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ශ්රී ලංක  ා ලංජීව ලංවිද්යා ලංිම්පියාඩා ත ලංඟය ඩ ලං2018 ලං 

                

උපදද්ස් ලං: 

මෙෙ ප්රශ්න පත්රය A ලංහා B මෙස ම ාටස් මෙ කින් සෙන්ිතයි. 

A ම ාටස : බහුවරණ ප්රශ්න  ුළු ෙකුණු 40.  

B ම ාටස : ම ටි පිළිතුරු ප්රශ්න 20   ුළු ෙකුණු 100. 

 

සිඩළුම ලංප්රශ්න ලංසඳහා ලංාළිතුරු ලංසපඩන්න. ලං            ාකඩ ලං: ලංපැඩ ලං2 

 A ලංද ාටස – ලංබහුවයණ ලංප්රශ්න ලංපත්රඩ ලං 

නිවැයදි ලංාළිතුය ලංදී ලංඇති ලංාළිතුරු ලංපත්රි ාදේ  ලංX දකස ලංසටහන් ලං යන්න. ලං 

 

1. C, H හා O වෙට අෙතර ව N හා P සංඝට  මූෙද්රවය මෙස අඩංගු වන්මන් පහත සඳහන් කුෙන 

ඒවාමේ ෙ? 

1) හීමොගමොබින් හා  යිටින්  2) මපාස්මපාලිපිඩ හා DNA 

3) ඇල්බබියුමින් හා ඉන්ියුලින්   4) මපාස්මපාලිපිඩ හා  යිටින් 

5) RNA හා ම ාෙජන් 

 

2. ප්ොස්ෙ පටෙය පිළිබඳ පහත සඳහන් ඒවායින් වැයදි වන්මන් කුෙක් ෙ? 

1) එහි මබාමහෝ  ෘතයයන් ීරරණය වන්මන් මප්රෝටීන න ෙගිනි. 

2) මපාස්මපාලිපිඩ හා මප්රෝටීන න යන මෙවර්ගමේ ෙ ජෙභීති  හා ජෙ ාමී ම ාටස් ඇත.  

3) ම ාමෙස්ටමරෝල්බ අණු පවතින්මන් පටෙමේ ඉහළ මපාස්මපාලිපිඩ ස්තරමේ පෙණි. 

4) සසෙ ෙගින් ප්රතිමහහජන  හුනනාගනීමෙ සඳහා  ාමබෝහයිමේට ොය  ම . 

5) පටෙමේ ඇති ගෙයිම ාමප්රෝටීන න ප්රොණය, එහි ඇති ගෙයිම ාලිපිඩ ප්රොණයට වඩා 

අධි  ය.  

 

3. එන්සයිෙ ෙගින් උත්ප්මේරණය වන ප්රති්රියාව   ාෙයත්ප් සෙග උපස්තර සාන්ද්රණය මවනස් 

වන ආ ාරය මපන්ුම්  රන්මන් පහත ෙනක්මවන කුෙන ප්රස්තාරය ෙ? 

(X අක්ෂය- ාෙය, Y අක්ෂය-උපස්තර සාන්ද්රණය) 

 

 

 

 

  

(1)            (2)   (3)       (4)   (5) 
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4. අුනනමේ ප්රාක් ොම ී , යූ නරිමයෝටා වර්ණමහහය  වර්ණමහහාංශ මෙ ක් අඩංගු ම . 

එක් වර්ණමහහාංශය  වුහය වන්මන් පහත සඳහන් ඒවායින් කුෙක් ෙ? 

1) මප්රෝටීන න අණු වටා ෙ ර ගනසුු තනි ොෙ DNA අණුවක් 

2) මප්රෝටීන න අණු වටා ෙ ර ගනසුු තනි ොෙ DNA අණු මෙ ක් 

3) මප්රෝටීන න අණු වටා ෙ ර ගනසුු හිත්ප්ව සර්පිෙ DNA අණුවක් 

4) මප්රෝටීන න අණු වටා ෙ ර ගනසුු හිත්ප්ව සර්පිෙ DNA අණු මෙ ක් 

5) එක් DNA අණුවක් පෙණි. 

 

5. ප්රභාාසංස්මල්බෂණය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්ර ාශ අතුමරන් නිවනරදි වන්මන් කුෙක් ෙ? 

1) C4 ශා වෙ අස්වනන්න C3 ශා වෙ අස්වනන්නට සොන ම . 

