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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' Ôùka ;=, isÿjk ffcj úoHd;aul ls%hdjla Wmßu ld¾hCIu;djhlska mj;ajd .ekSug jeo.;a jkafka 
my; ljr Ôù ,CIKh o@       

   

 1' wkqj¾;kh    2'  wdfõKsh yd mßKduh  3' l%uj;a nj yd ixúOdkh 
 4' Woa§mH;djh yd iudfhdackh 5'  j¾Okh yd úlikh  
 

02' Tn wOHhkh l< iÔj mod¾:hl we;s kshqla,sfhdaghsvuh ixfhda. iïnkaOj my; ljr m%ldYh 
i;Hfõo@  

 1'  ish¨u tajdfha rhsfndaia iSks we;'  2'   ish,a,u nyq wjhúl fõ'   
 3'  ish,a,gu m%fõKs lghq;=j,g odhl úh yel'  4'   ish,af,au fmdiafmd vhstiagr nkaOk we;'   
 5'  ish,af,au weäkSka khsg%ckSh NIauh we;'  
 
 

03' YsIHfhl= ¿Ekq wmsp¾óh isúhl l|djla ms<sfh, lr wdf,dal wkaùCIfhka ksÍCIKh lf<ah' tlu 
o¾YK fCIA;%hl § Tyqg wvqu ffi, iaLHdjla ksÍCIKh l< yelafla ñka l=uk wjfk; Wmfk; 
ixl,kfhao@     

   

 1' 5 x 40   2' 5 x 60 3' 10 x 10  4' 10 x 40   5' 10 x 60  
 

04' iqkHIaÀl ffi,hl ma,diaóh bkaøhsld j, rEm igykla my; fõ'  
 rEmfha oelafjk úúO jHqy w;ßka fkd.e<fmk m%ldYh l=ulao@   
 

 1' 𝐴 jHqyh iEfokafka 𝐷 jHqy ;s%;aj 9la jD;a;dldrj ms<sfh, ùfuks' 
 2' 𝐶 yd 𝐸 g jHqy tlaù ffi,h ;=, wka;¾ mg, moaO;s cd,hla idohs'   
 3' 𝐵 ys m¾hka;h wdYs%;j we;sjk wdYhsld uÕska fmfrdlaisfidau 

;khs'       
 4' rla;dkqjl ma,diaufha 𝐹 jHqy we;'  
 5' ffi, úNdck ;¾l=j iE§ug 𝐷 jHqy jeo.;afõ'  
 

05' my; § we;s m%ldYl i<ld n,d ms<s;=r f;darkak'   
a) ffi,fha DNA ixLHdj fo.=K ùu'   
b) m%;súreoaO O%ej lrd j¾K foaydxY .uka lsÍu  
c) iu m%Nj j¾K foay hq.,a iulh fomi wyUq f,i ms<sfh, ùu'  
d) flakaøsld ffi,fha m%;súreoaO O%ej lrd .uka lsÍu' 
 

by; isÿùïj,ska W!kkfha m<uqjk úNdckfha § isÿjkafka ljrlao@  
 1' a  yd b  h'    2' c  yd d  h'    3' b,c  yd d  h'   

 4' b  yd d  h'    5'  a,c  yd d  h'   
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06' tkaihsu iïnkaOj wi;H jkafka ñka ljrlao@    
 1' rhsnfidau mDIaGh u; tkaihsu ixYaf,aiKh fõ'       
       2'  tkaihsu wkq Wmia;r wkqj,g jvd úYd, fõ' 
 3'  wef,diagßl tkaihsu" Wmtall lSmhlska iE§ we;'   
 4'  60 0𝐶  § WIaK;ajfha ñks;a;= 10 la weuhsf,aia tkaihsu mj;ajd .;a úg tys ;s%udk jHqyh fjkiafõ' 
 5'  wef,diagßla tkaihsu j, Wm tall tljr ls%hd;aul fkdfõ'  
 

07' m%Ndixiaf,aIl j¾Kl yd iïnkaOj ms<s.; fkdyelafla my; ljrlao@   
 1' m%Ndixiaf,aIl j¾Kl úiska oDYH j¾Kdj,sfha úúO ;rx. wdhduhkag wh;a Yla;ska taldldÍ f,i 

wjfYdaIKh lrhs'    
 2'  wdf,dalh wjfYdaIKh lrk úg laf,dafrd*S,a wkqj TlaislrKh fõ'       
 3'  uQ,sl j¾Kl jkafka laf,dafrdms,a  𝑎 h'      
 4'  lefrdáfkdhsv j¾Kl m%Nd wdrCIdj o bgq lrhs' 
  5'  m%Nd ixiaf,aIl j¾Kl m%Nd moaO;sj, ixúOdkh ù we;'   
 

08' meiSfï § iEu úgu isÿjkafka"  
 

 1' w;rueÈ M,hla f,i weisge,aäyhsâ ksmoùu'       
 2'  lfndlais,a yrKh'     
 3' wjika yhsv%cka whk m%;s.%dylhd mhsrefõÜ ùu'    
 4'  NADH Ndú;d lrñka TlaisyrKhla isÿùu'   
 5'  𝐴𝑇𝑃 jeh ùula ñi 𝐴𝑇𝑃 ixiaf,aiKhla isÿ fkdùu'   
 

09' my; È we;s Ôùka iïnkaO ksjerÈ ixl,kh f;darkak' 
 
 
 
 
 
 
   
   

Ôúhd m%Ndixiaf,aIl j¾Kl ixÑ; wdydr ffi, ì;a;s øjH mCIu $ lYsld 
A laf,dafrd*s,a 𝑎 yd 𝑐 msYaGh fi,shqf,daia lYsld orhs 

B laf,dafrd*s,a 𝑎 yd 𝑑 maÆßhvka 
msYaGh 

fi,shqf,dia yd 
we,aðksla wï,h 

mCIu we; 

C j¾Kl ke; .a,hsfldcka lhsàka lYsld $ mCIau ke; 

D laf,dafrd*s,a 𝑎 yd 𝑑 msYaGh ffi,ì;a;s ke; mCIu we; 

E j¾Kl ke; msYaGh ffi,ì;a;s ke; lYsld ke; 
 

10' úfYaIhl mej;sh hq;= ,CIKhla fkdjkafka" my; ljrlao@    
 1'  fndfyda ,CIK w;ska tl iudk ùu'    
 2'  fmdÿ mQ¾jchl=f.ka mej; tk taffllhka  tla ùfuka iEfok l=vdu ldKavh ùuhs'      
 3'  wka;rdNs ckkfhka ire cks;hska ìys lsÍu'    
 4'  ,CIK tllska fyda lSmhlska wka Ôú wdldr j,ska fjkia ùu'  
 5'  ksYaÑ; ld,hl ksYaÑ; m%foaYl Ôj;a ùu'  
 

11'   WIaK;ajh > 1000𝐶  jeä mßir ;;a;aj hgf;a iuyrla Ôùkag Ôj;a úh yel' Tjqka i;= ,CIKhla 
jkafka my; ljrlao@     

 

 1'  fmmaáfvda.a,hslEka ffi, ì;a;sh    
 2'  iuyr cdkj, bkafg%dak ;sîu'    
 3'  𝑅𝑁𝐴  fmd,suf¾ia j¾. tlla ;sîu'    
 4'  m%;s Ôjl j,g ixfõ§ ùu' 
 5'  mg, ,smsvj, YdLkh fkdjQ yhsfv%dldnka odu' 
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12' úIu îcdkql;djh" ksoyfia Ôj;a jk îcdkqYdlh" mrdëk ckaudkq 
Ydlh" ffY,ufha jdyskS oeÍu" lshqákSuh WÉp¾u oeÍu 

 fuu ,CIK orkafka my; ljr Ôúhd $ Ôùka o@  
  

A.  Selaginella    B.  Pinus  C.  Gnetum    

D.  Hibiscas   E.  Lycopodium  
 

 1' A, C  yd D  muKs'   2'  C  yd D  muKs'  
 3' A, B, C, D  muKs'   4'  D  muKs'   
 5'  B C, D  yd d  muKs'  
 
13' wjD; îc mqIamhl Èlalv rEmhla my; § we;' fï iïnkaOj tlÕ úh yelafla my; ljrla iuÕo@  
  

 1' fuh úfYaIs; m%frdayhls' 
 2' B -  CIqø îcdkq m;%fõ'  
 3' 𝑎  uÕska wrïNfha § mqIamhg wdrCIdj ,nd fohs'   
 4' ixfiapkfhka miqj 𝐶 M,h njg m;afõ'   
 5' 𝐷 yd 𝐸 u,l w;HjYH fldgia fkdfõ'   
 
14' fldafâgd jxYhg wh;a Ôúfhl= ms<sn|j úia;rhla my;ska oelafõ' zixrpkhg .d;%d orhs'Z m%Odk 

nysi%dù M,h hqßla wï,h fõ' ljpuh ì;a;r ouhs' p,;dmS fõ'  
 

  fï Ôúhd iïnkaOj ;j ÿrg;a i;H jkafka" 
  

 1' foayh wkdl+, fõ'     2'  wNHka;r ixfiapkh olajhs'  
 3' .%kÓ iys; isks÷ yula we;'   4'  yDoh l=àr 04la idohs'  
 5' ófidfidhsl hq,fha iïNjh úh' 
 
15' Aspergillus, Mucor, Agaricus yd Saccharomycies iïnkaOj my; ljrla i;H fõo@ 
 1' ish,a,u idjdr È,Sr iQ;s%ld orhs'   
 2' ,sx.sl m%ckkfha § ish,a,u wka;#îcdkq idohs'   
 3' uDf;dam Ôùkafõ'  
 4' ,sx.sl m%ckkfha §  Agaricus  muKla îcdkqlr ksmojhs'   
 5' Mucor m%ckkfha § yeuúgu m%fõKslj i¾j iu îcdkq ksmojhs'  
 
16' p¾óh mgl moaO;sfha fldgila fkdjkafka my; ljrlao@   
 1' md,l ffi,  2'  wmsp¾óh ffi,      3'  á%fldau   
 4'  uQ,flaY   5'  uDÿia;r ffi,  
 
17'      rEm igyfka olajd we;s Ydl fldgi yd iïnkaOj tlÕ úh fkdyels 

m%ldYh ljrlao@  
      1' wmsp¾óh yd ikd, is,skavrh w;r mQrl mglh uDÿia;r yd ia:q, 

fldakdia;r ffi, orhs'    
      2'  fuys mßpl%hg úNdcl yelshdj we;'      
      3'  wka;#p¾uh ;ks ffi, ia;rhla fõ'     
      4'  ndyslh m%Odk jYfhka wÍh mßjykhg yd ixÑ; ld¾hhg odhl fõ'   
      5'   wmsp¾uh uQ, flaY orhs u;=msg WÉp¾uh fkdorhs'    
 
18' m;%hl mQáld újD; ùug fyda ueiSfï hdka;%khg  n,fkdmdkafka my; ljrlao@     
 

 1' wO#mQál YÍrfha 𝐶𝑂2  idkaøKh     
 2'  mfika ,nd .; yels m%fhdacH c, m%udKh   
 3' md,l ffi,j, wNHka;r ld, ñkqï hdka;%Kh     
 4' uq,aj, yd m;%j, weíiisla wï,h ksmoùu'   
 5' jdhqf.da,Sh w¾ø;djh 
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 19' øjH úNjh - 0.37mpa jq tala;rd Ydl ffi,hla újD; n÷kl we;s ødjH úNjh -0.02 m𝑝𝑎 jQ tla;rd 
ødjKhl .s,ajd ñks;a;= 30 la jid ;enQ úg tu ffi,fha"    

 1' c, úNjh  = - 0.37 𝑚𝑝𝑎   2' mSvk úNjh  = +  0.35 𝑚𝑝𝑎  
 3' mSvk úNjh =  ødjH úNjh     4' c, úNjh   = -  0. 195 𝑚𝑝𝑎  
 5' mSvk úNjh  =  -  0.35 𝑚𝑝𝑎  
 
20' maf,dahu mßixl%uKfha § m%Njhla fukau wmdhkhla f,i ls%hd l< yelafla"  
 

 1' M,    2' wxl=r 3'  ialkaO wdlkaO  4'  l|la    5'  m;%  
 
 

21' iuyr weuhsfkda wï, j, ix>Gl jk" W!k jQ úg ,má m;% j, yß;CIh we;sjk mdxY= ødjkfhka 
wekdhk f,i wjfYdaIKh lrkafka my; ljr uQ,øjHfhka o@     

 

 1' 𝑁   2'  𝑀𝑔  3'  𝐹𝑒    4' 𝑆    5'   𝑀𝑜 
 

22' Ydl kshx wd;;;s j,g Tfrd;a;=§u i|yd úfYaIfhka yev.eiqkq md,k moaO;s orhs' tjeks hdka;%khla 
fkdjkafka my; ljrlao@    

 

 1' weìihska wï,h ixYaf,aIKh yd ksoyia lsÍu jeäùu W;af;ackh'  
 2' mQáld jeiSu isÿ lsÍu'                                    
 3' we;eï Ydl úh,s ld,fha § m;% m;kh isÿ lsÍu'     
 4' iuyr Ydl j, m;% frda,a lsÍu'    
 5' ffi, ma,diau mg,j, ,smsv j, ixhq;sh fjkia lr .ekSu'    
 
23' Ydlj, m%d:ñl j¾Okh yd oaú;Shsl j¾Okh w;r ixikaokhla my; oelafõ' ta iïnkaOj ksjerÈ 

fkdjkafka my; ljrlao@   
   m%d:ñl j¾Okh    oaú;shsl j¾Okh 
 

 1' w.%ia: úNdcl odhl fõ'   md¾Yaúl úNdcl odhl fõ'     
 2'  uq, fyda l|È.ska fyda Wiska jeä lrhs'  l| yd uqf,a jg m%udkh jeäfõ'   
 3'  iEu Ydlhlu isÿfõ'    iuyr Ydlj, muKla isÿfõ'   
 4'  iÔù ffi, muKla idohs'   wÔù ffi, muKla idohs'  
 5'  uq, yd l| m%d:ñl jHqyh idohs'  uqf,a yd lf|a oaú;shsl jHqyh idohs'   
 
24' my; § we;s ffi, iïnkaOj fkd.e<fmkafka ljrlao@  
 

 1' l=U ffi,   -  fymÍka i%djh   
 2'  fïoffi,  - fïo .nvd lsÍu  
 3'  fldkafv%daihsg  - wiaÓ mQrlh i%djh lsÍu     
 4'  r;= reêrdkq - 𝑂2  mßjykh         
 5'  .a,shd ffi, - kshqfrdak m%;smQrKh lsÍu'   
 

