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01. ජජ විදයහත්මකභඅ ු ස බනඵධයධනඹධය ඳවත දළවෙනන රඅහල සුරනයධය ුතය ධයනධය අය 
රඅහලඹ ද   

 (1).  නලියුනරෝස   - ග්ලුනඅෝස ු ස දවස ගණනවෙ එවෙ වී ළදු ස ංකීයණ නේඛීඹ  
   ුවඹ..  

 (2).  නඳවෙටීධය   - ග්රළවෙටියුනයොනිවෙ ුබනර ලිධය ෆදු ස ලහඅර භධය ූසසතයන   
    ංඝටඅඹ..  

 (3).  නඳොසනඳොලිපිඩ  - භවය ධ්රළවීඹ ු ස නවෝ ඩාඩහ ෝනයෝපිත ු ස නඳොසනෂ්   
  අහණ්ඩඹට ඵළඳී සත.  

 (4).  භඩාළු න්ද තධයතු - ුධයතේ ු සඅ ෝඅේණ ඵර ර රතිඵපරඹවෙ නර නළවී ියඹ  
   තනි නඳොලිනඳප්ටයිඩ දහභඹ..  

 (5).  හිනභොග්නරොබිධය  -  වහ   නඳොලිනඳප්ටයිඩ දහභ ලිධය ළදු ස උඳඒඅඅ 4 .ධය ළදී  
   සත.  

02.  ඳවත දී සත්මකනත්මක අහඵනිඅ ංනඹෝග 6 ..  

 a. එරිනරෝස    c. ඩි’ඔවෙසියයිනඵෝස  e. සභයිනරෝස  

 b. යයිනඵෝස   d. නභෝල්නටෝස   f. පිසඨඹ  
 

 ු සඅ සඅධයධඹ ළඩින පිළිරට නඳරගහ සත්මකනත්මක අයඅ ද   

(1).  a b c d e f   (2).  a b c d f e   (3).  a c b d e f   

(4).  a c b d f e   (5).  a c d b e f   
 

03. ඳවත රඳන  දළවෙනන ඒඅඅ ු ස ුධයතේගත ධයනධය ඳවත දී සතිඵ අයඅ ද   

 

 

 

 

 
 

(1). R N A  (2).D N A  (3).A T P           (4).N A D   (5).F A D    
 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර අ ජය්පයාපන ු ජයාපාපන ර 
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උඳනදස :  

 සිඹලු භ රලසනරට පිළිතුරු ඳඹධයන.  

 උත්මකතය ඳරන  නිඹිතත සථහනන  ඔන  විබහග ුංඅඹ ලිඹධයන.  

 උත්මකතය ඳරන  පිටුඳ දී සතිඵ උඳනදස ද ළර.ල්නරධය .ඹහ පිළිඳිනධයන.  

 1 සිට 50 නතවෙ එවෙ එවෙ රලසනඹට (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  ඹන පිළිතුරුලිධය නිළයින නවෝ 

ඉතහභත්මක ගළශනඳන නවෝ පිළිතුරු නතෝයහනගන  එඹ උත්මකතය ඳරන  ඳුරඳ දළවෙනන උඳනදස 

ඳරිින අතිඵයඹවෙ ( x ) නඹොදහ දවෙධයන.  
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04.  ඉධයද්රයිඅහ බනඵධයධ ඳවත දී සතිඵ ුව - අෘතය බනඵධයධතහ ුතුරිධය ුතය ධයනධය ඩාභවෙ ද   
 (1).  සිනිඳු ුධයතං ප්රහසිතඹ ජහලිඅහ - සනටනයොයිඩ ංසනල්ලණඹ  
 (2).  නගොල්ිය උඳඅයණ   - නඳප්ටිනඩොග්රයිඅෆධය ළනි ජරබිත්මකතිඵ ංඝටඅ නිඳදවීභ.  
 (3).  නෂනයොවෙසිනෝභ   - ලහඅර රබහසලනඹ  
 (4).  තයිරනඅොයිඩ    - රබහනඳොසඳයලිඅයණඹ  
 (5).  භයිටනඅොධයඩ්රිඹහ ිතඹය  - ඔවෙසිඅහයඅ නඳොසඳරි ලිඅයණඹ 
 

05.  එධයයිභ පිළිඵ දී සතිඵ ඳවත ඒහ ුතුරිධය නිළයින රවෙණඹවෙ ධයනධය   
 (1).  සිඹල්ර නගෝලිඹ නරෝටීන න .  
 (2).  එධයයිභඹඅ ක්රීඹ රවෙ ෆදී සත්මකනත්මක සභයිනනෝ ුබනර .හිඳඹ.නි.  
 (3).  ු ස ර චරනඹ ළඩිවීභ නව්තුනධය උසණත්මකඹ ළඩිවීනබනදී රතිඵ්රිඹහ ග්රතහඹ ළඩි න .  
 (4).  ඵහුත්රිභහණ නර ඹහභනඹ න එධයයිභ ෆදී සත්මකනත්මක උඳ ඒඅඅ එඅ.ධය නවෝ  

.හිඳඹ.නි.  
 (5).  රතිඵනඳෝි  නිනල්දනන දී එධයයිභඹට උඳසතය ු ස ඵළඳීභ භඟිධය ඳරිෘත්මකතිඵඹ භහේගඹවෙ  

නතය න .  
 