2) C4 ශා වෙ PEP  ාමබාක්ිමල්බස් සඳහා O2 උපස්තරයක් ම . 

3)  නල්බින් චක්රමේී, එක් ගලුකම ෝස් අණුවක් නිපෙීමෙ සඳහා චක්ර කක් අවශය ම . 

4) ප්රභාාස්වසනමේී නිපෙමවන මපාස්මපාගෙයිම ාමල්බ්  ෙගින් PGA නිපෙමවන්මන් නනත. 

5)  නල්බින් චක්රමේී නිපෙමවන PGA අණු සංඛ්යාව සහ PGAL අණු සංඛ්යාව එකිමන ට  

සොන ය.  

 

6. මෙෙ ප්රශ්ණය පහත ප්රති්රියාව ෙත රඳා පවීර.  

CකH12Oක  + කO2      කH2O + කCO2 + 38ATP 

ඉහත ප්රති්රියාමවන් මපන්ුම්  රන ්රියාවලිය 

1) ඔක්ිහරණ හා ශක්ති අවමශෝෂ  ම . 

2) ඔක්ිහරණ හා ශක්ති ොය  ම . 

3) ඔක්ි රණ හා ශක්ති අවමශෝෂ  ම . 

4) ඔක්ි රණ හා ශක්ති ොය  ම .  

5) ඔක්ි රණ  මහෝ ඔක්ිහරණ මහෝ මනාවන අතර අනිවාර්යමයන් ෙ ශක්ති අවමශෝෂ  

ම . 

 

7. සචෙ ජන්ොණු 

1) Allomyces සහ Pogonatum වෙ ඇත. 

2) Nephrolepis සහ Aspergillus වෙ ඇත. 

3) Selaginella සහ Agaricus වෙ ඇත. 

4) Mucor සහ Oryza වෙ ඇත. 

5) Cycas සහ මරෝස වෙ ඇත.  

 

8. ජීීමන් තුළ ඇති වර්ණ  පිලිබඳ වැයදි ප්ර ාශය මතෝරන්න. 

1) ෆයිම ාසයනින් මරාමඩාෆීටාවෙ ෙනකිය හනකි ය. 

2) හීමොසයනින් ඇනලීඩාවන්මග  ෙනකිය හනකි ය. 

3) ෆයිම ාඑරිත්රින් සයමනාබනක්ටීන රියාවෙ ඇත. 

4) හීමොඑරිත්රින් ඇනලීඩාවන්මග ඇත. 

5) හීමොගමොබින් ඇනලීඩාවන්මග ඇත. 

 

9. අභායන්තර සංමස්චනය ෙක්වන සතුන් පෙණක් අන්තර්ගත වන්මන් පහත සඳහන් කුෙන 

ප්රතිචාරමේ ෙ? 

1) අක් ො පනතනල්බො, පත්ප්තෑයා, Hydra, කූඩනල්බො 

2) පටිපණුවා, Necator, මෙෝරා,  පුටා 

3) සෙනෙයා, ඉස්සා, පසනඟිල්බො, ගනඩිො 

4) මොඩියා,  නරමපාත්ප්තා,  කුුවා, ේ ටියා 

5) ෙකුුවා, Nereis, ුළහුදු ඉකිරියා, ුළහුදු ෙෙ 
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10.  නල්බියම්  ාබමන්් වලින් තනුු සනකිලි සහිත සතුන් ඇතුළත්ප් වන්මන් පහත සඳහන් කුෙන 

 ාණ්ඩවෙ ෙ? 

1) මරප්ටීන ලියා සහ මපාලිප්ෙනම ාමපෝරා 

2) බයිවනල්බියා සහ හයිමරාමසෝවා 

3) ගනස්මරාමපෝඩා සහ ඔයයුමරායිඩියා 

4) ක්රස්ම් ියයා සහ ස් යිමෆාමසෝවා 

5) ඉන්මසක්ටා සහ මහාමොතුමරායිඩියා 

 

11. සෙහර ිටමිනවෙ ඌනතාව රක්තහීනතාවට මේතු ම . එවනනි ිටමින තුනක් ඇතුළත්ප් 

ප්රතිචාරය මතෝරන්න. 