25' idudðlhska fofokdgu jdis ie,fik mßÈ Ôú úfYaI follg wh;a Ôùka fofofkl= w;r ix.uhla 
jkafka my; ljrlao@ 

 1' mámkqjd yd ñksid   

 2'  𝑜𝑟𝑐ℎ𝑖𝑑 yd Odrl Ydlh  
 3'  𝑐𝑎𝑠𝑐𝑢𝑡𝑎 yd Ordl Yla;sh     
 4'  fõhd yd fõhdf.a wdydr ud¾.fha isák fi,shqf,daia Ô¾Kh lrk CIqø Ôùka     

 5'  Nepenthus yd lDóka 
 
26' my; m%ldY w;ßka wi;H jkafka ljrlao@    
 1' i;a;aj ioDY fmdaIKfha ish¨u mshjr ñksia wdydr ud¾.fha § ls%hd;aul fõ'    
 2' ñksia flaGh ,hsfidihsï jeks m%;sCIqøÔù øjH orhs'   
 3' l%udl=xpk p,k ksid wkakfi%da;h Èf.a wdydr bÈßhg .uka lrhs'   
 4' wdudYfha § iq¿ wjfYdAIKhla isÿfõ'   
 5'  fïo Ô¾KM, wjfYdaIKfha § lhsf,duhsfl%dak kï jQ c,ødjH f.da,sld idohs'  
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27' úgñka W!k;djhla ksid mqoa.,fhl=f.a foayfha ;=,H;dj ke;sùu ysß jeàu yd rla;ySk;dj we;s úh' 
my; i|yka ljr wdydr j¾.hl fuu úgñkh wvx.=fõo@  

 

 1' fld<mdg t<j¿    2'  ;lald,s    3'  lsß ksIamdok  
 4' ;eô,smdg t<j¿   5'  rglcq  
 
28' újD; ixirK moaO;shla iïnkaOj wi;H jkafka"  
 1' ySfudjid ;r,h flaYkd,sld ;=,ska fkdhhs'     
 2'  yDofhka fmdïm lrk ySfudjid mQg yryd wdmiq yDohg .,d ths'      
 3'  wd;%fmdavd yd iuyr fud,ialdjka újD; ixirK moaO;s orhs'  
 4' foay ffi, yd ySfudjid ;r,h w;r Rcqju øjH yqjudre fõ'     
 5'  Ysrd Tiafia ySfudjid ;r,h kej; yDohg .,d hhs'  
 
29' w;Hdk;shg fya;=jk wjodkï idOlhla jkafka ljrlao@       
 

 1' b|f.k isg CIKslj isg .ekSu'    2'   lïmkh  
 3' ksrdydrj isàu      4'   Ouks ì;a;su; 𝐿𝐷𝐿 ;ekam;a ùu'   
 5' fmdaIKh wvq ùu'  
 
 

30' i;H m%ldYh f;darkak'   
1'     Ouks j, isia  wix;Dma; fïo wï, ;ekam;a ùu we;frdiaflfrdisia we;súh yel'    
2'   ñksia reêr 𝑝𝐻 w.h 7.4 g wdikak w.hla .kS'    
3'   ufhd.af,dìka mDIaGjxYs reêrfha wka;¾.; fõ'   
4.    mßCIdjlska f;drj O+ reêrh ´kEu flfkl=g ,nd Èh yelsh'     
5.     iïmQ¾K yD;a úia;drfha § l¾Ksl fldaIsl lmdg jeiS mj;S'   

 
 

31' ñksia iajik moaO;sh ms<sn|j my; i|yka m%ldY w;ßka ksjerÈ jkafka l=ulao@ 
 

 1' fmkye,s msysgkafka maÆrd l=yrh ;=,h'    
 2'  wkq iajdikd,sld mgqjk f,i iajdikd,sld ì;a;sj, wvx.= isks÷ fmaYS bys,aùu weÿu we;s ùug 

fya;= fõ'     
 3'  yhsfmd;e,ufia msysá iajik md,k uOHi:dkfha kshqfrdak reêr 𝐶𝑂2  uÜgug ixfõ§ fõ'  
 4' iajdikd,fha we;s jd;fha mßudj;a Woïmßudjg wka;¾.; fõ'   
 5'  reOrh yd mgl w;r  𝑂2   yd 𝐶𝑂2   úirKh ùu idkaøK wkql%uKhla Tiafia isÿfõ'  
 
32'  iyc m%;sYla;sh  
 

 1' jHdêckl wdl%uKhlg ksrdjrKh ùfuka miqj foayfha f.dvkef.a'     
 2'  fyñka m%;spdr we;slrhs'   
 3' m%;spdr È.=ld,Sk fõ'     
 4'  m%;spdr úYsIaG fõ' 
 5' l=vd m%;s.%dyl lÜg,hlska wdl%uKslhd y÷kd.kS'    
 
33' ffjri wdidokhla jQ úg foay ffi, u.ska i%djh lrk ffjriaj, m%;s.=Kkh j<lajk fm%daàkh 

jkakfa my; ljrlao@    
 1' wkqmQrl fm%daàk    2'  ,elafgdf*ßla   3'  bkagf*frdaka  
 4' ,hsfidihsï       5'   bñhqfkd.af,dìhq,ska   
  
34' m%;sYla;sfha§ jeo.;ajk 𝑇 jid ffi,    
 

 1'  wegñ`÷¿j, mßK; fõ'     
 2'  m%;sfoayckl m%;s.%dylj, m%;sfoay cklh iïnkaO jk m%foaY 2 la we;'    
 3'  𝑇 ihsfgdfgdlaiSka ffi, T jidj, ldrl wdldrdhls'       
 4'  𝑇 jid ffi,uÕska m%;sfoay ksmojhs'  
 5' 𝑇 jid uÕska foay ;r, udOH.;jk m%;sYla;s m%;spdr we;s lrhs'   
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35'  iajhx m%;sYla;s frda.hla jkafka my; ljrlao@  

 1' AIDS     2'  .eiag%hsàia    3'  wiaÓm¾jodyh  
 4'  jDlal wl¾uKH ùu'   5'  uOq fïyh I   
 

36' jDlal kd,sldjl § i%djh fkdjkafka my; § we;s ljrlao@   
 

 1' 𝐻+     2'  weiams%ka   3' w;sßla;𝐾+   
 4'  weuhsfkda wï,   5'  ls%heákhska 
 

37' i;aj f,dlfha olakg ,efnk nysi%dù jHqyhl ,CIK lSmhla my; oelafõ'  
  nyq ffi,slh"  kd,dldrh"  fofl<jru újD;h" reêr flaYkd,sld cd,hla iïnkaOj we;' 
 fuu nysi%dù jHqyh l=ulao@ ork i;a;ajhd ljqo@  
   jHqyh    i;ajhd    

 1'   is¿ ffi,    planaria     
 2'   yß; .%kaÓ     biaid  
 3'   ue,ams.sh kd,sld   lDóka    
 4'    jDlalsld     l+ve,a,d 
 5'   jDlaldkqj     ñksid 
 

38' W!¾jdiaÓh fY%daKs fldaGrlh iuÕ ikaOdkh ù Wl=¿ ikaêh idohs' tu ikaêfha § wOr .d;%hg 
oelaúh fkdyelafla ljr p,kho@ 

 1'  m%i¾ckh    2'  wNskhkh   3'  N%uKh    
 4'  jl%dhkh     5'  wmkhkh  
 
39' ñksidf.a W!frdaiaÓh ms<sn|j wi;H m%ldYh f;darkak'  
 1'  1 isg 10 olajd m¾Y= hq.,a 10la W!frdaiaÓ foayhg ikaOdkh fõ'     
 2'  foayfha r;= reêrdkq ksmojk m%Odk ia:dkj,ska tlls'    
 3'  tys wism;a m%irhg uyd m%dÖr fmaYsh iúù mj;S'     
 4'  thg iuyr .d;%d iels,af,a wiaÓ o ikaOdkh fõ'     
 5'  tys È.u m%foaYh W!frdaiaÓ foayh hs'    
 

40' wka;¾ird.s iudfhdackh iuÕ fkd.e,fmkafka ljrlao@ 
 1'  iïfm%aIKh reêrh Tiafia isÿfõ'      
 2'  ridhksl yd úoHq;a iïfm%aIKhla isÿfõ'      
 3'  úidß; m%;spdrhla olajhs'    
 4'  m%;spdrh fyñka isÿfõ'     
 5'  m%;spdrfha ld, mrdih È.hs' 
 wxl 41 - 50  f;la m%Yak j, oS we;s m%;spdr tlla fyda Bg jevs .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' tla;rd DNA wkqjl khsg%ckSh NdIau 30"000 we;' tys ihsfgdiSka NIauh fuka fo.=Khla weäkSk 
NIauh fõ' my; m%ldY w;ßka kejrÈ jkafka l=uk m%;spdrh $ m%;spdrho@  

 

A. mshqÍk NIau ixLHdj 15000 ls' 
B. weäkSkaa yd hqris,a j, tl;=j 20"000 ls' 
C. mshqÍk NIau ixLHdjg iudk msßñäk NIau ixLHdjla we;'    
D. .=jekSka yd ihsfgdiSka NIau j, tl;=j 10"000 

E. weä;Ska NIaufha wkqlNdrh ihsfgdiSka j,g idfmaCIj wvqh' 
 

42' ksjerÈ iïnkaO;djh $ iïnkaO;d f;darkak' 
A. Amylase  -  fÄGh    

B. bkshq,ska  - fâ,shd    
C.  fi,shqf,daia - Mucor     

D.  vhsfmmaghsfâia - w.akHdihsl hqIh      
E'  ta.d¾  - Sargassum 
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43' m%;Hdkqfõ.s moaO;sfha l%shdjla $ l%shd fkdjkafka my; ljrla" ljr tajdo@ 
 

A. uq;%dYh ysiaùu fm%arKh        

B. yDo iamkaok fõ.h jeälsÍu  

C.  w.kHdifha l%shdj W;af;ackh              
D.  wefia lksksldj úia;drkh 
E'  wêjDla; uÊcdj W;af;ackh 

 

44' ñksia weiaj, l%shdldÍ;ajh iïnkaOj ms<s.; yels m%;spdr $ m%;spdrh jkafka my; ljrlao@  
 A.  oDIaGs ú;dkh u; meyeÈ,s m%;sìïNhla we;s lsÍug wdf,dal lsrK j¾;kh jeo.;a fõ'   
 B.  oDIaÀ ú;dkfha hIaÀ ffi, W;af;ackh l¿ iqÿ oDIaÀh we;slrhs'  
 C.  wdf,dal lsrk jeäu  m%udKhla j¾;kh lrkafka iajÉph u.sks'    
 D.  by< wdf,dal ;sj%;dj,§ lKsksldj ixl=pkh fõ'  
 E'  wúÿr oDIaÀfha§ ldpfha W;a;, ldph wvqfõ' 
 
45' mQ¾j úáhqgßfhka i%djh lrk fmdaYs fukau fmdaYs fkdjk n,mEï we;slrkq ,nk fyd¾fudakh $ 

fyda¾fudak fudkjdo@   
 

A. j¾Ol fyda¾fudakh    B.  fm%d,elaàka  
C. TSH     D. Tlaisfgdaiska 
E.  ACTH  

 

46' my; § we;af;a ñksidg je<fok frda. lsysmhls' tajd iïnkaO ksjerÈj .,md we;af;a my; ljr 
m%;spdrh $ m%;spdr j,o@ 

 

A. uOqfïyh 2     - bkaishq,ska u; r|d fkdmj;sk uOqfïyh 

B. w;s ;hsfrdhsv;djh   - uQ,sl mrsjD;a;sh iS>%;djh jeäfõ' 
C. úYdOh    - ñksiqka y÷kd.eksu yelshdj ke;sùhhs' 
D. AIDS      - HIV wdidÈ;h ùu ksid we;sfõ'   
E. wiaÓm¾jodyh  - wiaÓ ì§hdug fya;=fõ' 

 

47' Rcq bßhõj mj;ajd.ekSfï§ udkj wdCIl iels,af,a odhl;ajhla fkdjkafka my; ljrla$ ljr tajdo@ 

A. lfYarefõ jl%ùu     B. úYd, ;%sldiaÓh 

C.   mdofha jl%ùï     D.  oeä yd Yla;su;a Wl=,a ikaêh 
E.  ysia lnf,a wOÍhj uOH foig wdikakj msysgk wmr lmd, ikaOdk w.% 

 
48' ñksia foayfha iajdNdúl mßÑ; m%;sYla;sh we;sjk wdidol frda. fkdjkafka my; ljr tajdo@ 

B. mefmd,   B. irïm C.   CIhfrda.h     D.  lïuq,a.dh       E.  fmda,sfhda 
 

49' Rhoeo hg wmsp¾ñh mglhla X kï ødjKhl .s,a jQ úg tys ffi,j, iajNdjh my; mrÈ fõ' 
       fuu wjia:dj ms<sn|j i;H m%ldYh$ m%ldY jkafka" 
 

A. N j, we;af;a X øjHh    

     B.  ffi,fha mSvk úNjhla ke; 

 C.  mglh wdrïNl úY=k;djfha we;'   
 D.  M hkq m%dla ma,diauhhs  

   E. X ødjlh Wmß wNsidßl ;;a;ajhg m;aù we;'  

 

50' Nephrolepis, Pinus, Hibiscus ^jo& hk Ydl ;=kgu fmdÿ ,CIK jkafka@  
 

A. ikd, mgl oeÍu   

B.  fm%daàk ixYaf,aIKfha wdrïNl weuhsfkda wï,h f*dauhs,a fu;sfhdkSka 
C.  ish,af,au nyq ffi,sl c;audkqOdks ;sîu 

D.  îcdkq ud;D ffi, W! kkhg ,laùu  
E'  úIu îcdkql;dj oelaùu 
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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).  

 

 

 

 

       by; oelafjkafka iqkIaál ffi, pl%hls' 
 

  i.  ffi, pl%hla hkq l=ulao@ 
   ............................................................................................................................................... 