06.  ජජ යහඹනිඅ ඳරිණහභඹ බනඵධයධනඹධය ුතය ධයනධය ඳවත ඒහයිධය අයවෙ ද   
 (1).  ය බිලිඹන 3.5 ඳභණ ඳළයණි නඳොසිර ෝින ඳෘතුවිඹ භත ජීඹ පිළිඵ එඅභ හවෙි  න .  

(2).  නතන ුධයනරට ුනු ියනිඅඳු හයුනගෝරඹ වහ වෙහරිඹ භංඅඩ විය අහඵනිඅ 
ු සර ුජජ ංසනල්ලණඹ වහ ඩහත්මක හිතඅය සථහන විඹ.  

(3).  රථභ ූසනයසිඅ ජීවිධයනග් ඳරිණහභඹ ය බිලිඹන 2.7 අට ඳභණ නඳය සිදුවිඹ.  
 (4).  ඳළයණිතභ දධයනහ නරොටිසටහහ ඩාඩහ දුඹුරු සල්ගහඅට භහනඹ  
 (5).  ඳළයණිතභ චතුේඳහිනඅඹධය ඳරිණහභඹ වන  නතන භත්මකයඹධයනගනි. 
 
07.  ඳරිනහිතඅ සිද්ධහධයත බනඵධයධනඹධය ඳවත දී සතිඵ ඒහ ුතුරිධය ුතය ධයනධය ඩාභවෙ ද   
 (1).  රළභහවෙට ුනු  නද්වන  ඹබන නඅොටවෙ ුධිඅ බහවිතහ අශවිට එඹ විලහර වහ  

ලවෙතිඵභත්මක න .  
 (2).  සබහවිඅ යණහදඹට ුනු  හිතඅය රවෙණ හිත ජීවීධයට දුහිතෘධය ළඩිනඹධය  

නිඳදවිඹ වළ.ඹ.  
(3).  සබහවිඅ යණහදන  වධය න භවය හිතඅය රවෙණ ජලිඹ භ ටනබනදී ද 

නිරීවෙණඹ අශ වළ.ඹ.  
 (4).  න - ඩහවිධය හදන දී විදයහඥයනඹධය නභධයඩලිඹ රන ණිඹ වහ ගවණ රන ණිඹ පිළිඵ දළනුභ  

බහවිතහඅය සත.  
 (5).  සබහවිඅ යණ හදඹට ුනු  ඳරියන  ුලයතහඹ භත ජීවීධය ුනුේතන ුත්මකඳත්මක අය  

ගනී.  
 

08.  ජීවීධය ේගීඅයණඹ වහ බනඵධයධනඹධය හත්ය රඅහලඹ නතෝයධයන.  
 (1).  ංලඹ  ේගඹ  නරෝරඹ  ඝනඹ වහ විනල්ඹ ඹන තවෙනෝන අළනයොරස ලිනධයඹස  

වඳුධයහ දුධයනධයඹ.  
 (2).  ඩහවිධයනග් ඳරිණහභ හදඹ වඳුධයහදීනභධය ඳුර ේගීඅයණ විදයහඥයනඹධය ඳරිණහිතඹ  

බනඵධයධතහ ුධයනන දී ු සඅ ්රභ පිළිඵ දළනුභ බහවිතඹ ෝයබනබ අනල්ඹ.  
 (3).  DNA වහ RNA ඹන නදඅභ යිය තු නළතිඵ නිහ ඔවුධය .සිභ යහජධහනිඹඅට ුඹත්මක  

නනොන .  
 (4).  ඳණිවුඩඅහය RNA ර බසභ ුනුපිළිර නතන ේගීඅයණන  බහවිතහන ළදගත්මක  

ේගීඅයණ නිේනහඹඅඹ..  
 (5).  ජී ඉතිඵවහන  නඵදී නධය ියඹ රථභ ජීවී අහණ්ඩඹ ෝ. ඵළවෙටිරිඹහ න .  
09.  නරජිනනල්රහ   
 (1).  ගදහ ඳහසි ේගඹ.   
 (2).  ඡරඹ ඳරිවන වහ නහර ඒඅඅ හිත ජලරභ දයයි.  
 (3).  මූරහබ ජීන ච්රන  වු  නනොන .  
 (4).  ිනලිය භග භවය ජීවී බනඵධයධතහ නඳධයයි.  
 (5).  භබීජහ සඅඹ  
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10.  බීජ ලහඅර ළදගත්මක රවෙණ බනඵධයධනඹධය ඳවත දී සතිඵ රඅහලන ලිධය ුතය ධයනධය   
(1).  නගොඩබිබන ඳරියන  රු   නිසඳහදඅඹ වීභට බීජ ලහඅර දවෙනට රළනඵන මූලිඅ 

ුනුේතඹ බීජඹ න .  
 (2).  බීජ හිත නහර ලහඅ නඵොනවොභඹඅ ජධයභහ ස ලහඅ ුධයවිවෙි ඹ න .  

(3).  භවහබීජහ සධහනිඹ  භවහබීජහ ස වහ ෝයණ ඳටර/ඩිබනඵහයණ ඹන සිඹල්ර එවෙ 
ළරකූ විට එඹ ඩිබනඵඹ නබන න .  

 (4).  සනඳොනයොනඳොලිතිඵධය නබන ඵහු ුඹඅඹ භියධය ෆදු ස නිහ ඳයහග අණිඅහන  බිත්මකතිඵඹ  
දෘඩඹ.  