1) ිටමින් Bක, ිටමින් B12, මෆෝලික් අම්ෙය, ිටමින් A 

2) ිටමින් K, ිටමින් E, රයිමබාෆ්මල්බින්, ිටමින් D 

3) ිටමින් B3, ිටමින් B5, බමයාටින්, ිටමින් C 

4) ිටමින් B1, මෆෝලික්  අම්ෙය, පිරිමඩාක්ින්, පනන්මටාමතනික් අම්ෙය 

5) ිටමින් A, ිටමින් D, ිටමින් K, මටාම ාමෆමරාල්බ 

 

12. රුධිර මප්රාමජස්ටමරෝන් ේ ටෙ ඉතා අඩුනම් ිදු දනාවන්දන් පහත සඳහන් ඒවා අතුරින් 

කුෙක් ෙ? 

1) ඩිම්බ මෙෝචනය 

2) ගර්භාීම  ාෙමේී ඝන වූ එන්මඩාමෙට්රියෙ පවත්ප්වා ගනීමෙ 

3) ෙරු උපමත්ප්ී ෙමයෝමෙට්රියමම් සංම ෝචනය 

4) කිරි නිපෙීමෙ 

5) ඔසප් ීමෙ 

 

13. නිමරෝගී සාොනය පුහගෙමයකුමග රුධිර ප්ොස්ොම  ෙක්නට දනාකැදබන්දන් පහත 

සඳහන් ඒවායින් කුෙක් ෙ? 

1) ද්රාවණය වූ N2  2)    හීමොගමොබින්  3)     මහපරින් 

4)   හිස්ටමින්   5)    මක්රෝමියම් 

 

14. HIV ෙඟින් ිනාශ වන්මන් පහත සඳහන් ඒවායින් කුෙක් ෙ? 

1) වසා සසෙ     2)  නියුමරෝන                                                                        

3)  මයෝනි ොර්ගමේ අපිච්ඡෙ සසෙ  4)  එන්මඩාමෙට්රියෙ 

5) ජන  අපිච්ඡෙ 

 

15.  ිය ාව  චෙනය මහාඳින්ෙ පනහනදිලි  රන්මන් පහත සඳහන් ඒවායින් කුෙක් ෙ? 

1) නනමීෙ   2)    තරංගනය   3)     පනහීෙ 

4)   සංම ෝචනය  5)    සසෙප්ොස්ෙ ගෙනය 

 

16. කිියම් පුහගෙමයකුමග ධෙනි ාවක් රුධිර  නටියක් ෙගින් අවහිර වූ ිට ඖෂධයක්  

එන්නත්ප්  රන ෙී. එෙ ඖෂධමේ ඇති ස්රිය ද්රවයය මිනිස් මහහමේ ඇති සෙහර සසෙ ෙගින් 

ස්රාවය ම මර්. එෙ සසෙ 

1) රක්තාණු ය.  2)     ෙහා භාක්ෂාණු ය.  3)      මේමසායෙ ය. 

4) තන්තු සසෙ ය.  5)      ඉමයෝිමනායෙ ය. 

 

17. කිියම් පුහගෙමයකුමග අගනයාසය, අර්යෙයක් නිසා ඉවත්ප්  රන ෙී. ඔහුමග ආහාරමේ 

ිො  රගත යුත්ප්මත්ප් පහත සඳහන් ඒවායින් කුෙක් ෙ? 

1) බත්ප්   2)    පො   3)     කුකුල්බ ෙස් 

4) ොු   5)    මී කිරි 
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18. හදිි අනතුරක් නිසා මිනිමසකුමග වම් පාෙය උකුල්බ සන්ධිමයන්ෙ ගෙවා ඉවත්ප්  රන ෙහමහ 

නම් ඔහුමග සනකිල්බමල්බ ෙනන් ඇති අස්ි සංඛ්යාව ම ාපෙණ ෙ? 

1) 14ක 2)   148  3)  17ක  4)   177  5)   178 

 

19. මිනිසාමග  පාෙ අස්ිවෙ  ෘතයයක් දනාවන්දන් පහත සඳහන් ඒවායින් කුෙක් ෙ? 

1)      හිීරයි  තල්බෙ සෑීෙ  2)     අක්ි කූපය සෑීෙ                                                                                           

3)     ෙනෙ  න ආරක්ෂා කිරීෙ  4)     හිමස් චෙනය                                                                                

5)      පිටියුටරිය ආරක්ෂා කිරීෙ 

 

20. මිනිස් මොළමේ ෙොට ඛ්ණ්ඩි ාම  රුධිර  නටියක් බෙපාන්මන් 

1)  ථනයට ය.  2)    ශ්රවණයට ය.  3)    ෙෘෂ්ටටියට ය. 

