
ශිරර් ්ලංකා ජීව විද්යා ඔලිම්පියාඩේ තරග විභාගය 2022  (2022 ෙදසැම්බරේ) 

උපෙදස:් 

ෙමම ප්රශ්න පත්රය A සහ B යන ෙකාටස් ෙදකකිනේ සමනේවිතය. 
A ෙකාටස: එක් ප්රතිචාරයක් නිවැරදි වන බහුවරණ ප්රශ්න 40; මුලු ලකුණු 100. 

B ෙකාටස: එක් ප්රතිචාරයකට වඩා නිවැරදිවන බහුවරණ ප්රශ්න 20; මුලු ලකුණු 100. 

කාලය පැය 2 යි. ප්රශ්න සියලේලටම පිලිතුරු සපයනේන. 

A ෙකාටස - බහුවරණ ප්රශ්න 

ෙමම පත්රෙයේ ප්රශ්න සඳහා එක් ප්රතිචාරයක් පමණක් නිවැරදිය. නිවැරදි ප්රතිචාරය ෙතෝරා පිළිතුරු පත්රෙයේ  x 
ලකුණක් මගිනේ එය දක්වනේන.  

(1) පහත සඳහනේ ‘අණුව හා ව්යුහය’ සංකලන අතුෙරනේ නිවැරදි වනේෙනේ කුමක්ද?

(1) ගේලයිෙකාජනේ - ෙරේඛීය ආකාර

(2) ෙසලියුෙලෝස්  - ශාකනය වූ ආකාර

(3) RNA - ශාකනය වූ ආකාර

(4) ෙහමිෙසලියුෙලෝස් - ශාකනය වූ ආකාර

(5) ඇමයිෙලාෙපක්ටීනේ - ෙරේඛීය ආකාර

(2) සජීවී ෛසලයක ඇති ලක්ෂණ කිහිපයක් පහතිනේ දැක්ෙවේ.

a. අනූනන ෛසල විභාජනය

b. 70s රයිෙබාෙසෝම ඇත.

c. උපෛසලීය සංඝටක තිබීම

d. RNA ෙපාලිමෙරේස් ආකාර කිහිපයක් ඇත .

e. ෛසල බිත්තිෙයහි ෙපාලිසැකරයිඩ හා ෙප්රෝටීන තිබීම
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ඉහත දැක්ෙවන ලක්ෂණ අතුෙරනේ ෙප්රෝකැරිෙයෝටා ෛසලවල  දක්නට ලැෙබනේෙනේ, 

(1) a සහ d පමණි.

(2) b සහ c පමණි.

(3) b, d සහ c පමණි.

(4) b, c  සහ e පමණි.

(5) b, c, d සහ e පමණි.

(3) එක් ප්රතික්රියා මිශ්රණයක් තුළ, එනේසයිම හා නිෙශ්ධකවල සානේද්රණය නියතව පවතී. එම ප්රතික්රියා
මිශ්රණෙයේ උපස්තර සානේද්රණය වැඩි කළ විට, තරගකාරී නිෙශ්ධක හා තරගකාරී ෙනාවන නිෙශ්ධක
ක්රියාවලිවල පහත සඳහනේ කවර ෙවනස්කම් සිදුෙවේද?

තරගකාරී නිෙශ්ධක තරගකාරී ෙනාවන නිෙශ්ධක 

(1) අඩුෙවේ වැඩිෙවේ. 

(2) අඩුෙවේ ෙවනස් ෙනාවී පවතී.  

(3) වැඩිෙවේ. අඩුෙවේ.  

(4) ෙවනස් ෙනාවී පවතී. වැඩිෙවේ.  

(5) ෙවනස් ෙනාවී පවතී. ෙවනස් ෙනාවී පවතී.  

(4) පහත දැක්ෙවනේෙනේ අනූනන විභාජනෙයේදී සිදුවන ක්රියාවනේ කිහිපයකි.

a. න්යෂ්ටි ආවරණය කැබැලිවලට පත්ෙවේ.

b. අනූනන තරේකුව ඇතිවීම ආරම්භ ෙවේ.

c. තරේකු ක්ෂුද්රනාලිකා විබහුඅවයවීකරණය ෙවේ.

d. ෛසලය දිගුවීම සහ නිරේ-කයිෙනෙටාෙකාරේ ක්ෂුද්රනාල දිගිනේ වැඩිෙවේ.

e. ෙක්නේද්රෙදේහ ෛසලෙයේ ප්රතිවිරුදේධ ධ්රැව කරා ළඟාෙවේ.

ඉහත ක්රියාවනේ සිදුවන නිවැරදි අනුපිළිෙවළ වනේෙනේ, 

(1) a → b → e → d→ c

(2) b→ a → c → d → e

(3) b→ a→ e → c → d

(4) a→ e → b → d →c

(5) b→ a → e →d → c
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(5) ප්රභාසංස්ෙලේෂණය පිළිබඳව පහත සඳහනේ ප්රකාශ අතුෙරනේ නිවැරදි වනේෙනේ කුමක්ද?  

 (1) ක්ෙලෝරෆිලේ a ප්රභා ආරක්ෂණයට වැදගත් ෙවේ. 

 (2) කැෙරාටිෙනායිඩ දෘෂ්ය වරේණාවලිෙයේ රතු තරංග ආයාමයනේ අවෙශෝෂණය කර ෙනාගනී.  

 (3) PS I හා PS II චක්රීය ඉෙලක්ෙට්රෝන ගලනයට දායක ෙවේ. 

 (4) C3 හා C4  ශාක ෙදවරේගෙයේම CO2 තිරකිරීම ෙදවරක් සිදුෙවේ. 

 (5) සාමාන්යෙයනේ C3  ශාකවල නිෂප්ාදිත ඵලදායිතාවය C4 ශාකවලට වඩා වැඩිය. 

 

(6) නිරේවායු ස්වසනය පිළිබඳව පහත සඳහනේ ප්රකාශ අතුෙරනේ නිවැරදි වනේෙනේ කුමක්ද? 

 (1) ඊතයිලේ මධ්යසාර පැසීෙම් පළමු පියවර වනේෙනේ ගේලයිෙකාලිසියයි. 

 (2) ඊතයිලේ මධ්යසාර පැසීෙම්දී පළමු H2 ප්රතිග්රාහකයා වනේෙනේ පයිරුෙවේට්ය.  

 (3) ලැක්ටික් අම්ල පැසීෙම් අවසාන ඵල වනේෙනේ ලැක්ටික් අම්ලය, CO2, NADH හා ATP 

 (4) පයිරුෙවේට් ලැක්ටික් අම්ලය බවට පත්වීෙම්දී ATP නිපදෙවේ. 

 (5) ඊතයිලේ මධ්යසාර පැසීෙම් අවසාන ඵල වනේෙනේ ඊතයිලේ මධ්යසාර, CO2, NADH හා ATP 

 

(7) ෛජව විවිධත්වය, පරිණාමය පිළිබඳව සත්ය ප්රකාශය ෙතෝරනේන. 

