hlo i|yka lrkak'
bx.%Sis wCIrh fhdod ms<s;=re ,shkak'
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
iv. Ôùka kdulrfha § fmdÿ kï Ndú;h jHdl+, jkafka wehs@ fya;= 2 la ,shkak'
...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
v. a) lefrd,ia ,Skshia úiska bÈßm;a lrk ,o kdulrKh l=ulao@ y÷kajkak'
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
b) Y%S ,xldfõ Èúhdf.a úoHd;aul kduh cd;Hka;r kS;s j,g wkqj ,shkak'
....................................................................................................................................................
C) i

Ôúfhl=f.a Yla;sh hkqfjka ye¢kafjkafka l=ulao@
....................................................................................................................................................

ii. Yla;sh Ndú;d lrñka iÔù ffi, ;=, isÿjk mßjD;Sh m%;sl%shdjla i|yka lrkak'
....................................................................................................................................................
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iii. ffcj ridhksl m%;sl%shd W;afmarl f,i l%shdlrkafkaa tkaihsuhs' tkaihsu u.ska tu
m%;sl%shdj, fõ.h jeä lrkafka flfiao@
...................................................................................................................................................
iv. m%NdixYaf,aIl Ydl ffi,hla ;=< isÿjk mßjD;Sh l%shd lSmhla my; oelafõ' iqÿiq mo fhdod
tu m%;sl%shd iïmQ¾K lrkak'
a) RuBP + ..........................
→ PGA + fmdiafmd.a,hsfldf,aÜ
b) PEP + 𝐶𝑂2 .......................... → ........................................
c) ............................ + ATP

→ PEP

v. by; oelajQ (a) yd (b) W;afm%arKh lrk tkaihsu fudkjdo@
(a) ....................................................................................................................................................
(b) ....................................................................................................................................................
04&' A). my; § we;af;a Tn Ôj úoHd.drfha§ Ndú;dlrk WmlrK folls'

i.

X yd Y WmlrK y÷kd.kak
X ..............................................................................................................................................
Y ..............................................................................................................................................

ii. mÍCIKd.drfha§ ljrla wOHkh i|yd fuu WmlrK Ndú;d lrkafkao@
X ..............................................................................................................................................
Y ..............................................................................................................................................
iii. X yd Y wegùfï § Tn fhdod.;a Ôù ksheÈ fudkjdo@
X ..............................................................................................................................................
Y ..............................................................................................................................................
iv. msglrk 𝑂2 mßudj fidhd .ekSu i|yd X WmlrKh wgjd .ekSfï § Ndú;d l< øjH yd
WmlrK fudkjdo@ ^fhdod .;a iÔù kso¾Ylh yer&
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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v.

Y WmlrKh Ndú;d lr mdGdxl ,nd .ekSfï§ we;s úh yels fodaI j,lajd .ekSug .; yels
mQ¾j Wmdh ud¾. 2 la yd thska j,lajd .; yels fodaI 2 la ,shkak'
mQ¾j Wmdh ud¾.
j,lajd.; yels fodaI
..........................................................
...........................................................
..........................................................
...........................................................
..........................................................
...........................................................
..........................................................
...........................................................

B) i. my; § we;s mo y÷kajkak
a) ium%Nj $ iucd; j¾Kfoay
- ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
b) wj;rKh
- ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ii. my; § we;s bv m%udKfhyss j¾K foayhl kï l, rEm igykla w¢kak'

iii. m%fõKsl ixhq;sh fjkia fkdù ia:dhsj mj;ajd .ekSug kï isÿúh hq;af;a ljr úNdckhla o@
...............................................................................................................................................
iv. ffi, úNdckfha § m%fõKsl ixhq;sh fjkia ùug yelafla flfiao@
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
v. m%d.a kHIaál Ôùkaf.a m%fõKsl øjH iqkHIaál Ôùkaf.a m%fõKsl øjH j,ska fjkia jkafka
flfiao@ ^lreKq ;=kla ,shkak&
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
C) i

my; § we;s Ôùkaf.a fmdaIK l%uh l=ula oehs olajkak'
a) Euglena

- ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

b) Agaricus

- ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

c) Sargassum

- ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
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ii. Agaricus wh;ajk rdcOdksfha Ôùkaf.a ksrdjdr ixffi,sl ffi, ork p, ffi, fkdidok
jxYh l=ulao@
....................................................................................................................................................
iii. Tn by; y÷kd.;a jxYfha Ôùkaf.a ,sx.sl m%ckkfha§ isÿjk m%Odk ls%hdoduh l=ulao@
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
iii. my; §we;s ,CIK i|yd WodyrKhla f,i È,Sr >khla kï lrkak'
a) wialih ;=< îcdkq idohs
...............................................................................................
b) m%uqL oaúkHIaál j¾Ol iQ;%sld ork neiSähu idok '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
c) lYsld iys; p, îcdkq idok ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
v.

Euglena fm%dáiagdfjls' wfkla fm%dáiagdjkaf.ka Euglena fjkia jk m%Odk ,CIKh
l=ulao@
....................................................................................................................................................
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fojk jdr mÍCIKh - 2019
Ôj úoHdj - 12 - II m;%fha
B fldgi ^ rpkd&
 m%Yak y;rlg muKla ms<s;=re imhkak'

05&' a. mQáldjla hkq l=ulaoehs y÷kajd K+ iHkaoh Ndú;fhka mQáld újD; ùfï yd jeiSfï
hdka;%Kh fláfhka úia;r lrkak'
b. W;aiafõok iS>%;djhg n,mdk idOl olajd fláfhka myokak'
06&' a. úNdcl ffi,j, ,dCIKsl ,CIK ,ehsia;=.; lrkak'
b. msysàu wkqj Ydl úNdcl j¾.lr Ydl m%frdayhl m%d:ñl j¾Okh úia;r lrkak'
07&' a. yß;,jhl ishqï jHqyh úia;r lrkak'
b. jdhqf.da,fha we;s CO2 wKqjla m%NdixYaf,aIKfha § C3 Ydlhl msIaG wKqjla njg mßj¾;kh
jk wdldrh meyeÈ,s lrkak'
08&' fldafâgd jxYfha j¾.j, ,dCIKsl ,CIK iels,a," yu" ixprK jHqy" Yajik jHqy" m%ckkh"
foay WIaK;ajh weiqßka úia;r lrkak'
09&' a. nelaàßhd wêrdcOdksfha uQ,sl ,CIK i|yka lrkak'
b. iQkHIaál yd m%d.a kHIaál ffi,Sh ixúOdkh w;r uQ,sl fjkialï ixikaokh lrkak'
10&' flá igyka ,shkak'
a.

ffcj ridhksl mßKdujdoh

ii.

nysIaffi,Sh mqrlh

iii. imqIam Ydlj, maf,dahu mglh

11

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

kj

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

09 - cSj úoHdj

jhU m<d;a iNdj

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

1. ( 3 )

9. ( 4 )

17. ( 2 )

25. ( 3 )

33. ( 4 )

41. ( 1 )

49. ( 5 )

2. ( 2 )

10. ( 4 )

18. ( 3 )

26. ( 3 )

34. ( 2 )

42. ( 2 )

50. ( 3 )

3. ( 4 )

11. ( 5 )

19. ( 1 )

27. ( 4 )

35. ( 2 )

43. ( 5 )

4. ( 5 )

12. ( 2 )

20. ( 3 )

28. ( 4 )

36. ( 1 )

44. ( 5 )

5. ( 1 )

13. ( 5 )

21. ( 2 )

29 ( 3 )

37. ( 3 )

45 ( 2 )

6. ( 3 )

14. ( 1 )

22. ( 5 )

30. ( 4 )

38. ( 2 )

46. ( 5 )

7. ( 5 )

15. ( 2 )

23. ( 4 )

31. ( 2 )

39. ( 1 )

47. ( 5 )

8. ( 2 )

16. ( 3 )

24. ( 1 )

32. ( 1 )

40. ( 2 )

48. ( 4 )

1.(A) i. (a)

සනාල ශාක වලට ප්රධාාන ටටක ට්ධධාි  ුනන්  ේ..ම ටටක ට්ධධාි  ුනන න්
කරන්න?


චර්මීය පටක පද්ධතිය



පූරක පටක පද්ධතිය



සනාල පටක පද්ධතිය

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
3 X2.5 = 7.5
……………………………………………………………………………………………………………….

ii.

විභාජක සසලයකින් විේේදනය වු ශාක සසල වර්ග 6 ්  a - f ද් වා ේ හි
දැ් ේ.. ඒ ස්බන්ධාව අසා ඇි  ප්රශනන වලට ිළිතුනු  සටයන්න.
f

e

a

විභාජක සසලය

d
c

b

2

(a). a - f ද් වා සසල හදුනාගන්න
ශෛලම වාහිනි ඒකක

ඉනිමෘදුස්ථර ශසල

a …………………………………………….

d …………………………………………….

පපපේර නළ ඒකක
b …………………………………………….

e …………………………………………….

දෘඩස්තර උපල ශසල
c …………………………………………….

පාලක ශසල යුගලය
f …………………………………………….

