
m<d;a wOHdmk fomd¾;fïka;=j- W;=re ueo m<d;

f;jk jdr mrSlaIKh – 2018

cSj úoHdj ms<s;=re m;%h

m%Yak m;%h I

1 3 11 3 21 3 31 1 41 5
2 4 12 4 22 2 32 1 42 1
3 3 13 4 23 2 33 4 43 2
4 5 14 2 24 1 34 3 44 3
5 3 15 2 25 1 35 4 45 5
6 1 16 5 26 2 36 1 46 4
7 2 17 4 27 5 37 3 47 1
8 5 18 3 28 4 38 1 48 5
9 2 19 5 29 1 39 4 49 3
10 1 20 5 30 2 40 2 50 5

m%Yak m;%h II

jHqy.; rpkd

(1) A.

i.  1.DNA ;dlaIKh

        2.wmrdO lrejka $kEoEhka $mqoa.,hka y÷kd .ekSu

ii.  3.wêl úYsIaG ;dm Odrs;dj

   4 wêl jdIamSlrKfha .=ma; ;dmh

iii. 5 nysiaffi,sl $mg,hlska jgù ke;

    6 laIqøkd,sld 9¬2 jHqyh ke;

iv.  a. 7 f.da,a.S ixlS¾Kh

b. A. 8 isia uqyqK;

           B. 9 g%dkaia uqyqk;



       c. 10 fi,shqf,daia $fi,shqf,daia fkdjk øjH $fmlaàka

B. i.  11 ATP

 ii. 12   y- weäkSka    13  z- rhsfndaia

 iii.      DNA by; ixfhda.h

14 fmdiafmaÜ ldKav tlls            fmdiafmaÜ ldKav ;=kls

15 äfhdlaisrhsfndaia iSks we;   rhsfndaia iSks we;

T,G,C khsg%ckSh NIau we;   ke;

iv. 16  1 Yla;sh .nvd lr we;af;a RK wdfrdams; fmdiafmaÜ ldKav w;rh

    17 2tneúka wia:dhS ksid blaukska ì|jeà Yla;sh uqod yrShs

v.     wdldrh   ia:dkh

18  1 m%Ndfmdiafmdrs,SlrKh   19  yrs;,jfha ;hs,fldhsv $.%ekd

20 2 Wmia;r fmdiafmdrs,SlrKh 21 ffi, ma,diauh$uhsgfldkaä%hd mQrlh

22 3 Tlaisldrlfmdiafmdrs,SlrKh 23 uhsgfldkaä%hd wNH'mg,h$ñhr

C. i.  24. Clostridium

ii. a. 25 fla;= ma,dial=j ;=,g KOH wvx.= k,hla oukak

     26 lrduh újD; lr wdrïNl øj uÜgu h0 msysàug ilia lrkak

     27 lrduh jikak

     28 t ld,hg miq øj uÜgu msysàug ,l=Kq lrkak

b. 29  KOH k,h bj;a lrkak 

   30 lrduh újD; lr øj uÜgu h0 msysàug ilia lrkak

  31 kej; lrduh jikak

c. 32 mrSlaIK ld,h ;=, WIAK;ajh ksh;j ;nd .ekSu

d. 33 Yajik ,íêh }    msglrk CO2 mrsudj ^m%udKh&

         wjfYdaIKh lrk O2 mrsudj ^m%udKh&

  34     =     h1-h2
             h1-h0

c. i. a. 35 jdyskS tallh



b.        jdyskS tallh fmfkar k, ffi,h
      36 1 jdyskS tallh icSùh wcSùh

m%d:ñl ì;a;sh muKs oaú;Shl ì;a;sh we;
,s.akSka ke; ,s.akSka we;

      37 2 

ii. 38 1 p¾u cklh 39 2 mQrl úNdclh 40 3 m%dla leïìhu

40x 2.5 =100
2. A. i.    1 cSùkaf.a ,laIK u;l ;nd .ekSu myiqh

2 cSùkaf.a ,laIK mqfrdal;k yelshdj jeälrhs
3 cSùka w;r mrsKdñl nkaOq;d oek.; yelsh
4 cSùkag wkkH kduhla ,nd oSug jeo.;ah
5 cSùka y÷kd .ekSu myiqh

ii.  6 f.d¿fn,a,d 

   7  b. 3
   8  c. m;a;Ehd

   9  d. Bipalium
   10 e. .evú,d

   11 f. yel/,a,d

iii.  12  1 ckaudkq Ydl m%uqLh    13  2 ixfiapkhg ndysr c,h wjYHh

B. i.     14 a. Agaricus 15 neiSäfhdauhsfldagd

            16 b. Mucor 17 ihsf.duhdfldagd

           17 c. Aspergillus 18 weiaflduhsfldagd

ii. 19  tajdfha p, ckaudKq  p, îcdkq ;sîu

iii. 20 m;% mDIAfGdaorShj me;,s ùu
    21 wmsp¾uh mdroDYH ùu
    24 bksuDÿia;rj, yrs;,j nyq, ùu$iújr uDÿia;rj,o yrs;,j ;sfí