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

  ii. ffi, úNdckfha wka;¾ l,dfõ wjê kïlr tu tla tla wjêfha isÿjk m%Odk isÿùï i|yka 
lrkak' 

      wjêh  m%Odk isÿùï 
   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

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

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

  iii. ffi, pl%hl msßlaiqï ,CIhla hkq l=ulao@ 

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

  iv. by; ffi, pl%fha msßlaiqu ,CIH msysàï ,l=Kq lrkak' 

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

  v. (a) wkqkk úNdckfha jeo.;alï 3 la i|yka lrkak' 

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

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

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

 

 



2 
 

   (b) m%fõKsl m%fNaok we;s lsÍug W!kk úNdckfha jeo.;a fõ' W!kkfha úNdckfha ljr 
ixisoaêfhka fï i|yd jeo.;a fõo@ 

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

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

   (c) Tn by; oel=jQ ixisoaëka i|yd W!kkfha ljr úNdck wjê odhl fõo@ 

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

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

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

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

 B) i.   i;a;aj rdcOdksh ;=< yuqjk m%Odk iels,s j¾. ;=k kïlr tu tla tla iels,s j¾.h olakg 

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

     iels,s j¾.h  i;a;aj jxYh 

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

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

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

  ii.  c,c i;=ka ;=< p,kh i|yd úúO l%u Ndú;d lrhs' tu p,k l%u folla olajd tajd olakg 

,efnk tla i;a;aj úfYaIhla ,shd olajkak' 

     p,k l%uh  úfYaIh 

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

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

  iii. ñksidf.a fud<h wdjrKh lrk wiaÓuh jHqyh f.dvke.S we;s wiaÓ ixLHdj fldmuKo@ 

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

  iv. a) uqyqfKa wiaÓ w;r lmd,hg ikaOdkh jk wiaÓh kï lrkak'  

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

b) Tn by; oelajQ wiaÓfha m%irhla kï lrkak'  

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

  v.  udkj lmd, Odß;djh wdikak jYfhka fldmuKo@ 

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

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

 C) i.   a) udkj iels,s moaO;sfha Wrysia ikaêh l=uk ikaêhlao@ 

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

b) tys p,k wdldrhla olajkak'  

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

  ii.  Rcq bßhõj mj;ajd .ekSug wdCIl iels,af,a wkqj¾;kh 2 la i|yka lrkak' 

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

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

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

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

  iii. (a) wka;¾ lfYarel uv, hkq l=ulao@ 

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

 .................................................................................................................................................... 
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   (b) wka;¾ lfYarel uvf,a jeo.;alï folla ,shkak' 

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

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

  iv. (a) uv, ,siaiSu hkq l=ulao@ 

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

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

   (b) uv, ,siaiSfuka f;drj wêl nrla Wiq,k ksjerÈ bßhõj l=ulao@ 

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

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

  v.  (a) W;a;r .d;%fha ñksidg muKla iSud jQ .%ykh l=ulao@ 

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

   (b) ta i|yd W;a;r .d;%fha yev .eiSu l=ulao@ 

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

    

02&' A).  

 

 

 

 

 

 

        

 

  i.  by; § we;af;a udkj yDohl oslalvls' tu rEm igyfka my; § we;s fldgia B;,  fhdod kï 

lrkak' 

   a. wvio lmdgh b. yD;a rÊcq  c. uyd Ouksh 

   d. W;a;r uyd Ysrdj e. yD;a msáld  f. oaú;=Kav lmdgh 

 

  ii. yDoh iaMkaokh ùfï § yDoh ;=< isÿjk wkql%ñl isÿùï fY%aKsfha § yDofha lmdg j, l%shdj 

olajkak' 

a) l¾Ksld wdl=xpkh ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   

b) fldaIsld wdl=xpkh '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

c) mQ¾K yD;a úia;drh '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

  iii. tla yDoa iamkaokhla ;=,§ fldaIsldjla u.ska fmdïm lrk reêr mßudj y÷kajk ku l=ulao@ 

tys fldmuK ñ,s ,Sg¾ m%udKhla fmdïm lrkafkao@ 

   ............................................................................................................................................... 
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  iv. (a) tla yDoaia:kaokhla ;=,§ yDoh ;=< isÿjkakd jQ úoHq;a úNj fjki foda,fkaCIhl 
fmkajk wdldrh weo fmkajkak' 

 
 
 
 
          

   (b) tys rgd y÷kajkak' 

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

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

   (c) by; igyfka we;s jeo.;alu i|yka lrkak' 

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

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

 
    

 B) i.   yDoa iaMkaok fõ.h yd n,h hdukh lrk uOHia:dkh fud<fha ljr fldgil msysgd ;sfío@ 

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

  ii.  Tn by; B. i ys i|yka l< fldgiska md,kh lrk fjk;a l%shdjka folla i|yka lrkak' 

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

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

  iii. Tn by; B. i ys i|yka l< fldgfiys msysàu i|yka lrkak'  

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

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

  iv. my; olajd we;s l%shd  hdukh lrk fud,fha fldgi ,shkak' 
     l%shdj                         fud,fha fldgi  

a) foay WIaK;ajh hdukh  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

b) foay bßhõj iy ;=,H;djh mj;ajd .ekSu '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

c) Y%jKh yd oDIaá m%;Sl iudfhdackh ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

  v.  i;a;aj f,dlafha my; i;aj jxY j, iakdhq moaO;s j, ixúOdk wdldr 

     i;aj jxYh     iakdhq ixúOdk wdldrh 

a) wek,Svd   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

b) ksvdßhd   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

c) tlhsfkdvfïgd  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 

 C) i.   my; i;a;ajhka fmkajk fNdck hdka;%Kh olajkak' 

a) l+ä;a;d  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   

b) ldjdáhd  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

c) byo mkqjd  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

  ii.  (a) i;a;aj ioDI fmdaIKfha wê.%ykhg miqj jydu t<efUk wÈhf¾ m%Odk  jeo.;alu 
l=ulao@ 

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

   (b) Tn by; i|yka lrk ,o wÈhr isÿjk wdldrh fláfhka olajkak' 

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

    .................................................................................................................................................... 
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  iii. ñksia fÄgh y÷kajkak' 

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

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

  iv.  wdydr Ô¾Kh yd iïnkao fkdjk fÄgfha lD;Ska 4 ,shkak' 

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

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

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

  v.  CIqødka;%fha m%Odk lD;H øjH wjfYdaIKh fõ' tu ld¾h ld¾hCIu lsÍu i|yd olajk 
wkqj¾;k 3 la ,shkak' 

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

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

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

03&' A). i.  m%Nd moaO;shla y÷kajkak' 

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

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

  ii. m%Nd moaO;s I (PS I)  yd m%Nd moaO;s II (PS II)  f,i m%Nd moaO;s folla kï lr we;af;a l=uk 
mokulskao@ 

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

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

  iii. m%Nd moaO;s ;=< mj;sk j¾Kl fudkjdo@ 

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

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

  iv. m%Nd moaO;shla ;=< isÿjk m%Odk isÿùï ;=kla i|yka lrkak' 
   .............................................................................................................................................. 

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

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

       v. wdf,dal m%;sl%shdfõ m%Nd moaO;s folu iyNd.S jk bf,lafg%dak .,kfha§ ixYaf,aIKh jk 
øjH fudkjdo@ 

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

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

 B) i.   lD;Su j¾.SlrKh hkq l=ulao@ 

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

  ii.  rdcOdks 5 j¾.SlrKfha§ frdfndÜ úfÜl¾ úiska bßm;a lrk ,§' ta i|yd Tyq Ndú;d l< 
ks¾kdhl ;=kla i|yka lrkak' 

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

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

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

  iii. j¾;udk j¾.SlrKfha moku f,i ie,flk wKql Ôj úoHd;aul ks¾Kdhl ;=kla i|yka 
lrkak'  

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

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

   .................................................................................................................................................... 
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  iv. my; i|yka Ôùkaf.a oaúmo kdu i|yka lrkak' 

a) ñksid  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

b) fydr Ydlh  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

c) fmd,a Ydlh  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

  v.  my; § we;s fofnÿï iqúh m;a;Ehd" l=reôKshd" f.d¿fn,a,d" l+ve,a,d" yhsfv%d" .evú,d" 
f.ïnd" ;s,dmshd" yel/,a,d" mi.s,a,d hk i;=ka fhdod.fk ysia;eka mqrjkak' 

1. oaúmd¾Yúl iuñ;shla we; ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 oaúmd¾Yúl iuñ;shla ke; '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

2. .%ysld we;   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 .%ysld ke;   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

3. ndysr ljph we;  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

ndysr ljph ke;  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

4. mdo we;   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

mdo ke;   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

5. mshdm;a orhs'  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

mshdm;a fkdorhs'  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

6. nysia iels,a, we;  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

nysia iels,a, ke;  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

7. is,skavrdldr foayh  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

is,skavrdldr fkdjk foayh ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

8. jqIlr we;   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 jqIlr ke;   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

9. jr,a orhs   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

jr,a fkdorhs  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 

 

 C) i  wdjD; îcl Ydlj, ,sx.sl m%ckkh i|yd idok úfYaI jHqyh kï lrkak' 

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

  ii.  Tn by; (C. i.) i|yka l< jHqyfha § wCIh f.dv ke.S we;s j,hka 4 ,shd olajkak' 

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

  iii. (a) Tn by; i|yka l< j,hka w;ßka w;HdjYH jk j,hka fudkjdo@ 

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

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

   (b) Tn by; (iii. a) i|yka l< j,hka ys ld¾h ne.ska ,shkak' 

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

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

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

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

  iv. wdjD; îcl Ydlj,g muKla ,dCIksl jQ ixfiapkh l=ula o @ th y÷kajkak' 
        .................................................................................................................................................... 

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

  v. (a) ixfiapkhlska f;drj M,hla úlikh ùu y÷kajkafka flfiao@ 

         .................................................................................................................................................... 
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   (b) Tn by;  oelajQ M,hl we;s úfyaI ,CIKhla i|yka lrkak' 

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

     

04&' A).  

 

 

 

 

 

 

  i.  by; rEmfha § we;s jHqyh y÷kd.kak' 

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

  ii. a isg f olajd fldgia kï lrkak 
a. ......................................................       d.  ....................................................... 

b. ......................................................       e.  ....................................................... 

c. ......................................................       f.  ....................................................... 

  iii. by; d f,i y÷kd.;a fldgfia ld¾hh l=ulao@ 

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

  iv. by; rEmfha a mglfha fi, j, ffi, úoHd;aul ,CIK 03 la i|yka lrkak' 
   .............................................................................................................................................. 

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

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

       v. úh<s ;;a;aj hgf;a d f.a yeisÍu hdukh lrk wdldrh olajkak' 
   .......................................................................................................................................... 

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

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

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

 B) i.   îc iqma;;djh hkq l=ulao@ 

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

  ii.  Ydlhg îc iqma;;djh jeo.;a jkafka flfiao@ 

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

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

  iii. Ydl j, iS;, w;;shg uqyqK §ug ma,diau mg,fha we;s ,CIK folla i|yka lrkak'  

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

  iv. Ydl j, mj;sk fm%aß; jHqyuh yd ridhksl wdrCIK hdka;%K 4 la ,shkak' 

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

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

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

   ............................................................................................................................................... 
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  v.  my; tla tla m%;spdr oelaùu i|yd jeo.;a jk Ydl j¾Ol øjH ,shkak' 

 

a) wkakdis l=<fha Ydl j, mqIamSlrK '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

b) m;% jDoaO;djh fm%arKh lsÍu ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

c) îc m% frdayKh W;af;ackh lsÍu ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

d) m;% fþokh W;af;ackh lsÍu ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 

 

 C) i  iudfhdackh  y÷kajkak 

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

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

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

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

  ii.  ñksia foayfha iudfhdack wdldr fudkjdo@ 

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

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

  iii. Tn by; i|yka l< iudfhdack wdldr w;r we;s uQ,sl fjkialï folla i|yka lrkak' 

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

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

  iv. (a) ñksia foayfha we;s m%Odk wka;rdi¾. .%kaÓh kï lrkak' 

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

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

   (b) tu wka;rdi¾. .%kaÓh u.ska ksmojd i%djh lrk my; wdldr fydafudakhla i|yd 

WodyrKhla ne.ska fokak' 

    fmdaIs fydafudak ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

    fmdaIs fkdjk fydafudk ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

    fmdaIs f,i fukau fmdaIs fkdjk f,i l%shd lrk fydafudak 

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

  v.  fmdaIs fydafudakhla hkak y÷kajkak' 

         .................................................................................................................................................... 
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fojk jdr mÍCIKh - 2019  

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

 

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

05&' a. ;=,dIau l,ams;h Ndú;d lrñka Ydl fmkajk .=re;ajdjd¾;S p,k úia;r lrkak' 

 b. idfldñhrhl jHqyh úia;r lr lxld, fmaYs ;ka;=jl ixfldapkh úia;r lrkak'  
  

06&' a. ixfõ§ m%;s.%dyl j, ,CIK i|yka lrkak' 

b. ñksia ifï jHqyh yd lD;H ielúka úia;r lrkak'  
 

07&' ñksia foayfha l%shd;aul jk wkqj¾;s m%;sYla;s wdldrhla jk oaú;Sl m%;sYla;s m%;spdrh ms<sn|j 
úia;r jd¾;djla ms<sfh, lrkak'  

 

08&' a. úNdcl mglj, ,dCIKsl ,CIK i|yka lrkak'  

 b. msysàu wkqj úNdcl mgl kï lrkak' 

 c. oaú;Sl j¾Okfha m%;sM,hla f,i oaúîc m;S% Ydl l`ol jd¾Isl j<¨ we;sjk wdldrh úia;r 
lrkak' 

 

09&' i;=kaf.a khsg%ckSh nysi%djh hkq l=ulaoehs y÷kajd ñksia jDlalhl jHqyh úia;;r lr uQ;%d 
iE§fï hdka;%Kh fláfhka meyeÈ,s lrkak'  

  

10&' flá igyka ,shkak' 

 a.  Anthophyta mrd.kh 

 ii. ñksia uia;sIalh  

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

 

 

 



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

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

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

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

5.  13.  21.  29  37.  45 

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

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

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

 

1.(A)  

 

 

 

 

ඉහත දැක්වෙන්වන් සුන්යෂ්ටික  ෛල  ක්රයකි. 

i. ෛල  ක්රයකක් යකු  ුමකක් ද   

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

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

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

 ii. ෛල  ක්රවේ  හහත ී ඇති සිදුවීම් සිදුෙන්වන්  ෙර අෙධිවේ  ද  

               ප්රධානන් සිදුවීම් ලදහන්  රන්න්. 