ශෛලම වාහකාභ

6 X2.5 = 15

(a). a - f ද් වා සසල ඔබ ඉහත i හි දැ් වු කවර ප්රධාාන ටටක ට්ධධාි  වර්ගයට අය්
ේ. ද?
සසල වර්ගය

ප්රධාාන ටටක ට්ධධාි ය

a

 සනාල පටක පද්ධතිය
…………………………………………….

b

 සනාල පටක පද්ධතිය
…………………………………………….

c

…………………………………………….

d

…………………………………………….

e

 සනාල පටක පද්ධතිය
…………………………………………….

f

 චර්මීය පටක පද්ධතිය
…………………………………………….



පුරක පටක පද්ධතිය



පුරක පටක පද්ධතිය

6 X2.5 = 15

iii (a). a - f අතර ඇි  ජලයට අටාරග ය සසල ිත්ි  දරන සසල දර්ශ ේ නවා ද?
(ඉංග්රීසි අ අ් යරය ේය දන්න)




a

c



e

3 X2.5 = 7.5

……………………………………………………………………………………………………………….
(b). ඊට ේහේුනව කු ් දැයි සදහන් කරන්න.


ශසල බිත්තිපේ ද්වීතීක බිත්තිය ලිග්නීේ තැේපත් වීම /ලිග්නීභූත වීම.



ලිග්නීේ ජලයට අපාරගමය වීම.

……………………………………………………………………………………………………………….
2 X2.5 = 5

……………………………………………………………………………………………………………….
iv . ඉහත a - f ද් වා හදුනාග් සසල දර්ශ අතරින් ටහත ඒවාේේ ප්රධාාන කාර්ය් 
බැගින් සදහන් කරන්න.
ප්රධාන කර්ය

සසල දර්ශය
f



වායු හුවමාරුව පාලනය / පූටිකා සිදුපර් ප්රමායය පාලනය
…………………………………………………………………………
3



a



d

ජලය හා ඛණිජ ලවය පරිවහනය

…………………………………………………………………………
ප්රභාසශෛ්පෂණයය

…………………………………………………………………………3 X2.5 = 7.5

(B) i. ප්රභාසංශනේෂයයේේ අවේශ යය වර්යාවියය කු ්  ද? හදුන්වන්න.


ප්රභාසශෛ්පෂණක වර්යක මිනේ ිසසිේ දෘෛය වර්යාවලිපේ ිසිසධ තරශග යයාමය

……………………………………………………………………………………………………………….
අයත් ෛක්තීේ අවපෛෝණයය කර ගේනා රටාව දැක්පවන ප්රස්ථාරය

1 X2.5 = 2.5

……………………………………………………………………………………………………………….
ii ප්රභාසංශනේෂයයේේ ්රියා වර්යාවියය ප්රසනාාරයකින් ඇද ද් වන්න.
ප්රභාසංශනේෂයය ීඝ්රතාවය



නිවැරදි අක්ණ ඇද තිබීම



නිවැරදි හැඩය තිබීම
2 X2.5 = 5

තරංග ආයා ය

iii a. උසසන ශාකවල ප්රභාසංශනේෂයක වර්යක වන්ේන් ේ නවා ද?.


ක්පලෝපරොපීෂ a , ක්පලෝපරොපීෂ b, කැපරොටිපනොයිඩ වර්යක / කැපරොටිේ හා

……………………………………………………………………………………………………………….
සැේපතොපීෂ

1 X2.5 = 2.5
……………………………………………………………………………………………………………….

b. ඔබ ඉහත දැ් වු වර්යක අතරින් ප්රභාසංශනේෂයයේේ ුියක වර්යය කු ්  ද?


ක්පලෝපරොපීෂ a

1 X2.5 = 2.5
……………………………………………………………………………………………………………….

iv

ුියක වර්යය හැර අේන්  වර්යක වල කාර්යයන් ේදක්  ියයන්න.


දෘෛය වර්යාවලිපේ ිසිසධ තරශග යයාම වලට අයත් යපලෝක ිරරය අවපෛෝණයය

……………………………………………………………………………………………………………….
/ අවපෛෝණයය කරන තරශග යයාම පරාසය වැඩිිරරීම

……………………………………………………………………………………………………………….
 ප්රභා යරක්ණාව සැලීම / Photo protection
2 X2.5 = 5
……………………………………………………………………………………………………………….

v.

ආේල කය උටරී ග්රහයය කිරී ට ශාක ට්ර ිරර් ායය ී  ඇි  ආකාර 03 ් 
ියයන්න.


පත්ර තලය ිසෛාල වීම

……………………………………………………………………………………………………………….
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පත්ර ිසනයාෛය / ෛාක කද වටා පත්ර සකස් වී ඇති යකාරය.



පත්ර තලපේ දිෛානතිය / පත්ර තිරස්ව දිෛානති වී තිබීම.

……………………………………………………………………………………………………………….
3X2.5 = 7.5

……………………………………………………………………………………………………………….
(C) i.

ටහත සදහන් ල් යය ේටන්වන ශාක රාජධාාිරේේ වංශ ේ නවාදැයි සදහන්
කරන්න.
 බ්රපයෝපයිටා
(a) .්ධවිගෘහී , ප්රු,, සනාල ටටක ේන දරන ජන් ාු  ශාක -…………………………….….

(b). සනවයංේට ෂි, ඒකගෘහී ජන් ාු  ශාක



පටපරෝපයිටා



ලයිපකොපයිටා



නීපටොපයිටා

-…………………………….….

(c). සංේ් ුන දරන, ේට ලව ත ි රසනව වැේෙන කද් 
සහිත බීජාු  ශාක දරන

-…………………………….….

(d). නග්න බීජ, සසලේේ වාහිිර දරය ශාක

4 X2.5 = 10
-…………………………….….

ii (a). Anthophyta ශාකවල ඌනන විභාජනය සි අදුවන්ේන් කවර අවසනාාවියදී ද?
1 X2.5 = 2.5



ක්ෂුද්රබීජාු  හා මහා බීජාු  නිපදවීප ී
……………………………………………………………………………………………………………….

(b). Anthophyta ශාකවල ම විභාජනය සි අදුවන සනාානය සදහන් කරන්න.


පර්ණුවල ක්ෂුද්රබීජාු ධානී වල / පරාග පකෝණය ුළළ / පර්ණුවල

……………………………………………………………………………………………………………….
2 X 2.5 = 5

 අණ්ඩප වල / අණ්ඩප වල මහා බීජාණුධානි වල
……………………………………………………………………………………………………………….

iii . Anthophyta වංශේේ වර්ග ේදකකි. බාහිර ල් යය ේදක්  ටදන් කර ේගන ම
වර්ග ේදක මකිේනකින් ේවන්කර හදුනා ගන්ේන් ේකේසේ ද?


ඩයිපකොටිලිපඩොපේ මුදුේ මූල පද්ධතියක් දැරීම. පමොපනොපකොටිලිපඩොපේ

……………………………………………………………………………………………………………….
තේුළ මූල පද්ධතියක් දැරීම.

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


ඩයිපකොටිලිපඩොපේ ජාලාභ නාරටි ිසනයාෛය . පමොපනොපකොටිලිපඩොපේ

……………………………………………………………………………………………………………….
සමාේතර නාරටි ිසනයාෛය.

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


ඩයිපකොටිලිපඩොපේ චුළර් පහෝ පශචාශක පුණ්ප සැලැස්ම .

……………………………………………………………………………………………………………….
පමොපනොපකොටිලිපඩොපේ සමාේතර නාරටි ිසනයාෛය.

2 X 2.5 = 5

……………………………………………………………………………………………………………….
උටරී 40 X 2.5 = 100
5

2. (A) සසලීය ශනවනේේ ්රියාවිය කිහිටය්  ටහි න් සරලව ද් වා ඇත.

ග්ලුේක සන / C6H12O6

3

Z
X
A

XH
Z
B

C3 සංේය ගය

2

5
X
D

CO2

E

XH
O2

1

A

C

සි අට්ේේට්
X

C5
සංේය ග
ය

Z

i.

ඉහත සදහන් A,B,C,D,E ්රියාවිය න් කරන්න.
A
B
C
D
E

Ii.

XH

 ග්ලයිපකොලිසිය
- ……………………………………………………….
 මධයසාර පැීම
- ……………………………………………………….
 සිට්රික් අ ල චරය / පරේබ්ස්ස් චරය / ්රයි කාපකොක්සිෂක අ ල චරය
- ……………………………………………………….
 ඉපලක්ප්රෝන පරිවහන දාමය / ්ක්සිකාරක පපොස්පපොරයිකරකරයය
- ……………………………………………………….
 පයිරුපේට් ්ක්සිකරයය / ස කේධක ප්රති්රියාව
- ……………………………………………………….
5 X 2.5 = 12.5

A ්රියාවියය ස්බන්ධාව ිළිතුනු  සටයන්න.
(a). Z යු  කු ්  ද?



ATP

………………………………………………….
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(b). X හදුනා ගන්න
(c). C3 සංේය ගය කු ්  ද?

………………………………………………….
NAD+

………………………………………………….
පයිරුපේට් / පයිරුිසක් අ ලය
3 X 2.5 = 7.5

iii.