C. i. 25 wefudakshd   26 hqrshd  27 hqrsla wus,h  28 l%sheákhska

   ii. 29 jDlal hq.,  30 uq;%jdyskS  31 uq;%dYh  32 uq;% ud¾.h

iii. rEmfha my; fldgia my ksjerosj ,l=Kq lr ;sîu

  33 fndauka m%djrh 34 wúÿr ixj,s; kd,sld

  35 fykaf,a mqvqfõ wjfrdayK ndyqj  

  36 fykaf,a mqvqfõ wdfrdayK ndyqj  37   wúÿr ixj,s; kd,sld

iv. 38 w;smrsi%djkh  39 jrKSh m%;sfYdaKh 40 i%djh

v. 41 .=Écsldfõ reêflaYkd,sld yd fndauka m%djrh ;=, we;s ;r,fha ^ .=Écsl fmrkfha& mSvk 
wka;rh mj;ajd .ekSu u.ska 

,l=Kq Wmrsu 40 x 2.5=100

3. A. i. 1 tajd $rsla;l wekaf;dihkska kue;s oïmeye jK_l orhs 

2 Y=k$úY=k ùumeyeos,sj fjka lr y÷kd .; yelsh



ii . 3 lsishï mglhl ffi,j,ska 50 % la úY=k kï mglh wdrïNl úY=k;djhg m;aj ;sfns

iii. 4 wlaI kï lsrSu     5  wlaI l%udxlkh 6 ,laI ,l=Kq lsrSu

   7 m%ia;drfha yevh 8  50 % la úY=k jk úg iqfl%daia ødjkfha idkaøKh ,l=Kq lsrSu ^ 0.135M
-0.45 m w;r ) 

iv.  9   0.135M -0.45 m w;r 

v  .  10      -333 KPa wdikak w.hla ksjeros f,i i,lkak

B. i.  

jHqyh lD;H
11 W;a;r uyd Ysrdj 12YrSrfha by, $ysi w;aj, Tlaiscka úuqla; reêrh /ia lsrSu
13 yD;a fmaYsh 14yDohg ixfldapk n,h $fmdusmhla ,ndoSu
15 ol=Kq yD;a fldaIsldj 16 Tlaiscka úuqla; reêrh ol=Kq yD;a fldaIsldfjka ,ndf.k

fmkye,s fj;g f.khdug n,h ,ndoSu
17 yD;a rcacq 18 l¾Ksl fldaIsl lmdg wdmiq fmr,Su je<elaùu
19 oaú;=Kav lmdg 20 jus yD;a l¾Ksldfjka jï yD;a fldaIsldjg .e,Q reêrh

wdmiq .uka lsrSu md,kh lsrSu
21jus yD;a l¾Ksldj 22 fmkye,sj, isg tk TlaisckSlD; reêrh /ialr jï yD;a

fldaIsldjg iemhSu

ii. 23   SA .egh 24  AV .egh           25 ysia f.dkqj $l<U 

   26  l<fUs YdLd fol 27 m¾lskafca ;ka;=

iii. a. 28 mQ¾K yD;a úia;drh 

b. 29 mQ¾K yD;a úia;drh  30 l¾Ksl wdl=xph

c. 32 mQ¾K yD;a úia;drh  33 l¾Ksl wdl=xph

       d. 34 fldaIsld wdl=xph

       e. 35 mQ¾K yD;a úia;drh  36 l¾Ksl wdl=xph

C. i. 37 cSù ffi, ;=, iajdNdúlj ksmojk ffcj ridhksl m%;sl%shd ;afm%arkh lrk uyd wKqh

ii. 38 m%;sl%shdjl il%shk Yla;sh wvqfldg m%;sl%shdfjs fjs.h jeä lsrSu 

      iii. 39 wvq WIaK;ajhl isg WIaK;ajh jeä lrk úg iS>%;djh l%ufhka jeäfõ m%Yia; 
WIaK;ajfhaoS iS>%;djh Wmrsu fjhs Bg jvd WIaK;ajh jeä lrk úg iS>%;djh wvqjk
w;r túg tkaihsu wiajdNdúlrkh ù we;s ksid m%;sl%shd iS>%;djh wvqfjhs

iv. 40 legf,aia

,l=Kq 40x2.5 = 100

4. A. i.  1 LKsc wjfYdaIKh il%sh l%shdj,shls



        ii. a. N--------         2.     NO3-  ,          3.     NO4+

             b. P-------           4.    H2PO4  ,      5.     HPO42-

             c. Mg------        6.     Mg+2

      iii. 7 kHIaál wï, (DNA/RNA)       8 fm%daák 9  laf,dar*s,a

iv. 10 yrs;laIh

B. i    11   Nephrolepis

     ii.  A. 12 îcdkqOdksh B. 13ckaudkq Ydlh^yDodldr m%dla;,i&  C. 14Y=l%dkq 

          D.  15 wKavh     E. 16 l,,h

    iii. P. 17 W!kk úNdckh   Q. 18 ixfiapkh

     iv. 19 wj;rKh 20 iajdëk ixrpkh

C. i. 21 ridhksl mKsúvldrlhla 22wka;rdi¾. .%ka:s u.ska  23 b;d iq¿ idkaøkj,ska ksmoù 24
reêrhg ksoyia lr 25 b,lal wjhjh lrd mrsjykh lr 26 tys ldhl¾óh$jHqyuh
fjkialï we;s lrjhs

      ii. 27 Ydl j¾Ok yd úlik l%shdj,sj,g 28 n,mEï we;slrk ridhksl mKsúvldrl ^ix×uh&
wKqfjs