 (1) රසායන විද්යා, ජීව විද්යා සහ ෙභෟතික විද්යා නිරීක්ෂණ ෛජව රසායනික පරිණාමයට සාක්ෂි   
       සපයන ලදී. 

 (2) කුඩා කාබනික අණුවල අෛජව සංශ්ෙලේෂණය අද පවා සිදුෙවේ. 

 (3) ආදි වායුෙගෝලෙයේ ජීවය ඇති විය. 

 (4) උලේකාපාතද ආදි සාගරවල කාබනික අණුවල ප්රභවයක් විය. 

 (5) ස්වයං-ප්රතිවලිත හැකියාව සහිත DNA ප්රාක් ෛසලවල ආෙවේණියට ෙහ්තු විය. 

 

(8) පහත ‘යුග-සිදුවීම්’ සංකලන අතරිනේ කවරක් නිවැරදිද? 

 (1) මීෙසාෙසායික යුගය - ආදි සනාල ශාක විවිධාංගීකරණය 

 (2) ෙප්ලිෙයෝෙසායික යුගය - උරගයනේෙගේ විකිරණය 

 (3) ෙප්ලිෙයාෙසායික යුගය - ඩයිෙනෝසරයනේ පරිණාමය 

 (4) ෙප්ලිෙයාෙසායික යුගය - ෙක්තුධර විවෘත බීජක ප්රමුඛ වීම 

 (5) සීෙනාෙසායික යුගය - සපුෂ්ප ශාක විවිධාංගීකරණය 

 

(c) 2022 Institute of Biology, Sri Lanka



(9) ඩාවිනේ - ෙවාලස් වාදය සහ ලැමාරේක් වාදය යන ෙදකටම ෙපාදු වනේෙනේ කුමක්ද? 

 (1) ෙවනස්වීම් ඉතා වැදගත් විය හැකි අතර ඒවා ජීවීනේෙගේ පැවැත්මට උපකාරී ෙවේ. 

 (2) ජීවිෙයකුෙගේ ජීවිත කාලය තුළ ඇතිවන ෙවනස්වීම් ජනිතයනේට සම්ෙප්ර්ෂණය ෙවේ. 

 (3) පරිචිත ලක්ෂණ සියලේල ඊළඟ පරම්පරාවට සම්ෙප්ර්ෂණය ෙවේ. 

 (4) ආෙවේණික ප්රෙභේදන ඉතා විශාල කාල පරිචේෙඡේදයක් ඔස්ෙස් ක්රමෙයනේ එක්රැස් ෙවේ. 

 (5) ගහණයක ප්රෙභේදන ඇතිවනේෙනේ ප්රධාන වශෙයනේ ජාන විකෘති නිසාය. 

 

(10) ෙමාලුස්කා හා ආත්රෙපෝඩා යන ෙදවරේගයටම ඇත්ෙත් 

 (1) කාබනික ද්රව්යවලිනේ සෑදුනු බහිස් සැකිලි. 

 (2) දේවිගෘහී ජීවීනේ 

 (3) ඛණ්ඩනය වූ ෙදේහය 

 (4) අභ්යනේතර සැකිලේල 

 (5) සංවෘත සංසරණ පදේධතිය 

 

 

(11) සත්ත්වයිනේෙගේ ෙපෝෂණය පිළිබඳ නිවැරදි ප්රකාශය ෙතෝරනේන. 

 (1) ප්ලැටිෙහලේමිනේෙත්ස් වංශෙයේ ෙතාග බුදිනේෙනෝ සිටිති.    

 (2) ෙබලිඇණයනේ සහ තලේමසුනේ අතර ඇති සම්බනේධතාව අෙන්යාන්යාධාරය සඳහා නිදසුනකි. 

 (3) මිනිස් දිව සිනිඳු ෙප්ශිවලිනේ තැනී ඇති බැවිනේ ෙභෝජනෙයේදී උපකාරී වීම සඳහා අතිශයිනේ   
       සුනම්ය ෙවේ.    

 (4) මිනිසාෙගේ ජීරණය ආරම්භ වනුෙයේ ආහාර ආමාශයට ළඟා වූ පසු ය. 

 (5) ආෙවේස් වරේගෙයේ තරල බුදිනේෙනෝ සිටිති. 

 

(12) මිනිසාෙගේ ජීරණ පදේධතිය පිළිබඳ පහත සඳහනේ ප්රකාශ අතුෙරනේ නිවැරදි වනේෙනේ කුමක්ද? 

 (1) HCl ස්රාවය කිරීම සඳහා ආමාශයික ග්රනේථි උත්ෙත්ජනය කිරීම මගිනේ Helicobacter pylori   
       ගැස්ට්රයිටිස් ඇති කරයි.   

 (2) ආහාර මාරේග නාලෙයේ ආබාධ වැළැක්වීම සඳහා විටමිනේ E උපකාරී ෙවේ.   

 (3) ග්රහණිය තුළ සිදුවන ජීරණය ගැස්ටිරිනේ මගිනේ යාමනය ෙකෙරේ. 

 (4) ආමාශයික ග්රනේථිවල ප්රධාන ෛසල මගිනේ ෙපප්සිනේ ස්රාවය ෙකෙරේ. 

 (5) මහානේත්රකය තුළ විටමිනේ A සහ K නිපදෙවේ. 

(c) 2022 Institute of Biology, Sri Lanka



(13) අපෘෂ්ඨවංශීනේ කීපෙදෙනකු (A-F) සහ සතුනේෙගේ සංසරණ පදේධති ආකාර (P-Q) පහත දැක්ෙවේ. 

 අපෘෂ්ඨවංශීනේ   සංසරණ පදේධති ආකාරය 

 A - මකුළුවා  P - විවෘත සංසරණ පදේධතිය 

 B - පැතලි පණුවා  Q - සංවෘත සංසරණ පදේධතිය 

 C - මට්ටියා 

 D - කූඩැලේලා 

 E - ෙකාකුපණුවා 

 F - භංගුර තාරකාවා 

 නිවැරදි සංකලන සහිත ප්රතිචාරය ෙතෝරනේන. 

 (1) A-P, B-Q, C-P, E-Q 

 (2) A-P, C-P, D-Q, E-Q 

 (3) A-P, C-P, D-Q, F-Q 

 (4) A-P, C-Q, D-Q, F-Q 

 (5) C-P, D-Q, E-P, F-Q 

 

(14) මානව ශ්වසන පදේධතිය පිළිබඳ පහත සඳහනේ ප්රකාශ අතුෙරනේ නිවැරදි වනේෙනේ කුමක්ද? 

 (1) ෙපනහැලිවලිනේ පිටතට වාතය ෙගනයෑම සඳහා ශ්ෙලේෂම්ල ඉහළ නැංවීම උපකාරී ෙවේ.  

 (2) ආහාර ගිලින අවස්ථාෙවේදී හැර අපිජිහ්විකාව නිතරම විවෘතව පවතී. 

 (3) ගරේත තුළ සුදු රුධිරාණු ඇත. 