B ්රියාවියය ද් වන කයින්න් සහිත සසල ිත්ි ය්  දරන ඒක සසියක
ජීවිේයකු න් කරන්න.
1 X 2.5 = 2.5
 Saccharomyces / yeast
……………………………………………………………………………………………………………….

iv. 1-5 ද් වා වු සංේය ග න් කරන්න.


ඇසිටයිෂ සහ එේසයිම A



්ක්සපලෝ ඇසිපට්ට්

1.……………………………………………… 4. ………………………………………………….
 ඇසිටැෂඩිහයිඩ්
 H2O / ජලය
2.………………………………………………
5. …………………………………………………


එතිෂ මධයසාරය

3.………………………………………………

5 X 2.5 = 12.5

iii a. D ්රියාවියේේ දී සි අදුවන ප්රධාාන සි අදුී ් 3 ්  ියයන්න


්ක්සිහරයය වු සහ එේසයිම ්ක්සිකරයය වීම



ඉපලක්ප්රෝන, වාහක පරේණියක් ්ස්පසේ ගමේ ිරරීම

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 පප්රෝපටෝන පපො පය
……………………………………………………………………………………………………………….
 ATP සශෛ්පෂණයය එන ්ක්සිකාරක පපොස්පපොරයිකරකරයය
3 X 2.5 = 7.5
……………………………………………………………………………………………………………….

b. A හා C ්රියාවියේේ දී Z සෑේදන්ේන් ේකේසේ ද?


උපස්තර පපොස්පපොරයිකරකරයය

1 X 2.5 = 2.5
……………………………………………………………………………………………………………….

(B) ටහත දී ඇ්ේ් සජීී  ටදාර්ාවල හුවන ේප්ර ටීන න කිහිටයකි.
 හිේ ග්ේල බීන්
 සි අෂ් ේප්ර ටීන න
 ඉමියුේන ග්ේල ිතයුියන්  ේය ග්ේල බීන්
i. ටහත ේප්ර ටීන න කවර වයුහ ආකාරය්  දරයි ද?
(a). සි අෂ්  ේප්ර ටීන න

 ේකරන්න්

 ද්ිසතීක පප්රෝටීන න / ද්වීතික වයුහය / බීටා ලිලිතල වයුහය
………………………………………………….
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 චාුළර්ත වයුහය
………………………………………………….
 තෘතීක වයුහය
………………………………………………….

(b). හිේ ග්ේල බීන්
(c). ේය ග්ේල බීන්
ii

3 X 2.5 = 7.5

ේකරන්න් ේප්ර ටීන නේේ වයුහ ආකාරය ටව්වා ගැනී ට වැදග්වන රසායිරක
බන්ධාන වර්ගය කු ්  ද?


1 X 2.5 = 2.5

H කේධන

……………………………………………………………………………………………………………….
iii

ඉමියුේන ග්ේල ිතයුලීන් කවර ේප්ර ටීන නයට අය් ේ.ද? මහි කෘතය ියයන්න


යරක්ණක පප්රෝටීන න

ේප්ර ටීන න වර්ගය

- ……………………………………………………………….

කෘතය

 යගේුළක අශශු ඉවත් ිරරීම හා ිසනාෛ ිරරීම
- ……………………………………………………………….
2 X 2.5 = 5

iv

ඉහත දී ඇි  ේප්ර ටීන න සංශනේෂයයේේ දී සජීී  සසලය්  ුනලදී සෘව ව දායක
වන බහු අවයවික සංේය ගය කු ්  ද?


RNA

1 X 2.5 = 2.5

……………………………………………………………………………………………………………….
v. ඔබ ඉහත iv දී දැ් වු බහු අවයවිකය තැනී ට සහභාගී වන
a. ුියක ඒකකය කු ්  ද?


රයිපකොනියුක්ලිපයෝටයිඩය

1 X 2.5 = 2.5

……………………………………………………………………………………………………………….
b. ඔබ දැ් වු v.a. හි ුියක ඒකකය ටවි න තව් සංේය ග 02 ්  ියයන්න.
……………………………………………………………………………………………………………….
ATP / ADP / AMP

2 X 2.5 = 5
……………………………………………………………………………………………………………….
NAD+ / NADP+ / FAD

(C) i. අන්ී ් යයක විශාලන බලය යු ේවන් හදුන්වන්ේන් කු ් ද?
……………………………………………………………………………………………………………….
ප්රතිබි කපේ ිසෛාලත්වය වස්ුළපේ සතය ිසෛාලත්වයට දක්වන අු පාතය 1 X 2.5 = 2.5

ii සංයු් ත ආේල ක අන්ී ් යයක උටරී විශාලන බලය කීය ද?
1 X 2.5 = 2.5

 X 1000
……………………………………………………………………………………………………………….
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iii . ආේල ක අන්ී ් යය සදහා තාවකාියක කදාව්  ිළිතේයල කිරීේ්දී නැංවු් ාධාය් 
භාවිතා කේෂ ඇයි ?
1 X 2.5 = 2.5

 නිදර්ෛකය ිසජල වීම වැලැක්වීමට
……………………………………………………………………………………………………………….

iv. සසලවල අභයන්තර ුක් ය වයුහය අධායනය සදහා භාවිත කරන අන්ී ් යය හා
ස්බන්ධාව ිළිතුනු  සටයන්න.
(a). ේ

අන්ී ් ය වර්ගය කු ්  ද?

……………………………………………………….
ස පප්රේණය ඉපලක්ප්රෝන අේවීක්ණය

(b). ිරදර්ශකය වර්ය ගැන්ී  ට ේය දන්ේන් කවර්  ද?

………………………………….
කැර පලෝහ

සැකසු ුළනි නිදර්ෛකයක් හරහා
(c). ේ හිදි භාවිතා කරන මූලධාර් ය කු ්  ද?  නිදර්ෛකපයේ
……………………………………………….
ඉපලක්ප්රෝන ධාරාවක් ගමේ කරවා

…………………………………………………



ප්රතිබි
කය තිරයකට ගැනීම
………………………………………………….

4 X 2.5 = 10

v . ුකනයයනන්ක සසලයක ටහත දී ඇි  කාර්යන් ඉුකකිරී ට වැදග්වන වයුහ වල
රසායිරක සංයුි ය කු ්  ද?
(a). සසලය ුනලට හා ිළටතට ද්රවය හුව ාු ව ටාලනය කරන
2 X 2.5 = 5

 පපොස්පපොලිපිඩ
 පප්රෝටීන න හා කාපකෝහයිපඩ්ට
……………………………………………………………………………………………………………….

(b). ේප්ර ටීන න සංශනේෂයය ධායසනාානය ේලස ්රියා කරන
1 X 2.5 = 2.5

 rRNA හා පප්රෝටීන න
……………………………………………………………………………………………………………….
 ටිබියුලිේ
(c). වර්ය ේ්ධහය චලනය ……………………………………………….

1 X 2.5 = 2.5

vi . ප්ලාසන ේෙසන ාටා / ප්ලාසන බන්ධා යු  ේ නවා ද?


යාකද ෛාක ශසල වල ශසල බිත්ති හරහා දිපවන අේවීක්ෂීය ද්වාර



යාකද ෛාක ශසල වල ශසල ප්ලාස්ම යාකරන ජීවී ෛාක ප්ලාස්ම ස කේධක

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
2 X 2.5 = 2.5
උටරී 40 X 2.5 = 100
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3.(A) ඔබ අධායනය කල සුනන් කීට ේදේනකු ටහත දී ඇත.
A

B

C

D

E

i. ඉහත ජීී න් අය් වන වංශ න් කරන්න
ජීවියා
වංශය

නිඩාරියා
A
……………………………………………………….
 යත්රපපෝඩා
B
……………………………………………………….

එකයිපනොඩප
ටා
C
……………………………………………………….
 ……………………………………………………….
පමොලුස්කා
D
 පකෝපඩ්ටා
E
……………………………………………………….
ii. ේ

5 X 2.5 = 12.5

සුනන් අතරින් A හා C හි දැකිය හැකි ස ාන බාහිර ල් යයය්  ියයන්න


අරීය සමමිතිය / මුඛය පමයක් දැරීම

…………………………………………………………………………………………………………….
iii . (a) ේ

සුනන් අතර කයින්නී ය බහියනසැකිෂල හා චූර්නීභූත බහියනසැකිෂල්  දරන

ජීී න් කවුද ? න් කරන්න


ඉස්සා

කයිටීන නී ය බහියනසැකිෂල

………………………………………………………………

චූර්නීභූත බහියනසැකිෂල

 අටපියෂලා
………………………………………………………………
2 X 2.5 = 5

(b) ඉහත ජීී න් අතර අන්ත:සැකිෂල්  දරන ජීී යා / ජීී න් න් කරන්න
 පමෝරා
 භශගුර පසිනෂලා
2 X 2.5 = 5
……………………………………………………………………………………………………………….

iv. ඔබ ඉහත iii (b) හි හදුනාග් ජීී න්ේග් අන්ත: සැකිියවල ප්රධාාන ේවනසනක ් 
ියයන්න
 පමෝරාපග් අේත:සැිරෂල කාටිපෂජමය වීම.
……………………………………………………………………………………………………………….