iii. 29 .sfnrs,ska 30 ihsfgdlhskska 31 wensihsisla wus,h 32 t;s,ska

        ceiafudksla wus,h ^TskEu y;rla &

iv .  a. 33 TlaiSka

b.34 wensihsisla wus,h

c.35 t;s,Ska

d.36 t;s,Ska

e.37 ihsfgdlhskska

f.38 t;s,ska

g.39 .sfnrs,ska

h. 40 TlaiSka

i. 41 TlaiSka

,l=Kq Wmrsu 40 x 2.5=100
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 jir ì,shk 3.5la merKs Ëøðú fmdis, u.ska uq,a mDÓúfha ðjh ms,sno Rcq idlaIs ,eì we;

 uq,au ðú ffi, ms,sno idËs  rdihk úoHdj  yd  úoHdj  fN!;sl úoHdj ksßlaIK yd
mßlaIK u.ska ,eì we;

 uq,a ld,sk mDÓúfha rdihksl fN!;sl isoaOdka; u; ffcj rdihksl mßKduh werUqk nj
ms,s.ks

 iajNdúl  jrKfha n,meu u.ska wkqms,sj,ska isÿ jq mshjr y;rla Tiafia m<uq ffi,  ìysú
we;

 uq,a jdhqf.da,sh ;;aj u.ska wldnksl wKqj,ska weuhsfkda wï, khsg%cksh NIau jeks l=vd
ldnksl wKqj, wffcj ixYaf,aIkh is÷úh

 fuu ir, l=vd wKq nyqwjhúlrkfhka ldnksl uyd wKq ieÈk

 weuehsfkda wï, nyqwjhúlrkfhka fm%daák f.dvke.s we;

 kshqla,sfhdav nyqwjhúlrkfhka kshqla,sla wï, f.dvke.s we;

 ldnksl uydwKq mgl ;=, f.dKq ù ffi, ieÈ we;

 kHIaál wï, m%;sj,s; úfus yelshdj ,ndf.k ffi,j, wdfjsKsh werô we;

B

 vdúka yd fjd,ia õiska mrsKduh ms<sno iajNdõl jrKjdoh bosrsm;a lr we;

 th ksrsËK yd Wml,amk u; meyeos,s õ we;

 wêckkh

 m%fNaokh

 ;r.h iy WÑ;hd Wkak;shg m;a õu

 jdisodhl m%fNaok orkakd iajNdúl jrKhg ,la õu

 wêckkh hkq iEu õfYaIhlau csj;a jk cSõka ixLHdjg jvd jeä csùka ixLHdjla Wmf;aos
ksmojhs

 tf;la ld<h;a iu. .yKfha ixLHdj jevs fkdú ia:;slj mj;s

 m%fNaokh hkq .yKfha iducslhska w;r jHqyd;aul p¾hd;aul lD;N;aul fjkialï
mej;suhs

 iuyr m%fNaok jdisodhl jk w;r iuyrla jdisodhl fkdfõ

 iuyr m%fNaok wdfõKs.; jk w;r iuyrla wdfõKs .; fkdfõ

 ;r.h hkq cSõka iïm;a ,nd .eksug we;s jk ;r.hhs

 wdydr c,h jdiia:dk wdrËdj m%ckkh wdosh i|yd ;r. jos

 tysos jdisodhl m%fNao orkakkag jdisodhl fõ



 wka whg tu jdis w;a fkdfõ

 jdisodhl m%fNaok orkakka id¾:l Ndjhg m;aj m%ckk wjia:d ,nd .ks

 jdisodhl fkdjk m%fNao orkakkag tu jdis w;a fkdfõ

 tneõka ;ud jeks cks;hka ìys l< fkdyel

 fufia jdisodhl m%fNaok orkakka ixLHdj jeäfõ

 jdisodhl fkdjk m%fNao orkakka ixLHdj mrmqfrka mrmqrg wvq fõ

 wjidkfha b;srs jkafka jdisodhl m%fNaok orkakka muKs

 jdisodhl yd wdfõKs.; jk m%fNaok fufia mrskduhg odhl fõ

 fufia  mrsirhg jvd;a wkqj¾;kh orK cSù õfYAI mrskduh  fõ

 tu kj úfYAI uq,a úfYAI iu. wka;rdNsckkfhka cks;hka we;s fkdlrhs

 taõg kj úfYaI mrskdukh ù we;ehs lshuq

 fufia ld,h;a iu. tlska tl iu. tla jk jdisodhl ,l+Kq j, tl;+jla f,i mrsirhg
jvd;a wkqj¾;kh jq kj cSù úfYaI mrskduh fõ