(5).  සිඹළු බීජ ලහඅර ශු්රහ සර අශිඅහ නළතිඵ වී සත.  
 

11. ිනලිය වහ ඒහන  රවෙණ බනඵධයධනඹධය දී සතිඵ නනොගළරනඳන යුගර නතෝයධයන.  
 (1).  Rhizopus  - ුලිංියඅ රජනනන දී ංනඹෝගහ ස නබන ඵහු නයසටිඅ ුවඹවෙ  

   නිඳදයි.  
 (2).  Saccharomyces  - සසනඅොභයිනඅොටහ ංලඹට ුඹත්මක ඒඅ ජලිඅ ෝඅහයඹ.. 

(3).  Agaricus  - ලිංියඅ රජනනන දී ඵළසිඩිඅහඳඹවෙ හදයි. 
 (4).  Aspergillus  - ලිංියඅ රජනනන දී ුසඅ තුර ුසඅබීජහ ස 8 වෙ නිඳදයි. 

(5).  Mucor   - ංනලිඹ නියහහය ිනලිය ජහරඹවෙ න . 
 

12.  ලහඅර වු න ෝයවෙණ ඹහධයරණ ුතුරිධය නඳය සිට ඳතිඵන ුවහත්මකභඅ නවෝ අෘතයහත්මකභඅ 
යහඹනිඅ ඹහධයරණඹවෙ නනොධයනධය   

 (1).  ිනලිය ජර බිත්මකතිඵරට වහනිඅය එධයයිභ  
 (2).  නිනඅොටිධය ළනි සල්අනරොයිඩ ංනඹෝග  

(3).  ලිග්නිධය  ටළනිධය ළනි ෆිනනෝලිඅ ංනඹෝග  
 (4).  ුපිචේභඹ ෝයණඹ අයන උච්චේභන  ඉටි රභහණඹ  

(5).  නරවෙටිධය  
 

13. ඔවෙග්ධය වහ ියඵයලිධය රට නඳොදු අෘතයඹවෙ ධයනධය   
 (1).  පර විඅනඹ වීභ ඹහභනඹ  
 (2).  ඳයහග විඅහනඹ වීභ උත්මකනත්මකජනඹ.    

(3).  ලහඅ අ ිනවෙවීභ උත්මකනත්මකජනඹ  
 (4).  ෝේතී චරන රින ්රිඹහ .රීභ.  

(5).  ඳර නදදනඹ නින්ධනඹ .රීභ.  
 

 

14.  රබහරඳ ජනනඹ බනඵධයධ ්හත්ය රඅහලඹ ධයනධය   
 (1).  ලහඅ ේධනඹ වහ විඅනන දී නඵොනවෝ මූලිඅ ්රිඹහ ෝනරෝඅඹ භඟිධය නර්යණඹ  

සිදුඅයයි.  
(2).  ලහඅ ර රබහ රඳ ජනනන දී  ෝනරෝඅ ංඥයනහ ඳභණවෙ නනො ෝනරෝඅන  ිනලහ  

ත්රිතහඹ  තයංග ෝඹහභඹද රතිඵරවණඹ අයයි.  
(3).  ඳළඹ 24 අ අහර ඳරිච්නදදඹවෙ තුශ ලහඅ ෝනරෝඅඹට නියහයණඹ වී ඳතිඵන අහර 

ඳයතයඹ රඅහල ුඹඹයි.  
 (4).  බීජධයඹ ිනවෙවීනබන න ගඹ ුඩු.රීනබනදී නිල් ෝනරෝඅ රතිඵරහවඅ ළදගත්මක න .  

(5).  ුඳුය භග වළරීනබනදී නිල් ෝනරෝඅ රතිඵරහවඅ රතිඵචහය යහශිඹවෙ ුයමයි.  
 

15.  cycas   ජීන ච්රඹට ුදහශ රවෙණඹවෙ නනොධයනධය   
 (1).  භවහ බීජහ ස හදහ ඉතිඵරින භවහ බීජහ ස ඳටඅඹ ළනඩන රඳටි බීජහ ස ලහඅඹට  

නඳෝණඹ ඳඹයි.  
 (2).  පුං ජධයභහ ස ලහඅඹ නඳෝඅ ඳයහගනහරඹවෙ දයණ ුතය ංන්චනඹට දහඹඅ නනොන .  

(3).  ඡහඹහ ජධයභහ ස ලහඅඹ ඩිබනඵහයණ භියධය ට වී ඳතී.  
 (4).  ඳයහග අණිඅහ තුධය භියධය යහප්ත වී ුනුද්හයඹ තුර තළධයඳත්මක වීභ ඳයහගනඹයි.  

(5).  Cycas  බීජහ ස ලහඅන  ශුසඅරපී ුනුේතන ද න . 
 