භශගුර තාරකාවාපග් කැෂසිය කාකපේට් තල තිබීම

2 X 2.5 = 5
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v. Aහා B ේග් සනනායු ට්ධධාි වල ප්රධාාන ේවනසනක ්  ියයන්න.


A පග් මධය ෛ්පෂණය ුළල ිනලි ඇති ස්නායු ජාලයක් ඇත.



B පග් මධය උදරීය නන ස්නායු ර්ජුවව හා පුර්ව පකලවපර් පෘණ්ටීන යව ඇති

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
ගැශිනයා යුගල

2 X 2.5 = 2.5

vi. ටහත දී ඇ්ේ් Animalia රාජධාාිරේේ ජීී න්ේග් ද් නට ලැේබන වයුහ කිහිටයකි.
ඒවා දරන්ේන් කු න වංශේේ ජීී න් ද? කාර්යය්  බැගින් ියයන්න.
වංශය
(a) දංශක ේක යනඨ
(b) ේර්ත්රිකාව
(c) ේ වුල

කාර්යය



නිඩාරියා.
 ිසපලෝපිකයේපග් යරක්ණාව / පගොදුරු අඩපන කර
………………… ……………………………………
අෂලා ගැනීම



පමොලුස්කා



 කාහිර සශපසේචනය
ඇනකරඩා
………………… ……………………………………

 ෛාක පකොටස් සූරා ගැනීම
………………… ……………………………………
6 X 2.5 = 15

(B) i. සජව ටරියා ේේ භූ විදයා් ක ඉේය නයකි Phanerazoic. ම ඉේය නේේ යුග ුනන
වයස වැඩිවන ිළිතේවලට සදහන් කරන්න.


සිපනෝපසොයික්

මිපසොපසොයික්

පප්ලිපයෝපසොයික්

……………………………………………………………………………………………………………….
1 X 2.5 = 2.5

ii. ටහත දී ඇි  සි අදුී ් අතර ටැනේර ේස යි්  ඉේය නේේ වර්ත ාන යුගේේ දී සි අදු
ේන වුේේ කවර්  / කවර ඒවා ද? ඒවා යන්න් ඉර්  අදින්න.
(a) ේබ ේහ ප්රයිේ්ටා කා්ඩෙ ස්භවය
(b) ් ෂීරටායින්ේග් ස්භවය
(c)

ානව පුර්වජයාේග් ආර්භක අවසනාා ඇි ී 

(c) සපුයනට ශාකවල ස්භවය හා විවිධාාංගීකරයය
(c) අසනථික ුකන් හා ුෂ ේටට්රාේට ොවන් විවිධාාංගීකරයය
3 X 2.5 = 7.5

iii. ඔබ ඉහත ේත රාග් සි අදුී ් සි අදු වුේේ ටැනේර ේස යික ඉේය නේේ කවර යුගයකද
සදහන් කරන්න. ඉංග්රීසි අ අ් යරය ේය දා ිළිතුනු  ියයන්න.


b (මිපසොපසොයික් යුගය)



c (මිපසොපසොයික් යුගය)

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
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 d (පප්ලිපයෝපසොයික යුගය)
……………………………………………………………………………………………………………….
3 X 2.5 = 7.5

iv .ජීී න් නා කරයේේ දී ේට දු න් භාවිතය වයාකූල ල වන්ේන් ඇයි? ේහේුන 2 ්  ියයන්න.


පපොදු න භාණාව අු ව පවනස් වීම

……………………………………………………………………………………………………………….
 අදහස් කරන ජීිසයාපග් වර්ගය නියමාකාරපයේ පිළිබිඹු පනොවීම. / ජාතයේතර පලස
……………………………………………………………………………………………………………….
පිළි පනොගැනීම.

2 X 2.5 = 5

v. (a) කැේර ලසන ලීිරයසන විසි අන් ඉදිරිට් කරන ලද නා කරයය කු ්  ද? හදුන්වන්න.


ද්ිසපද නාමකරයය

……………………………………………………………………………………………………………….
 ජීිසපයකුට නන නාමයක් හා ිසපෛේණ නාමයක් පලස පද පදකිරේ යුුළ නාමයක් ලකා
……………………………………………………………………………………………………………….
ී ඇත.

2 X 2.5 = 5

(b) ශ්රී ලංකාේ. දිවියාේග් විදයා් ක නා ය ජාතයන්තර නීි  වලට අු ව ියයන්න.
 Panthera pardus kotiya / Panthera pardus
……………………………………………………………………………………………………………….
1 X 2.5 = 2.5

(C) i.

ජීවිේයකුේග් ශ් ි ය යු ේවන් හැදින්ේවන්ේන් කු ්  ද?
……………………………………………………………………………………………………………….
ජීිසපයකුට ය ිරසි කාර්යක් ිරරීප හැිරයාව
1 X 2.5 = 2.5

ii .

ශ් ි ය භාවිතා කරමින් සජීී  සසල ුනල සි අදුවන ටරිවෘතීය ප්රි ්රියාව්  සදහන්
කරන්න
 ුකර්යාේල කය
……………………………………………………………………………………………………………….
6CO2 + 6H2O
C6H12O6 + 6O2
2 X 2.5 = 5

iii. සජව රසායිරක ප්රි ්රියා උ්ේප්රක ේලස ්රියාකරන්ේන් මන්සයි යි. මන්සයි
ගින් ම ප්රි ්රියාවල ේ.ගය වැඩි කරන්ේන් ේකේසේ ද?
……………………………………………………………………………………………………………….
ශජව රසායනික ප්රති්රියාවක් සදහා අවෛය ස්රියන ෛක්තිය අකිිරරීපමේ
1 X 2.5 = 2.5

iv. ප්රභාසංශනේෂයක ශාක සසලය්  ුනල සි අදුවන ටරිවෘතීය ්රියා කීටය්  ටහත දැ් ේ..
ුකදුුක ටද ේය දා ම ප්රි ්රියා ස්ර්ර්ය කරන්න.
 O2
(a) RuBP + ……………..

PGA + ේට සනේටගලයිේක ේෂට්
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(b) PEP + CO2

 ්ක්සපලෝ ඇසිපට්ට්
……………………………………………

පයිරුපේට් + ATP
(c) ………………….

PEP

3 X 2.5 = 7.5

v .ඉහත දැ් වු (a) හා (b) උ්ේප්රේරයය කරන මන්සයි ේ නවා ද?
 Rubisco
(a) ……………………………………………………………………………………………………………….
 PEP කාපකොක්සිපෂස්
(b) ……………………………………………………………………………………………………………….
2 X 2.5 = 5
40 X 2.5

4.(A) i.

= 100

ටහත දී ඇ්ේ් ඔබ ජීව විදයාගාරේේ දී භාවිතාකරන උටකරය ේදකකි.

Y

X

i. X හා Y උටකරය හදුනාගන්න.
 ෛ්වසනමානය
X ……………………………………………………………………………………………………………….
 අවුඩස්පග් මයිපරෝබියුපරට්වව
2 X 2.5 = 5
Y ……………………………………………………………………………………………………………….

ii.ටරි් යයාගාරේේ දී කවර්  අධායනය සදහා ේ

උටකරය භාවිතා කේෂ ද?

 ෛ්වසන ීඝ්රතාවය පසවීම / ප්රපරෝහනය වන මුශ බීජ වල ෛ්වසන ීඝ්රතාවය පසවීම
X ……………………………………………………………………………………………………………….
 නිදහස් කරන O2 පරිමාව පදන කරගනිමිේ ප්රභාසශෛ්පෂණය ීඝ්රතාවය පසවීම
Y ……………………………………………………………………………………………………………….
2 X 2.5 = 5

iii. X හා Y ඇටී ේ් දී ඔබ ේය දාග් ජීී  ිරයැදි ේ නවා ද?
 ප්රපරෝහනය වන මුශ බීජ / ප්රපරෝහනය වන බීජ
X ……………………………………………………………………………………………………………….
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 ජලජ පැලෑටියක් / Hydrilla ෛාක කැකලි / Elodea
Y ……………………………………………………………………………………………………………….
2 X 2.5 = 5

iv ිළටකරන O2 ටරි ාව ේස යා ගැනී සදහා X උටකරයය අටවා ගැනීේ් දී භාවිතා කල
ද්රවය හා උටකරය ේ නවා ද? ( ේය දා ග් සජීී  ිරදර්ශකය හැර)
 KOH ද්රාවය
 ුවවලන නළයක්
 ිසරාම නටිකාවක්
……………………………………………………………………………………………………………….
 වැස්ලිේ
……………………………………………………………………………………………………………….
පතදකි ුළලාව
 ජල තාපකය
6 X 2.5 = 15

v. Y උටකරයය භාවිතා කර ටාඨාංක ලබා ගැනීේ් දී ඇි  විය හැකි ේද ය වල් වා
ගැනී ට ගත හැකි පුර්ව උටාය ාර්ග 2 ්  හා මයින් වල් වා ගත හැකි ේද ය 2
ියයන්න.
පුර්ව උටාය ාර්ග

වල් වාගත හැකි ේද යය



පරික්ණය නළපේ ජලය පැයක් වාතනය ිරරීම 

පිට කරන O2 ජලපේ දිය වීම වැලැක්වීම





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

CO2 සාේද්රයය ීමාකාරි පනොවීම.

පරික්ණය නළපේ ජලයට වැඩි පුර NaHCO3
……………………………………………………………………………………………………………….