8A



 tla mqáldjla md,l ffi, follska iukaú; fõ

 md,l ffi, j, uOHfha hqI rs;a;lhla o 

 m¾hk; ffi, ma,iaufha msIaG lKsld o 

 yrs;,j o wka;¾.;hs

 ffi, ma,iaufha kHIaáhla  o we;

 md,l ffi, j, mqáld isoqrg wdikakj msysás ffi, ns;a;s iqfnrska j,ska >k ú we; 

 oqrska msysgk ns;a;sh ;=kS jk w;r  m%%;Hia:h

 md,l ffi, j,ffi, ns;a;sfha j<,q mqgáld isÿf¾ flakaøfha isg wrshj úysfok

fi,shqf,daia Ëø ;ka;= msysghs

B

 mqáld wersu jeisu ls%hdj,sh mqáld p,khhs

 mqáld p,k isÿjkafka md,l ffi, j, Y=k;dj fjkiaúu u;hs

 mqáld p,kfhaos md,l ffi, 2 w;r msysgk mqáld újrh újD; úug odhl jkafka

 md,l ffi, ì;a;s j, Ëø jHqyhhs

 ta ioyd odhl jk ,ËK kï

 md,l ffi, j, we;s wrsh fi,shqf,daia >kùu

 mqáld isÿf¾ flakaøfha isg wrshj md,l ffi,j,g mrsêh jgd fi,shqf,daia Ëø ;ka;=

;ekam;aj we;

 tu ksid md,l ffi,j,g Y=kH;dj jeäjk úg tys mrsudj wrshj jeäúug m%;sfrdalhla

we;s fú

 osla wËh Tiafia muKla mrsudj jeä fú

 tu ksid md,l ffi,j,g os. Jevs jk w;r úIalïNh jeä fkdfú

 md,l ffi, 2 tlg yuqjk w.% b;d ;oska neos mj;s

 fï ksid md,l ffi, Y=k úg mqáld isÿr újD; fõ

 md,l ffi,j, we;=,; ì;a;sh >k ú we;s w;r msg; ì;a;sh ;=ksj mj;s

 fï ksid md,l ffi,j, Y=kjk úg md,l ffi, wE;aùïka mqgsldj újD; fú

 md,l ffi,  yrs;,j orhs

 mqáld p,k hdka;%kh ioyd th odhl fõ

 mqáld újD; úug jeä odhl;ajhla orkafka wrshj ieliqk Ëø ;ka;=h



C

 wdf,dalh we;s úg

 md,l ffi,j, pH w.h jevsjkúg

 wjg wmsp¾uSh ffi,j, K whk

 md,l ffi, ;+<g il%shj (ATP jehlruska )we;+,afõ

 túg md,l ffi, ;=< ÿ%djH úNjh  jevs ù wvq fõ

 fï ksid hdno wmsp¾uSh ffi,j, isg md,l ffi, j,g c,h we;=,a fõ

 túgmd,l ffi, j, Y=k;dj jevs úu ksid mqáld újD; fõ

 rd;s% ld,fha m%Ndixiaf,aIKh isoq fkdfõ

 Yajikfhka msgjkCO2  ksid PHw.h wvq fõ

 md,l ffi, j,g k  whk we;=,a úu j,ls 

 md,l ffi, j,g Hwe;=,a ú K msg fõ

 md,l ffi, j, uef,ags yd H ue,sla wus,h njg m;a fõ

 md,l ffi, ;=, ÿ%djHúNjh wvq fõ

 c, úNjh jevsfõ

 md,l ffi,j,ska c,h wjg wmsp¾uSh ffi, msg lsrsu ksid

 Y=k;dj wvq fõ

 mqqgsld jefia
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 tal .+K ckaudKq Ydlh m%uqLh

 th m%%Ndixiaf,aIlh

 iajdOsk Ydlhls

 ckaudkq Ydlh oaõ .Dysh

 mQx ckaudkq Ydlh Y+l%dKqOdks/weka;rsvshd orhs

 tajd ;+< mQx ckaudkq/Y+l%dKq ksmojhs

 Y+l%dKq oaõ ËsldOrh



 cdhd ckaudkq Ydlh wKavdKqOdks / wdlsf.dakshd orhs

 tjd ;+, cdhd ckaudkq wLKav ffi, ksmojhs

 ixfiapkh ioyd Y+l%dKq ;+ks c, mg,hla ;+,ska msyskhs

 ckaudkq ixfiapkfhka hqla;dkq iefoa

 th úlikfhka l,,h idohs

 l,,h .+ma; wjoshla .; fkdfldg úlikfhka îcdkq Ydlh idohs' th oaõ.+K fõ

 îcdkq Ydlh mdoh ;ka;%h yd iafmdaáldj f,i úfNaokh õ we;

 iafmdagldj ;+< we;s îcdkq ud;D mglh W!;djfhka tal .+K îcdkq idohs (iu îcdkq)

 îcdkq m%fdaykfhka m%dla ;ka;%h we;s fõ

 m%dla ;ka;%fhka we< ì;a;s iys; nyq ffi,sl uq,dN we;sfõ

 m%dla ;ka;%fhka we;s jk wxl+r u.ska kj ckaudKq Ydl we;sfõ

B

 îcdkq Ydlh uq, l| m;% f,i mq¾K jYfhka fnos we;