 

16.  වෙනරෝයෆිල් ංසනල්ණන දී ව හධඅඹවෙ නර ්රිඹහඅයධයනධය   
  (1). Fe  (2).B   (3).Zn  (4).Mg     (5).N  



 

4 
 

17.  ලහඅර පටිඅ විෘත වීභ නඅනයහි ධනහත්මකභඅ ඵරඳෆබන සතිඵ අර නනොවළවෙනවෙ   
 (1).  ඳහරඅ ජර තුර ශුනතහ පීඩනඹ ළඩිවීභ.  
 (2).  ඳහරඅ ජරර ුබයධයතය ජජ ඝටිඅහ       

(3).  ඳහරඅ ජර තුරට ක්රීඹ K+සතුල් වීභ.  
 (4).  ුධ: පටිඅහභඹ විය තුශ CO2 ුඩු හධයද්රණඹ  

(5).  ලහඅ ු ල් වහ ඳරර ABA ංසනල්ලණඹ   
 

 

18. නඳනධයය නහර ඒඅඅ   
 (1).  ෝෘත බීජඅ වහ නනොනටොෆිටහ ංලන  හභහජිඅඹධය තුශ වු න .  
 (2).  නයසි ඹවෙ යහිත න ුතය යයිඵනෝභ සල්ඳඹවෙ තිඵන .  

(3).  වළභවිටභ නඳනධයය නහර ඒඅඅඹවෙ තුභ ුශ්රිත වචය ජර න .  
 (4).  නඳනධයය ජර එ.නනඅ බනඵධයධ අයන නදඅරය ජර බිත්මකතිඵ ර ජිද්ර නර න .  

(5).  නදනඅරය සිහිධය ිනගු ජර න .  
 

19. උත්මකන්න දනඹ බනඵධයධ ඳවත රඅහල ුතරිධය ුතය රඅහලඹ නතෝයධයන.  
 (1).  ෝනරෝඅ තීව්රතහඹ ළඩිවීභත්මක භ  උත්මකසන දන ීඝ්රතහඹ ළඩින .  
 (2).  ලහඅ ඳරර පටිඅහ වයවහ  උච්චේභඹ වයවහ ව හසිදුරු වයවහ උත්මකසන දනඹ සිදුන .  

(3).  ලහඅ නද්වඹ පුයහ ජරඹ වහ  නිජ රණ නඵදහවළරීභට උත්මකසන දනඹ ළදගත්මකන .  
 (4).  ඳහංශු ද්රහණන  සතිඵ රනඹෝජය ජර රභහණඹ ුඩු න විට ජර විබඹ ළඩිවී  

උත්මකසන දන ග්්රතහඹ ුඩුන .  
(5).  හයුනගෝරන  ෝේද්රතහඹ ුඩුන විට උත්මකසන දන ග්්රතහඹ ළඩින .  

 

20. ජරඹඅ ජර විබඹ බනඵධයධ ඳවත වධය රඅහල ුතරිධය තය රඅහලඹ/රඅහල නතෝයධයන.  
(a).  ජර විබඹ වහ ද්රහය හධයද්රණඹ ඳභණවෙ ඵරඳහයි.  

 (b).  ජර විබඹ ඹනු ජර ු සර විබ ලවෙතිඵඹ වහ බනඵධයධ ිතනුභ..    
 (c).  ශුනතහ පීඩනඹ ළඩිවීභවෙ භග ජරන  ජර විබඹ ළඩින .  
 (d).  ද්රහය විබඹ වහ පීඩන විබනඹහි ුධයතයඹ ජරවිබඹට භහනන .    

(e).  බනභත තත්මක ඹටනත්මක හයුනගෝරඹට විෘත තළබ ඵඳුනඅ ංශුද්ධ ජරන  ජර විබඹ 
ශුනය න .  

 

  ඉවත ්රිඹහලින  නිළයින ුනු පිළිනර ධයනධය ඳවත අයවෙද       

 (1).  a, b, c   (2). b, c, d         (3). c, d, e           (4). a, d, e         (5). b, c, e  
 

21.  භසතිඵසඅ ඵහහිඅන  පිහිටන ංන දී රනද්ලනඹධය ඳහරනඹ අයනු රඵන ංන දනඹවෙ 
නනොධයනධය   

 (1).  දෘසිඹ   (2).  ශ්රණඹ       (3).  භතඅඹ  
 (4).  උසණත්මකඹ   (5).  ය  
 

22.  ුනුන ගී ඳද්ධතිඵඹ වහ රතයහනුන ගී ඳද්ධතිඵඹ පිළිඵ ඳවත වධය රඅහලන ුතරිධය නිළයින  
රඅහලනඹ නතෝයධයන.  

 (1).  ුනුන ගී සනහයු නභොශඹ වහ ුරෂුබනනහනධය පිටන .  
 (2).  රතයහනුන ගී සනහයු ුරෂුබනනහනධය ඳභණවෙ පිටන .  

(3).  ු රහලඹ හිසවීභ නර්යණඹ අයනු රඵධයනධය ුනුන ගී සනහයු භඟිනි.  
 (4).  සසිටයිල් නඅෝලීධය ුනුන ගී සනහයු ඳද්ධතිඵඹ භඟිධය ස්රහඹ අයයි.  

(5).  වෘද සඳධයදන ග්්රතහඹ ළඩිඅයධයනධය ුනුන ගී ඳද්ධතිඵඹ භඟිනි.  
 

23. ංන දී රතිඵරහවඅ බනඵධයධ ුතය රඅහලඹ නතෝයධයන.  
 (1).  විශිසඨ උත්මකනත්මකජඹවෙ රඵහගළනීභට වළඩගළුර ස විනල්ි ත ුවඹධයඹ.  

(2).  නද්වලීඹ භ ටනබන උත්මකනත්මකජඹවෙ නවෝ ඊට ළඩි උත්මකනත්මකජඹවෙ රළබු ස විට උත්මකනත්මකජඹ 
රතිඵරවණඹ අයයි.  