4) ෙත යට ය.  5)    සෙස්ිතියට ය. 

 

21. මිනිස් වෘක් ාණුම  අිදුර සහ ිදුර සංවලිත නාලි ාවෙ ී  

1) K+ අයන නිෂ්ට්රිය මෙස ප්රතිමශෝෂණය ම මර්. 

2) Cl- අයන ස්රිය මෙස ප්රතිමශෝෂණය ම මර්. 

3) HCO3- අයන ස්රිය මෙස ප්රතිමශෝෂණය ම මර්. 

4) Na+ අයන ස්රිය මෙස ප්රතිමශෝෂණය ම මර්. 

5) ඇෙයිමනෝ අම්ෙ ස්රිය මෙස ප්රතිමශෝෂණය ම මර්. 

 

22. ොනව හිස් බමල්බ උෙරීය ෙර්ශනය  ෙක්නට දනාකැදබන්දන් පහත සඳහන් කුෙන අස්ිය 

ෙ? 

1) අපර පාෙ අස්ිය  2)     පාර්ශ්ව පාෙ අස්ිය                                                                           

3)     ඌර්්වහු අස්ිය  4)     ශංඛ්  අස්ිය                                                                        

5)     නාසාස්ිය 
 

23. මිනිසාමග සෙතුලිතතාව පවත්ප්වා ගනීමෙ සඳහා ොය  දනාවන්දන් පහත සඳහන්  වර 

වුහය ෙ? 

1)  ර්ණාශ්ෙ  2)    ශ්රවණ ස්නායුව  3)    ෙනකියුොව 

4)  ර්ණශංඛ්ය  5)    තුම්බි ාව 

 

24. හයිමපාතනෙෙස ෙගින් නිපෙවු ෙබන මහෝමෙෝන මෙ ක් වන්මන් 

1) LH සහ FSH ය.   2)    ADH සහ ඔක්ිමටෝින් ය.                                                

3)   ACTH සහ TSH ය.   4)    ම ෝටිමසෝල්බ සහ GH ය.                                                          

5)   ඔක්ිමටෝින් සහ මප්රෝෙනක්ටින් ය. 

 

25) රූප සටහමන් ී ඇති ිශූන සසෙය සම්බන්ධ පහත සඳහන් ඒවායින් නිවනරදි වන්මන් කුෙක් 

ෙ ? 

 

 

 

 

 

1) X හි ජෙ ිභාවය = සසෙමේ ජෙ ිභාවය 

2) X හි ද්රාවය ිභාවය   සසෙමේ ජෙ ිභාවය 

3) X හි ද්රාවය ිභාවය   සසෙමේ ීඩඩන ිභාවය 

4) X හි ජෙ ිභාවය = සසෙමේ ීඩඩන ිභාවය 

5) X හි ජෙ ිභාවය   සසෙමේ ීඩඩන ිභාවය 

X 
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26) ශා ය  ඇමපාප්ොස්ට ොර්ගය ඔස්මස් ජෙය ගෙන් කිරීෙ පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්ර ාශ 

අතුමරන් වැයදි වන්මන් කුෙක් ෙ? 

1) ුළමෙහි අන්තශ්චර්ෙ සසෙ පසු කිරීමෙන් අනතුරුව ජෙය ඇමපාප්ොස්ට ොර්ගයට 

ඇතුු ිය හනකි ය.  

2) ඇමපාප්ොස්ට ොර්ගය ඔස්මස් ජෙය ගෙන්  රන්මන් ප්රාථමි  හා හිීරයි  සසෙ 

බිත්ප්තිවෙ ඇති අව ාශ සහ අන්තර්සසලීය අව ාශ හරහා ය. 

3) සශෙෙමයහි ඇති කුහරය ඔස්මස් ජෙය ගෙන් කිරීෙ ඇමපාප්ොස්ට ොර්ගය ඔස්මස් 

ගෙන් කිරීෙක් මෙස සනෙමක්. 

4) ඇමපාප්ොස්ට ොර්ගය ඔස්මස් ජෙය ගෙන් කිරීමම් ම ගය රික්ත  ොර්ගය ඔස්මස් 

ජෙය ගෙන් කිරීමම් ම ගයට වඩා වනඩි ය. 