 (4) ආශ්වාසෙයේදී ෙපනහැලි තුළට වාතය තලේලු ෙකෙරේ. 

 (5) ශ්වසන ක්රියාවලිෙයේ ප්රධාන යාමන මධ්යස්ථානය පිහිටනේෙනේ හයිෙපාතැලමෙස් ය. 

 

(15)  මිනිසාෙගේ 

 (1) ප්රදාහය මගිනේ ක්ෂුද්රජීවීනේ විනාශ කිරීම අනුවරේතී ප්රතිශක්තියට නිදසුනකි.  

 (2) නියුෙට්රාෆිල ඇතුළු සමහර රුධිර ෛසල අනුවරේතී ප්රතිශක්තියට දායක ෙවේ. 

 (3) ෙදේහය තුළට ඇතුළුවන ක්ෂුද්රජීවීනේට ශ්ෙලේෂ්මලය රසායනික බාධකයක් ෙලස ක්රියා කරයි. 

 (4) වසා ෛසල ආකාරයක් වන ස්වභාවික නාශක ෛසල පරිචිත ප්රතිශක්තියට දායක ෙවේ. 

 (5) ප්රතිෙදේහ නිපදවීම සඳහා ප්රතිශක්ති පදේධතිෙයේ ෛසල ඉනේටෙෆෙරෝනේ මගිනේ උත්ෙත්ජනය   
       ෙකෙරේ. 

(c) 2022 Institute of Biology, Sri Lanka



 

(16)  මිනිසාෙගේ ප්රතිශක්තිය පිළිබඳ පහත සඳහනේ ප්රකාශ අතුෙරනේ නිවැරදි වනේෙනේ කුමක්ද? 

 (1) කෘත්රිම පරිචිත අක්රිය ප්රතිශක්තිය සඳහා කෘමීනේ තුළ නිපදවනු ලබන ප්රතිෙදේහ භාවිත ෙකෙරේ. 

 (2) ස්වාභාවිකව පරිචිත අක්රිය ප්රතිශක්තිය නූපනේ ළදරුවකු තූළ ඇතිවිය හැකිය. 

 (3) කෘත්රිම පරිචිත සක්රිය ප්රතිශක්තිය, සරේප දෂ්ට කිරීම් සඳහා ප්රතිවිෂ භාවිත කිරීෙම්දී ඇතිෙවේ. 

 (4) කෘත්රිම පරිචිත අක්රිය ප්රතිශක්තිය දේවිතීයික ප්රතිශක්ති ප්රතිචාරයකි. 

 (5) ස්වාභාවිකව පරිචිත අක්රිය ප්රතිශක්තිය ඇති කිරීම සඳහා මතක T ෛසල දායක ෙවේ.  

 

(17)  මානව වෘක්කාණුව පිළිබඳ පහත සඳහනේ ප්රකාශ අතුෙරනේ නිවැරදි වනේෙනේ කුමක්ද?  

 (1) නිෙරෝගී සාමාන්ය පුදේගලයකුෙගේ ගුචේඡිකා ෙපරනෙයේ ප්ලාස්ම ෙප්රෝටීන අනේතරේගත ෙනාෙවේ. 

 (2) ජල ප්රතිෙශෝෂණය බහුලව සිදුවනේෙනේ ෙහනේෙලේ පුඩුෙවේ ආෙරෝහන බාහුෙවේදීය. 

 (3) ෙදේහයට අනවශ්ය පරිවෘත්තික ද්රව්ය ස්රාවය කිරීම ප්රධාන වශෙයනේ ම සිදුවනේෙනේ සංග්රාහක   
       ප්රනාලය තුළදී ය. 

 (4) ෙහනේෙලේ පුඩුෙවේ අවෙරෝහණ බාහුෙවේදී NaCl සක්රියව ප්රතිෙශෝෂණය ෙකෙරේ. 

 (5) K+වල අක්රිය ප්රතිෙශෝෂණය සාමාන්යෙයනේ සිදු වනේෙනේ විදුර සංවලිත නාලිකාෙවේදී ය. 

 

(18) නිෙරෝගී සාමාන්ය පුදේගලයකුෙගේ ෙදේහ උෂ්ණත්වය සාමාන්ය පරාසයට වඩා අඩු වූ විට 

 (1) ස්ෙවේද ග්රනේථි අධික ව දහදිය ස්රාවය කරයි. 

 (2) අපිචරේමෙයේ ඇති ධමනිකා සංකුචනය ෙවේ.  

 (3) ෙරෝම උදේගාමක ෙප්ශි සංෙකෝචනය ෙවේ. 

 (4) හෙම් රුධිර ෙක්ෂනාලිකා හරහා අධිකව රුධිරය ගලා යයි. 

 (5) රෆිනි ෙදේහාණු උත්ෙත්ජනය ෙවේ.  

 

(19) තැලමස 

 (1) ස්නායු ආෙවේග විෙශ්ෂ ස්තාන කරා ෙයාමු කරයි.  

 (2) ස්වයංසාධක ස්නායු පදේධතිය පාලනය කරයි. 

 (3) දිවීම සමාෙයෝජනය කරයි. 

 (4) වමනය පාලනය කරයි. 

 (5) සමතුලිතතාව පවත්වා ගැනීමට දායක ෙවේ. 
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(20) මානව අනේතරාසරේග පදේධතිය පිළිබඳ නිවැරදි ප්රකාශය ෙතෝරනේන. 

 (1) පිටයුටරිය මගිනේ නිපදවනු ලබන ADH ආස්රැති විධානය සඳහා දායක ෙවේ. 

 (2) PTH සහභාගි වන යාමනය, ධන ප්රතිෙපෝෂී යානේත්රණයක් සඳහා නිදසුනකි. 

 (3) අනේතරාසරේග පදේධතිය දායක ෙනාවන සමස්ථිතික යාමනය සඳහා නිදසුනක් වනේෙනේ ෙදේහ   
       උෂ්ණත්ව යාමනයයි. 

 (4) ආවරේතී ෙලස ඉනේසියුලිනේ එනේනත් කිරීම මගිනේ මධුෙම්හය II පාලනය කළ හැකි ෙවේ. 

 (5) TRH අධික ෙලස ස්රාවය වීම නිසා පාදස්ථ පරිවෘත්තීය ෙවේගය වැඩිෙවේ. 

 

(21) පුරුෂ ප්රජනක පදේධතිය හා සම්බනේධ අතිෙරේක ග්රනේථි තුනක් පහත දැක්ෙවේ. 

 A - ශුක්ර ආශයිකා B - පුරස්ථි ග්රනේථි C - බලේෙබායුෙරේත්රල ග්රනේථි 

 ශුක්රාණුවලට ෙපෝෂණ ද්රව්ය සපයනේෙනේ ඉහත සඳහනේ කුමන ග්රනේථිෙයේ/ග්රනේථිවල ස්රාවයනේද? 

 (1) A පමණි 

 (2) A සහ B පමණි. 

 (3) A සහ C පමණි. 

 (4) B පමණි. 

 (5) B සහ C පමණි. 