(3).  ළභවිටභ සනහයු ඳද්ධතිඵඹ භ  බනඵධයධඹ.  
 (4).  උත්මකනත්මකජන  ලවෙතිඵඹ ්රිඹහ විබඹ ඵට ඳරිණහභනඹ වීනබනදී ංන දඅ ංඥයනහ රඵරන .  

(5).  උත්මකනත්මකජන  ලවෙතිඵඹ විචරන විබඹවෙ ඵට ඳරිණහභනඹ න .  
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24.  ිතනිස සනහි ්රිඹහඅහරීත්මකඹ බනඵධයධ ඳවත රඅහලන ුතරිධය තය රඅහලඹ ඩාභවෙ ද   
 (1).  ුඩු ෝනරෝඅ තීව්රතහරදී අණිනිඅහ ංනඅෝචනඹ න .  

(2).  ුවිදුය දෘසටින දී රතිඵනඹෝජඅ නප්ශි ංනඅෝචනඹ වී රතිඵනඹෝජඅ නද්වඹ භඟිධය 
ුවෙි අහචන  උත්මකතරබහඹ ළඩි අයයි.  

(3).  අණිනිඅහන  විලහරත්මකඹ ඳහරනඹ අයනු රඵධයනධය භධය සනහයු ඳද්ධතිඵඹ භඟිනි.  
 (4).  දුය දෘසිඅත්මකන දී ෝනරෝඅ .යණර ේතනඹ උඳරිභ න .  

(5).  දුය පිහිටි සතුවෙ නද ඵරනවිට රතිඵනඹෝජඅ නප්ශි ඉහිල්වී ුවෙි අහචන  ුතරතහඹ 
ුඩු අයයි.  

 
 

 

25.  සනහයු බනනර්අ   
 (1).  පේ උඳහගභ නියුනයෝනනඹධය නිදවස වී ඳලසච උඳහගභ ඳටරන  රතිඵරහවඅ භ  ඵළනද්.  
 (2).  Na+ඉවශ ඹහභ නිහ පේ උඳහගභ ඳටරඹ භග ඵළන්. 

(3).  සසිටයිල්නඅෝලීධය Ca2+ඉවශ ඹහභට ඉඩ රයි.  
 (4).  ඳලසච උඳහගභ ඳටරඹ ධ්රළණඹ අයයි.  

(5).  ුවෙන ුරසථන  ්රිඹහ විබඹ භඟිධය ඳලසච උඳහගභ ඳටරඹ විධ්රළණඹ අයයි. 
 

 

26. ඊසට්රජධයර අෘතයඹවෙ නනොධයනධය   
 (1).  ගේබහන  ේධනඹ උත්මකනත්මකජනඹ  
 (2).  භනඹෝනබනට්රිඹනබන ඔවෙසිනටෝසිධයරට ංන දීතහඹ ළඩි .රීභ.  

(3).  සථන රධයි  රණහර ේධනඹ වීභ උත්මකනත්මකජනඹ වීභ.  
 (4).  ෝේත ච්රන  ඳහරනඹ වහ ළදගත්මක වීභ.  

(5).  නරොරළවෙටිධය ස්රහඹ උත්මකනත්මකජනඹ .රීභ.  
 

27.  ඳවත වධය ගධයතිඵ ුතනයධය ිතනිස ශු්රහ ස පිළිඵ ුතය නුන  ඩාභවෙ ද   
 (1).  ඒඅගුණ ජරඹ..  
 (2).  එහි නයසටිනඹහි ුලිංියඅ ේණනද්ව 23 වෙ සත.  

(3).  භයිටනඅොධයඩ්රිඹහ .හිඳඹවෙ සත.  
 (4).  නටසනටොසනටනයෝධය භඟිධය ශු්රහ ස ෆදීභ ඹහභනඹ අයයි.  

(5).  ශු්රහ ස ුපිෘණඹ තුශ තහඅහලිඅ ගඵඩහන .  
 

 

28. සත්රී ඩිබනඵ නභෝචනඹ පිළිඵ ළයින .ඹභන ධයනධය   
 (1).  ෝේත ච්රන  14 න ිනනන දී හභහනයනඹධය ඩිබනඵ නභෝචනඹ න .  
 (2).  රහපීුනිඅහනධය රහථිතඅ ුණ්ඩ ජරඹ ඵළවළය.රීභ ඩිබනඵ නභෝචනඹ.  

(3).  නරොනජසටනයෝධය භියධය ඩිබනඵ නභෝචනඹ රවෙයි.  
 (4).  LH භඟිධය ඩිබනඵ නභෝචනඹ උත්මකනත්මකජනඹ අයයි. 

(5).  ගේබනී අහරඹ තුශදී ඩිබනඵ නභෝචනඹ සිදු නනොන .  
 

29. ිතනිහනග් අනල්රු   
 (1).  ්ර වතය.ධය භධයවිත න ුතය එවෙ ද්විතිඵයිඅ ්රඹවෙ සත.  
 (2).  අබනඳන ුනලෝණඹ වහ අහ නල්ජ ව නජරටිනීඹ ද්රයලිධය තළනුනු ුධයතේඅනල්රුඅ  

භඬර දයයි.  
(3).  චරනඹ අශවළ. අනල්රුඅහ 24 වෙ දයයි.  

