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(1) දීලීර ාාණ්ඩයට අයත් ලන්ශ්න්,
1. යීව්ට්

2. ඇමීබා

3. පන ැරමීසියම්

4. එවුග්ලිකා

(2) රනි කුශ්ේ ාාල මූ ගැටිතිල දී ලායුශ්ගෝලීය කයිට්රජනන් තිර ිරීමම සිදු ාරනු බක ්ෂෂු්රජීවී
ාාණ්ඩය ලන්ශ්න්,
1. බැ්ෂටීරියා

2. ඇල්ගි

3. වලරව

4. ශ්රොශ්ටොශ්වොලා

(3) ාාබනිා ්රලය ියශ්යෝජනකය සිදු ාරන්ශ්න්,
1. දිලීර වශ බැ්ෂටීරියා

2. දිලීර වශ වලරව

3. ඇල්ගී වශ වලරව

4. ශ්රොශ්ටොශ්වොලා වශ වලරව

(4) මියගිය ්ෂෂු්ර ජීවීන් එන්කත් ශ්ව ාාියාා ාරක ශ්රෝගය්ෂ ලන්ශ්න්,
1. ශ්ාොෂරාල

2. ශ්පන ොලිශ්යෝ

3. ්ෂය ශ්රෝගය

4. වරම්පන 

(5) පන රිවර දා ඉලත් ිරරිම වඳශා ්ෂෂු්ර ජීවීන් ශ්යොාා ගැශ්කක ාා්ෂයය ලන්ශ්න්,
1. වජනල රතිා්මමයය 2. වජනල ්ෂෂීරයය