 

(22) ගරේභණී  ෙනාවන, ආරේතවහරණයට ලක් ෙනාවූ නිෙරෝගී සාමාන්ය කානේතාවකෙගේ ප්රජනක   
 චක්රය  දින 28 නම් රුධිරෙයේ උපරිම LH සහ ෙප්රාෙජස්ටෙරෝනේ මට්ටම් සාමාන්යෙයනේ දැකිය  
 හැක්ෙක් පිළිෙවළිනේ  

 (1) 14 වැනි සහ 21 වැනි දිනවලදී ය. 

 (2) 21 වැනි සහ 14 වැනි දිනවලදී ය. 

 (3) 14 වැනි සහ 28 වැනි දිනවලදී ය. 

 (4) 1 වැනි සහ 14 වැනි දිනවලදී ය. 

 (5) 28 වැනි සහ 14 වැනි දිනවලදී ය. 

 

(23) මානව කලල විකසනෙයේ අවස්ථා කිහිපයක් පහත දැක්ෙවේ. 

         A               B                                          C                     D 

 සංෙස්චනය  → ෙභේදනය → ෙමාරුලාව ගරේභාෂයට ළඟාවීම → බලේස්ටෙකෝෂ්ඨය →අධිෙරෝපණය   

 A, B, C සහ D වලිනේ දැක්ෙවන කාලයනේ පිළිෙවළිනේ  
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 (1) දින 1, දින 2-3, දින 1-2 සහ දින 2 ෙවේ.  

 (2)  පැය 24, දින 3-4, දින 5 සහ දින 7 ෙවේ.  

 (3) පැය 24, දින 3-4, දින 6 සහ දින 8 ෙවේ.  

 (4) පැය 24, දින 2-3, දින 5 සහ දින 7 ෙවේ.  

 (5) දින 1, දින 3-4, දින 5 සහ දින 8 ෙවේ. 

 

(24) මානව ෙදේහය තුළ සනේධි පිහිටන ස්ථාන කිහිපයක් පහත දැක්ෙවේ. 

 A - ඇඟිලි පුරුක් අතර B - අරාස්ථිය සහ හස්තකුරේචාස්ථි අතර 

 C - කපාලය හා කෙශ්රුව අතර 

 D - පාරේශ්ව කපාල අස්ථිය සහ ශංඛක අස්ථිය අතර 

 ඉහත සඳහනේ ස්ථාන අතුෙරනේ අසවේ සනේධි පිහිටනුෙයේ, 

 (1) A හි පමණි.   

 (2) A සහ B හි පමණි.  

 (3) A, B සහ C හි පමණි.   

 (4) A, B සහ D හි පමණි  

 (5) A, B, C සහ D වල ය. 

 

(25) පහත රූපයට අදාළව නිවැරදි ප්රතිචාරය ෙතෝරනේන. 

 

 (1) 2 හිදී අනූනනය හා ඌනනය යන ෙදකම සිදුෙවේ. 

 (2) 2 මුලේ කාලෙයේදී ප්රාථමික පටකත්, පසු කාලෙයේදී දේවිතියක පටකත් නිපදවයි. 

 (3) 2 මධ්ය සනාල කලාප හරය නිපදවයි. 
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 (4) 4 සෑමවිටම ෛශලම, ප්ෙලායම සහ කැම්බියම නිපදවයි. 

 (5) 3 මගිනේ පාරේශ්වික අතු ඇති ෙවේ. 

 

(26) ආවෘත බීජක ජීවන චක්රෙයේදී 

 (1) ඌනනය මගිනේ පුං ජනේමාණු නිපදෙවේ.  

 (2) ජායා ඡනේමාණු ශාකය පුං ජනේමාණු ශාකයට වඩා විෙභේදනය වී ඇත.  

 (3) පාතෙනෝදේභවනය නිසා ඒකගුණ ඵලාවරණයක් ඇති ෙවේ.  

 (4) ස්ව-පරාගණය සිදුවනේෙනේ එක් පුෂ්පයක පරාග එම ශාකෙයේම පුෂ්පයක කලංකය මත තැනේපත්  
       වීෙමනි.  

 (5) ඩිම්බය තුළ ක්රියාකාරී මහා බීජාණු 4 ක් පිහිටයි. 

 

(27) ශාක ආෙලෝකයට දක්වන ප්රතිචාර පිළිබඳව සත්ය ප්රකාශය ෙතෝරනේන. 

 (1) ෆයිටෙක්රෝම්වලට ධුර-රක්ත හා රතු ආෙලෝක අනුපාතය අනාවරණය කර ගත හැක.  

 (2) වනානේතරයක වියන ධුර-රක්ත ආෙලෝකය අවෙශෝෂණය කරයි.  

 (3) ධුර-රක්ත ආෙලෝක ප්රමාණය සිරස් වරේධනය උත්ෙත්ජනය කරයි.  

 (4) ෆයිෙටාෙක්රෝම් බීජාධාරකය දික්වීම දිරි ගනේවයි.  

 (5) ශාකයකට අනවරණය කරගත හැකි එකම ආෙලෝක උත්ෙත්ජය ක්රියා වරේණාවලිෙයේ ෙවනස්         
තරංග ආයාමයනේය. 

 

(28) අෛජව ආතති නිසා ඇතිවන නිවැරදි අනුවරේතනය ෙතෝරනේන. 

 (1) මිදීමට ඔෙරාත්තු ෙදන ශාක ශීත සෘතුෙවේදී ෛසල ප්ලාස්මීය සීනි මට්ටම් අඩුකර ගනී.  

 (2) ලවණ පරිසරවල වැෙඩන ශාකවල ෛසල යුෂෙයේ වැඩි කාබනික සංෙයෝග සානේද්රණයක් ඇත.  

 (3) මිදීමට ඔෙරාත්තු ෙදන ශාක පත්ර ශීත සෘතුෙවේදී බටයක් ආකාරයට ෙරෝලේ ෙවේ.  

 (4) ශීත උෂ්ණත්වවලදී ෛසල පටල තරලමය බව වැඩිෙවේ.  

 (5) ජලය මිදීෙම්දී ෛසලවල බහිෂ්ෛසලීය ජල විභවය වැඩි ෙවේ. 

 

(29) ශාක වරේධනය හා විකසනය යාමනෙයේදී එකිෙනකට විරුදේධ ක්රියා ෙපනේවනේෙනේ පහත සඳහනේ කවර  
 ශාක වරේධක යාමකද? 

 (1) කඳනේ දික්වීෙම්දී ඔක්සීන හා ගිබරලීන  

 (2) අග්රස්ථ ප්රමුඛතාවෙයේදී ඔක්සීන හා ගිබරලීන  

(c) 2022 Institute of Biology, Sri Lanka



 (3) ෛසල විභාජනෙයේදී ඔක්සීන හා සයිෙටකයිනීන  

 (4) වරේධනය නිෙශ්ධනෙයේදී  ඔක්සීන හා ගිබරලීන  

 (5) ඵල වරේධනය හා විකසනෙයේදී ඔක්සීන හා ගිබරලීන 

 

(30) ජල අණුවක් පෙස් සිට ශාකයක මුල හා පත්ර ඔස්ෙස් වාතයට චලනය වීෙම්දී එක් සජීවී ෛසලයක් 
 හරහා එක්වරක් පමණක් ගමනේ කරයි. එම සජීවී ෛසලය අයත් වනේෙනේ පහත සඳහනේ කවර  
 ව්යුහයක ෙකාටසකටද? 