එකුළ ිරරීම
පරික්ණයයට ප්රථම සකේද්රාවයයිරේ
 පෘණ්ටික යතතිය අකිිරරීම./ වාබුබුලු ලිීම
……………………………………………………………………………………………………………….
උපකරයය පසේීම එකුළ ිරරීම
වැලැක්වීම



6 X 2.5 = 15

(B) i. ටහත දී ඇි  ටද හදුන්වන්න
(a) ස ප්රභව / ස ජාත වර්යේ්ධහ

 ද්ිසගුය ශසලයක නයණ්ටිපේ ඇති ූපපීයව
-………………………………………………………….

සමාන වර්යපද්හ
 සමප්රභව වර්යපද්හවල සපහෝදර පනොවන වර්යපද්හශෛ අතර
-………………………………………………………….
පකොටස් හුමවමාරුව

(b) අවතරයය

2 X 2.5 = 5

ii ටහත දී ඇි  ඉේෙහි වර්යේ්ධහයක ේක ටසන න් කල රූට සටහන්  අදින්න.
වර්යේ්ධහාංශ

ඇලීල

කයිනටේක රය

ේසන්ේට්ර මියරය

5 X 2.5 = 12.5
වර්යේ්ධහය
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iii ප්රේ.ිකක සංයුි ය ේවනසන ේන ී  සනාායිව ටව්වා ගැනී ට න් සි අදුවිය යු්ේ්
කවර විභාජකය්  ද?
……………………………………………………………………………………………………………….
අු නන ිසභාජනය
1 X 2.5 = 2.5

iv. සසල විභාජනේේ දී ප්රේ.ිකක සංයුි ය ේවනසන ී  ට හැ් ේ්  ේකේසේ ද?


ඌනන ිසභාජනපේ සිදුවන අවතරයය



ඌනන ිසභාජනපේ සිදුවන ස්වාධීන සශරචනය

……………………………………………………………………………………………………………….
2 X 2.5 = 5
……………………………………………………………………………………………………………….

v.ප්රාග් නයයනන්ක ජීී න්ේග් ප්රේ.ිකක ද්රවය ුකනයයනන්ක ජීී න්ේග් ප්රේ.ිකක ද්රවය වියන්
ේවනසන වන්ේන් ේකේසේ ද? ( කු ණු ුනන්  ියයන්න)
……………………………………………………………………………………………………………….
ප්රාග්නයණ්ටික ජීවීේපග් වෘතාකාර DNA අණු ඇති අතර සුනයණ්ටික ජීවීේපග් පර්ීය
DNA තිබීම

……………………………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………………….
ප්රාග්නයණ්ටික ජීවීේපග් ප්රපේණි ද්රවය ශසල ප්ලාස්මපේ නිදහපසේ පිහිටයි. සුනයණ්ටික
ජීවීේපග් ප්රපේණි ද්රවය නයණ්ටිපේ පිහිටයි

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
ප්රාග්නයණ්ටික ජීවීේපග් සතය වර්යපද්හ නැත. සුනයණ්ටික ජීවීේපග් සතය වර්යපද්හ ඇත.
3 X 2.5 = 7.5

(C) i. ටහත දී ඇි  ජීී න්ේග් ේට යය ක්ර ය කු ්  දැයි ද් වන්න.
 මිර පපෝෂී
(a) .Euglena
-…………………………………………………………………………………
 ිසණමපපෝෂී
(b). Agaricus
-…………………………………………………………………………………
 ප්රභාස්වයශපපෝෂී
(c ). Sargassum -…………………………………………………………………………………

3 X 2.5 = 7.5

ii. Agaricus අය්වන රාජධාාිරේේ ජීී න්ේග් ිරරාවාර සංසසියක සසල දරන චල
සසල ේන සාදන වංශය කු ් ද?


Zygomycota

1 X 2.5 = 2.5
……………………………………………………………………………………………………………….

iii .ඔබ ඉහත හදුනාග් වංශේේ ජීී න්ේග් ියංගික ප්රජනනේේදී සි අදුවන ප්රධාාන ්රියාදා ය
කු ්  ද?


ූපපීයව සමාන ජේමාු  ධානි පදකක ප්ලාස්මපයෝගය හා නයණ්ටිපයෝගය සිදුවීම.

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
ප්රතිපරෝි  ෛක්තිමත් වයුහයක් වන සශපයෝගාු ධානිය සෑීම
……………………………………………………………………………………………………………….
පරිසර තත්ව හිතකර වු ිසට සශපයෝගාු ධානිය ුළල ප්රපේණිකව
3 X 2.5 = 7.5
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iv.ටහත දී ඇි  ල් යය සදහා උදාහරය වන දිලීර ඝනය්  න් කරන්න.
 Aspergillus
(a) .අසනකසය ුනල බීජාු  සාදයි -………………………………………………………………………
 Agaricus
(b). ප්රු, ්ධවිනයයනන්ක වර්ධාක ුකත්රිකා දරන බැීඝඩිය සාදන -…………………………………
 Chytridium / Allomyces
(c ). කශිකා සහිත චල බීජාු  සාදන - …………………………………………………………………

3 X 2.5 = 7.5

v. Euglena ේප්ර න්සනටාේවකි. අේන්  ේප්ර න්සනටාවන්ේගන් Euglena ේවනසන වන ප්රධාාන
ල් යයය කු ්  ද?


ෛාක හා සතත්ව ලක්ණය දැරීම / මිර පපෝි  වීම

1 X 2.5 =2.5

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

රචනා ප්රෛ්න
05. (a) පූටිකාවක් යු  කුමක් දැයි හදුේවා K+ සේදය භාිසතපයේ පූටිකා ිසවෘත වීප හා
වැීප යාේත්රයය පකටිපයේ ිසස්තර කරේන.
1.පුන්කාව්  යු  ඇරී ට වැීඝ ට හැකියාව ඇි 

2.ශාක ට්රවල සහ කදන්වල අිළචර් ේේ ිළහින්

3.ටාලක සසල වියන් වට වු

4.අන්ී ් ෂීය සි අදුු  ේ..

K+ සයේදය
5.දිවාකාලේේදී ටාලක සසල ගින් යාබද අිළචර්මීය සසල වියන්
7.ේ් ිරසා ටාලක සසල වල ජල විභවය අඩුේ..
ුනලට
9.ආස්රැි ය ුනිතන් ජලය ඇුනළු ේ..

6.සක්රීයව K+ ලබා ගනී.

8.මවිට අවට ිළහින් අිළචර්මීය සසල වියන් ටාලක සසල

10.ේ හි ප්රි ලලය්  ේලස ටාලක සසල වල ශුනතා පීෙනය වැඩිේ..

11.ේ් ිරසා ර්න්කා විවෘත ේ..
12.K+ ටාලක ටාලක සසල ුනලට ලබා ගැනී ට අවශය වන ටරිවෘතීය ශ් ි ය ATP ේලස අවශය ේ..
13.ටාලක සසල වල සි අට යාබද අිළචර්මීය සසල වලට K+ ටරිවහනය ේ..
14.මවිට ටාලක සසල වල ශුනතාවය අඩුේ..

15.ටාලක සසල ුනිතන් බහිරාස්රැි ය ගින් ේ ය සි අදුේ..

(b). උත්ස්පේදන ීඝ්රතාවයට කලපාන සාධක දක්වා පකටිපයේ පහදේන.
16. ආේල ක තී.රතාවය

17. සා ානය ේයන් ර්න්කා ආේල කේේ දී විවෘත වන අතර
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18.අදුේර්දී වැසි අ යයි.

19. ආේල ක තී.රතාවය වැඩි ී  ් ස ග උ්සනේ.දන ීඝ්රතාවය වැඩිේ..

20. උයනය්වය 21. උයනය්වය ඉහල යන විට ට්ර ධාය සසල වියන් ජලය වායනට ී ේ් ීඝ්රතාවය වැඩිේ..
22. ේ හි ප්රි ලලය ේලස ශාක ට්රය අවට වායුේග ලේේ ජලය වායනට ී ේ් සි අ්රතාවය වැඩිේ..
23. මවිට ශාක ට්රය අවට වායුේග ලය ජල වායනට වියන් සංතෘප්ත ේ..
24. උයනය්වය වැඩි වු විට ශාක ට්රේයන් ිළටත ිළහින් වාතේේ සාේප්් ය ආද්රතාවය අඩුකරයි.
25. ේ් ්රියා ේදක ිරසා ශාක ට්රය හා බාහිර වායුේග ලය අතර ජල අු වල විසරය අු ක්ර යය ඉහල නංවයි.
26. මවිට විසරන ීඝ්රතාවය වැඩි ේවයි.