 (4).  උයස වහ අටී අනල්රුඅහ රහථිතඅ ්රඹ හදයි.  
(5).  යතු සට ිතදුළුර ජීවිතඅහරඹ ු ළුල්නල්භ යතු රුධියහ ස නිඳදයි.  
 

30. ෘජු අහඹ විරහඹ වහ නද්වන  ඵය දයහ ගළනීභ වහ ිතනිස ඳහදනඹහි සතිඵ ුනුේතනඹවෙ  
නනොධයනධය   

 (1).  ඳහදනඹහි ුධයහඹහභ වහ තීේඹවෙ ්රවීබන තිඵබීභ.  
(2).  ිනගු ලවෙතිඵභත්මක ඌේසි ඹවෙ තිඵබීභ.  
(3).  විලුම හදන තළර ුසි ඹ සවිදීනබනදී නද්ව ඵය දයහ සිටීභ.  

 (4).  ඳතුල් සට වහ සඟිලි පුරුවෙ හිත ඳහදඹවෙ තිඵබීභ.  
 (5).  ඳශල් ඳහදඹවෙ තිඵබීභ.  
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31. ඳවත ඒහ ුතරිධය ුරීඹර ඳටඅඹට ුදහශ නිළයින ජර-අෘතය බනඵධයධතහඹ ඩාභවෙද   
 (1).  ඩාම ජර  - වෙෂුද්රජීවීධය විනහල .රීභ.  
 (2).  හ ජර  - ංචිත අෘතයඹ  

(3).  නබනද ජර  - ෝයවෙඅ අෘතයඹ  
 (4).  භවහ බවෙහ ස - නවඳරීධය ස්රහඹ .රීභ.  

(5).  තධයතු ජර  - තධයතුභඹ නරෝටීන ස්රහඹ .රීභ  
 

32.  භහන ුවෙභහ පිළිඵ ළයින ගධයතිඵඹ නතෝයධයන.  
(1).  රුධියන  ප්රහසභ නරෝටීන වහ රුධිය අළටිඅහයඅ ද්රය නිඳදයි.  

 (2).  පිත ංසනල්ණඹ අයයි.  
(3).  නබනද ද්රය විටිතධය ේග ඳභණවෙ ංසනල්ණඹ අයයි.  

 (4).  භහන නද්වන  පිහිටි විලහරතභ රධයි ඹයි.  
(5).  ුවෙභහ ජර තුර ළඩිපුය ග්ලුනඅෝස ග්රයිනඅොජධය නර ගඵඩහ අයයි.  
  

 

33.  තුධයනග් රුධිය ංයණ ඳද්ධතිඵ පිළිඵ තය රඅහලඹ නතෝයධයන.  
(1).  ෝරනඳෝඩහධයට වහ නභොලුසඅහධයට විෘත ංයණ ඳද්ධතිඵ සත.  

 (2).  නිඩහරිඹහධයට ංයණඹ වහ ඳද්ධතිඵඹවෙ විඅනඹ වී සත.  
(3).  සබනෆීබිඹහධයට ඩාටීය වතය.ධය යුත්මක උදරීඹ වෘදඹවෙ සත.  

 (4).  සනලීඩහධයට විෘත ංයණ ඳද්ධතිඵඹවෙ සත.  
 (5).  ුසි අ භුරධය වහ අහ නල්ජභඹ භුරධය ද්විත්මක ංයණඹවෙ නඳධයයි.  
 
 

34. රුධිය පීඩනඹට ඵරඳහන ුදහනබන හධඅ .හිඳඹවෙ ඳවත දළවෙන . ඒහයිධය ුතයහතතිඵඹට 
ඵරඳහන හධඅ ධයනධය    
a. සථුරතහඹ   c. ුධිඅ ලු ස බහවිතඹ  e. අබනඳනඹ   

 b. දුබනඳහනඹ    d. ුධිඅ රුධිය වනඹ   

 (1).  a, b, e   (2).  a, b, c        (3). a, b, d        (4). b, c, e       (5). c, d, e    
 

 

35. අහේඹවෙභ ලසන ඳෘසඨඹවෙ නර නඳනවලු ්රිඹහ .රීභට නව්තුවෙ නනොධයනධය    
(1).  ගේත ුතිඵලයිධය හහිනීභත්මක වීභ.    

 (2).  ගේත ඳෘසඨ නතත්මක වීභ.  
(3).  ගේත බිත්මකතිඵ යර ලල්අභඹ ුපිච්ඡදනඹධය ෝසතයණඹ වීභ.  

 (4).  ගේත තුර ලසන හයුරට ෝංශිඅ පීඩනඹ ුඩුවීභ.  
 (5).  ගේත භඟිධය විලහර ඳෘසිඅ නවෙරපරඹවෙ ෆදීභ.   
 

36.  නඳනවලු ඳරිභහ වහ ධහරිතහ බනඵධයධ ඳවත වධය රඅහලන ුතරිධය නිළයින රඅහලඹ නතෝයධයන.  
(1).  හභහනය ලසනන දී ෝලසහ අරවළ. ු ළු හයු ඳරිභහ උදබන ඳරිභහයි.   

 (2).  ුතිඵනේඅ ෝලසහ ඳරිභහ ඹනු උදබන ඳරිභහට ුභතය ෝඹහහත්මකභඅ ෝලසහ අශවළ.  
හයු ඳරිභහයි.    