 (1) කැස්පාරියනේ පටිය  

 (2) පාලක ෛසලය  

 (3) මූල ෙක්ෂ ෛසලය  

 (4) අනේතශ්චරේමය  

 (5) මුෙලේ බාහිකය 

 

(31) ෙනාගැලෙපන යුගලය ෙතෝරනේන. 

 (1) ප්රමුඛතාව - එක් ඇලිලයක් අෙනක් ඇලිලෙයේ ක්රියාව යටපත් කරයි. 

 (2) බහුකාරේයතාව - එක් ඇලිලයක් රූපානුදරේශ රාශියක් ප්රකාශ කරයි. 

 (3) ප්රතිබදේධය - වරේණෙදේහයක ඇලීල ෙදකක් ඉතා ආසනේනව පවතී. 

 (4) විකෘති - ප්රෙවේණි ද්රව්යවල ෙවනස් වීම්. 

 (5) අභිභවනය - එක් ජානයක් තවත් ජානයක ප්රකාශ වීම යටපත් කරයි. 

 

(32) පහත දැක්ෙවන ඒවා අතුෙරනේ ගහනයක ඇලිල සංඛ්යාතය ෙවනස්වීමට බහුල ෙලස දායක ෙනාවනේෙනේ, 

 (1) කුඩා ගහනයක් 

 (2) විකෘති 

 (3) වරණය 

 (4) පරේයටනය 

 (5) අහඹු සංවාසය 

(33) පහත සඳහනේ ප්රකාශ අතුෙරනේ නිවැරදි වනේෙනේ,  

 (1) වීවල වලේ දරේශ මාදිලිවල සෑමවිටම ඇත්ෙත් පාරිෙභෝගිකයනේ අෙප්ක්ෂා ෙනාකරන ෙදේවලේය. 
 (2) සභා භිජනන ගහනයක වැඩිෙයනේ විෂම යුගේමකයනේ ඇතිෙවේ. 

 (3) ෙදමුහුම්කරණෙයේදී විෂම යුගේමකයනේ ලබාගත ෙනාහැක. 

(c) 2022 Institute of Biology, Sri Lanka



 (4) විකෘති අභිජනනෙයනේ අෙප්ක්ෂිත ලක්ෂණ රාශියක් ලබාගත හැක. 

 (5) දේවිගුණ ශාකවලට වඩා ඉහළ වරේධන ෙවේගයක් බහුගුණ ශාකවල දක්නට ලැෙබේ.  

 

(34) කුඩා සමපාටික පිළියුම් (STR) පිළිබඳව පහත සඳහනේ ප්රකාශ අතුෙරනේ නිවැරදි වනේෙනේ කුමක්ද? 

 (1) දේවිනියුක්ලිෙයෝටයිඩ සමපාටිකයනේ බහුලව දක්නට ලැෙබේ. 

 (2) ජිෙනෝමෙයේ ඉතා අඩුෙවනේ ඇත. 

 (3) බහුරූපීයතාවය අඩුෙවනේ ෙපනේවයි. 

 (4) STR සලකුණු සුළු ප්රමාණයක් පවතී. 

 (5) ලිංග වරේණෙදේහවල පමණක් පවතී. 

 

(35) පහත දැක්ෙවන එනේසයිම අතුෙරනේ කවරක් ප්රතිවලිත වීෙම්දී ෙයාදා ෙනාගනීද? 

 (1) ෙහලිෙක්ස 

 (2) ෙටාෙපාඅයිෙසාමෙරේස 

 (3) ප්රයිෙම්ස 

 (4) RNA ෙපාලිමෙරේස 

 (5) DNA ෙපාලිමෙරේස 

 

(36) ෙපාලිමෙරේස දාම ප්රතික්රියාව (PCR) සම්බනේධව පහත සඳහනේ ප්රකාශ අතුෙරනේ නිවැරදි වනේෙනේ කුමක්ද? 

 (1) කුඩා කාණ්ඩවලට වඩා >1 kb කාණ්ඩ වඩා පහසුෙවනේ සංස්ෙලේෂණය කරගත හැක. 

 (2) ෙපාලිමෙරේස දාම ප්රතික්රියාවට ප්රථමව DNA අණුව දුස්ස්වභාවිකරණය කිරීම අවශ්ය ෙනාෙවේ. 

 (3) ජාන ක්ෙලෝනකරණෙයේදී, PCR අත්යාවශ්ය ශිලේපීය ක්රමයක් ෙනාෙවේ. 

 (4) මූලිකය (Primers) යුගලනය වීම සඳහා ප්රතික්රියාෙවේ උෂ්ණත්වය ඉහළ දැමීම සිදුකළ යුතුය. 

 (5) පළමු චක්රය අවසානෙයේදී PCR සංස්ෙලේෂීත කාණ්ඩය, අෙප්ක්ෂිත DNA කාණ්ඩයට වඩා ෙකටිය. 

 

(37) ෙගෝලීය ෛජව විවිධත්වය අඩුවීම නිසා ඇතිවී තිෙබන වඩාත් බරපතළ බලපෑම කුමක්ද? 

 (1) ෙගෝලීය උණුසුම් වීම වැඩිවීම  

 (2) ඕෙසෝනේ වියන ක්ෂය වීම  

 (3) පුදේගලයනේට බලපාන පරිසර පදේධති ෙස්වාවනේ අඩුවීෙම් ප්රවණතාව  

 (4) මානව ක්රියාකාරීත්වයනේ නිසා ඇතිවන කානේතාරකරණය  
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 (5) විෙනෝදාස්වාදය සඳහා වනානේතර භාවිතෙයේ හැකියාව අඩුවීම 

 

(38) වනානේතර ප්රජා පහක සිටින වෘක්ෂ විෙශ්ෂ හතරක ( W, X, Y හා Z ) සංඛ්යාවනේ පහත දී ඇත. 

 ෙමම ප්රජාවල ඇත්ෙත් ෙමම විෙශ්ෂ හතර පමණක් නම් විවිධත්වෙයනේ වඩාත්ම වැඩි වනානේතර  
 ප්රජාව කුමක්ද?  

(1) 25W, 25X, 25Y, 25Z 
 

(2) 40W, 30X, 20Y, 10Z 
 
(3) 50W, 25X, 15Y, 10Z 
 
(4) 70W, 10X, 10Y, 10Z 
 
(5) 100W, 0X, 0Y, 0Z 

 

(39) පරිසර කළමනාකරණය සඳහා ක්ෂුද්රජීවීනේෙගේ භාවිතය පිළිබඳ සත්ය ප්රකාශය ෙතෝරනේන. 