 m;% j, bá WÑp¾uh oersu u.ska Ydl foayfha we;s c,h bj;a j,lhs

 uqf,aa yd lf|a c,h mrsjykh ioyd ffY,u jdysks oersu;a

 maf,dahu mrsjykh ioyd fydoska úlikh jq fmfkar kd, tall iy



 iypr ffi, oersu

 fydoska úfNaokh jq m%ckk wjhj mqIam msysghs

 mQx ckaudkq/Y+l%dKql kHIaá wLKav ffi, fj; f.k hdug mrd. kd<hla úlikh õu

 ixfiapkh ioyd c,h wjYH fkdùu

 oaõ;aj ixfiapkh isÿ õu

 fï ksid l,,fha fmdaIKhg ;S%.+K N%EK fmdaIhla we;s õu 

 äsïNfldaI ;+< äïN j¾Okh õu íc M,hla ;+, we;s õu

 tkï i;H îc orhs

 îc yd M, jHdma;sh ioyd wkqj¾;k oersu

 wys;lr ld< ;rKhg îc iqma;;djh oersu

 jdhq yqjudrej ioyd m;% j, p,kh l< yels md,l ffi, iys; mqáld oersu;a

 lf|a jdhq yqjudrej jdisÿre mej;su;a 

 mrsirfha fndfyda ld,hla mej;su ioyd;a ikaOdrKh ioyd;a we;eï Ydl j, oaú;shsl

j¾Okh isÿ õu

 tys m%;sM,h f,i wrgqj we;s ùu

 oaú;shssl j¾Okh;a iu. j,al leïìhula we;s ùu
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 fuys uq,sl ie,iafï ia:r 4la we; 

 ndysßkau uia;+ mg,h msysghs

 uia;+mg,h ;ka;+uh iïnkOl mglhlska ieÈ we;

 uia;+mg,h WorÉpPoh yd ika;;slh

 uia;+mg,h we;+<;ska fmaYs ia:r msysghs

 fuu fmaYs ia:r fmaYs fud,h f,i yeoskafõ

 msg;ska we;s fmaYs ia:rh jD;a;dldr f,i msysghs

 ffu fmaYS ia:r w;r iakdhq m%;dk msysgd we;

 fuys we;s iakdhq wjndla iakdhq m%;dk f,i kus lr we;

 fmaYS ia:r j,g we;+,;ska wOYaf,aIau,lh msysghs



 th ,sys,a iïnkao mglhlska ;eks we;

 wOYaf,aIau,lh yd jD;a;dldr fmaYS w;r iakdhq msysghs

 th uhsiak¾ iakdhq m%;dk f,i yeoskafõ

 wOYaf,aIau,lh we;+,;ska Yaf,aIau,lh msysghs

 tho ,sys,a iïnkaOl mglhlska ieos we;

 Bg we;+,;ska wdydr ud¾.h l+yrh msysghs

 th wdia;rKh õ we;af;a ir, ia:ïNsl wmsÉPohlsks

B

 iajdhq YajikfhaÈ tla .ä fldia wKqjlska ,efnk uq̈  ATP ixLdHj32/30la fõ

 .a,hsfld,sisfhaos

 uq,ska ATP2la jehjk w;r

 miqj ATP4la iefoa

 tneúka .a,hsfld,sisfhaos Y+oaO ATP jdish  2ATP fjs

 .a,hsfld,sisfhaos we;sjk2NADHu.ska bf,lafg%dak mßjyk odufhaÈ 5ATPksmofjs

 mhsrefjsgs TlaisyrkhÈ 2NADH u.ska 5ATP iefoa

 isÜg%sla wï,h pl%fhaÈ Wmia:r uÜgï fmdiafmdß,slrkhka 2ATPo

 bf,lafg%dak mßjyk odufhaÈ 6NADH u.ska 15ATP

 2FADH2u.ska3ATPo 

 fuysos iefok uq,q ATP .kk 32 fjs

 fuh i;H jkqfha wlaudfjs we;s il%shffi,  j¾.hla jk w¾Ñõ (Archive)ffi, j,Èh

 wkl=;a ffi, j, ATP 32 fkdiefoa 

 fya;+j ffi, ma,diauh ksmojk NADH wKq fol uhsg%fldkaähj ;+,g we;=¿ lsßug 2ATP
jeh jk núks

C

 wefudakshd

 hqßla wï,h 

 hqßhd

 l%shákhska 



 wefudakshd iakdhq moaO;shg w;sYh úI odhlh 

 wefudakshd úirKh u.ska foay mDIaGfhka bj;al, yel 

 hqßhd wefudakshd j,g idfmaËj c,fha ødjH;djh wvqh

 hqßhd úI núka wvqh 

 hqßla wï,h ødjH;djh wvqh 

 l%sháka ìofy,sfuka we;sjk M,hls



B ක ොටස - රචනො 

ප්රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.  

05)   (a)  DNA  අණුවේ රසායනික ව්යුහය විස්තර කරන්න. 

         (b)  DNA සහ  RNA අතර වව්යනස්කම් සඳහන් කරන්න. 

 

06)    (a)  ප්රභාසංස්වේෂණය අර්ථ දක්ව්යන්න. 

          (b) ප්රභාසංස්වේෂණවේ ආව ෝක ප්රතික්රියාව්ය වකටිවයන් විස්තර කරන්න.  

           (C) C3  සහ C4  අතර වව්යනස්කම් වකටිවයන් පැහැදිලි කරන්න. 

 

07)    (a)  ජීව්යවේ සම්භව්යය පිළිබඳ රසායනික පරිණාමව්යාදය පැහැදිලි කරන්න. 

          (b) ඩාවින් වව්යෝේස් ව්යාදය පැහැදිලි කරන්න. 

 

8)      (a)  ශාක පත්ර අපිචර්මවයහි සිවියක අන්ීක්ීය ව්යුහය විස්තර කරන්න. 