         ප්රධානන් සිදුවීම් 

DNA හිලටවටෝන්  ැිකති ෙටන එති ව්රොකැිකන් ලීීක     ………………………………………… 

වක්න්ද්ර වහහ වදීක      ………………………………………… 

 

iii ෛල  ක්රයක  ිරිකක්සුම්  ක්ෂ්යකක් යකු  ුමකක් ද  

 

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

 

( 3) 

(5 ) ( 5 ) 

( 3 ) ( 1 ) 

( 5 ) 

( 4 ) 

( 1 ) 

( 3 ) 

( 3 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 1 ) 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 3 ) 

( 2 ) 

( 2 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 5 ) ( 5 ) 

( 2 ) 

( 5 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 5 ) 

( 1 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

( 4 ) 

( 3 ) 

( 5 ) 

( 4 ) 

( 2 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

( 4 ) ( 1 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 3 ) ( 1 ) 

( 1 ) ( 4 ) 

( 2 ) ( 5 ) 

 එක් සෛල විභාජනයක සිට ඊලග සෛල විභාජනය අවෛානය තෙක්  

 සෛල විභාජනතේ මීලග එළතෙන අවධියට චක්රය ගන්  ිරීමනට ුදාාන්  ෙව  ෙහවුරු කරන 

ෛ්ථානය 

         සෛලය තුල පියවතර්  පියවර සිදුවන අනුක්රමිකක සිදුීම්  නාලාව   

 විභාජනය අවෛානතේ දී එක් නාෙෘ සෛලයිර්  ප්ර තණිකකව ෛ්වව ෛන දුිතෙෘ සෛල 

තාකක් ඇතිීමන   

 S  

 G2 

2 x 2.5 = 5 

2 x 2.5 = 5 

1 x 2.5 = 2.5 

G1 ිරිකක්සුම්  ක්ෂ්යක 

G2 ිරිකක්සුම්  ක්ෂ්යක 

M ිරිකක්සුම්  ක්ෂ්යක 



iv .  ඉහත ෛල  ක්රවේ  ිරිකක්සුම්  ක්ෂ්ය ිරහිටීම්  ුමණු  රන්න්  

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

v .a  අු න්න් විභනජන්වේ  ෙැදගත් ම් 3 ක් ලදහන්  රන්න්.  

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

     b  ප්රවණික  ප්රවේදන් ඇති ිරීකට ඌන්න් විභනජන්වේ  ෙැදගත්වණ. ඌන්න්වේ   විභනජන්වේ   ෙර 
ලංසිහධිවයකන් වම් ලදහන ෙැදගත් වණද   

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

       C.ඔද ඉහත දැක්වු ලංසිහධීන් ලදහන ඌන්න්වේ   ෙර විභනජන් අෙධි දනයක  වණද  

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

(B)  i. ලත්ත්ෙ රනජධානනියක තු  හමුෙන් ප්රධානන් ලැිි  ේගග තුන් න්ම් ර එක එක් එක් ලැිි  ේගගයක දක්න්ට 
 ැවදන් අහෘෂ්ටඨෙංශී ලත්ත්ෙ ෙංශයකක් දැගින් ලදහන්  රන්න්. 
   
  ලැිි  ේගගයක     ලත්ත්ෙ ෙංශයක 
 

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

     ii ජ ජ ලතුන් ජ යක තු  ක න්යක ලදහන විවිධා ්රක භනවිතන  රි.. එක ක න් ්රක වද ක්  

       දක්ෙන ඒෙන දක්න්ට  ැවදන් එක් ලත්ත්ෙ  නණ්ඩයකක් ි යකන දක්ෙන්න්.  

     ක න් ්රකයක      නණ්ඩයක 
 

…………………………………………   ……………………………………. 

…………………………………………   …………………………………… 

     iii. මිනිලනවේ වකොළයක ආෙරණයක  රන් අලටථිකයක ෙුහයක වගොඩන්ැගී ඇති අලටථි  ලංඛ්යනෙ ව ොහකණ ද      

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

   iv .a. මුහුු  අලටථි අතර  හන යකට ලංධානන්යක ෙන් අලටථියක ුමකක් ද  

………………………………………………………………………………………………………………. 
b. ඔද ඉහත දැක්වු අලටථිවේ  ප්රලරයකක් න්ම්  රන්න් 
………………………………………………………………………………………………………………. 

   v. කනන්ෙ  හන  ධානිකතනෙයක ආලන්න් ෙශවයකන් ව ොහකණ ද  

………………………………………………………………………………………………………………. 
(C)  i. a.කනන්ෙ ලැිි  හහධාතිවේ  උරහිලට ලන්ධියක ුමකන් ලන්ධියකක් ද  

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

 ප්රතණිකක ෛ්ථාිතොවය වව්වවා ගනීන 

 ව්වධනය හා විකෛනය ෛාහා 
 සෛල අලු්වවනඩියා ිරීමන, පුන්වජනනය 

 අවෙරණය 

 ෛ්වාධීන ෛංරචනය 

 අවෙරණය - ප්රාක් කලාව I 

 ෛ්වාධීන ෛංරචනය - විතයෝග කලාව II 

 ද්රවෛ්ිතතික ෛනිර්ල  තනනතටෝඩා / ඇනලීඩා / නිඩාරියා 

 ෙිතෛ් ෛනිර්ල  ෛනහර තකෝතේටා / ෛනහර තනොලුෛ්කා / ආත්රතවෝඩා 

 අ් ෙ:ෛනිර්ල  එකිතතනොඩත් ටා /තකෝතේටා / ෛනහර තනොලුෛ්කා 

 ෙන තේහය හා වලිගය තාවෛට චලනය කර පිිතීන 

 තේහය ඉහලට වහලට ෙරාගාකාරව චලනය ිරීමන 

 තනෝරා / ෙලයා ( ුදදුුද උාාහරණයක් ) 

 ේනහ / තඩෝපි්  

 8 

 1.5l 

3 x 2.5 = 2.5 
 නිවනරදිව ලකුණු ිරීමන 

 අලිංගික ප්රජනනය 

2 x 2.5 = 5 

2 x 2.5 = 5 

2 x 2.5 = 5 

6 x 2.5 = 15 

 අතධොහනුක අෛ්ිතය 

4 x 2.5 = 10 

 ෛංධාන අග්ර / තු්ඩඩාකාර 

1 x 2.5 = 2.5 

1 x 2.5 = 2.5 

1 x 2.5 = 2.5 

1 x 2.5 = 2.5 

 තගෝලකුහර ෛංධිය 

1 x 2.5 = 2.5 



     b. එහි ක න් ආ නරයකක් දක්ෙන්න් 

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

ii ලෘජු ඉිකයකණෙ හෙත්ෙන ගැනීකට ආක්ෂ්  ලැිල්වල් අු ේගතන්යක 2 ක් ලදහන්  රන්න්. 
 

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

     iii . a.  අන්ත්ග   වශේරු  කඩ  යකු  ුමකක් ද  

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

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

       b. අන්ත්ග  වශේරු  කඩවල් ෙැදගත් ම් වද ක් ි යකන්න් 

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

iv. a.  කඩ  ි ලටසීක යකු  ුමකක් ද  

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

        b කඩ  ි ලටසීවකන් වතොරෙ අධි  දරක් උසු න් නිෙැරදි ඉිකයකණෙ ුමකක් ද  

 

v.a. උත්තර ග්රනත්රවේ  මිනිලනට හකණක් සීකන වු ග්රහන්යක ුමකක් ද  

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

      b.ඒ ලදහන උත්තර ගනත්රවේ  හැඩ ගැසීක ුමකක් ද  

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

 

2. (A)   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 කත ේරුතණ වක්ර ීම්  ානීමන 

 කත ේරුකා තේහ වි ාල ීමන 
 වි ාල ත්රිකාෛ්ිතයක් ානීමන 

 අවර කවාල ෛංධාන අග්ර 2 ිතෛ්කෙත් වාාෛ්ථ / අධීමයව නධයට ආෛ් නව පිිතීන 

 කත ේරුකා තේහ තාකක් අෙර ඇති  

 කාටිත්ජනය මුදුව හා නෘදු තජලටිීනය ද්රවයය් තග්  ුත්ව නධය හරයක් ෛිතෙ නඩලාකාර වුහය 

 ක් වන තිගනෛ්ුද්  අවත ෝෂණය 

 කත ේරුවට නනයශීලලි ෙවක් ලො දීන 

 අ් ේව කත ේරුක නඩත් ඇතුළෙ ද්රවය පිටෙ මුදුව තුින්  තනරා මන 

 කත ේරුව තකලි්  ෙො තගන ානිතෛ් නනා 

 සිුත්  ග්රහනය 

 නහවට ඇගි්ත් වාාෛ්ථතේ ඇති ුදවිත ේෂි හෛ්ථකූ්වචාෛ්ිත හා වළමු හෛ්ථකූ්වතචොවරි 

අෙර ුදවිත ේෂි ෛං් ධි / නහවට ඇගි්ත් පිිනන් ෙව 

 ෛ් මිකංජනය / ප්රෛ්වජනය / භ්රනණ / චක්රායනය / අනයනයනය / අවනයනය 1 x 2.5 = 2.5 

Any 2 x 2.5 = 5 

 2 x 2.5 = 5 

 2 x 2.5 = 5 

 1 x 2.5 = 2.5 

 1 x 2.5 = 2.5 

 1 x 2.5 = 2.5 

 1 x 2.5 = 2.5 
උහරීක 40 X 2.5 = 100 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

6 x 2.5 = 15 



  i.ඉහත ී ඇත්වත් කනන්ෙ හෘදයක  දික් ඩි. එක රූහ ලටහවන් හහත ී ඇති ව ොටලට  ඊත  වයකොදන න්ම් 
 රන්න් 

  a. අඩලද  හනට   b. හෘත් රජ්ජු  c. කහන ධාකනියක  
  d.උත්තර කහන ශිරනෙ  e. හෘත් ිරික න  f.හවිතුණ්ඩ  හනටයක  

 

    ii. හෘදයක ලටඵන්දන්යක වීවම් ී හෘදයක තු  සිදුෙන් අු ්රමි  සිදුවීම් වරේිකවේ  ී හෘදවේ   
         හනට ෙ  ක්රියකනෙ දක්ෙන්න්. 

  
 (a).  ්ගික න ආුමංකන්යක  ………………………………………………….  
 (b). ව ෝෂි න ආුමංකන්යක  …………………………………………………. 
 (c). පු්ගණ හෘත් විලටතනරයක  …………………………………………………. 

 

    iii. එක් හෘහ ලටඵන්දන්යකක් තු ී ව ෝෂි නෙක් කගින් වහොම්හ  රන් රුධිර හිකකනෙ  

        හදුන්ෙන් න්ක ුමකක් ද  එහි ව ොහකන් මිි  ලීට්ග ප්රකනණයකක් වහොම්හ  රන්වන් ද   

……………………………………………………………… 

iv. a.  එක් හෘහලටථන්දන්යකක් තු ී හෘදයක තුළ සිදුෙන්න්න වු විදුත් විභෙ වෙන්ල  

   වදෝ වන්ක්ෂ්යක  වහන්ෙන් ආ නරයක ඇද වහන්ෙන්න්. 

 

 

 

 

b.එහි රටන හදුන්ෙන්න් 

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

c. ඉහත ලටහවන් ඇති ෙැදගත් ක ලදහන්  රන්න්. 

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

     (B) i.  හෘහ ලටඵන්දන් වණගයක හන ද යක යකනකන්යක  රන් කධායලටථනන්යක වකොළවේ   ෙර 
   ව ොටල  ිරහිටන තිවේ ද  
 

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

 

 ii ඔද ඉහත B.i. හි ලදහන්    ව ොටසින් හන න්යක  රන් වෙන්ත් ක්රියකනෙන් වද ක්  

 

 ක්විකක තකෝෂික කවාට ඇීමන 

 ක්විකක තකෝෂික කවාට වනතෛේ අඩෛා කවාට ඇත්ව 

 ක්විකක තකෝෂික කවාට ඇත්ව අඩෛා කවාට 

වනතෛේ 

 ආඝ්රාෙ වරිනාව  

 P ෙරංගය / ක්විකකා විධ්රනවනය 

 QRS / තකෝෂිකා විධ්රනවනය 

 හෘා තේශි ක්රියාකාරි්වවය පිිනො තෙොරතුරු ානනගනීන / නතයෝකාඩියත්   

  හා හෘේ ෛ් නයන චක්රය පිිනොව තෙොරතුරු ානනගනනින 

 ුදුද් නා ශීල්වෂකය 

 70ml 

 ෙරග න්  ිරීමන 

 නිවනරදිව ඇදීන 

  ෙේවර 0.8 ලකුණු ිරීමන වනණක් 

න්  ලකුණු  

 

 T / තකෝෂිකා ප්රතිධ්රනවනය / තකෝෂිකා ඉිත්ීමන 

3 x 2.5 = 7.5 

2 x 2.5 = 5 

2 x 2.5 = 5 

3 x 2.5 = 7.5 

1 x 2.5 = 2.5 

1 x 2.5 = 2.5 



 ලදහන්  රන්න්. 

 

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

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

 

 

iii ඔද ඉහත B.i. හි ලදහන්    ව ොටවලහි ිරහිටීක ලදහන්  රන්න්. 

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

iv        හහත දක්ෙන ඇති ක්රියකන යකනකන්යක  රන් වකො වේ  ව ොටල ි යකන්න්.  

 ක්රියකනෙ       වකො වේ  ව ොටල 

 a. වහහ උෂ්ටණත්ෙයක යකනකන්යක    ………………………………………. 

 b. වහහ ඉිකයකණෙ ලහ තු යතනෙයක හෙත්ෙන ගැනීක ……………………………………….  

 c. රෙණයක හන දෘෂ්ටික ප්රතීක  ලකනවයකෝජන්යක  ………………………………………. 
    

v.    ලත්ත්ෙ ව ෝ වේ  හහත ලත්ෙ ෙංශ ෙ  ලටන්නයු හහධාති ෙ  ලංවිධානන් ආ නර දක්ෙන්න් 

ලත්ෙ ෙංශයක    ලටන්නයු ලංවිධානන් ආ නරයක 

   a. ඇන්ලීඩන    ……………………………………………………………………. 

   b. නිඩනිකයකන    ……………………………………………………………………. 

   c. එ ි.වන්ොඩවම්ටන  ……………………………………………………………………. 

 

(C)  i.  හහත ලත්ත්ෙයකන් වහන්ෙන් වභෝජන් යකනන්ත්රණයක දක්ෙන්න්. 
 
        a. කූඩිත්තන  ……………………………………………………………………. 

   b.  නෙනිකයකන  ……………………………………………………………………. 

   c. ඉහද හු ෙන ……………………………………………………………………. 
 
 

ii.a.   ලත්ත්ෙ ලදෘෂ් වහෝෂ්ණවේ  අධිග්රහන්යකට හසුෙ ෙහනක එළවනන් අදියකව්ග ප්රධානන් 
ෙැදගත් ක ුමකක් ද  
  
 

 

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

    b. ඔද ඉහත ලදහන්  රන්  ද අදියකර සිදුෙන් ආ නරයක ව ිකවයකන් දක්ෙන්න්. 