5) ස් න්ධ ප්රවාහය හා ිසරණය යන ක්රෙ ෙගින් ඇමපාප්ොස්ට ොර්ගය ඔස්මස් ජෙය 

ගෙන් කිරීෙ ිදු ම . 

 

27) ප්මෙෝයෙ පට ය පිළිබඳ වැයදි ප්ර ාශය වන්මන් පහත සඳහන් ඒවායින් කුෙක් ෙ? 

1) සහචර සසෙවෙ ඝන සසෙප්ොස්ෙයක් සහ ෙධයමේ පිහිටි පනහනදිලි නයෂ්ටටියක් ඇත. 

2) මපමන්ර නළ සසෙය සහ සහචර සසෙය අතර ප්ොස්ෙමඩස්ෙටා රාියයක් ඇත. 

3) මපමන්ර නළ සසෙය හා සහචර සසෙය එක් ෙ  සසෙයකින් වුත්ප්පන්න ම . 

4) ප්මෙෝයෙ පට ය සනෙිට ෙ සශෙෙ පට යට පිටතින් පිහිටයි. 

5) සහචර සසෙ ජෙ සන්නයනය ිදු මනා රයි. 

 

28) ශා  රාජධානිමේ ෙක්ෂණ සෙහරක් පහත ෙනක්ම  

A - ඒ ගෘහී ජන්ොණුශා ය   B - ප්රුළඛ් ීජජාණු ශා ය C - උච්චර්ෙයක් පිහිටීන ෙ                           

D - වයාප්තියට මපර ීජජාණු ප්රමරෝහණය ීමෙ   E - අභායන්තර සංමස්චනය   

Nephrolepis සහ Selaginella යන මෙම හි ෙ ෙනකිය හනක්මක් කුෙන ඒවා ෙ?  

1) A, B, E 2) B, C, E 3)  B, C, D 4) B, C, D, E   5) B, D, E 

 

29) DNA හිත්ප්ව සර්පිෙමේ එක් සම්ූර්ණ වටයක් 3.4 nm දිගු වන අතර භාෂ්ටෙ යුගෙ 10කින් 

සෙන්ිත ම . ඇෙයිමනෝ අම්ෙ 129ක් අඩංගු මප්රෝටීන නයක් වන ෙයිමසාසයිෙවෙ DNA සංඥා 

අුපිලිමවමල්බ දිග ආසන්න වශමයන් ම ාපෙණ ෙ? 

 

1) 132 nm 2) 1290 nm        3)  340 nm          4) 113 nm         5)  12.9 nm 

 

30) මප්රෝටීන න් සංශ්මල්බෂණමේ ිිධ පියවර පහත ෙනක්ම .  

A. mRNA ොෙය නයෂ්ටටිමේ ිට සසෙප්ොස්ෙයට ගෙන් කිරීෙ                                                                   

B. යාබෙ ඇෙයිමනෝ අම්ෙ අණු මෙ ක් සම්බන්ධ ීමෙ                                                                                   

C. DNA අච්ු ොෙයකින් mRNA පිටපත්ප් කිරීෙ                                                                                              

D. මපාලිමපප්ටයිඩ ොෙය තනීමෙ                                                                                                                 

E. mRNA ොෙය රයිමබාමසෝෙයට සම්බන්ධ ීමෙ 

මප්රෝටීන න සංශ්මල්බෂණමේ පියවරවෙ නිවනරදි අුපිළිමවෙ වන්මන් පහත සඳහන් ඒවා අතුමරන් 

කුෙක් ෙ? 

1) A, C, B, E, D   2)   A, E, C, D, B   3)   C, A, E, B, D                                         

4) C, D, A, B, E   5)   E, A, D, C, B 
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31) මෙන්ඩලීය මනාවන ආම ණිය පිළිබඳ පහත සඳහන් සං ෙන අතුමරන් වැයදි වන්මන් කුෙක් 

ෙ? 