         (b)  පූටිකාව්යක පා ක සස ව්ය  ව්යුහය එහි කෘතයය සඳහා දායක ව්යන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න. 

         (C) පූටිකා ච නය සම්පන්ද K+ අයන සසන්දය විස්තර කරන්න. 

 

9)      (a)  Pogonatum  ජීව්යන චක්රය වකටිවයන් විස්තර කරන්න. 

         (b)  ඇන්වතාෆයිටා වභෞමික ජීවිතයට දක්ව්යන අනුව්යර්තන සඳහන් කරන්න. 

 

10)    වකටි සටහන් ලියන්න. 

        (a)  මිනිසාවේ ආහාර මාර්ග බිත්තතිවේ ව්යුහය  

        (b)  ශක්ති විනිමය 

        (C)  නයිට්රිජනීය බහිස් වි ඵ   

 

 

 

 

 

 

 

 



05)   (a)  DNA  අණුවේ ව්යුහය 

 

01. සංරචක මු ද්රව්යය ව ස C,H,O,N  හා P ඇත. 

02. වම්ව්යා සජව්ය බහු අව්යයවික ව්යන මහ අණුය. සාවේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය අධිකය. 

03. DNA අණුව්යක ප්රතිසමාන්තරව්ය සැකසුන වපාලිනියුක්ලිවයෝටයිඩ දාම 02 ක් ඇත. 

04. DNA ඒකක අනුව්ය ඩියක්සිරයිවබෝ නියුක්ලිවයෝටයිඩයයි. 

05. වමම නියුක්ලිවයෝටයිඩවේ ප්රධාන සංරචක 03 කි. 

06. නයිට්රජනීය භෂ්ම කාණ්ඩය 

07. ඩිඔක්සිරයිවබාස් සීනි කාණ්ඩය 

08. වපාස්වේට් කාණ්ඩය 

09. වපාස්වේට් කාණ්ඩය වනාමැති නම් එය නියුලිවයෝසයිඩයකි. 

10. පියුරීන සහ පිරමීඩන ව ස නයිට්රජනීය භෂ්ම ප්රධාන කාණ්ඩ 02 කි. 

11. පියුරීන ව ස ඇඩ්නනීන් (A) සහ ගුඇනින් (G) පව්යති. 

12. පිරමීඩින ව ස තයිමීන් (T)  සහ සයිවටාසීන් පව්යතී.(C) 

13. පියුරීන ව්ය යන් 02 ක් දරණ විශා  භෂ්ම ව්යන අතර පිරමීඩින ව්ය යන් 01 ක් දරණ කුඩා භෂම්ය යි. 

14. වපාස්වේට් කාණ්ඩ DNA අණුව්යට ආම්ලික බව්ය  බා වේ. 

15. ඩිඔක්සිරයිවබා නියුක්ලිවයෝටයිඩ ව්ය  වර්ඛීය  බහු අව්යයවික ව ස DNA වගාඩනැවේ. 

16. නියුක්ලිවයෝටයිඩ මිලියන ගණනක් වර්ඛීයව්ය පිහිටමින් වපාස්වපාඩයිඑස්ටර බන්ධන ව්යලින් බැඳීම සිදු වේ. 

17. එක් නියුක්ලිවයෝටයිඩයක වපාස්වේට් හි OH යාබද සීනි කාණ්ඩවේ 3 ව්යන කාබන් පරමාණුවේ OH 

කාණ්ඩය සමඟ සම්බන්ධ ී ජ  අණුව්යක් ඉව්යත්ත කරමින් වපාස්වපාඩයිඑස්ටර බන්ධන සෑවේ.  

18. නියුක්ලිවයෝටයිඩ වර්ඛීයව්ය බැඳි වපාලිනියුක්ලිවයෝටයිඩ දාමය සෑවේ. 

19. වපාලිනියුක්ලිවයෝටයිඩ දාම 02 ප්රතිසමාන්තරව්ය පිහිටයි. 

20. අනුපූරක භෂ්ම යුග නය ව්යන්වන් H බන්ධන ව්යලිනි. 

21. DNA වකාඳුනාරටිය සීනි වපාස්වේටි කාණ්ඩව්යලින් සාදයි. 

22. ඒව්යා DNA අණුවේ පිටතට වයාමු  ී ඇත. 

23. නයිට්රජනීය භෂ්ම DNA අණුවේ ඇතුළට වයාමු ී ඇත.  

24. නිතරම පියුරීනයක් බැවදන්වන් පිරමීඩනයක් සමඟය. 

25. DNA ව්ය  නයිට්රජනීය භෂ්ම 04 ක් ඇති නිසා ඩිඔක්සිරයිවබෝ නියුක්ලිවයෝටයිඩ 04ක් ඇත.  

26. ඇඩ්නනීන් සමඟ තයිමීන් අනුපූරක ව ස යුග නය වේ. 

27. ගුඇනීන් සමඟ සයිවටාසීන් අනුපුරක ව ස යුග නය වේ. 

28. ඇඩ්නනීන් හා තයිමීන් අතර හයිඩ්රිජන් බන්ධන 02 ක් ඇති වේ. 

29. ගුඇනීන් හා සයිවටාසීන් අතර හයිඩ්රිජන් බන්ධන 03 ක් ඇති වේ. 