 ව්වය් ෙ ෛ්නාුත වේධතිය හා නධය තනොළය හා පු්වව තනොළය අෙර තෙොරතුරු හුවනාරුව 

 දිීමන, නනගීන වනනි විවිධ තේහ චලන ෛනාතයෝජනය 

  ්වෛන වාලන නධයෛ්ථානය පිිතීන. 

 හිතතවොෙනලනෛ 

  අනුනෛ්තිෛ්කය 

  නනා තනොළය 

 උාීමය ෛ්නාුත රජ්ඡුව කා්ඩඩික ගනංලියා පු්වව තකලවර තනොළය 

  ෛ්නාුත ජාලය 

  ෛ්නාුත වලය හා අීමය ෛ්නාුත 

 ෙරල බුදීන 

  තවරා බුදීන 

  උවෛ්ෙර බුදීන 

  ජීීම සෛල තුලට ඇතු් ීමනට හා වටල හරහා ගන්  ිරීමනට හනිරවන තලෛට කුඩා අනුවලට කනඩීන 

 ප්රතීකක නධයෛ්ථානය හරහා වනනය ගිලීන කනෛ්ෛ ිරවිුද්  යාන ආදිය අනි්ඡාානුග ප්රතීකක 

වාලනය Any 2 

 වනතරෝලි තෛේතුවට අධරව හා ුදුද් නාවට ඉහින්  / උ්වෙරව පිිතටිත. 

2 x 2.5 = 5 

1 x 2.5 = 2.5 

3 x 2.5 = 7.5 

3 x 2.5 = 7.5 

3 x 2.5 = 7.5 

1 x 2.5 = 2.5 



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

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

     iii .  මිනිලට වේටයක හදුන්ෙන්න්. 

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

           iv.   ආහනර ජී්ගණයක හන ලම්දන්ධා වන්ොෙන් වේටවේ   ෘතීකන් 4 ි යකන්න්. 

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

v . ක්ෂුද්රනන්ත්ර වේ  ප්රධානන්  ෘතය ද්රෙය අෙවශෝෂ්ණයක වණ. එක  න්ගයක  න්ගයකක්ෂ්ක ිරීක 

ලදහන දක්ෙන් අු ේගතන් 3 ක් ි යකන්න්. 
 

 

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

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

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

 

3.(A)  i. ප්රභන හහධාතියකක් හදුන්ෙන්න්. 

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

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

 ii. ප්රභන හහධාති I (PS I) හන ප්රභන හහධාති II(PSII) ව ල ප්රභන හහධාති වද ක් න්ම්  ර ඇත්වත්  

     ුමකන් හදන්කින් ද  

 

iii . ප්රභන හහධාති තු  හෙතින් ේගණ  වකොන්ෙන ද  

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

iv. ප්රභන හහධාතියකක් තු  සිදුෙන් ප්රධානන් සිදුවීම් තුන්ක් ලදහන්  රන්න්. 

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

  ා්ව හා තේශි ෛංතකෝචනය නගි්  ආහාරය යා් ත්රිකව ද ා තහලීන / ජී්වණය 

  එ් ෛිතන නගි්  ආහාරය රෛායනිකව ජී්වණය ිරීමන 

 තේට ග්ර් ිත නගි්  ප්රණාල හරහා මුඛ කුහරයට ස්රාවය කරන  

 ජලය, ඇනනිතත්ෛ්,  ්ත්ෂ්නලය යන ෛංඝටක වලි්  ෛනනිවිෙ දුස්රාීම මිකරණයක්  

 ආහාර ගිලීනට වහුදවන වරිදි ෛ්ත් හනය ිරීමන 

  මුඛය පිරිසිදු ිරීමන 

 මුඛ කුහර ආෛ්ෙරනයට ඝ්වෂණය නගි්  සිදුවන හානිය වනළක්ීමනට 

  රෛ ෛංතණානය / ප්රතිග්රහනයට 

  අධික තලෛ ෛ්ිතර වෘ්වොකාර නනමු්  ානීමන 

 අංගුලිකා පිිතීන / ඇගිලි වනනි ප්රෛර 

  අංගුලිකා ආෛ්ෙර කරන සෛලවල ක්ෂුද්ර අංගුලිකා ානීමන 

  හරිෙලවයක ෙිතලතකොිතඩ වටල තුළ 

 ක්තලෝතරොපී් අණු අනිකු්ව කාෙනික අණු හා තප්රෝීන අණු ෛංවිධානය ීම  

 

වවතින ෛංකී්වණය 

  ඵලාාිත තලෛ අවත ෝෂණය කරගෙ හනිර ආතලෝකතේ ෙරංග ආයානය නෙ. 

 ක්තලෝරපී් a,ක්තලෝරපී්  b, කනතරොී්  , ෛන් තෙොපී් 

  ව්වණ අණු විසි්  ුද්වයාතලෝකය අණු අවත ෝෂණය 

  ඉතලක්තරෝනයක් ඉහළ  ක්ති නට්ට්  කරා ළගා ීමන 

  මුඛයට ඇතුළුවන ෙනක්ීරියා වලි්  තේහය ආරක්ෂා ිරීමන 

 අ් ල උාාසීන ිරීමන නගි්  ා්ව දිරායාන වනළනක්ීමන. 

2 x 2.5 = 5 

1 x 2.5 = 2.5 

Any 4 x 2.5 = 10 

2 x 2.5 = 10 

උහරීක 40 X 2.5 = 100 

2 x 2.5 = 5 

1 x 2.5 = 2.5 



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

v. ආව ෝ  ප්රතික්රියකනවණ ප්රභන හහධාති වද ක ලහභනගී ෙන් ඉව ක්වරෝන් ග න්වේ  ී  

    ලංශටවල්ෂ්ණයක ෙන් ද්රෙය වකොන්ෙන ද  

………………………………………………………………………………………………………………. 
 (B)  i.  ෘතීකක ේගගී රණයක යකු  ුමකක් ද  
 

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

 ii. රනජධානනි 5 ේගගී රණවේ  ී වරොවදොට් විවට් ්ග විසින් ඉදිිකහත්  රන්  දි. ඒ ලදහන 
ඔහු භනවිතන    නි්ගණනයක  තුන්ක් ලදහන්  රන්න්. 
 

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

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

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

iii. ේගථකනන් ේගගී රණවේ  හදන්ක ව ල ලැ ව න් අණු  ජීෙ විදයනත්ක  නි්ගණනයක  තුන්ක් ලදහන්  

 රන්න්. 
 

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

iv .හහත ලදහන් ජීවීන්වේ හවිහද න්නක ලදහන්  රන්න්. 

 a. මිනිලන     ………………………………………………………………………………………….  
b. වහොර ශන යක …………………………………………………………………………………………. 
c. වහොල් ශන යක ………………………………………………………………………………………. 
 

 v. හහත ී ඇති වදවදදුම් සුචියක හත්තීයකන, ුමරුමිිකයකන, වගොළුවදල් න, කූඩැල් න, හි.ඩ්රන, ගැඩවි න,  

                වගම්දන, ති නිරයකන, හැ රැල් න, හලගිල් න යකන් ලතුන් වයකොදනවගන් හිලටතැන්  පුරෙන්න්. 

1. හවිහන්ගශවි  ලකමිතියකක් ඇත..................... ................. 

හවිහන්ගශවි  ලකමිතියකක් න්ැත....................  ................. 

 ඉතලක්තරෝන වාහක තරේිකයක් ක්රියා්වනක ීමන 

 ඔක්සිජ්    ATP 

  මුලි්  තෙෝරාග්ව ෛනාන ලක්ෂණ ිරිතවයක් නෙ වාන් ව ජීීම්  කා්ඩඩ ගෙ ිරීමන 

  සෛලීය ෛංවිධානය 

  මක සෛලික තහෝ ෙහු සෛලික ෙව / සෛල ෛනකෛ්න 

  තවෝෂණ විධි / ක්රනය 

  වනාග්ව ජානවල DNA වල නිතරජීය භෛ්න අණුපිලිවල 

 නිතතකෝ ඩ්රියා හා හරිෙලව වල අඩංගු DNA වල  භෛ්න අනු පිිනතවල 

  rRNA වල භෛ්න අනුපිිනතවල 

 Homo sapiens 

  Dipterocarpus zeylanicus 

  Cocos nucifera 
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 ප්රාථමිකක ඉතලක්තරෝන ප්රතිග්රාහකයා ඉතලක්තරෝන ග්රහනය ිරීමන 

 එ් ෛයීමීය ජල විචතේානයක්  

 NADPH 

 ෙහුල තප්රෝීන වල ඇනනිතතනෝ අ් ල අනුපිලිතවල 

 සෛලීය ෛංඝටක වල අනුපිිනතවල 

ීති වලට අනුව නානකරණය කළ ුතෙය 

Any 1 x 2.5 = 2.5 

3 x 2.5 = 7.5 

1 x 2.5 = 2.5 

3 x 2.5 = 7.5 

3 x 2.5 = 7.5 

3 x 2.5 = 7.5 



2. ග්රනහි න ඇත............................................... ................. 

ග්රනහි න න්ැත.............................................. ................. 

3. දනහිර  ෙකයකක්  ඇත ........................... ................. 

දනහිර  ෙකයකක් න්ැත ........................... ................. 

4. හනද  ඇත.  ........................... ................. 

හනද  න්ැත  ........................... ................. 

5. ිරයකනහත් දරි................................................... ................. 

හනද න්ැත.................................................... ................. 

6. දහිෂ්ටලැි  ක්  ඇත................................. ................. 

දහිෂ්ටලැි  ක් න්ැත....................................... ................. 

7. සිි න්ඩරන නර වහහයකක්  ඇත........................ ................. 

සිි න්ඩරන නර වහහයකක්  න්ැත....................... ................. 

8. චුෂ් ර ඇත  ................................... ................. 

චුෂ් ර  න්ැත  .................................. ................. 

9. ෙරල්  ඇත............................................. .................  

ෙරල් න්ැත............................................ ................. 

 

(C)  i.  ආෙෘත බීජ  ශන ෙ  ි ංගි  ප්රජන්යක ලදහන ලනදන් විවශේෂ් ෙුහයක න්ම්  රන්න්. 
 

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

 

ii . ඔද ඉහත C. i. ලදහන්    ෙුහවේ  ී අක්ෂ්යක වගොඩ න්ැගී ඇති ෙ යකන් 4 ි යකන  
 දක්ෙන්න්. 
 

 

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

     iii. a.ඔද ඉහත ලදහන්  ළ ෙ යකන් අතිකන් අතයනෙශය ෙන් ෙ යකන් වකොන්ෙන ද  
 

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

    b. ඔද ඉහත   iii. a ලදහන්  ළ ෙ යකන්හි  න්ගයක දැගින් ි යකන්න්. 

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

 පුෂ්වය 
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වෛගි්ලා 

තගොළුතේලා 

 නිකය 

 ත්වණු 

 ාායාංගය 

 ත්වණු - වරාග නිවාීමන 

 ාායංගය - ඩි් භ / අ්ඩඩ සෛලනිවාීමන 

2 X2.5 = 5 

2X2.5 = 5 

4 X2.5 = 10 

1 X2.5 = 2.5 

9 X2.5 = 15 

8 

කුරුමිකිකයා 

6 

7 

තග් ො 

හනකරැ්ලා 

 

කූඩන්ලා 

9 

තිලාපියා 

ගනඩවිලා 

වළමු අංකය නිවනරදි න්  වනණක් තාතෙදු්  ුදචියට පිවිතෛ් න. නනතින්  ලකුණු නනෙ. 

ෛතු්  නිවනරදිව  

හදුනාතගන ඇ්වෙන්  

වනණක් ලකුණු තා් න 

 මුකුටය  ත්වණු  ාායාංගය 

හිතඩ්රා 

5 

ව්වෙෑයා 



iv. ආෙෘත බීජ  ශන ෙ ට හකණක්  නක්ෂ්ික  වු ලංවලේකන්යක ුමකක් ද එයක 
හදුන්ෙන්න්. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

v .a.ලංවලේකන්යකින් වතොරෙ ඵ යකක් වි ලන්යක වික හදුන්ෙන්වන් ව වලේ ද  
 

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

 b. ඔද ඉහත දැක්වු ඵ යක  ඇති විවශේෂ්  ක්ෂ්ණයකක් ලදහන්  රන්න්. 

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

 
 

4.(A)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      i. ඉහත රූහවේ  ී ඇති ෙුහයක හදුන්නගන්න් 
    ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ii. a සිට f දක්ෙන ව ොටලට න්ම්  රන්න් 
 
a ………………………………………………….    d     ………………………………………………… 
b ………………………………………………….     e      …………………………………………………. 
c ………………………………………………….    F      …………………………………………………. 
iii. ඉහත d ව ල හදුන්නගත් ව ොටවලේ  න්ගයකයක ුමකක් ද  
 

    ………………………………………………………………………………………………………………. 
  
iv. ඉහත රූහවේ  a හට වේ  ෛල  ෙ  ෛල  විදයනත්ක   ක්ෂ්ණ 03 ක් ලදහන්  
            රන්න්. 
 
    ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

 ේවි්වව ෛංතෛේචනය 

 එක් පුං නයෂ්ටියක්  අ්ඩඩ නයෂ්ටිය ෛනග ා අනි්ව පුං නයෂ්ටිය ෛංුතක්ෙ  

නයෂ්ටිය ෛනග ා එකවර ෛංතෛේචන තාකක් සිදු ිරීමන 

 වාෙතනෝේඵලනය 

 බීජ රිතෙිත 

 ේවිබීජ වත්රී  ාක වත්රයක හරෛ්කඩක  

 අපිච්වනය  පුටිකාව 

 ඉනි නෘදුෛ්ෙර සෛල 

 අ් ේව සෛලීය අවකා  

 ෛනාල කළාවය 

 ෛථුලතකෝණාෛ්ෙර 

 වාුත හුවනාරුව 

 අපිච්වනතේ සෛල ෙදි්  ඇසිරි ඇෙ. 

1 X2.5 = 2.5 

6 X2.5 = 15 

1 X2.5 = 15 

1 X2.5 = 2.5 

1 X2.5 = 2.5 

2 X2.5 = 5 

උහරීක 40 X 2.5 = 100 



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

v. වියකළි තත්ෙ යකටවත්  d වේ හැසිරීක යකනකන්යක  රන් ආ නරයක දක්ෙන්න් . 
 
    ………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

  (B)  i. බීජ සුප්තතනෙයක යකු  ුමකක්ද  

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

 ii ශන යකට බීජ සුප්තතනෙයක ෙැදගත් ෙන්වන් ව වලේ ද  

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

iii ශන  ෙ  සීත  අතතියකට  මුහුණ ීකට ප් නලටක හට වේ  ඇති  ක්ෂ්ණ වද ක් ලදහන්   රන්න්.  
 