27.ආද්රතාවය

28. ශාක ට්ර අවට ආර්ද්රතාවය අඩුී  උ්සනේ.දන ීඝ්රතාවය වැඩි කරයි.
29. ආද්රතාවය වැඩිවිටදී බාහිර වායුේග ලේේ ජල වායනට සාන්ද්රයය ඉහ යන ිරසා විසරය අු ක්ර යය අඩු ී 
උ්සනේ.දන ීඝ්රතාවය අඩුේ..
30. ුක ේග් ේ.ගය
31. ගලායන වාතය ත්ව යටේ් වාතය ගින් විසරය කවච ඉව් කරන ිරසා උ්සනේ.දන ීඝ්රතාවය වැඩිේ..
32.ටාංශු ද්රාවයේේ අෙං ප ප්රේය ජය ජල ප්ර ායය
33. ටසන වියළී ් ස ග ජල අණු ටසන අංශු ස ග බැදී ටවි න ිරසා ටේසේ ප්රේය ජය ජල ප්ර ායය අඩු කරයි.
34. මවිට ටාංශු ද්රාවයේේ සාන්ද්රයය වැඩිී  ජල විභවය අඩුේ..
35.ේ හි ප්රි ලලය්  ේලස ශාකය ුන ට අවේශ යයය කර ගන්නා ජල ප්ර ායය අඩු ේ..
36. මවිට උ්සනේ.දන ීඝ්රතාවය අඩුේ..
37.ටාංශු ද්රාවරයේේ සි අට ශාක ේ්ධහය ුනිතන් බාහිර වායුේග ලය ේත්  ටවි න ජල විභව අු ක්ර ය අඩුී 
ේහේුනේවන්
38. ශාකය පුරා ජල ටරිවහනේේ දී ජල අු වලට වැඩි ප්රි ේර ධායකට ුහුය දී ට සි අදුේ..

38 x 4 = 150
6 a.ිසභාජක පටක වල ලාක්ණණික ලැයිස්ුළ ගත කරේන.
1. සජීී  සසල ේ..
අවකාශ අඩුයි

2. ස විශනක්ිතක / ද වශේයන් ේග ලාකාර සසල ේ.. / අන්තර් සසලීය

3. වයුහ ය හා කෘතය ය ේලස විේශේයයය ී  නැත.

4. ධායගත කැපී ේටේනන නයයනන්ය්  ඇත.

5. ඝන සසල ප්ලාසන ය්  ඇත. / සනථීර රි් තක ද් නට ේන ැත.
6. ප්ර පයනය ී  ට හැකියි

7. යිටේක න්ඩ්රියා විශාල වශේයන් දැකිය හැකියි

b. පිහිටීන ම අු ව ිසභාජක පටක වර්ග කර ෛාක ප්රපරෝහයක ප්රාථමික වර්ධනය ිසස්තර කරේන.
1. වර්ග 03 කි.

2.අග්රසනා විභාජකය

3. කද හා ුල අග්රසනාේේ ඇත.

4. ටාර්ශවික විභාජකය.

5. කායනටීන ය ශාක වල ද් නට ලැේේ.

6.ටාර්ශවික විභාජක වර්ග ේදකකි.
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7. සනාල කැ්ිතය හා

8. වෂක කැ්ිතය

10. වලයාකාරව සකසන ී  ඇත.

9. සනාල කැ්ිතය තිර සසල සනතරයකි.

11. ප්රාාමික ප්ේල ය හා ප්රාාමික සශල අතර ිළහිටයි.

12.වෂක කැ්ිතය සෑදී ඇ්ේ් කේ්ධ බාහිකේේ ිළටි න් ිළහින් සසල සනාරය්  හා
13. ුේෂ ටරිචක්රේේ ිළටි න් ිළහින් සසල සනතරය විභාජන හැකියාව ලබාේගනය.
14. අන්තරසනා විභාජකය.

15. ටර්ව වල හා ට්ර ටාදේේ ටාුල ිළහිටයි.

16. කේ්ධ ටවි න අග්රසනා විභාජක වල ්රියාව ිරසා කේ්ධ ප්රාාමික වර්ධානය සි අදු ේ..
17. කේ්ධ ප්රේර හාග්රය කේ්ධ අග්රේේ ිළහින් ුබේුබලාකාර හැෙය්  සහිත සසල සනකන්ධායකි.
18. ශාක කේ්ධ ප්රේර හාග්රය ගින් මක දිශාවකට ට ය් 
19. අු නය ගින් නව සසල මකුන කරයි.
20. ම සසල දි් ී 

ගින් ශාක කේ්ධ දි් ී  සි අදුේ.. / උස ේ..

21. ේ ය කේ්ධ ප්රාාමික වර්ධානයයි.

22. ේ

22. ප්රාාමික වර්ධානය ්රියාවිය 03 කි.

23. සසල විභාජනය.

25. සසල ටරිනත ී  .

26. ේ

ගින් ශාක කේ්ධ ප්රාාමික ටටක සාදයි.
24. සසල දි් ී  .

්රියාවිය අෙං ප කලාට මකිේනක අි ිළහිත ී  ටවි ..

27. සසල ටරිනත වන කලාටය ුනලදී සසල වයුහ ය හා කෘතය ය ේලස විේශේයයය ී  සි අදුේ..
28. ශාක කේ්ධ අග්රසනා විභාජකේේ ටැි  ේදේ්  ඇගිිය වැිර ප්රසර ිළහිටයි.
29. ඒවා ුලාකෘි  ට්ර ේ..
31.ේ

30. ම ගින් ට්ර විකසනය ේ..

ුලාකෘි  ගින් කේ්ධ අග්රසනා විභාජකය ආවරයය කර ආර් යා කරයි.

32. මකුනවන සසල දි් ී ේ න් අනුනු ව විේේදනය ේ..

38 x 4 = 152 ( Total = 150)

07. (a) හරිතලවයක සියු වයුහය ිසස්තර කරේන.
අන්තර් ටටල ය අවකාශය
ිළටත ටටලය 70s රයිබේස
ඇුනලත ටටලය
ටංජරය
චක්රීය DNA
රූට සටහනට ලකුණු 8
ටංජර කිකකාව
අන්තර් ග්රැනා ුකසනතර
ග්රැනාව

ිළයනඨ කිකකා
ියිළෙ ේග ියකා
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1.්ධවි උ්තල කාචයක හැෙි ය.
2.්ධවි්ව ටටල ය ඉන්ද්රිකාවකි. / බාහිර හා අභයන්තර ේලස ටටල ේදකකි.
3.බාහිර හා අභයන්තර ටටල ේදක සි අිරදුය.

4.ටටල ේදක අතර ඉතා ටුක අවකාශය ඇත.

5.්ධවි්ව ටටලයට ඇුනලි න් ඇි  තරල ය ේටේදස ටංජරය ේ..
6.ටංජරය ුනල මකිේනකට ස්ේන්ධා ටැතිය ඩි වියන් ස න්විත ටටල ට්ධධාි ය්  ඇත. ම

ඩි තයිලේක යිෙ

ේ...
7.තයිලේක යිෙ ටටල ුනල ප්රභාසංශනේෂයක වර්යක වියන් සෑදී ප්රභාට්ධධාි  ඇත.
8.තයිලේක යිෙ කීටය්  මක්  ත මක්  ේග ු ව්  ේලස ඇසි අරි ඇත. මය ග්රැනාව්  ේලස හදුන්වයි.
9.ග්රැනා අන්තර් ග්රැනා ුකසනතර ගින් ස්බන්ධා ේ.. 10.ටංජරය ුනල චක්රීය DNA
12. මන්සයි

13.ිළයනට කිකකා

11.70 s රයිබේස

14. ියිළෙ ිතදිි 

(b). වායුේග ලේේ ඇි  CO2 අණුව්  ප්රභාසංශනේෂයයේේ දී C3 ශාකයක ිළයනට අු ව්  බවට
ටරිවර්තනය වන ආකාරය ටැහැදිිය කරන්න.
15.ට ුව වායුේග ලීය CO2 ට්ර ුන ට ර්න්කා හරහා ඇුනළු ේ..
16.ඉන් ටුක CO2 ට්ර ධාය සසල වල ුනිළට ේතත නේේ දිය ී 
17.සසල ටටලය හරහා සසල ුනලට විසරයය ේ..
18.ට්ර ධාය සසල ේලස ඉිර හා සවිවර සසල ිළහිටයි.
19.ඉන්ටුක ට්ර ධාය සසලවල හරිතලව ටංජරයට CO2 ඇුනළු ේ.. / CO2 ිළයනට අණු බවට ට්ී  ටංජරය ුනල
සි අදුේ..
20.CO2 අණුව්  ඔ් සි අහරයය ී  ට ආේල ක ප්රි ්රියාේ. දී ිරටදවන ATP ගින් ශ් ි ය හා NADPH ේය දා ගනී.
21.සි අදුවන ප්රි ්රියා මන්සයි

ගින් උ්ේප්රේරයය ේ..

22.ටංජරය ුන සි අදුවන ප්රි ත්රියා ාලාව කැෂවින් චක්රය නමින් හදුන්වයි.
23.මය ිළයවර ුනනකින් යු් ත ේ..

24.කාේබ ් සි අෂහරයය.

25.ඔ් සි අහරයය

26.RuBP නැවත ඇි  ී  .