 (1) ෛජව ප්රතිකරේමකරණය සෑමවිටම මිනිසා විසිනේ සිදුකරන දූෂක හායනය ෙහෝ විෂහරණය   
       සඳහා සිදුකරණ ක්රියාවලියකි.  

 (2) ෛජව ප්රතිකරේමකරණය පානීය ජලය පිරිසිදු කිරීමට ෙයාදා ගනී.  

 (3) කසල ෙගාඩවලේවල බැක්ටීරියා නිරේවායු ෙලස කසල හායනය කරයි.  

 (4) කසල සෑමවිටම ක්ෂුද්රජීවීනේ මගිනේ ස්වායු ෙලස හායනය ෙවේ.  

 (5) ෙකාම්ෙපෝස්ට් සෑදීෙම්දී කාබනික ද්රව්ය ඛණිජකරණය මගිනේ පූරේණව බිඳවැටීම සිදු ෙවේ. 

 

(40) එනේනත් පිළිබඳව සත්ය ප්රකාශය ෙතෝරනේන. 

 (1) ඇතැම් එනේනත්වල විෂ අඩංගු ෙවේ.  

 (2) පැෙපාල එනේනත සඳහා බූස්ටරේ මාත්රා ලබාදිය යුතුය.  

 (3) සරම්ප එනේනත සඳහා බූස්ටරේ මාත්රා ලබාදීම අවශ්ය ෙනාෙවේ.  

 (4) ධූලකාභ එනේනත් අඩපණ කරන ලද සජීවී එනේනත් ෙවේ.  

 (5) එනේනත් මගිනේ ආරක්ෂාවක් ලබා ෙදනේෙනේ ඒවා B ෛසල නිපදවීම ෙප්ර්රණය කරන බැවිනි. 
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B ෙකාටස – එක් පිලිතුරකට වඩා නිවැරදිවන බහුවරණ ප්රශ්න 

 

ෙමම ෙකාටෙස් ප්රශ්න සඳහා ප්රතිචාර එකක් ෙහෝ ඊට වැඩි සංඛ්යාවක් ෙහෝ නිවැරදිය. නිවැරදි ප්රතිචාර පිළිතුරු 
පත්රෙයේ ලකුණක් මගිනේ දක්වනේන. කිසියම් ෙහෝ ප්රතිචාරයක් වැරදි නම් එම ප්රශ්නය සඳහා ලකුණු ෙනාලැෙබේ. 

 

(1) ෛසල සනේධි පිළිබඳව පහත නිවැරදි ප්රකාශය/ප්රකාශ ෙතෝරනේන. 

 (1) නැංගුරම් සනේධි ෛසල සැකිලේලට යානේත්රිකව සම්බනේධව පවතී. 

 (2) තද සනේධි බහිස්ෛසලීය තරල කානේදුවීම වළක්වාලයි. 

 (3) ෙඩස්ෙමාෙසෝම සෙම් අපිචේඡදෙයේ දක්නට ලැෙබේ. 

 (4) ෙඩස්ෙමාෙසෝම යාබද ෛසලවලට ෛසල ප්ලාස්මීය නාලිකා සපයයි. 

 (5) හෘත් ෙප්ශි ෛසලවල ප්ලාස්මෙඩස්මාටා දක්නට ලැෙබේ. 

 

(2) එනේසයිමවල ඇෙලාස්ෙටරික යාමනය පිළිබඳව පහත ප්රකාශය/ප්රකාශ අතුෙරනේ නිවැරදි ඒවා කවෙරේද? 

 (1) සක්රියකයක් සක්රිය ස්ථානයකට බැඳුනු විට, එනේසයිම සංකීරේණෙයේ සක්රිය ස්ථානවල හැඩය   
       තහවුරු කරයි. 

 (2) නිෙශ්ධකයක් සක්රිය ස්ථානයකට බැඳුනු විට, එනේසයිම සංකීරේණෙයේ සක්රිය ස්ථානවල හැඩය   
       තහවුරු ෙනාකරයි.  

 (3)සක්රියකයක් යාමක ස්ථානයකට බැඳුනු විට, එනේසයිම සංකීරේණෙයේ සක්රිය ස්ථානවල හැඩය   
      තහවුරු කරයි. 

 (4) නිෙශ්ධකයක් යාමක ස්ථානයකට බැඳුනු විට, එනේසයිම සංකීරේණෙයේ සක්රිය ස්ථානවල හැඩය   
       තහවුරු කරයි. 

 (5) නිෙශ්ධකයක් යාමක ස්ථානයකට බැඳුනු විට, යාමක සහ සක්රිය ස්ථාන යන ෙදවරේගෙයේම    
       හැඩයනේ තහවුරු ෙනාෙවේ.    

(3) ප්රභාසංස්ෙලේෂණෙයේ C4 පථය පිළිබඳව පහත ප්රකාශය/ප්රකාශ අතුෙරනේ නිවැරදි ඒවා කවෙරේද? 

 (1) වායුෙගෝලීය CO2 වලිනේ ලැබුණු C පරමාණුවක් ඔක්සැෙලෝ ඇසිෙට්ට් (OAA)වල අඩංගු ෙවේ. 

 (2) PEP කාෙබාක්සිෙලේස් ක්රියා කරනුෙයේ පත්ර මධ්ය ෛසලවල පමණි. 

 (3) කලාප ෙකාපු ෛසල තුළ පයිරුෙවේට් මගිනේ CO2  නිදහස් ෙවේ. 

 (4) කැලේවිනේ චක්රෙයේ ශුදේධ ඵලය වනේෙනේ ගේලිසරැලේඩිහයිඩේ - 3 ෙපාස්ෙප්ට් (G3P) අණුවකි. 

 (5) කැලේවිනේ චක්රයට CO2  ඇතුළුවීමට ප්රථම, C4 පථය තුළ ATP නිපදවීම සිදුෙවේ. 
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(4) ඔබට මිරිදිෙයේ ප්රභාසංස්ෙලේෂණය සිදුකරන, ෙසෙමනේ චලනය ෙවමිනේ කුඩා අංශු අධිග්රහණය  
 කරන, ස්වායු මිශ්රෙපෝෂී ෙප්රාටිස්ටාෙවකු සැලසුම් කිරීෙම් කටයුත්තක් භාර දී ඇතැයි සිතනේන. ෙමම  
 ෙප්රාටිස්ටාවාට ඔබ ඇතුළත් කරන ව්යුහ ෙමානවාද? 

 (1) සංෙකෝචක රික්තක  

 (2) ආහාර රික්තක  

 (3) ව්යාජ පාද  

 (4) හරිතලව  

 (5) අවුලේපාසුව 

 

(5) Basidiomycotaවනේ Ascomycotaෙගනේ ෙවනස්වනේෙනේ 

 (1) විෂමෙපෝෂී ෙපෝෂණය ෙපනේවන බැවිනි.  

 (2) බහිරේජන්ය ලිංගික බීජාණු දරන බැවිනි.  

 (3) ජීවන චක්රෙයේ ප්රමුඛ තලාව ෙලස දේවින්යෂ්ටික දිලීර ජාලයක් දරන බැවිනි.  