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

 

iv. ශන  ෙ  හෙතින් වප්රේිකත ෙුහකයක හන රලනයකනි  ආරක්ෂ්ණ යකනන්ත්රණ 4 ක් ි යකන්න් 

………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
v.. හහත එක් එක් ප්රතිකනර දැක්වික ලදහන ෙැදගත් ෙන් ශන  ේගධා  ද්රෙය ි යකන්න්. 
a. අන්න්නසි ුමළවේ  ශන  ෙ  පුෂ්ටපී රණ ………………………………………………………. 

b. හත්ර ෙෘහධාතනෙයක වප්රේරණයක ිරීක   ………………………………………………………. 
c. බීජ ප්ර වරෝහණයක උත්වත්ජන්යක ිරීක ………………………………………………………. 
d. හත්ර වදදන්යක උත්වත්ජන්යක ිරීක ………………………………………………………. 
 

 

(C)  i. ලකනවයකෝජන්යක හදුන්ෙන්න් 
……………………………………………………………………………………………………………. 

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

ii. මිනිලට වහහවේ  ලකනවයකෝජන් ආ නර වකොන්ෙන ද  
 

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

 වාුතව තකොටෛ් වල නතුපිට උ්ඡච්වනයක් ඇෙ. 

 ඇෙන්  විට වාලක සෛල පුටිකා ාරිත 

 වියින ේවව යටත්ව දී  ාක මු් වල හා වත්රවල ඇ්සෛසික් අ් ලය ෛං ්ත්ෂණය තණ 

 ත්  නිෛා වාලක සෛල වලි්  තවොටෑසිය්  ඉව්ව කරිත. 

 පුටිකා වනසියාන තවොළඹවිත. 

 ප්රතරෝහණයට අව ය කරන ෛාධක ෛනවුතව්ව  

 ජීවි බීජයක් ප්රතරෝහනය තනොීම වනවතීකන. 

 අිතෙකර කාල වරිෛර නගහනරීමන 

 ඵලය තුලදී බීජය ප්රතරෝහණය ීමන වනළනක්ීමන 

 ේලාෛ්න වටලවල ලිපිඩ වල ෛංුතතිය තවනෛ්කර ගනීන 

 සෛල ද ්වතිතේ රූව විායා්වනක තවනෛ් ීම්  

 ව්කය ෛෑදීන 
 තේාෛ්ෙරය ෛෑදීන 

 පීතනෝලික් ෛංතයෝග නිවාීමන 

 එතිලී්  

 ඇ්සෛසික් අ් ලය 

 ගිෙරලි්  

 එෙලී්  

 උ්වත්වජ හා ප්රතිචාර අෙර ඇති නනා ෛ් ේ ධීකරණය 

 ජීීමයාතේ වනවන්වන ෛාහා තේහය තුළ නියෙ අභය් ෙර  වරිෛරයක් වව්වවා ගනීන 

අව ය තණ. 

 ෛ්නාුතක ෛනාතයෝජනය 

 තහෝතනෝනනය ෛනාතයෝජනය 
2 X2.5 = 5 

4 X2.5 = 10 

4 X2.5 = 15 

2 X2.5 = 5 

2 X2.5 = 5 

2 X2.5 = 2.5 

3 X2.5 = 7.5 

Any 3 X2.5 = 75  ඇෙන්  විට මුල තක්ෂ ඇෙ. 

 ඇෙන්  විට ට්රිතකෝන ඇෙ. 

 අෛංෙෘේෙ ත් ා අ් ල ප්රනාණය වනඩිකර ගනීන. 

 විෂ ෛංතයෝග 

 දිලීර වල සෛල ද ්වති හායනය කල හනිර තහෝ කෘමී් තේ අවයව වලට හානි කල හනිර 

එ් ෛයන. 

2 X2.5 = 5 



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

     iii .ඔද ඉහත ලදහන්    ලකනවයකෝජන් ආ නර අතර ඇති මූි   වෙන්ලට ම් වද ක් ලදහන්  රන්න් 
  
 

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

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

     iv. a.මිනිලට වහහවේ  ඇති ප්රධානන් අන්තරනල්ගග ග්රන්ථියක න්ම්  රන්න් 

            

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

     b. එක අන්තරනල්ගග ග්රන්ථියක කගින් නිහදෙන ්නෙයක  රන් හහත ආ නර වහෝවකෝන්යකක්   ලදහන 
උදනහරණයකක් දැගින් වදන්න්. 
වහෝෂි වහෝවකෝන්    ……………………………………………….. 
වහෝෂි වන්ොෙන් වහෝවකෝන්   ……………………………………………….. 
වහෝෂි ව ල වකන්ක වහෝෂි වන්ොෙන් ව ල ක්රියකන  රන් වහෝවකෝන් ……………………………. 

        v.  වහෝෂි වහෝවකෝන්යකක් යකන්න් හදුන්ෙන්න් 

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

                                     

5. a. තුලාෂ්න ක්පිෙය භාවිො කරමික්   ාක තව් වන ගුරු්වවාව්වතීක චලන විෛ්ෙර කර් න. 

1.ශන  ව ොටලට ගුරුත්ෙන ්ගශන්යකට දක්ෙන් ප්රතිකනර නිලන වහෝ ගුරුත්ෙනේගතීක ක න් නිලන  

2.ශන   ද ඉහළට ේගධාන්යක ෙන් අතර මු  හහ ට ේගධාන්යක වණ. 

3.  ද ලෘණ ගුරුත්ෙනේගතීක ක න් දක්ෙන් අතර මු  ධාන් ගුරුත්ෙනේගතීක ක න් දක්ෙි.. 

4.බීජ ප්රවරෝහණවයකන් අන්තුරුෙ ෙහනක ගුරුත්ෙනේගතන්යක සිදුවණ. 

5. ශන  ගුරුත්ෙන ්ගශන්යක අන්නෙරණයක  ර ගන්වන් තු නෂ්ටක තැන්හත් වීක කගිනි. 

6.ගුරුත්ෙ උත්වත්ජන්යකක් නිලන මුල් ෙ  මු නග්ර ව ොපුවණ ෛල  ෙ  

7. හහළ  ක්ෂ්ෙ  තු නෂ්ටක ව ල හැදින්වෙන් ිරෂ්ටට ඛ්ික න අඩංගු ිරෂ්ටට  ෙ ඒ රනශි වීවකන් 

8.Ca2+ පුන්්ගෙයනප්තියක වප්රරණයක වීවකන්   9. ඔක්සීන් මුල් ෙ  හන්ගශවි  හිකෙහන්යකට  ක්වී  

10.  හන ඔක්සීන් මුල්ෙ  අග්රයකට හහළ දික්ෙන් ප්රවහශවේ  යකික හෘෂ්ටටයකට ෙැඩි ලනන්ද්රණයකින් එ තු වීවකන් 

11. එක හෘෂ්ටටවේ  ෛල  ෙ  දික්වීක නිවශේධාන්වයකන්  

12. ඊට ලනවප්ක්ෂ්ෙ උඩු හෘෂ්ටටවේ  ෛල  දික්වීක යකික හෘෂ්ටටයකට ෙඩන වණගෙත් වීක නිලන   

13. මුල් හහ ට ේගධාන්යක වීක.  

b. ෛාතකොමිකයරයක වුහය විෛ්ෙර කර කංකාල තේශි ේ තුවක ෛංතකෝචනය වනහනදිලි 

කර් න 

1. විි ඛිත වප්ශියක  ඇති පුන්රනේගතීක ඒ  යක ලනව ොමියකරයකි.. 2. විශිෂ්ටට වප්රෝටීන් කගින් ල ලට වී ඇත. 

 කාිතක ෛනාතයෝජනය ෛ් තප්රේෂණය නිුතතරෝන හරහා සිදුතණ. අ් ෙරාෛ්වග 

ෛනාතයෝනය රුධිරය හරහා සිදුතණ. 

 ෛ්නාුතක ෛනාතයෝජනය රාෛායන හා විාු්ව තලෛ ෛ් තප්රේෂණය තණ. 

තහෝතනෝනනය ෛනාතයෝජනය රෛායනික තලෛ ෛ් තප්රේෂණය තණ. 

 පිටිුතටරි ග්ර් ිතය 

 අ් ෙරාෛ්වග ග්ර් ිතයිර්  නිවාවා ෙව්ව අ් ෙරාෛ්වග ග්ර් ිතයක  

 ක්රියාකාරි්වවය තකතරිත ෙලවෑ්  කරන තහෝතනෝනය 

 TSH / ACTH / FSH / LH 
 තප්රොලනක්ී්  

 GH 

2 X2.5 = 5 

3 X2.5 = 7.5 

1 X2.5 = 2.5 

2 X2.5 = 2.5 

ගුරු අ්වතවොෙට අනුව ුදදුුද පිිනතුරු වලට ලකුණු තා් න 

උහරීක 40 X 2.5 = 100 



3. තන්තු ආ නර වද ක් ඇත.  4. සිහින්  සුත්රි න ඇක්ිකන් වප්රෝටීන් කගින් තැනි ඇත. 

5. ලනව ොමියකරයක  ඝන් හිකයකක් ෙන් Z ව්ගඛ්නෙ  ලකග ලම්දන්ධා වී ඇත. 

6 ඝන් ම් සුත්රි න කවයකෝසීන් වප්රෝටීන් කගින් තැනි ඇත. 7. ලනව ොමියකරවේ  කධාය  ළනහවේ    M ව්ගඛ්නවණ 

ඇත. 

8.  ං න  වප්ශි ෛල යක  Z ව්ගඛ්න වද ක් අතර පුන්රනේගතීක ව ල ලනව ොමියකර ඇත. 

9. වප්ශි ව දිත්ත අක්රියක අෙලටථනවණ ී ඇක්ිකන් ලහ කවයකෝසීන් හන්ගශවි  ව ල අතිච්ඡනදන්යක වී ඇත. 

10. වකක ලැ ලටක නිලන  ං න  වප්ශි ෛල යකට ව ික වීකට ඉහිල් වීකට හන මුල් අෙධියකට හැමිණීකට හැියක. 

11.  වම් ිරළිදද දැන්ට ිරළිගත්  ආ ෘතියක ෙන්වන් ල්ගහන් සුත්රි න සිහධානන්තයකි.. 

12. ලංව ෝකන්යක වීවම් ී එක් එක් අන්තවේ  ිරහිික Z ව්ගඛ්න එිවන්  ළගට අදිමින්  

13. ඝන් ම් කවයකෝසීන් සුත්රි න හන සිහින් ඇක්ිකන් ්ත්රි න එ කත එ  ි ලටලන යකි.. 

14. කවයකෝසීන් සුත්රී නෙක්  ෙි ගයකින්  ලහ හිලින් ලකන්විති..  

15. ෙි ග එිවන්  ඇි  හෙතින් අතර හිල ිරටතට ඇි  හෙති. 

16. අඩු ශක්ති අෙලටථනෙ  ී කවයකෝසීන් ෙ  හිල ප්රවහශයකට ATP අණුෙක් ලකග ලම්දන්ධා වියක හැියක. 

17. ශක්තියක නිදහලට  රමින් ADP හන වහොලටවප්ට්  දන වදමින්  

18. ATP අණුෙ ජ  විච්වදදන්යක වු විට   19. කවයකෝසීන් හිල ඉහළ ශක්ති  අෙලටථනෙ ට එළවේ. 

20. වම් අෙලටථනවණ ී හරලට වලේතුෙක් ලනදමින්     21. ඇක්ිකන් ෙ  දන්ධාන් ප්රවහශයකට කවයකෝසීන් හිල ලම්දන්ධා වණ. 

22. හසුෙ ADP හන වහොලටවප්ට් නිදහලට  රමින් කවයකෝසීන් හිල හහළ ශක්තිකට්ටකක්  රන හැමිවණ්. 

23.එකගින් සිහින් ඇක්ිකන් සුත්රි නෙ ලනව ොමියකරවේ  කධාය වදලට අදිි. 

24.එවිට ලනව ොමියකරයක ව ික වෙි.. 25.න්ෙ ATP අණුෙක් කවයකෝසීන් හිල ලකග ලම්දන්ධා වු විට හරලට 

වලේතුෙ බිද ෙැවට්.  

26.න්ැෙත න්ෙ හරලට වලේතු ේරයකක් ආරම්භ වෙි.. 27. වප්ශි ලංව ෝකන්වේ  ී Ca2+ හන ලකහර වප්රෝටීන්  ද අෙශය 

වණ.    න්ගභනරයකක්  රි. 

28. Ca2+ ක්රියකනෙ නිලන ඇක්ිකන් කත ිරහිික දන්ධාන් ප්රවහශ නිරනෙරණයක වණ. 

29. එවිට නිරනෙරණවු විට කවයකෝසීන් ඇක්ිකන් ලකග හකණක් ලම්දන්ධා වණ. 

 (a - උහරීක 10 b-උහරීක - 27  රූහ ලටහන් 4 ) 37 x 4  = 148 + 4  (  Total  = 150) 

06. (a) ෛංතණදී ප්රතිග්රාහක වල ලක්ෂණ ෛාහ්  කර් න 

1.විශිෂ්ටට උත්වත්ජයකක්  දන ගැනීකට හැඩ ගැසුු  විවශේෂිත ෙුහයකි. 

2. වහහලීයක කට්ටවම් උත්වත්ජයකක් වහෝ ඊට ෙැඩි උත්වත්ජයකක්  ැබුු  විට උත්වත්ජයක ප්රතිග්රහන්යක  රි.. 

3. උත්තවත්ජවේ  ශක්තියක වික න්යක ෙන් හට  විභෙයකක් දෙට හිකණනකන්යක  රි.. 

4. ලීක විටක ලටන්නයු හහධාතියක ලකග ලම්දන්ධාි.. 



5.උත්වත්ජවේ  ශක්තියක ක්රියකන විභෙයක දෙට හත් හිකණනකන්යක වීවම්ී ලංවණද  ලංවනෙ ප්රභ  වියක හැියක. වකයක 
ේගධාන්යක ව ල හදුන්ෙි.. 

6.උත්වත්ජන්යක අඛ්න්ඩ න්ම් වදොවහෝ ප්රතිග්රනහ  ඒෙනට ප්රතිකනර දැක්වීවම් ී අඩුෙක් වහන්ු ම්  රි.. වකයක 
ලංවණද  අු ේගතන්යක ව ල හදුන්ෙි.. 

      (b). මිකනිෛ ්ෛත්  වුහය හා කෘෙය ෛනකවි්  විෛ්ෙර කර් න. 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

7. ලක මිනිලට වහහවේ  විශන තක අෙයකෙයකි.. 