1) අසම්පුර්ණ ප්රුළඛ්තාව - ප්රුළඛ් ඇලීෙය ෙගින් නිලීන ඇලීෙය යටපත්ප් කිරීෙ 

2) බහු ඇලීෙතාව - එ ෙ පථමේ ප්රුළඛ් හා නිලීන ඇලීෙ රාියයක් තිීජෙ 

3) සහප්රුළඛ්තාවය - එ ෙ පථමේ ඇති  මවනස් වූ ඇලීෙ මෙ ක් එ වර ප්ර ාශ ීමෙ 

4) බහුජාන ප්රම ණිය - එක් ෙක්ෂණයක් ප්ර ාශ ීමෙ සඳහා ජාන රාියයක් සහභාාගී ීමෙ 

5) අභිභාවනය - එක් ෙක්ෂණයක් ප්ර ාශ ීමෙ සඳහා මවනස් පථවෙ ඇති ජාන මෙ ක් 

සහභාාගී ීමෙ 

 

32) පරිණාෙය පිලිබඳ පහත ඒවායින් නිවනරදි වන්මන් කුෙක් ෙ? 

1) ජාන සුසංමයෝගී ජීීමන් නිෂ්ටපාෙනය කිරීෙ ස්වාභාාි  වරණය වනඩි කිරීෙ සඳහා ොය  

ම . 

2) ගහනයක් පරිණාෙමේ ඒ  ය මෙස ්රියා  රයි. 

3) ිමශ්ෂ නෂ්ටට ීමමම් ම ගය ිමශ්ෂ ඇති ීමමම් ම ගයට වඩා වනඩි ය. 

4) බහුගුණ තාව මපන්වන ශා වෙ ප්රම ණි ිිධත්ප්වය ලිංගි  ප්රජනනය ිදුවන ශා වෙ 

ප්රම ණි ිිධත්ප්වයට වඩා වනඩි ය. 

5) ිමශ්ෂය  අතිජනනය පරිණාමීය වරෙකි. 

 

33. පරිසරය හා සම්බන්ධ ගිිසුම් සහ පනත්ප් පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්ර ාශ අතුමරන් නිවනරදි 

වන්මන් කුෙක් ෙ? 

1) බාසල්බ සම්ුළතිය නිසා එක් රට  ිට තවත්ප් රට ට ඝන අපද්රවය පරිවහනය  ළ 

මනාහනකි ය. 

2) ජාති  පාරිසරි  පනත ෙගින් ශ්රී ෙං ාව තුළ ප්ොස්ටික් ප්රතිච්රී රණය තහනම්  ර 

ඇත. 

3) මොන්ට්රියල්බ සන්ධානය ආහාර සුරක්ිතතාව සඳහා උප ාරී ම . 

4) කිමයෝමටෝ සන්ධානය CFC නිෙහස් කිරීෙ අඩු කිරීෙ හා සම්බන්ධ ය. 

5) එක්සත්ප් ජාීරන්මග මහශගුණි  මවනස් ීමෙ පිලිබඳ පාෙ  වුහ සම්ුළතිය ොර්මපාල්බ 

සම්ුළතිය මෙස හනඳින් ම . 

 

34. නිවනරදි ප්ර ාශය මතෝරන්න 

1) දිියා ිල්බපත්ප්තු ජාති  වමනෝෙයානමේ ුළෙස්ථාන ිමශ්ෂයකි. 

2) Ophicephalus striatus ශ්රී ෙං ාම  ඒ මහිය  ිමශ්ෂයකි. 

3) ටුවටරා ඕස්මේලියාම  ඒ මහිය  ිමශ්ෂයකි. 

4) ධජයධාරී ිමශ්ෂ කිියම් රට ට ඒ මහිය  ම . 

5) වනහිලිහිණියා ිමහිය  ිමශ්ෂයකි. 

 

35. ිමශ්ෂ තුනක් පිළිබඳ ම ටි ිස්තර පහත ෙනක්ම . 

A ිමශ්ෂය - මෙෝ මේ සත්ප්ත්ප්මවෝෙයාන කිහිපය  පෙණක් ජීවත්ප් ම . 

B ිමශ්ෂය - සාගරවෙ ජීවත්ප් වන අතර ධීවර  ර්ොන්තයට මබමහින් ොය  ම . 

C ිමශ්ෂය - සාගරවෙ ජීවත්ප් වන අතර ඔවුන්මග ප්රජනන ස්ථාන මිනිසා ිින් නිරතුරු ව 

ිනාශ  රු ෙනමේ. 

 

මෙෙ ිමශ්ෂ තුන, වඳ ීම යෑමම් අවොනෙ වනඩි වන ආ ාරයට මපන්ුම්  රන්මන් පහත 

සඳහන් ඒවායින් කුෙක් ෙ?  