27.කාේබ ් සි අෂහරයේේ දී 5C සංේය ගය්  වන RuBP ගින් CO2 ප්රි ග්රහනය කරයි.
28.ේ ය RuBP කාේබ ් සි අේෂසන ඔ් සි අජේන්සන මන්සයි ය ගින් උ්ේප්රයය කරයි. ටංජරේේ ඇත.
29.ේ හිදි ප්රා ලලය 6C අසනාායි ලලයයි. 30.මය ් යිකකව ිතද වැන් 3 C 3- ේට සනේට ග්ියසේර්ට් අණු ේදක් 
සාදයි.
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31.ඔ් සි අහරයේේ දී 3 ේට සනේට ග්ියසේර්ට් අණුව ග්ියසරැෂඩිහයිඩ් 3 ේට සනේප්ට්අණුවකට ිළයවරින් ිළයවර ට්
ේ..
32.ේ හිදි ආේල ක ප්රි ්රියාේ. දී NADPH හා ATP ේය දා ගනී.
33.ිරටදවන G3P ග්ලුේක සන සංශනේෂයයයට පුර්වජය ේලස ්රියා කරයි.
34.3 වන ිළයවේර්දී G3P ේක ටසකින් නැවත RuBP පුනර්ජනනය ේ.. සංකීර්ය ප්රි ්රියා ේරේිකය්  ඔසනේසේ.
35.ේ් සදහා ආේල ක ප්රි ්රියාේ. ිරටදවු ATP භාවිතා ේ..
36.ඉි රි G3Pේහ් ේස සන ීඝිර බවට් ඉන්ටුකව

37.ිළයනටය බවට් ට් ේ..

උටරී

36 x 4 = 144 + D – 8

150

08. (a) පකෝපඩ්ටා වශෛපේ වර්ගවල ලාක්ණණික ලක්ණය සැිරෂල, හම, සශචරය
වයුහ, ෛ්වසන වයුහ, ප්රජනනය, පද්හ උණ්යත්වය ඇසුරිේ ිසස්තර කරේන.
ේක ේඩ්ටා වංශේේ වර්ග වු ේේ
1.Chondricthyes

2.Osteichthyes

5. Aves හා

6. Mammalia ය.

3. Amphibia

4. Reptilia

Chondricthyes ජීී න්ේග්.
7.සැකිෂල කාන්ේෂජ ය ේ..

8.හ රළු ේක රල වලගින් ේ්ධහය වැසි අ ඇත.

9.සංචරය වයුහ වන්ේන් වරෂය

10.ශනවසන වයුහ - ජල් ේල

ිළධාානයකින් ේන වැුකු 

11.ප්රජනනය - අභ්ඩතර සංේසේචනය

12.ස හු  අ්ඩෙ ජලාුබජය

13.ස හර අ්ඩෙජ ේහ ජලාුබජය

14.ේ්ධහ උයනය්වය චල තාපී ේ..

Osteichthyes ජීී න්ේග්
15.සැකිෂල අසනථි ය ේ..

16.හ ටැතිය අසනථික කංකතාභ හා චක්රාකාර

17.ේක රෂ වියන් ේ්ධහය ආවරයය ී  ඇත.

18.සංචරය වයුහ - වරෂය

19.ශනවසන වයුහ - ිළදානයකින් වැුකු  ජල් ේල
21.බාහිර සංේසේචනය

22.අ්ඩෙජ ේ.

ේ..

20.ප්රජනනය - අභයන්තර හා
23.ේ්ධහ උයනය්වය - චලතාපී ේ..

Amphibia ජීී න්ේග්
24.සැකිෂල - අසනථි හා කාන්ේෂජ ය ේ..
25.ේ්ධහ ආවරයය - ුනිර ේත් ස කින් ආවරයය ී  ඇත./ ේක රේට ුන ේන ිළහිටයි.
26. සංචරය වයුහ- ස හු න්ට ගා්රා ේන ැත
28.ශනවසන වයුහ - බාහිර ජල් ේල

27.ස හු න් සි අ.ටාවුන් ේ..

/ ේ්ධහ ආවරයය / ේටනහළු

29.ප්රජනනය ( ේබ ේහ ) බාහිර සංේසේචනය

30.වාසසනාාන - මිරිදිය හා ේභෞමික
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31.ේ්ධහ උයනය්වය - චලතාපීය.
Reptilia ජීී න්ේග්
32.සැකිෂල - අසනථි

33. හ

- ේකරන්නී ය ශෂක වියන් ආවරයය වු ස

34.සංචරය වයුහ - ඇගිිත සහිත ගා්රා

35. ශනවසන වයුහ - ේටනහළු

36.ප්රජනනය - අභයන්තර සංේසේචනය

37. වාසසනාාන - ජලජ හා ේභෞමික 38.ේ්ධහ උයනය්වය - චලතාපීය

Aves ජීී න්ේග්
39.සැකිෂල - වාත කුටීන ර සහිත අසනථි
ී  ඇත.

40.ේ්ධහාවරයය - ේකරටීන නීභවයන වු ිළහාුක ගින් ශරීරය ආවරයය

41.සංචරය වයුහ - පුර්ව ගා්රා ිළයාට් බවට සැකසි අ ඇත.

42.ශනවසන වයුහ - ේටනහළු

43.ප්රජනනය - අභයන්තර සංේසේචනය / කවච සහිත ිත්තර 44. වාසසනාාන - වායව / ජලජ / ේභෞමික
45.ේ්ධහ උයනය්වය - අචලතාපී
Mammalia ජීී න්ේග්
46.සැකිෂල - ප්රධාානව අසනථිේ..

47.ේ්ධහාවරයය - ේර

48. සංචරය වයුහ - පුර්ව හා අටර ගා්රා
සංේසේචනය

49. ශනවසන වයුහ - ේටනහළු

51.වාසසනාාන- ේභෞමික , ජලජ

52.ේ්ධහ උයනය්වය - අචලතාපීය

Any 50 x 3

වියන් ආවරයය ී  ඇත.
50.ප්රජනනය - අභයන්තර

= 150

09. (a) කැක්ටීන රියා අි රාජධානිපේ මුලික ලක්ණය සදහේ කරේන.
1. ප්රාග්නයසනන්කයින්ය / ේප්ර කැරිේය ටාවන්ය.

2. ඒක සසියක ඝනාවාීඝ ේහ ුකත්රිකා ය ේලස වාසය කරයි.

3. ේබ ේහ බැ් ටීන රියා යිේක්ර මීර 0.5 – 5 බ ය විශාල්වය්  ඇත.
4. ේබ ේහ

ය්  සා ානය ටරිසර ත්ව යටේ් වාසය කිරී ට අු වර්තනය ී  ඇත.

5. ේබ ේහ ජීී න්ේග් සසල ිත්ි ය ේටප්න්ේෙ ග්ලයිකෑන් වියන් සෑදී ඇත.
6. ( සසල ිත්ි ය්  ටවි න) ේටප්න්ේෙ ගලයිකෑන් සනාරේේ ඝනක් ප්ර ායය ත බැ් ටීන රියා ග්රැ් ධාන හා
7.ග්රැ් සෘය ේලස වර්ග ේකේර්.

8. ේබ ේහ බැ් ටීන රියා වල සසල ිත්ි ය ඇේලන ුකලු ේට ියසැකරයිෙ ේහ

9.ේප්ර ටීන න වියන් සෑදුු  ප්රාවරයයකින් ආවරයය ී  ඇත.
10. ේබ ේහ බැ් ටීන රියාවල සංචරයය සදහා කෂිකා ඇත.
11. කෂිකා ඉයුකැරිේය ටාවන්ේග් කෂිකා වලට වො ේවනසන ය.
12. ප්ලාසන ටටලයකින් ආවරයය ේන ේ..

13. ් ෂුද්ර නාියකා 9 + 2 වයුහය්  ේන දරයි.

14.ේට යය විවිධා්වය්  ේටන්වයි.

15.සනවයංේට ෂි ේහ

16.විය ේට ෂි

17. ටරිවෘතීය විවිධා්වය්  ේටන්වයි.

18.අිරවාර්ය සනවායු,

19.අිරවාර්ය ිරර්වායු
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20.සවකෂිළත ිරර්වායු

21.් ෂුද්රවාතකාමී.

22. ස හු න්ට නයිට්රජන් ි ර කල හැක.

23. ්ධවික්ඩෙනය ගින් ප්රජනනය සි අදුකර ජිරතයින් විශාල සං,යාව්  ිරටදවයි.
24. ස හු  ියංගික ප්රජනන ක්ර ය්  ේලස සංයුග් නය ේටන්ු ් කරයි.
25. ස හර බැ් ටීන රියා ප්රභාසංශනේෂෂී බැ් ටීන රියා ේලස බැ් ටීන රියා ් ේල ේර පීෂ දරයි.