8.එයක ප්රධානන් ලටතර වද ින් යුක්ති.. 9. අිරක්ගකයක 10. ක්ගකයක   11. ලකට යකිකන් අධායශටක්ගීයයක ලටතරයකක් 
ිරහිටි.. 

12. අිරක්ගකයක ලවම් දනහිරක ලටතරයක ෙන් අතර ව රිකනීභෙන්යක වු ලටථරීභූත ශල් කයක අිරච්ඡදයකි. 

13.අිරක්ගකයකට රුධිර ලැහයුකක් ඇත. 

14.න්මුත් එහි ගැඹුරු ලටථර ෙ ට ක්ගකවේ  අන්තරන  තර යක කගින් වහෝෂ්ය ද්රෙය හන ඔක්සිජන් ලහයකි.. 

15. අිරක්ගකවේ  ලටථර ිහිහයකි.  16. ගැඹුිකන්ක ිරහිටන් ලටථරයක ජන්  ලටථරයකි.. 

17. එයක කගින් නිරතුරුෙක අිරක්ගීයයක ෛල  ලම්භෙයක ෙන් අතර ලවම් හෘෂ්ටටීයක වදලට ේගධාන්යක ෙන් විට වෙන්ලට වීම් 
ෙ ට භනජන්යක වණ. 

18.ලක කතුිරට ෛල  හැති  තුනි න්යෂ්ටික රහිත හන මියකගියක ෛල  ෙන් අතර 

19. වකක ෛල  ෙ  ෛල  ප් නලටකයක ව රිකන් කගින් ආවහශ වී ඇත. 

20.කතුිරට හෘෂ්ටටවේ  ිරහිික ෛල  නිරතුරුෙ ගැ වී යකන් අතර ඒෙන වහොදින් ිරහිික ෛල  කගින් ආවහශ වණ. 

21.ලක වගවී යකනකට හන ඉික යකනකට  ක්ෙන් ලටථනන්ෙ  අිරක්ගකයක ඝන් ම් වණ. 

22. ජන්  ලටථරවේ   ිරහිික වක වන්ොලි.ට කගින් ්නෙයක  රන් වක නින් ේගණ යක ලවකහි හැහැයකට දනයක  වණ. 

 

වරෝකයක 

වරෝක උහගනක  වප්ශියක 

ලටවන්හ ්නවී ග්රන්ථි 

ලටවණද ග්රන්ථි 

ලටන්නයු තන්තු 
රුධිර ෙනහිනී 

හැසිනි වහහනු  

අිරක්ගකයක 

ක්ගකයක 

ලම්පු්ගණ රූහ ලටහන්      D - 9 

අලම්පු්ගණ රූහ ලටහන් 

තුන්ක් න්ම්  ර ඇති විට  D -  1 



23.ක්ගකයක අිකයක  ලම්දන්ධා  හට වයකන් ලකන්විත වණ. 

24. පුර වේ  ප්රතයලටථ තන්තු ලකග ව ො ැජන් තන්තු අඩංගුයක. 

25. ක්ගකවේ  හමුෙන් ප්රධානන් ෛල  ෙු වේ  තන්තු ෛල  , කහන භක්ෂ්නණු හන ුමන ෛල  වණ. 

26. ක්ගකවේ  ිරහිටන් ෙුහ ව ල රුධිර ෙනහිනි හන ෙලන ෙනහිනි  

27. ලංවණී ලටන්නයු අග්ර  28. ලටවණද ග්රන්ථි 

29. ලටවන්හ්නවී ග්රන්ථි  30.වරෝක හන වරෝක උහගනක  වප්ශි 31. ලංවණී ප්රතිගනහ  අඩංගුයක 

32. ක්ෂුද්රජීවී ආ්රකණ ෙ ට රලනයකනි  හන වභ ති   නර  ඇතුළු වීකට හන විජ න්යකට එවරහිෙ ආරක්ෂ්ණ 
දනද යකක් ව ල ලක ක්රියකන  රි.. 

33. ජ ෙනර  ව රිකනීභූත ලටථරයක කගින් ගැඹුරු හන සියුම් ෙුහ ආරක්ෂ්න  රි.. 

34.ආගන්තු  ආ්රකණ භක්ෂ්ණයක    හැි විශිෂ්ටට  ප්රතිශක්ති ෛල  ලවකහි ඇත. 

35.වහහ උෂ්ටණත්ෙ යකනකන්යක 

36. නියකමිත හරනලයකට ෙඩන වහහ උෂ්ටන්ත්ෙ ෙැඩි වු විට ලටවණද ්නෙයක ෙැඩිවීක , ධාකනි න විලටතනරණයක සිදුවණ. 

37. නියකමිත හරනලයකට ෙඩන වහහ උෂ්ටණත්ෙයක අඩුවු විට ධාකනි න ලංව ෝකන්යක හන වරෝක උහගනක  වප්ශි 
ලංව ෝකන්යක සිදුවණ. 

38. ක්ගීයයක ලංවණදන් ලටඵ්ගශයකට, පීඩන්යකට , උෂ්ටණත්ෙයකට වණදන්නෙට ලංවණී ප්රතිග්රනහ  ලවකහි අඩංගුයක. 

39.විටමින් D ලංශටවල්ෂ්ණයක    40. දහි්නෙයක සිදු ිරීක. 

 

07. . අනුව්වතීක ප්රති ක්ති ප්රතිචාර ආකාරයක් වන ේවිතීකක ප්රති ක්ති ප්රතිචාරය පිිනො විෛ්ෙර 

වා්වොවක් පිිනතයල කර් න. 

 

1. B ෙලන ෛල  හන T ෙලන ෛල  ෙ  ක්රියකනෙ කගින් 

2. යකම් ෙයනධිජන් වයකුම ලදහන විශිෂ්ටට වු B හන T  කත  ෛල  කගින් සිදු රන් 

3. දිගු ල් හෙතින් ප්රතිශක්තියකි. 

4. ලටෙභනවි  ආලනදන්යක  වහෝ  ෘතීකක ප්රතිශක්ති රණවේ  ප්රතිඵ යකක් ව ල වකයක ඇතිවණ. ආ නර 04 ි 

5. ලටෙභනවි  ලක්රීයක හිකචිත ප්රතිශක්තියක 

6.ෙයනධිජන් ි.න්වගන් සිදුෙන් ලටෙභනවි  ආලනදන් ෙ ට ප්රතිකනර ව ල විවිධා ආලනදන් වරෝගෙ ට එවරහිෙ දිගු 
 නලීන් ේගධාන්යක ෙන් ප්රතිශක්තියක 

7. උදන - හැවහො  ෛෙරලයක  8. ලකහර B ෙලන ෛල  හන T ෙලන ෛල  ලක්රීයක වී ෙයනධිජන් යකන 
වින්නශ ිරීකට 

9. විශිෂ්ටට වු ලි.ටවටොක්සින් ෛල  හන හන ප්රතිවහහ ලනදි. 10. එකගින් ලීවදන් B හන T  කත  ෛල  දිගු නලීන් 
ජීෙත් වී  

11. හසුෙ ද එක ප්රතිවහහ ජන් යකන වින්නශ ිරීකට ෙඩන ප්රභ  හන සී්ර ප්රතිකනර ඇති  රි.. 

12.  ෘතීකක ලක්රීයක හිකචිත ප්රතිශක්තියක 

Any 36 X 4 = 144+ D -9  උහරීක 150  



13. වද හීන්  රන්  ද ( ප්රකණ්ඩතනෙයක අඩු රන්   ) ෙයනධිජන් ි.න් එන්න්ත් ිරීක හරහන 

14. දිගු  නලීන්ෙ හෙතින් ප්රතිශක්තියක වණ. 

15. කරණ  ද වහෝ දු්ගෙ   රන්  ද ෙයනධිජන් ි.න්   අක්රියක  ළ දැක්ටීිකයකන හන   ක්ෂුද්රජීවී වප්රෝටීන් ලීීකට 
උදණෙන් වප්රෝටීන් ෙැනි වදොවහෝ ප්රභෙ භනවිතවයකන් 

16. ප්රතිවහහ ජන්  ලනදි.. (එන්න්ත්)  17. වකක එන්න්ත් ප්රතිවහහ ජන්  ව ල ක්රියකන ර 

18. ෛල  කනධාය ෙන් ප්රතිවහහ කනධාය ෙන් ප්රතිශක්ති ප්රතිකනර උත්වත්ජන්යක  ර 

19. දිගු නලීන්ෙ ජීෙත් ෙන් Tහන B කත  ෛල  ලනදි.. 20. එකගින් ෙඩන ප්රභ  හන සී්ර ප්රතිකනර ඇති රි.. 

21. උදන - ක්ෂ්යක වරෝගයකට එවරහි BCG එන්න්ත   වහෝි වයකෝ වරෝගයකට එවරහි වහෝි වයකෝ එන්න්ත 

22.අක්රියක ප්රතිශක්තියක යකු    23.වෙන්ත් පුහග වයකුම තු  ලීදුු  ප්රතිවහහ යකම් පුහග වයකුමට ලම්වප්රේෂ්ණයක වීක නිලන 

24. ව ික නලීන්   ක්ෂ්ික  ආරක්ෂ්නෙ  දන වදන් ප්රතිශක්තියකි.. 

25. වකහිදි ප්රතිග්රනහ යකනවේ B ෛල  හන T ෛල  දනයක  වන්ොවණ. 

26. එවිට වහහයක තු  කත යක ේගධාන්යක වන්ොවණ. 

27. වකයක ලටෙදනවි ෙ වහෝ  ෘතීකකෙ ප්රතිවහහ හුෙකනරු  රගැනීවම් ප්රතිඵ යකක් ව ල ඇති වණ. 

28. ලටෙභනවි  අක්රීයක හිකචිත ප්රතිශක්තියක  29. කෙවගන් නිහදෙන් ප්රතිවහහ 

30. ලටෙභනවි ෙ කණිික කගින් දරුෙනට වහෝ   31  ළ  දන්ධායක හරහන  

32. කෙවේ රුධිරවේ  සිට භ්රීන් රුධිරයකට හුෙකනරු වීක කගින්  

33. ව ික  නලීන්ෙ ලකහර වරෝග ෙ ට එවරහිෙ ඇතිෙන් ප්රතිවරෝධායකි.. 

34.  නතීකක අක්රියක හිකචිත ප්රතිශක්තියක  35.වෙන්ත් ප්රභෙයකින්  දන ගන්න්න ප්රතිවහහ 

 36.තනෙ නි   ව ල ප්රතිග්රනහ යකනවේ රුධිරයකට හුෙකනරු ිරීක කගින්  

37. වම්ෙන නිමි ප්රතිවහහ වණ.   රුධිර ප් නලටක වහෝ කලටතු 

38. කනන්ෙ ඉමියුවන්ෝේව ොබියුලීන් එන්න්ත් ව ල වහෝ ු මුහුම් ප්රතිවහහ ව ල ශරීර ගත    හැ . 

39. අහම්වදන් වරෝග  නර  ශරීර ගතවු විටී  40. උදන වහහටි.ිකලට A - නිමි කනන්ෙ කලටතු ප්රතිවහහ 

 

8. a.විභනජ  හට  ෙ   නක්ෂ්ික   ක්ෂ්ණ ලදහන්  රන්න්. 

1. ලජීවී ෛල  වණ. 

2. ලක විශට ම්බි    දළ ෙශවයකන් වගෝ න නර ෛල  වණ.   අන්ත්ග ෛලලීයක අෙ නශ අඩුි. 

3. ෙුහකයක හන  ෘතයකයක ව ල විවශේෂ්ණයක වී න්ැත.  4.කධායගත  ැපී වහවන්න් න්යෂ්ටිකයකක් ඇත. 

5. ඝන් ෛල  ප් නලටකයකක් ඇත.   ලටථීර ිකක්ත  දක්න්ට වන්ොකැත. 

6. ප්රගුණන්යක වීකට හැිි.  7. කි.ටව ොන්ඩ්රියකන විශන  ෙශවයකන් දැියක හැිි. 

b. ිරහිටීක අු ෙ විභනජ  හට  න්ම්  රන්න් 

 1. ේගග 03 ි.  2.අග්රලටථ විභනජ යක 3.  ද හන මු  අග්රලටථවේ  හෙති. 

38 X 4 = උහරීක 150  



4. හන්ගශවි  විභනජ යක 5. හ්ගශවි  විභනජ  ව ල ලන්න   ැම්බියකක හන ෙල්   ැම්බියකක ිරහිටි.. 

6. අන්තරලටථ විභනජ යක. 7. හ්ගෙ හන හත්ර හනදවේ  හනමු  ිරහිටි.. 

c. හවිතීක  ේගධාන්වේ  ප්රතිඵ යකක් ව ල ශන   දව  ෙන්ගෂි  ෙළු  ඇතිෙන් ආ නරයක 

හැහැදිි   රන්න්. 

1.  නෂ්ටටීයක දහු ෙන්ගෂි  හවිබීජ හත්රී ශන ෙ  හන   

2.විෙෘත බීජ  ෙ  හවිතීක  ේගධාන්යක සිදු වණ. 

3. වකහිදි ප්රධානන් ෙශවයකන් ලන්න   ැම්බියකක ෙැදගත් වණ. 

4. ලන්න   ැම්බියකක තනි ෛල  ලටතරයකි 

5.හරලට ඩ නිිකක්ෂ්න්වේ  ී වක ි   ෛල  ෙ යකක් ව ල දිලටවණ. 

6. ේගග වද ක් ඇත. ලකහර වක ි   ෛල  දික් අක්ෂ්යක ඔලටවලේ ිරහිටන් දිගික ෛල  වණ.  

7. එකගින් ඇතු ට හවිතීක  ෛශ ක ද   8.ිරටතට හවිතීක  ප්ව ෝයකක ද එක් රි..  

9. එවිට  ද කහත් වීක   විෂ්ට ම්භයක ෙැඩි වීක  සිදු වණ.      10. අනික් වක ි   ෛල  ව ික ෛල  වණ.  

11.  වහ ඇතු ට හන ිරටතට ලන්න  ිරණ ලනදි.. 

12. ේගෂ් ගන්න්නෙක් වකයක සිදුවු විට හවිතීක  ෛල ක ලටතර ගන්න්න ෙක් තැන්හත් වණ. 

13.අධි  ව ල ි ේනීභූත වීවකන්  නෂ්ටටයක දැඩි හන ශක්තිකත් දෙක් ඇතිවණ. 

14.  නෂ්ටටීයක ශන   ද  හරලට ඩ  ආව ෝ කත් ෙ යකන් හන 

15. අදුරු ෙ යකන් ිහිහයකක් දැියක හැියක.  16. වම්ෙන ේගධා  ෙළු  ව ල හදුන්ෙි..  