1) B, C, A 2) A, C, B 3) B, A, C 4) C, B, A 5) A, B, C 
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36. පරිසර පහධතිය  D ිමශ්ෂය, B සහ E ිමශ්ෂ ෙඟින් ආහාරයට ගු ෙනමේ. A සහ B ිමශ්ෂ, E 

සහ C ිමශ්ෂ ෙඟින් ආහාරයට ගු ෙනමේ. E ිමශ්ෂය, C ිමශ්ෂය ෙඟින් ආහාරයට ගු 

ෙනමේ. මෙෙ පරිසර පහධතිමේ ඉහළ ෙ මපෝි ේ ටමම් ිටින්මන් කුෙන ිමශ්ෂය ෙ? 

1) A       2)   B  3)  C       4)  D        5)  E 

 

37. සවරස මගමනෝෙයන් පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්ර ාශ අතුමරන් වැයදි වන්මන් කුෙක් ෙ? 

1) ශා  සවරස කීපය  මගමනෝෙය මෙස ඇත්ප්මත්ප් DNA ය.  

2) බනක්ටීන රියා භාක්ෂ  සවරසවෙ DNA මහෝ RNA ඇත.  

3) තනි ොෙ DNA සවරස මගමනෝෙ ඇත 

4) හිත්ප්ව ොෙ RNA සවරස මගමනෝෙ ඇත 

5) ඉන්ෆ්ලුකමවන්සා සවරසමේ මගමනෝෙය මෙස ඇත්ප්මත්ප් DNA ය.  

 

38. ජීියා - ආර්ි  අගය පිලිබඳ පහත සඳහන් සං ෙන අතුමරන් වැයදි වන්මන් කුෙක් ෙ? 

1) Pleurotus - ලිංගි  ප්රජනන වුහ ආහාර මෙස භාාිත කිරීෙ 

2) Spirulina - තනි සසෙ මප්රෝටීන න 

3) Gluconobacter - ිනාකිරි නිෂ්ටපාෙනය 

4) Aspergillus - ෙයිමප්ස් එන්සයිෙය නිෂ්ටපාෙනය 

5) Thiobacillus - මෙෝහ නිස්සාරණය 

 

39. මිනිස් මහහමේ ිියෂ්ටට මනාවන ප්රතිශක්තිය පිලිබඳ පහත සඳහන් ප්ර ාශ අතුමරන් වැයදි ලං

වන්මන් කුෙක් ෙ? 

1) මේටමේ හා  ුනුවෙ ඇති ෙයිමසාසයිෙ, බනක්ටීන රියා සසෙ බිත්ප්ති බිඳ ෙෙයි. 

2) ශ්වසන ොර්ගමේ ඇති ෙනක්මටාමෆරින් බනක්ටිරියාවෙ වර්ධනය වළ යි. 

3) ආොශමේ ඇති HCl ආහාරමේ ඇති මබාමහෝ බනක්ටීන රියා ෙරා ෙෙයි. 

4) නියුමරායෙ සංසරණ පහධතියට ඇතුු වන වයාධිජන යන් පරිග්රහණය  රයි. 

5) රුධිරමේ අඩංගු ඉන්ටමෆමරෝන්, සවරස ිනාශ  රයි. 

 

40. අපජෙය පිරිපහදු පිරියතක් පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්ර ාශ අතුමරන් නිවනරදි වන්මන් කුෙක් ෙ? 

1) ස්රිය  ළ මරාන්මබාර ක්රෙය හා  ාන්දු මපරන ක්රෙය යන මෙ  ෙ එක් පිරිපහදු 

පිරියත ී මයාො ගනමන්. 

2) ස්රිය  ළ මරාන්මබාර ක්රෙමේී නිර්වායු බනක්ටීන රියා මයාො ගනමන්. 

3) අවසාදිත ටනංකිමේ පතුමෙන් ප්රාථමි  ප්රවාහය ඉවතට ගු ෙනමේ. 

4) ප්රාථමි  ප්රවාහය හිීරයි  පිරියෙට ඇතුු ීමෙට ප්රථෙ සෙහර ිට ක්මෙෝරිනි රණය 

ිදු  රයි. 

5) ප්රාථමි  හා හිීරයි  මරාන්මබාර ප්රවාහයන් යන මෙ  ෙ මරාන්මබාර ජීර යට 

සම්බන්ධ  ර ඇත.  

 