 (4) විෙයෝජකයනේ වන බැවිනි.  

 (5) කයිටිනේ සහිත ෛසල බිත්ති දරන බැවිනි. 

 

(6) ස්තරීභූත ශලේකමය අපිචේඡදය, කාටිෙලේජ සහ ව්යාජ ස්තරීභූත අපිචේඡදය පිහිටන ස්ථාන පිළිෙවළිනේ   

 (1) හම, ස්වරාලය සහ ෙඛ්ට ග්රනේථි ෙවේ.   

 (2) ෙයෝනි මාරේගය, අනේතරේ කෙශ්රුකා මඬල සහ ශ්වාසනාලය ෙවේ..  

 (3) ෙබෝමනේ ප්රාවරය, ස්වරාලය සහ ෙමෟක ආස්තරය ෙවේ.  

 (4) ගුදය, ශ්වාසනාලය සහ නාස් මාරේගය ෙවේ.  

 (5) අවිදුර සංවලිත නාලිකාව, අනේතරේකෙශ්රුකා මඬල සහ ශ්වාසනාලය ෙවේ. 

  

(7) මිනිසාෙගේ අභ්යනේතර විශිෂ්ට ෙනාවන ආරක්ෂණය සඳහා දායක වනේෙනේ පහත සඳහනේ කුමන ෛසලද?     

 (1) මහා භක්ෂාණු   

 (2) T වසා ෛසල  

 (3) ස්වාභාවික නාශක ෛසල  

 (4) මතක B ෛසල  

 (5) ප්ලාස්ම ෛසල  

(c) 2022 Institute of Biology, Sri Lanka



 

(8) මානව සංසරණ පදේධතිය පිළිබඳ නිවැරදි ප්රකාශ ෙතෝරනේන. 

 (1) නිෙරෝගි, පරිණත සාමාන්ය පුදේගලෙයකුෙගේ රුධිර පීඩනය 80/120 ෙවේ. 

 (2) අනේතරාල තරලයට වඩා අඩු ප්රතික්ෂුද්රජීවී ෙප්රෝටීන ප්රමාණයක් වසාවල ඇත. 

 (3) ෙශ්රෝණිය, රතු රුධිරාණු නිපදවන ස්ථානයකි. 

 (4) Rh+ පුදේගලෙයකුට ප්රතිරීසස් ප්රතිෙදේහ ෙනාමැත. 

 (5) ප්රතිෙදේහ ෙනාමැති බැවිනේ මස්තු රුධිර ප්ලාස්මාවට වඩා ෙවනස් ය.  

 

(9) රුධිර pH  අගය සාමාන්ය මට්ටමට වඩා අඩු විට  

 (1) අවිදුර සංවලිත නාලිකාෙවේ දී H+ අයන සක්රිය ෙලස ප්රතිෙශෝෂණය ෙකෙරේ. 

 (2) විදුර සංවලිත නාලිකාෙවේදී HCO3
- අයන සක්රිය ෙලස ප්රතිෙශෝෂණය ෙකෙරේ. 

 (3) අවිදුර සංවලිත නාලිකාෙවේදී H+ අයන අක්රිය ෙලස ස්රාවය ෙකෙරේ. 

 (4) විදුර සංවලිත නාලිකාෙවේදී H+ අයන සක්රිය ෙලස ස්රාවය ෙකෙරේ. 

 (5) අවිදුර සංවලිත නාලිකාෙවේදී HCO3
- අයන අක්රිය ෙලස ප්රතිෙශෝෂණය ෙකෙරේ.  

 

(10) ස්නායුක සමාෙයෝජනෙයේ (A) සහ ෙහෝෙමෝනමය සමාෙයෝජනෙයේ  (B) ලක්ෂණ කිහිපයක්  (P-T) පහත  
 දී ඇත. 

 ලක්ෂණය     සමාෙයෝජන ආකාරය 

 P - ස්ථානීය ප්රතිචාරය    A - ස්නායුක සමාෙයෝජනය 

 Q - ප්රතිචාරය දිගු කාලයක් පැවතීම  B - ෙහෝෙමෝනමය සමාෙයෝජනය 

 R - රසායනික සම්ෙප්ර්ෂක භාවිත කිරීම 

 S - විද්යුත් සම්ෙප්ර්ෂක භාවිත කිරීම 

 T - ඉක්මනිනේ ක්රියාකාරී වීම 

 නිවැරදි සංකලන සහිත ප්රතිචාර ෙතෝරනේන. 

 (1) P-A, Q-B, R-A, S-A, T-A 

 (2) P-A, Q-A, R-A, S-B, T-B 

 (3) P-B, Q-B, R-B, S-A, T-B 

 (4) P-B, Q-A, R-A, S-B, T-A 

 (5) P-A, Q-B, R-B, S-A, T-A 

(c) 2022 Institute of Biology, Sri Lanka



(11) මානව ෙහෝෙමෝන කීපයක් පහත දැක්ෙවේ. 

 A - ACTH  B - ADH  C - ඇලේඩස්ෙටෙරෝනේ  D – CRH  E - FSH 

 F – GnRH  G – LH    H - ෙප්රෙජස්ටෙරෝනේ    I - ෙප්රෝලැක්ටිනේ 

 ඉහත ෙහෝෙමෝනවලිනේ සමහරක් ෙවනත් ෙහෝෙමෝන ස්රාවය කිරීම උත්ෙත්ජනය කරයි. එවැනි  
 උත්ෙත්ජන නිවැරදි අනුපිළිෙවළිනේ දක්වන ප්රතිචාර ෙතෝරනේන. 

 (1) D → A→ B  

 (2) D → A→ C  

 (3) E → H→ F  

 (4) F → G→ H  

 (5) F → G→ I  

 

(12) මානව හිස්කබල පිළිබඳ පහත සඳහනේ ප්රකාශ අතුෙරනේ නිවැරදි වනේෙනේ කුමන ඒවාද? 

 (1) ශංඛක අස්ථිය යුග වක්රය තැනීමට දායක ෙවේ. 

 (2) අෙධෝහනුව යුග අස්ථිය සමග සනේධානය ෙවේ. 

 (3) ඌරේධව හනුකාස්ථිය සහ පාරේශ්ව කපාල අස්ථි තුළ ෙකෝටරක පිහිටයි. 

 (4) මැද කන යුග අස්ථිය තුළ පිහිටයි. 

 (5) ශංඛක අස්ථිෙයේ ඇති ප්රසර සංඛ්යාව, අෙධෝහනුෙවේ ඇති ප්රසර සංඛ්යාවට වඩා වැඩි ය. 

 

(13) පසට ෙපාෙහාරක් ෙලස ෙයදූවිට ශාක මගිනේ පහසුෙවනේ අවෙශෝෂණය කරගනේෙනේ කවර ආකාරද? 

           (1) PO4
3-  

 (2) NO3
- 

 (3) CO3
-  

 (4) MoO4
2- 

 (5) Fe3+  
 

(14) Pogonatum වල 

 (1) අණ්ඩය අණ්ඩාණුධානිෙයනේ පිටතට නිදහස් ෙනාෙවේ.  