(3).  සත්රිඹඅනග් නඳනවලුර ජී ධහරිතහඹ 4800ml වෙ න .    
 (4).  පුේනඹඩානග් ුහිඅ භශ ුඅහල ඳරිභහ 1500 ml වෙ ඳභණ න .   
 (5).  උදබන ඳරිභහන ත්මක ුතිඵනේඅ රලසහ ඳරිභහන ත්මක නපඅයඹ අහේඹහත්මකභඅ නල් ධහරිතහයි.  
 
37.  ිතනිස ෘවෙඅන  නඳරීනබන ්රිඹහලින දී නඳයණඹට ගභධය අයධයනධය ඳවත ද්රය ුතරිධය ඩාභන 

ඒහද    
a. සභළයිනධය ුබනර   b. යවෙතහනු   c. සල්බියුිතධය  
d. ඖධ   e. ග්ලුනඅෝස    f. ඳ ටිඅහ       

 (1).  a, b, e    (2).  b, e, f         (3). a, d, e        (4). c, e, f       (5). b, c, f     
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38.  භහන ෘවෙඅහනු පිළිඵ ළයින ධයනධය    
(1).  ගුච්ජිඅහ නඳයනඹ ුවිදුය ංලිත නහලිඅහ ඳුරඅයනවිට 80% වෙ ජරඹ රතිඵනලෝණඹ 

නයි.     
(2).  ුවිදුය ංලිත නහලිඅහන  ුබයධයතයඹ  වෙෂුද්ර ුංගුලිඅහ හිත යර නහඅහය 

ුපිච්ඡදනඹධය ෝසතයණඹ න .  
(3).  ්රිඹ ුනලෝණ ්රිඹහලින දී ග්ලුනඅෝස වහ සභළයිනනෝ ුබනර ්රිඹත්මක  රිරිඹහ  K+ 

ු්රිඹත්මක රතිඵනලෝණඹ න .  
(4).  නවධයනල් පුඩුන  ුනයෝවණ වහ ෝනයෝවණ ඵහහු වයවහ Na+ ්රිඹ රතිඵනලෝණඹ ADH 

භඟිධය ඹහභනඹ අයයි.  

 (5).  H+, K+, N  
  රුධියන  සිට ංචලිත නහලිඅහ තුශට ස්රහඹ .රීභට ATP ෝධහය නයි. 

  
 

39. තුධයනග් ඵහිසස්රහවී ුව ව ඒඒ ංල ුතය නනොගළරනඳන බනඵධයධතහඹ නතෝයධයන.  
 (1).  නිඩහරිඹහ   - නද්ව ඳෘසඨඹ  
 (2).  ෝරනඳෝඩහ   - භළල්පිගීඹනහලිඅහ  

(3).  ඳළතලි ඳ සධය - සිළු ජර   
 (4).  සනලීඩහ   - වරිත රධයි   

(5).  අයිනඹ උයගයිධය  - රණ රධයි    
 

 

40. O රුධියගණඹ හිත පිනඹඩාට වහ A රුධිය ගණඹ හිත භඅට  O රුධියගණඹ හිත දරුනඩා 
ඉඳදුනිනබන පිඹහනග් වහ භනග් රන ණිදේල දළවෙනනුන  ඳවත වධය ඩාභන ංඅරනඹ භඟිධය 
ද     

(1).                   (2).     i          (3).  ii       
 (4).  ii    i   (5).           i  
 
ුංඅ 41 සිට 50 නතවෙ රලසන ර දී සතිඵ රතිඵචහය ුතුරිධය එඅවෙ නවෝ ළඩි ගණනවෙ නවෝ නිළයිනඹ. අය 
රතිඵචහයඹ / රතිඵචහය නිළයින ද ඹධයන ඳශු නධයභ විනිලසචඹ අය ගධයන. ඉධය ඳුර නිළයින ුංඅඹ 
නතෝයධයන.  
 

1 2 3 4 5 

A  B   D  
නිළයිනඹ 

A  C  D  
නිළයිනඹ 

A   B  
නිළයිනඹ 

C   D   
නිළයිනඹ 

නනත්මක .සිඹබන 
රතිඵචහයඹවෙ නව් 

රතිඵචහය 
ංනඹෝජනඹවෙ 
නවෝ නිළයිනඹ.  

 

41. ලහඅ තුශ නඅටි දුයවෙ ජරඹ වහ ද්රය ඳරිවනඹ වහ ු්රිඹ ඳරිවන ්රභඹ/ ්රභ ධයනධය   
 A. වියණඹ   B. ුරඅරිඅෘත වියණඹ    C. ෝස්රළතිඵඹ  
 D. නිඳහනඹ   E. සඅධයධ රහවඹ   
 
 

42. දෘඩසතය ජර පිළිඵ තය රඅහලඹ/රඅහල නතෝයධයන.  
 A. ලහඅ අධය රට වහ ඳරරට ඹහධයත්රිඅ නර ෝධහය අයයි.  
 B. ඳරිණත ුසතහන  ුජීවී ජරන .  
 C. ජර බිත්මකතිඵ විභඅහය ඝනවී සත.  
 D. ලිග්නීධයලිධය ඝනව ද්විතිඵයිඅ ජර බිත්මකතිඵ සත.  
 E. ලහඅඹට ධයධහයණඹ ඳඹයි.  
 