30. DNA හි පව්යතින පියුරීන භෂ්ම ගණන පිරමීඩහක භෂ්ම ගණනට සමානය. 

31. DNA හි ප්රතිසමාන්තරව්ය සැකසුන රැහැන් 02 මන:කේපිත අක්ෂයක් ඔස්වස් දඟර ගැසී ේවිත්තව්ය වහලික්සීය 

ව්යුහය සාදයි. 

32. වමය වව්යාට්සන් ක්රීක් ආකෘතියයි. 

33. X කිරණ විව්යර්තන ව්යලින් වව්යාට්සන් ක්රීක් ආකෘතිය අනාව්යරණය කර ඇත. 

34. DNA හි එක් දඟරයක නයිට්රජනිය භෂ්ම යුග  10 ක් පව්යතී. 

35. DNA හි අණුවේ රූප සටහන 

 

 

 

 

 

 



05)   (b) )  DNA සහ  RNA අතර වව්යනස්කම් සඳහන් කරන්න. 

1. DNA ේේත්තම දාම අණුව්යක් ව්යන අතර RNA තනිදාම අණුව්යකි. 

2. DNA ව්ය  A,G,T,C යන භෂම් ඇති අතර යුරැසීේ නැත. RNA ව්ය  A,G,U,C ඇති අතර තයිමීන් නැත. 

3. DNA ව්ය  ඩිඔක්සිරයිවබෝ සීනි ඇති අතර  RNA ව්ය  රයිවබෝස් සීනි ඇත. 

4. DNA ව්ය ට ස්ව්යයංේවිකරණ හැකියාව්ය ඇති අතර RNA ව්ය ට එම හැකියාව්ය නැත. 

 

06. (a)  

1. ආව ෝක ශක්තිය / සූර්ය ශක්තිය 

2. ක්ව ාවරාෆිේ මඟින් 

3. අව්යවශෝෂණය කර වගන 

4. Co2, H2O යන අමුද්රව්යය භාවිතවයන් 

5. කාබනික සංවයෝග (කාවබාහයිවේට්) සංශ්වේෂණය 

6. වමහි සූර්ය ශක්තිය, රසායනික ශක්තිය ව ස තිරකර ඇත. 

7. අතුරු ඵ යක් ව ස O2 පිට වේ. 

  (b) 

8. ප්රභාසංස්වේෂණවේ ආව ෝක ප්රතික්රියාව්ය තයි වකායිඩ පට  පේධතිය තුළ සිදු වේ. 

9. තයි වකායිඩ පට  පේධති තුළ  ක්ව ාවරාෆිේ a, ක්ව ාවරාෆිේ b, කැවරාටීන් , ක්සැන්වතාෆිේ සහ 
ඉව ක්වට්රෝන ප්රතිග්රාහක ඇත.  

10. තයි වකායිඩ පට ය තුළ ප්රභා පේධති ආකාර 02 

11. ප්රභා පේධති I හා ප්රභා පේධති  II ව ස 

12 ප්රභා ව්යර්ණක ව්යලින් ආව ෝක කිරණ අව්යවශෝෂණය කර 

13. ප්රභා පේධති ව්ය  ප්රතික්රියා වක්න්දු ව්ය ට සම්වේෂණය වකවර්. 

14. ආව ෝකවේ ඇති වපෝවටෝන ව්යර්ණක අණු මඟින් රඳව්යා ගැනීම නිසා 

15. ප්රභා පේධති වදවකහි ඉව ක්වට්රෝන උේීපනය ී ඉහළ ශක්ති මට්ටමකට ගමන් කරයි./ අධි ශක්ති 

තත්තව්යයට පත්ත වේ. 

16. වමම අධි ශක්ති ඉව ක්වට්රෝන ප්රභා පේධති II හි ඇති ප්රාථමික ඉව ක්වට්රෝන ප්රතිග්රාහක අණු මගින් 

ප්රතිග්රහණය කරනු  ැවේ. 

17. තයි වකායිඩ පට  තුළ ඇති ඉව ක්වට්රෝන ව්යාහක අණු වර්ණියක් ඔස්වස් ගමන් කරයි. 

18. අධි ශක්ති ඉව ක්වට්රෝන ඒ ඔස්වස් සම්වේශණය ීවම් ී ඒව්යාවේ ශක්තිය විවමෝචනය ව්යන අතර එමඟින් 

19 ප්රභා වපාසප්රයිලීකරණය සිදුවේ. / ATP නිපද වේ. 

20. වමවස් ප්රභා පේධති  II හි පිටවු ඉව ක්වට්රෝන  ප්රභා පේධති  I හි ඉව ක්වට්රෝන හිඟය පියව්යයි. 

21. ප්රභා පේධති  II ආශ්රිතව්ය එන්සයිම උත්තවේරක ප්රතික්රියාව්යක ප්රතිඵ යක් ව ස ජ ය ප්රභාවිච්වේදනය ී 

22. O2, H+ අයන සහ ඉව ක්වට්රෝන  ැවේ. 



23. වමහි ී නිදහස්ව්යන ඉව ක්වට්රෝන උේීපනය වූ ප්රභා පේධති  II උදාසීන කරයි. 

24. ආව ෝකවේ ඇති වපෝවටෝන ව්යර්ණක අණු මඟින් රඳව්යා ගැනීම නිසා ප්රභා පේධති  I හි  ඉව ක්වට්රෝන 

උේීපනය ී ඉහළ ශක්ති මට්ටමකට ගමන් කරයි. 