3. වජනල ියියධ්ත්ලය

4. වජනල ාායකය

3. වලරව

4. බැ්ෂටීරියා

(6) ශ්ඩෙංගු ශ්රෝගය වඳශා ලයාධිජනජනකාය ලන්ශ්න්,
1. දිලීර

2. ඇල්ගි

(7) මිනිව් ඇශ්වහි රතිිම්බ කාභිගා ාරක ව්ථාකය ලන්ශ්න්,
1. ්ශ්ේා ඝක ව්ථරය

2. ව්ලච්ජනය

3. රුධිජනර ග්රාහිය

4. ාෘ්ටි ියාාකය

(8) උත්ා ාාචය ඉදිරිශ්ේ ආශ්ෝා ිරරය සියල් එාතුලක ්ෂයය ශුනන්ලන්ශ්න්,
1. කාභිය

2. ශ්්ෂන්්රය

3. ලක්රය

4. කාභි දුර

(9) දර ාෘ්ටිාත්ලය වඳශා පිළියම් ශ්යදිය යුතු ාාච ල්මගය ලන්ශ්න්,
1. අලා

2. උත්ා

3. වමා

4. ද්ියා

2. වරම්පන 

3. ශ්ඩෙංගු

4. පන ැශ්පන ොෂ

(10) අ්ෂෂි ශ්රෝගය්ෂ ලන්ශ්න්,
1. ග්ලුශ්ාෝමාල
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රචනා ප්ර්න
 සියලු ම ප්ර්නල ිළිතුරු  ියය්නන
(01). i. රධ්ාක ්ෂෂු්රජීවිය ාාණ්ඩ පන ශ ලියන්ක.
ii. බැ්ෂටීරියා වශ දිලීරල ්ෂය ශ්ාා්ෂ ලියන්ක.
iii. ්ෂෂු්ර ජීවීන් ජීවලත්ලක පන රිවර තුක්ෂ ලියන්ක.
iv. ්ෂෂු්ර ජීවීන්ශ්ග් හිාාර බපන ෑම් තුක්ෂ ලියන්ක.
v. ්ෂෂු්ර ජීවීන්ශ්ග් අහිාාර බපන ෑම් තුක්ෂ ලියන්ක.
(02). i. වමාන්ාර ආශ්ෝා ාාම්බය්ෂ උත්ා ාාචය්ෂ තුලින් ල්මාකය ලක ආාාරය ිරරය වටශකිරන්
ා්ෂලන්ක.
ii. වමාන්ාර ආශ්ෝා ාාම්බය්ෂ අලා ාාචය්ෂ තුළින් ල්මාකය ලක ආාාරය ිරරය වටශකිරන්
ා්ෂලන්ක.
iii. අ්ෂෂි ශ්ාෝ ල්මග ශ්ාා්ෂ ලියන්ක.
iv. දර ාෘ්ටිාත්ලය වඳශා පිළියම් ශ්යොාක ආාාරය රූපන  වටශකිරන් ා්ෂලන්ක.
v. ඇශ්වහි සුා ඇතිීම යනු කුම්ෂ ා? එයට ශ්ශේතුල කුම්ෂ ා?
(03). A. i. මිනිව් ාක ශ්බදිය ශැිර රධ්ාක රශ්ද් තුක ශ්මොකලා ා?
ii. ීමරශ්ේ වමබරාාල රැා ගැනීමට ාායා ලක ාශ්කහි පිහිටි ලුශය කුම්ෂ ා?
iii. මිනිව් ාකට රලයය ාෂ ශැිර රලය පන රාවය කුම්ෂ ා?
iv. ාක ආර්ෂා ාර ගැනීමට අනුගමකය ාෂ යුතු පු්මශ්ලෝපන ායයන් තුක්ෂ ලියන්ක.
v. රලයය අු  ීමට පිළියම්ෂ ශ්ව ශ්යදිය යුත්ශ්ත් කුම්ෂ ා?
B. i. වෙංශුද්ධ් ්රලය ශ්බදිය ශැිර ආාාර ශ්ාා ලියන්ක.
ii. ඔබ ාන්කා මූ්රලය ශ්ාා්ෂ වශ වෙංශ්යෝග ශ්ාා්ෂ ලියන්ක.
iii. පන ශා මූ්රලය වඳශා වෙංශ්්ෂා ලියන්ක.
 ාාබන්
 ශයිඩ්රජනන්
 ඔ්ෂසිජනන්
 ශ්වෝඩියම්
 ාැල්සියම්
iv. අණුල්ෂ යනු කුම්ෂ ා?
v. වමපන රමාණුා අණුල්ෂ යනු කුම්ෂ ා?
(04). A. i. ඇශ්වහි ශටගන්කා ශ්රෝග අාර බහුලම ාැිරය ශැිර ශ්රෝග 2 ්ෂ කම් ාරන්ක.
ii. ඇශ්වහි සුදු ඇතිීශ්ම් දී අ්ෂෂි ාාචශ්ේ ඇතිලක ශ්ලකව්ීම් කුම්ෂ ා?
iii. එම ශ්ලකව්ීම සිදුලන්ශ්න් කුමක ්රලයය්ෂ පන රිශානියට පන ත්ීම වඳශා ා?
iv. ාෘ්ඨිා ව්කායුලට ශානි සිදුීම නිවා ඇශ්වහි ාෘ්ඨි පන රාවය ක්රමශ්යන් අු  ී අන්ධ් ාාලය ඇතිීම
කුමක කමිරන් ශුනන්ලයි ා?
v. ඇශ්වහි නිශ්රෝගී බල ආර්ෂා ාර ගැනීමට ගා යුතු පූ්මල ආර්ෂය ක්රම 4 ්ෂ වඳශන් ාරන්ක.
B. i. ත්රිමාක ාා්ඨිය යන්ක ශ්ාටිශ්යන් පන ශාන්ක.
ii. ද්ියශ්න්ත්රිා ාෘ්ඨිය යන්ක පන ැශැදිලි ාරන්ක.
iii. බාහිර පන රිවරශ්යන් ශටගන්කා බ්ාය්ෂ යම් පුද්ගශ්ය්ෂ ශුනකා ගන්කා අන්ාම ශ්ාටිශ්යන් ා්ෂලන්ක.
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