43.  ුයටු වහ පරඹ බනඵධයධ රඅහලන ුතරිධය අය රඅහලඹ/රඅහල ුතය න ද    
 A. ලහඅ අන් නවෝ ු නල් නවෙධයද්රඹට ෝධයන ුයටු පිහිටයි.  
 B. ුයටුනහි තද ේණඹවෙද පරනඹහි රහේණඹවෙ ද සත.  
 C. ද්විතිඵයිඅ ජලරභන  ජරඹ වහ  නිජ රණ ඳරිවනඹ අයන ඳරිණත සථයඹ ුයටුයි.  
 D. ද්විතිඵයිඅ ජලරභනඹහි පිටතිඵධය පිහිටි ඳරිනත නනොව න ජර සථය පරඹ නර වළඳිධයන .  
 E. එරනඹහි නයසින වහ ුනනඩාත්මක ංනඹෝග ජර ඩාවයර තළධයඳත්මක වී සත.  
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44.  ඳරිණහිතඅ හවෙි  ුනු  ප්රහධයන  යහජධහනිඹ වෙනරෝනයොෂයිටහ අහණ්ඩඹ.ධය ඳරිණහභඹ විඹ. 
නු ත්මක නබෞිතඅ ලහඅර සතිඵ මූලිඅ/රධහන රවෙණ වරිත සල්ගී ර නළත. එළනි රධහන 
රවෙණ/රවෙණඹ ධයනධය   

 A. බීජහ සධහනි තුශ නිඳදන බිත්මකතිඵ හිත බිජහ ස  B. ඵහුජලිඅ ජධයභහ සධහනි  
 C. ංන්චනඹ වහ ඵහහිය ජරඹ ුලය වීභ. D. ඳයහධින අරරඹ.  
 E. භරපී ඳයබනඳයහ රතයහේථනඹ  
 

45.  ජරඹ යහිත ඳෘතුවිඹ භත ජීඹ ඳළතිඵඹ නනොවළ.ඹ. ඒ වහ නව්තුන අරුණ./අරු ස 
ධයනධය   

 A. ජීවීධයට හසථහන නර ජලීඹ භහධයඹවෙ ළඳීමභ.  
 B. ත්මකත්මක නද්ව තුර ජරඹ ඵහුර වීභ නිහ ුධිඅ නර යත්මකවීභ රඅයි.  
 C. ජීවී ජර තුශ ුතයහලය යහඹනිඅ ංඝටඅඹ..  
 D. සිඹළුභ ජීවිධයට ජජවිදයහත්මකභඅ භධයඹවෙ ඳඹයි.  
 E. විවිධ ද්රය ජරඹ තුශ ද්රහය වීභ නිහ ේර ද්රහඅඹවෙ නර ්රිඹහ අයයි.  
 
 

46. ිතනිස නබන චේභනඹහි වු න රධහන ජරඹ/ජර නුන    
 A. තත්මකතු ජර   B. ඩාම ජර   C. ුපිච්ඡද ජර   
 D. භවහ බවෙහ ස ජර  E. නබනද ජර   
 

47. රදහවඅ රතිඵචහයන  රවෙණ/රවෙණඹවෙ ධයනධය    
 A. ෝහදඅ සථහනඹ යතුවීභ          B. ෝහදඅ සථහනඹ යත්මකවීභ    

C. රතිඵනද්ව නිසඳහදනඹ ෝයබනබ .රීභ.     D. භනඹ වහ ඳහචනඹ   E. ඉධයටනෂනයෝධය නිඳදවීභ.  
 
48. අහධයතහධයට සි ය උඳත්මක ඳහරන ්රභඹවෙ නරට ඳළනරෝපීඹ නහර ගළට ගළග්භ සිදුඅයනු රළන . 

නභභඟිධය සිදුධයනධය   
 A. ගේබහඹට ඩිබනඵ පිවිග්භ ළරළවෙවීභ     B. ුධිනයෝඳණඹවෙ සිදුනනොවීභ.   

C.ෝේතඹ සිදුනනොවීභ.   
 D. ඩිබනඵනඅෝඹ තුශ ුනිඅහ ඳරිනතිඵඹ සිදුනනොවීභ.  E.ඩිබනඵ නභෝචනඹ ළශළවෙවීභ.  
 

49.  භහන  නශ්රෝණිඹ පිළිඵ ළයින ගධයතිඵඹ ධයනධය   
 A නශ්රෝණින  විලහරතභ ුසි ඹ ජඝනපරඅහසි  ඹයි.  
 B. නශ්රෝණින  ඳහේලසවිඅ පිහිටන ුචතරන නශ්රෝණි නඅෝඨයඅඹ..  
 C. පිරිිත නශ්රෝණිඹ නනොගළඹුරු ඉඩඅඩ හිත එඅ..  
 D. පුද්ගරනඹඩා හිගත්මකවිට ඔහුනග් නද්වඵරිධය ළඩි රභහණඹවෙ දයහ සිටිධයනධය යුනිඅහසි  ඹයි.  
 E. ත්රිඅහසි ඹ  ුනුත්රිඅහසි ඹ වහ නනත්මක ජරලිධය ෆදී සත.  
 

50. ිතනිස ෝවහයජීේණ ඳද්ධතිඵන  ුග්නයහලයිඅ යුඹ තුශ ුඩංගු රවීයඹට ස්රහඹ අයන 
එධයයිභ/එධයයිභඹ ධයනධය   

 A. ට්රිප්සිධය   B.නයනිධය  C.සභයිනල්ස   D.අයිනභොට්රිප්ග්ධය  E.නඳප්ග්ධය  