25. ප්රභා පේධති I හි ප්රාථමික ඉව ක්වට්රෝන ප්රතිග්රාහක මඟින් උේීපනය වූ ඉව ක්වට්රෝන  බා ගනී. 

26. උේීපනය වූ PS I හි උේීපනය වූ ඉව ක්වට්රෝන ප්රාථමික ප්රතිග්රාහක මඟින්  බා වගන  

27 ඉව ක්වට්රෝන පරිව්යහන දාමයක් ඔස්වස් ගමන් කර  

28 NADP ඔක්සිහරණය කර  NADPH  බා වේ. 

29. වම් සඳහා ජ ය ප්රභාවිච්වේදනවයන් නිදහස් වූ H+ වයාදා ගැවන්. 

30. වමම ප්රතික්රියාව්ය උත්තවත්තජනය NADP රිඩක්වට්ස් එනසයිමය මඟින් සිදු කවර්. 

31. ඉහත සඳහන් ප්රතික්රියා ව්ය ට චක්රීය වනාව්යන ඉව ක්වට්රෝන ප්රව්යාහය (වර්ඛීය ඉව ක්වට්රෝන ප්රව්යාහය) ව ස 

හඳුන්ව්යයි. 

32. වමයට අමතර චක්රීය ඉව ක්වට්රෝන ප්රව්යාහයක්ද සිදු වේ. 

33. වමය PS 1 හිී සිදු වේ. PS 11 හිී සිදු වනාවේ. 

34. වමහිී ආව ෝකවයන් උේීපනය වූ සමහර ඉව ක්වට්රෝන  

35. ප්රතයාව්යර්ත වූ චක්රීය මාර්ගයක ගමන් කරයි. 

36. වමම ක්රියාව්යලිවේ ී ATP පමණක් සෑවදන නමුත්ත 

37. NADPH වනාසෑවේ. 

38. O2 පිට ීමක් ද සිදු වනාවේ 

39. ආව ෝක ප්රතික්රියාවේ අව්යසාන ඵ  ව්යන්වන් ATP NADPH හා . O2 වේ. 

(C )  C3 හා C4  ශාක අතර වව්යනස්කම් 

40. උෂ්ණත්තව්යය 250 – 350C දක්ව්යා ව්යැඩීීවම් ී C3 ශාකව්ය  වව්යනසක් සිදු වනාව්යන වස් අඩු වේගවයන්  

41. C4 ව්ය  50% ට ව්යැඩිය 35 C0 ී උපරිමයක් 

42. CO2  අව්යවශෝෂණය කිරීම සම්පූර්ණවයන් පව්යතින සාන්ද්රණය (CO2  සංගුණකය) 

43. C3 ව්ය  40 – 60 PPm ව්යන අතර  C4 ව්ය  සඳහා CO2 බ  වනාපැව්යැත්තවේ. 

44. CO2  තිර කිරීම  C3 ව්ය  එක්ව්යරක් පමණි. 

45. C4 ව්ය  අව්යස්ථා 02 ක් සිදු වේ. 

               i. පත්ර මධය සස ව්ය  

         ii. ක ාප වකාපුවේ සස ව්ය  

46.  CO2 ප්රතිග්රහන ී C3 ව්ය  C5 RUBP  carboxylase 

47. C4 ව්ය  C3 PEP පත්ර මධය සස ව්ය  

       Cs RUBP ක ාප වකාපුවේ සස ව්ය  

48. CO2 තිර කරන එන්සයිම C3 ව්ය   RUBP  carboxylase ප්රමාණව්යත්ත නැත. 



49. C4 ව්ය  පත්ර මධය සස  තුළ ඇති PEP carboxylase ව්යඩා කාර්යක්ෂමව්ය ක ාප වකාපුවේ සස  තුළ ඇති      

RUBP  carboxylase අඩු CO2 සාන්ද්රණය  

50. ප්රභාසංස්වේනවේ ප්රථම ස්ථායි ඵ ය C3 ව්ය  C3  අම් ය ව්යන 3 phoespoglycreate ව්යන අතර  

51. C4 ව්ය  C4  අම් ය ව්යන ඔක්සැව ෝ ඇසිවට්ට්   

 

52. පත්රව්ය  ව්යුහය C3 ව්ය  පත්ර මධය සස  පව්යතී. 

53. C4 ව්ය  පත්ර මධය සස  හා ක ාප වකාපු සස  ව ස සස  ව්යර්ග 02 කම ඇත. 

54. කාර්යක්ෂමතාව්යය C3 ශාකව්ය  C4  ශාකව්ය ට ව්යඩා කාර්යක්ෂමතාව්ය අඩුය. අස්ව්යැන්න අඩුය. 

55. C4  ශාකව්ය  C3  ශාකව්ය ට ව්යඩා කාර්යක්ෂමතාව්යය ව්යැඩිය. අස්ව්යැන්න ව්යැඩිය. 

56. C4 ශාක සඳහා උදාහරණ වබාවහෝ වබෝග ශාක ව්යන ධානය හා වබෝංචි. 

57. C4 ශාක සඳහා බඩ ඉරිඟු / උක් 

 

         ඕනෑම 50 x 3 =150 

 

 

 

  