17. ආව ෝ කත් ෙ යකන් ෙලන්තදැෙ වණ. 18.වම්ෙන වල කය  ළනහ ෙ  ෙලන්ත ලෘතුවණ වි ලන්යක වණ. 

19. වම්ෙනවේ  ෛශ ක හට යක විශන  ුමහර හන තුනි ෛල  බිත්ති ලහිති.. 

20. ෙැඩි ජ  ප්රකනණයකක් න්ෙ හත්ර  රන රැවගන් යකනක හහසු  රි..  

21. අදුරු ෙ යකන් ගිම්හනන් දැෙ ව ල හදුන්ෙි..     22. ඒෙන ශන යකට අහිත ර ලෘතු   ශීත හන ගිම්හනන් ලෘතු 

ෙ ී ලීවහ. 

23. වකක අහිත ර හිකලර තත්ෙ යකටවත් ජීෙත් ෙන් ශන වේ  

24.හත්ර ප්රකනණයක අඩු නිලන ෙැඩි ජ  ප්රකනණයකක් අෙශය වන්ොවණ. 

25.ෛශ ක හට වේ  ෛල  ෙ  ෛල  බිත්ති ඝන් ම් ෙන් අතර  

26. ුමඩන ුමහර ලහිත ෛල ක ෙනහිනි අන්ත්ගගත වෙි.. 

27.වකක දැෙ ේගග වද ක ගත්   ෙන්ගෂි  ෙ යක ව ල හදුන්ෙි.. 

28. ශන  හරලට ඩ  වකක ෙන්ගෂි  ෙ ු  නිිකක්ෂ්ණවයකන් ශන වේ  ෙයකල ප්ර නශ    හැියක. 

  

 

38 X 4 = උහරීක 150  



09. ලතුන්වේ න්ි.රජනීයක දහි්නෙයක යකු  ුමකක් ද හදුන්ෙන මිනිලට ෙෘක් යක  ෙුහයක විලටතර 
 ර මුත්රන ලීීවම් යකනන්ත්රණයක ව ිකවයකන් හැහැදිි   රන්න්. 
 

1.න්ි.රජනීයක  නදනි  ලංවයකෝග හිකෙෘත්තීකයකට  ක් ිරීවම් ී ලීවදන් න්ි.රජනීයක දහි්නවී ද්රෙය දැහැර ිරීවම් 
ක්රියකනෙි යක න්ි.රජනීයක දහි්නෙයකි.. 

2. ලතුන්වේ ප්රධානන් න්ි.රජනීයක දහි්නවී ඵ  ෙන්වන් ඇවකෝනියකන , රිිකයකන, රිිකක් අම් යකි.. 

ෙෘක් වේ  ෙුහයක 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.වදෝංචි බීජ හැඩතියක. 

4. තන්තුකයක ලම්දන්ධා  හට යකින්   ෙෘක්කීයක ප්රනෙරයකින් ආෙරණයක වී ඇත. 

6. දික්  ඩ  හටකීයක ප්රවහශ 3 ක් හදුන්නගත හැිි..   

7.ිරටතින්ක ඇත්වත්  ෙෘක්කීයක ප්රනෙරයක    තන්තුකයක ප්රනෙරයක වණ. 

8.ප්රනෙයකට ඇතු තින් ෙෘක්  දනහි යක හන කදඡනෙ වණ. 

9.දනහිිකන්ක ඇත්වත් ෙෘක්කීයක දනහි යකි..   10.කදඡනෙ ෙෘක්  ිරරීයඩ ෙි න් ලීී ඇත. 

11. ිරරීයඩ මුදුන්   ිරික න  ෙෘක්  වරෝිකයක වදලට දිශනන්ත වණ. 

12. අභයන්තරවයකන් ක ඇති ෙෘක්  වශෝිකයක පුනී න නරි.. 

13. එි.න් ම්රත්රන ෙනහින්යක ඇරව .  

මුත්රන ලීීවම් යකනන්ත්රණයක 

14. මුත්රන ලීීවම් ප්රධානන් ිරයකෙර 03 ි . 

15. අතිහික්නෙන්යක.  16. ෙරණීයක ප්රතිවශෝෂ්ණයක.  17. ්නෙයක වණ. 

18. වදෝකන් ප්රනෙරයක ුමහරයක තු ට අධි  පීඩන්යකක් යකටවත් රුධිරයක වහරීක අතිහික්නෙන්යකි.. 

19. ුමහරයක තු ට වහවරන් වහරන්යක ගුදචි න වහරන්යකි.. 

20. එක වහරන්වේ  රුධිර ෛල  රුධිර හට්ික න හන විශන  අණු අඩංගු වන්ොවණ. 

 

 
ෙෘක්  ප්රනෙරයක 

ෙෘක්  කජ්ඡනෙ 

දනහි යක 

ෙෘක්  වරේිකයක 
මුත්රන ෙනහිනියක 

ෙෘක්  ිරරීයඩ 

ලම්පු්ගණ න්ම්    D  - 6 

අලම්පු්ගණ න්ම්    3 න්ම්  D  - 1 



21. රුධිරවේ  අඩංගු අනිත් සියකළු ද්රෙය අඩංගු වණ. 

22. ජ යක.   23.  ෙණ,    24.ඇකි.වන්ෝ අම් ,  

25.ේු ව ෝලට , විටමින්, න්ි.රජනීයක දහි්නවී අහද්රෙය  හන අනිුමත් ුමඩන අණු 

26 මුත්රන ලීී වම් ක්රියකනෙි වේ  තෙත් ක්රියකනෙි ෙරණීයක ප්රතිවශෝෂ්ණයක. 

27. ගුච්ඡි න වහරන්වේ  ඇති ප්රවයකෝජන්ෙත් අණු, අයකන් හන ජ යක අන්තරන  තර යකට ආහසු අෙවශෝෂ්ණයක වී  

28. හසුෙ න්නි  න ෙටන ඇති රුධිර වක්ශන්නි  න ජන යකට න්ැෙත අෙවශෝෂ්ණයක වීවම් ක්රියකනෙි යක ෙරණීයක 
ප්රතිවශෝෂ්ණයකි.. 

29. ගුදචි න වහරන්යක අවිදුර ලංෙි ත න්නි  නෙට ගකන්    විට එක   නහවේ  ී  

30. හහත දී ප්රතිවශෝෂ්ණයක වණ. අයකන්, ජ යක, හන ෙිකන්න වහෝෂ් හදන්ගත   ේු ව ෝලට   ඇකැි.වන්ෝ අම් . 

31. රුධිර ලංෙි ත න්නි  නවණ ී ලක්රීයක හන අක්රීයක ව ල ප්රතිවශෝෂ්ණයක වියක හැ . 

32. ේු ව ෝලට   ඇකැි.වන්ෝ අම්     33. Na+ ලක්රීයකෙ ප්රතිවශෝෂ්ණයක  රි. 

34. K+ / Cl- / HCO3
- අක්රීයකෙ ප්රතිවශෝෂ්ණයක  රි.. 35. ජ යක ආ්ැතිවයකන් ප්රතිවශෝෂ්ණයක  රි.. 

36. වහන්වල් පුඩුවණ අෙවරෝහණ දනහුවණ ී ආ්ැතිවයකන් ජ යක ප්රතිවශෝෂ්ණයක  රි.. 

37. වම් නිලන වහරන්යක ෙඩන ලනන්ද්ර වණ.   

38. වහන්වල් පුඩුවණ ආවරෝහන් දනහුවණ ී Na+ ප්රතිවශෝෂ්ණයක  රි.. 

39. ෙැඩි ප්රකනණයකක් ලක්රීයක ව ල සුළු ප්රකනණයකක් අක්රීයක ව ල ප්රතිවශෝෂ්ණයක වණ. 

40. වකහිී Cl- අක්රීයකෙ ප්රතිවශෝෂ්ණයක වණ. 

41. එක දනහුවණ ී ජ  ප්රතිවශෝෂ්ණයකක් සිදු වන්ොෙන් නිලන වහරන්යක ෙඩනත් තු   වණ. 

42. විදුර ලංෙි ත න්නි  නවණ ී Na+ ලක්රීයකෙ HCO3
- ලක්රීයකෙ ප්රතිවශෝෂ්ණයක  රි. 

43. ADH ඇති විට ජ  ප්රතිවශෝෂ්ණයකක් සිදු වණ. 

44. ලංගනහ  ප්රණන වේ  ී ADH ඇති විට ජ  ප්රතිවශෝෂ්න්යක සිදුවණ. 

45. Na+ ලක්රීයකෙ ප්රතිවශෝෂ්ණයක වණ. යුිකයකන අක්රියකෙ ප්රතිවශෝෂ්ණයක වණ. 

46.මුත්රන ලීීවම් තෙත් ිරයකෙරි ්නෙයක අවිදුර ලංෙි ත න්නි  නවණ ී ලක්රීයක  H+ අක්රීයකෙ  NH4
+ ්නෙයක  රි.. 

47. විදුර ලංෙි ත න්නි  නවණ ී K+ / H+ ලක්රියකෙ ්නෙයක වණ. 

48. ඉහත ක්රියකනෙි  අෙලනන්වේ   ී ලනන්ද්ර මුත්රන ලංග්රනහ  ප්රන්න වයකන් ිරට වණ. 

  

10.  ව ික ලටහන් ි යකන්න්. 

      (a) Anthopyta හරනගන්යක 

1. ආෙෘත බීජ  ශන ෙ  හරනගන්වේ  ී හරනගධානනිවයකන් නිදහලටෙන් හරනග  ික න 

2. පුෂ්ටහයක    ං යකට කනරු වීක හරනගන්යකි.. 3. හරනගන්යක ආ නර 02 ි. 

4. ලටෙහරනගන්යක     5. හරහරනගන්යක 

48 X 3 = 144 + D – 6 = 150 



6. හරනග ධානනියක  නිහදෙන් හරනග  ික න එක පුෂ්ටහවේ  ක වහෝ ශන වේ  වෙන්ත් පුෂ්ටහයක    ං යකට කනරු වීක 
ලටෙහරනගන්යකි.. 

7. හරනග ධානනියක  නිහදෙන් හරනග  ික න එක විවශේෂ්වේ ක වෙන්ත් ශන යක  පුෂ්ටහයක    ං යකට කනරු වීක 
හරහරනගන්යකි.. 

8. හරහරනගන්යක නිලන ජනන් මිර වී න්ෙ ප්රවණික  ප්රවේදන් ඇති    හැියක. 9. එයක හිකණනකයකට ෙැදගත් වණ. 

10. ඇන්වතොහි.ටන ශන  ලකහර ඒෙන ලටෙහරනගන්යක ෙළක්ෙන හරහරනගන්යකට හැඩගැසී ඇත. 

11.උදන - ඒ  ි ංගි  පුෂ්ටහ දැරීක   විෂ්ක කී තනෙයක   වයකෝගදනධා තනෙයක   ලටෙෙන්ධායතනෙයක   ( any 2) 

12. ඇන්වතොහි.ටන ශන ෙ  හරනගන්  නර  ෙනතයක   සුළග, ජ යක,  ෘීයන් භනවිතන වියක හැියක. 

      (b). මිනිලට කලටතිලට යක 

1.මිනිලට වකොළවේ  විශන ක ව ොටල කලටතිෂ්ට යකි. 

2. ගැඹුරු හැල්කක් කගින් ෙම් දුමණු අ්ගධා වගො  ෙ ට වදී ඇත. 

3. කතුිරට ව ොටල කලටතිෂ්ට  දනහි යක ෙන් අතර ධුෂ්ර ද්රෙය   ෛල  වහහ ෙි න් ලීී ඇත. 

4. දනහි යකට ඇතුළත ව ොටල ලටවණද ද්රෙය   ලටන්නයු තන්තු ෙි න් ලකන්විති.. 

5. ැව ෝල වහහයක කගින් කලටතිෂ්ට  අ්ගධා වගෝ  වද  එිවන්  ලම්දන්ධා  රි.. 

6. එක් එක් කලටතිෂ්ට  අ්ගධා වගෝ යක  ණ්ඩි න 4  ට වදී ඇත. 

7.   නට  ණ්ඩි නෙ  8. ශංඛ්   න්ඩි නෙ  9.හන්ගශෙ  හන   ණ්ඩි නෙ 

10. අහර  හන   ණ්ඩි නෙ 11.කලටතිෂ්ට  දනහි වේ  ප්රධානන්  ෘතයකයක ප්රවහශ තුන්ක් හදුන්නගත හැිි..  

12.ලංවණී දනහි යක  13.ලංඝනීය දනහි යක 14. කන   දනහි යක   

15. ලංවණී දනහි යක වණදන්නෙ   උෂ්ටණත්ෙයක   ලටහ්ගශයක  දෘෂ්ටිකයක   රෙණයක   රලයක   ගන්ධායක ( any 3 ) ලංවණදන් 
ලංඡනන්න්යක  ර ගනී.  

16. ලංඝනීය දනහි යක කගින් ලංවණී වතොරතුරු හදුන්නගැනීක, විග්රහ ිරීක   අ්ගථ න්යක  රන් හන . කත යක, බුහධියක, 
වහේතු දැක්වීක සිදු රි. 

17.කන   දනහි යක කගින් ඉච්ඡනු ග වප්ශි ලංව ෝකන්යක හන න්යක  රන් හන ආරම්භ ිරීක සිදු රි.. 

 

      (c). ඔක්සිහනර  සීනි 

1.  නවදොහි.වේට ෙ  සියකළු වකොවන්ොලැ රි.ඩ  2. ලකහර ඩි.ලැ රි.ඩ ඔක්සිහනර  වණ. 

3. ඔක්සිහනර  සියකල්  සීනි ජ  ද්රෙය වණ.   4. ලටඵික  රූපී වණ. 

5. හැනි රල වණ.    6. ඔක්සිහනර  සීනි හදුන්න ගැනීක ලදහන වදන්ඩික් හිකක්ෂ්නෙ සිදු රි.. 

7. ඔක්සිහනර  සීනි ද්රනෙණයක ට වදන්ඩික් ද්රනෙණ ලකහිකකනෙක් එක්  ර  

8. න්ටන් තුරු රත් ළ විට   9. ගවඩොල් රතු අෙක්වෂ්ේහයකක්  ැවේ. 

10. ඔක්සිහනර  වකොවන්ොලැ රි.ඩ ලදහන උදනහරණ ව ල ේු ව ොලට, හෘක්වටෝලට, ගැ ැක්වටෝලට වණ. 

11. ඔක්සිහනර  ඩි.ලැ රි.ඩ ලදහන  ැක්වටෝලට   වකෝල්වටෝලට 
Any 38 X 3 =  150 