 (2) ප්රාක්තනේත්රය ජනේමාණු ශාකෙයනේ ආහාර අවෙශෝෂණය කරයි.  

 (3) බීජාණු ශාකය සහ ජනේමාණු ශාකය යන ෙදකම ස්වයංෙපෝෂී ය.  

 (4) අනූනනය නිසා ජනේමාණු  ඇතිෙවේ.  

 (5) අණ්ඩාණුධානිය තුළ ඌනනය සිදුෙවේ. 

(c) 2022 Institute of Biology, Sri Lanka



(15) එක් පැත්තකට පමණක් ආෙලෝකය ලැෙබන පරිසරයක වැෙඩන ශාක ප්රභාවරේතනය නමැති  
 ප්රතිචාරය නිසා ආෙලෝකය ෙදසට වැෙඩේ. 

 ප්රභාවරේතනය පිළිබඳ සත්ය ප්රකාශ ෙමානවාද? 

 (1) එය විද්යුත් සංඥාවක් නිසා සිදුෙවේ.  

 (2) ෙමයට බලපාන එක් රසායනිකයක් වනේෙනේ එතිලීනේය.  

 (3) ඔක්සීන නිසා කෙඳ් එක් පැත්තක වරේධනය වැඩිෙවේ. 

 (4) ධන ප්රභාවරේතනය නිසා ප්රභාසංස්ෙලේෂණය ශක්තිමත් ෙවේ.   

 (5) දීප්තිමත් පැත්ෙත් ෛසල දික්වන ෙවේගය වැඩිය. 

 

 

(16) DNA ප්රතිවලිත වීම පිළිබඳව පහත ප්රකාශය/ප්රකාශ අතුෙරනේ නිවැරදි ඒවා කවෙරේද? 

 (1) ෙප්රාකැරිෙයෝටා ජිෙනෝමය තුළ ori අනුපිළිෙවළයනේ රාශියක් ඇත. 

 (2) තදිනේ ඇසිරුණු DNAවල ෙමය සිදුෙවේ. 

 (3) DNA ෙපාලිමෙරේසවල ඇති 3’ - 5’ බහිස්නියුක්ලිෙයේස් ක්රියාව මගිනේ වැරදි            
නියුක්ලිෙයෝටයිඩ ඉවත් කරයි. 

 (4) ෙපරටුදාමයට අනුරූපව ඔකසාකි කාණ්ඩ ඇතිෙවේ. 

 (5) රයිෙබානියුක්ලිෙයෝටයිඩ ඉවත්කිරීම සඳහා DNA ෙපාලිමෙරේස් I ෙයාදාගනී. 

 

(17) DNA පුස්තකාල පිළිබඳව නිවැරදි ප්රකාශ ෙතෝරනේන. 

 (1) DNA පුස්තකාල සෑදීම සඳහා විවිධ ක්ෙලෝන වාහකයනේ ෙයාදාගත හැක. 

 (2) cDNA පුස්තකාලයක ජීවිෙයකුෙගේ සම්පූරේණ ජිෙනෝමයම ඇතුළත් ෙවේ. 

 (3) පුස්තකාලයක ඇති එක් ක්ෙලෝනයක් තුළ එක් DNA කාණ්ඩයක් ඇත. 

 (4) cDNA පුස්තකාල සෑදීම සඳහා රිවරේස් ට්රානේස්ක්රිප්ෙට්ස් එනේසයිමය භාවිතා කරයි. 

 (5) පුස්තකාලයක ඇති සමහර ක්ෙලෝන තුළ ඇති කාණ්ඩ අතිපිහිත වන අනුපිළිෙවළයනේෙගේනේ යුක්ත ෙවේ.   
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(18) පහත ෙපළවැෙලනේ දැක්ෙවනේෙනේ දුරේලභ ෙරෝගයක රූපානුදරේශයනේ ඇතිවන ආකාරයයි.   
 (කළු පාටිනේ සලකුණු කර ඇත.) e වලිනේ දැක්ෙවන පරිදි නිලින ඇලිලයක් මගිනේ ෙමම   
 ප්රෙවේණිගත ෙරෝගය ඇති ෙවේ. 

 

 

 ෙපළවැල සටහන පදනම් ෙකාට පහත නිවැරදි ප්රකාශය/ප්රකාශ ෙතෝරනේන.  

 (1) ආචේචි සහ සීයා යන ෙදෙදනාම ෙමම ෙරෝගය සඳහා විෂමෙයෝගී ෙවේ. 

 (2) II - 2 සහ II - 4 පුදේගලයනේ සාමාන්ය ඇලිලය සඳහා සමෙයෝගී ෙවේ. 

 (3) III - 1 සහ III - 3  පුදේගලයනේෙගේ ෙරෝගී ඇලිල රැෙගන යාෙම් සම්භාවිතාවය සමාන ෙවේ. 

 (4) II - 4 පුදේගලයා ෙරෝගී ඇලිලය රැෙගන යාෙම් සම්භාවිතාවය 0.50 ෙවේ. 

 (5) III - 1 සහ III - 3 පුදේගලයනේ සමාන ප්රෙවේණි දරේශයනේ සහිත වීෙම් සම්භාවිතාවය 0.50 ෙවේ. 

 

(19) නිවැරදි පදය සහිත ප්රකාශ ෙතෝරනේන. 

 (1) පෘථිවියට UV විකිරණ ළඟාවීෙම් තීව්රතාව වැඩිවීම - ඕෙසෝනේ වියන ක්ෂය වීම 

 (2) වායුෙගෝලීය මීෙත්නේ, කාබනේඩෙයාක්සයිඩේ සහ ජලය මගිනේ අෙධෝරක්ත විකිරණ අවෙශෝෂණය -  
       හරිතාගාර ආචරණය  

 (3) ජලජ පරිසර පදේධතිවලට වැඩිපුර ෙපෝෂක ෙස්දී යාම - අම්ල වැස්ස  

 (4) මත්ස්යයනේ ආහාරයට ගනේනා පක්ෂීනේෙගේ විෂ රසායනික ඉතාමත් අධික සානේද්රණවලිනේ පැවතීම  
        - ෛජව සානේද්රණය  

 (5) මිනිසා විසිනේ තැනූ ව්යුහ නිසා වාසස්ථාන කැබලිවලට ෙවනේවීම - ෛජව විවිධත්ව හායනය 
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(20) එක්තරා ජීවිෙයක් කාබනේ සහ ශක්තිය යන ෙදවරේගයම ෙගාදුරක් අධිග්රහණෙයනේ ලබාගනී. ෙමම  
 ජීවියාට උචිත පද සියලේල ෙතෝරනේන. 

 (1) ස්වයංෙපෝෂී  

 (2) විෂමෙපෝෂී  

 (3) ප්රභාෙපෝෂී  

 (4) රසායනිකෙපෝෂී  

 (5) පරෙපෝෂී 

(c) 2022 Institute of Biology, Sri Lanka