(b). සූනයණ්ටික හා ප්රාග් නයණ්ටික ශසකරය සශිසධානය අතර මුලික පවනස්ක
සේසේදනය කරේන.
1. ප්රාග් නයයනන්කයින්ේග් සසල විශාල්වය ( විශනක්භය) යිේක්ර මීටර 1 - 5 වන අතර ුකනයයනන්කයින්
යික්රාමීටර 10 – 100 ේ..
2. ප්රාග්නයයනන්කයින් ප්රධාාන වශේයන් ඒක සසියක වන අතර ුකනයයනන්කයින් බහු සසියක ේ.. ( ේබ ේහ
ේප්ර න්සනටාවන්සහ දිලීර හැර)
3. ප්රාග් නයයනන්කයින් වසර ිතියයන 3.5 ස්භවය වු අතර ුකනයයනන්කයින් වසර ිතියයන 1.8 කට ේටර
ප්රාග්නයයනන්කයින්ේගන් ටරියා ය විය.
4. ප්රාග් නයයනන්කයින් ේබ ේහ විට ්ධවික්ඩෙනය ගින් ප්රජනනය කරන (අු නනය හා ඌනනය නැත ) අතර
ුකනයයනන්කයින් අු නනය ඌනනය යන ේදක ේටන්වයි. තර්කුව සාදයි.
5. ප්රාග් නයයනන්කයින්ේග් වෘතාකාර DNA අණුවකි. හිසනේට න ේප්ර ටීන නය ස ග බැදී නැත. සතය වර්ය ේ්ධහ නැත.
ුකනයයනන්කයින්ේග් DNA ේර්ඛීයයි. හිසනේට න ේප්ර ටීන න ස ග ස්බන්ධා ී  නයයනන්ේේ ඇත.
6. ප්රාග් නයයනන්කයින්ේග් 70s රයිේබ ේස

ඇත. ුකනයයනන්කයිනේග් 70s හා 80s රයිේබ ේස

ේදවර්ගය්  ඇත.

7. ප්රාග් නයයනන්කයින්ේග් ඉන්ද්රිකා කිහිටය්  ට ය්  ඇත. ටටල ය ඉන්ද්රිකා නැත. අභයන්තර ටටලය ඇුනලට
නැමී ශනවසනය , ප්රභාසංශනේෂයයය N2 ි රකිරී ට දායකේ.. ුකනයයනන්කයින් විශාල විවිධා්වයකින් යු් ටටල ය
ඉන්ද්රිකා ඇත.
8. ප්රාග් නයයනන්කයින් බැ් ටීන රියා හා සයේන බැ් ටීන රියාවල සසල ිත්ි ය ේප්ප්න්ේෙ ගලයිකෑන් ඇත.
ආකිබැ් ටීන රියා වල ේප්ර ටීන න හා ේට ියසැකරයිෙ ඇත. ුකනයයනන්කයින්ේග් ශාක සසල ිත්ි ය ේසියයුේල සන වියන්
සෑදී ඇි  අතර දිලීරවල කයින්න් වියන් සෑදී ඇත.
9. ප්රාග් නයයනන්කයින්ේග් කශිකා සරල කෂිකා ේ.. ් ෂුද්ර නාියකා නැත. බහිසනසසලීය වයුහයකි. 20nm කි.
ුකනයයනන්කයින්ේග් කශිකා සංකිර්යය ් ෂුද්ර නාියක 9 + 2 වයුහය්  ඇත. අන්ත: සසලීය වයුහයකි. 200nm.
10. ප්රාග් නයයනන්කයින්ේග් සසලීය ශනවසනය මිේස ේස
සි අදුේ..

ුන සි අදුේ.. ුකනයයනන්කයිනේග් යිටේක න්ඩ්රියා ුන

11. ප්රාග් නයයනන්කයින්ේග් ප්රභාසංශනේෂයයය සසලප්ලාසන ටටල ුනල සි අදුේ.. ුකනයයනන්කයින්ේග් හරිතලව
ආශ්රිතව සි අදුේ..
12.ස හර ප්රාග් නයයනන්කයින්ට N2 ි රකල හැක. ුකනයයනන්කයින්ට N2 ි රක කල ේන හැක.
(a) ේක ටසට උටරී 23 X 4 = 92

(b) 12 X 5 = 60

ුලු ලකුණු 92 +60 = 150
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10. පකටි සටහේ ලියේන
a.ශජව රසායනික පරිනාම වාදය
1. ටෘථිවිය ුන ජීවය ස්භවය ී  ඇ්ේ් වසර ිතියයන 3.5 ට ය ේටරය.
2. ඒ සදහා ේට සි අල ගින් සෘව  සා් ෂි සැටේයයි.
3. රසායන විදයාව, භූ ගර්භ විදයාව හා ේභෞි ක විදයාව ටදන් කරග් ිරරී් යය හා ටරි් යය ගින්
4.ටෘථිවිේේ ුෂ කාලේේ සි අදු වු රසායිරක හා ේභෞි ක ්රියාවිය ටදන් කරග් කෂිළත ආශ්රිතව සජව රසායිරක
ටරිනා වාදය ිතහි විය.
5. ේ

වාදයට අු ව ිළයවර 4 ්  ඔසනේසේ ුෂ සසලය ිතහිවිය.

6. ආදි ටෘථිවිේේ ටැවි  වායුේග ලීය සනවභාවය ගින් අකාබිරක අු වියන්
7. ඇ ැයිේන අ්ල

8. නයිට්රජනීය භයන

9. වැිර කුො කාබිරක අු වල සජව සංශනේෂයයය සි අදු ී  ට ටහුකක් සැලීඝ .
10. ඉහත කුො අු  බහුඅවයී කරයය ී 

ගින් කාබිරක හා අු  සෑදී

11. ඇ ැයිේන අ්ල බහු අවයී  කරයය ී 

ගින් ේප්ර ටීන න සංශනේෂයයය ී  .

12. නයිට්රජනීය භසන , ීඝිර හා ේට සනේප්ට් ගින් ිරයු් ියේය්  අ්ල සංශනේෂයයය ී  .
13. කාබිරක හා අු  ටටල ුනල ඇසි අරී

ගින් ප්රා්  සසලය ඇි  ී  .

14. ිරයු් ියේය්  අ්ල සනවයං ප්රි වියත ී ේ් හැකියාව ලැබී .
15. සසලවලට ප්රේ.ිකගත ී ේ් හැකියාව ලැබී .

b. සපුණ්ප ෛාක වල ප්පලෝයම පටකය
1. සනාල ශාකයක ශාක ේ්ධහය පුරා ප්රභාසංශනේෂයය ලල / ද්රවය ටරිවහනය කරන ටටකයයි.
2. සසල වර්ග 04 කි.

3. ේටේන්ර නල ඒකක

6. ප්ේල යමීය තන්ුන වියන් ස න්විතයි

5. ප්ේල යමීය ෘදුසනතර

7. ප්ේල යමීය තන්ුන හැර අේන්  සසල සජීී  ේ..

8. ේටේන්ර නල ඒකක දිගන් නාලාකාර සසල ේ..
10. නයයනන්ය, රයිේබ ේස

4. සහචර සසල

9. ප්රධාාන සන්නයන සසල වර්ගයයි.

, ටැහැදිිය රි් තකය්  හා සසල සැකිෂල්  ද් නට ේන ලැේේ.

11. සසල ප්ලාසන ය ටර්යන්තයට ීඝ ා ී  ඇත.
12. ේටේන්ර නල ඒකක රාශිය්  මක ේට ට දා ය්  ේලස සකසන ී  ේටේන්ර නාලය්  සාදයි.
13. ේටේන්ර නල ඒකක සසල ේදක්  මකිේනක ස්බන්ධා කරන හරසන සසල ිත්ි ය ජිද්ර සහිත තල / ේටේන්ර
තලය සාදයි.
14.සෑ ේටේන්ර න ඒකකයකට ටාර්ශවිකව සහචර සසලය්  ස්බන්ධා ේ..
15.සහචර සසල හා ේටේන්ර නල ඒකක අතර ප්ලාසන බන්ධා විශාල සං,යාව්  ටවි .
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16.සහචර සසල වල කැපී ේටේනන නයයනන්ය්  ඇත.
17.ප්ේල යමීය ෘදු සනාර ප්රාාමික සසල ිත්ි  ට ය්  ඇත.
18. විශාල ධාය රි් තකය්  හා නයයනන්ය්  ඇත. 19. ප්ේල යමීන් තන්ුන ේදේකලවර උෂ දිගන් සසල ේ..
20. ියග්නීභූත වු ්ධවිතීක සසල ිත්ි ය්  ඇත.

(c) සත්ත්ව ශසල වල කහිස්ශසකරය පුරකය
1. ස්්ව සසල වලට සසල ිත්ි ය්  ේන ැි  වුවද විසනතාරයය වු බහිසනසසලී පුරකය් 
ඇත.
2. ප්රධාාන සංඝටක ේදකකි.

3. ග්ලයිේක ේප්ර ටීන න

4. හා සසලය ගින් ස්රාවය කරන කාේබ හයිේරේට අණුය.
5. බහුලත ග්ලයිේක ේප්ර ටීන නය ේක ලැජන්ය. 6. ඒවා සසලය ිළටි න් ඇි වන ශ් ි  ් තන්ුනය.
7. සසලය ස්රාවය කරන ේප්ර න්ේය ග්ලයිකෑන් ගින්
8. ේක ලැජන් තන්ුන දැල්  ආකාරයට බහිසන සසලීය පුරකය ුනල ගිිය ටවතී.
9. ේ හි කෘතය ේලස සසල ටෘයනටය අවට ආර් යක සනතරය්  සෑදී .
10. බහිසනසසලීය පුරකය හා සැකිෂල ස්බන්ධා කිරී
11. සසලේේ යාන්ත්රික හා රසායිරක සංඥා වලට ැදිහ් ී  සසලේේ ්රියාකාරී්වය ේකේරහි
බලටෑ

(උපරීම - 9)
ුළු ලකුණු

(a = 13, b =17, c = 8) 38X 4 = 150
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