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1. මිනිසාදේ අන්තරාසර්ග ග්රන්ි  ා ිහිටටන සථාාන සේබන්ධ්දයන් නිවරරි  වන්දන්
(1) පරරාතයිදරොයිඩය- තයිදරොයිඩදේ අපර පෘෂථඨදේ
(2) ිහටියුටරිය- මධ්ය මසථතිෂථකදේ ුරර්ව ්රදද්යදේ
(3) තයිමස - උරතලයට ව ාම ඉ ලින්
(4) අධිවෘක්ක ග්රන්ි - වකුගඩු වල පාර්යථවික පෘෂථඨදේ
(5) දක්තු දද් ය - අපර දමොළදේ
2. මිනිසාදේ ශුක්රාණු ජ නනන ක්රියාවලිය සෙ ා ොයක වන ද ෝදමෝනයක් දනොවනුදේ
(1) ඉන්ිටබීන්
(2) GnRH
(3) FSH
(4) LH
(5)දටසථදටොසථදටදරෝන්
3. ජීවීන්දේ ෙක්නට ලරදබන අලිිංගික ්රනනක කකාරය දනොවන්දන්
(1) සිංදයෝගානුව
(2) ද්වි ඛණ්ඩනය
(3) බහු ඛණ්ඩනය
(4) අිංකුරණය
(5) කඩ කඩ වීම
4. මිනිසථ කදයේරුදේ වක්ර සේබන්ධ්දයන් වරරි  ්රකායය වන්දන්
(1) මිනිසථ භ්රරණදේ ්ත්දත් ්ක් වක්රයි
(2) ්රාම ්ග්රවී වක්රය ්තිවීදමන් පුවව ෙරුවා ිටස ජුවව සසවයි
(3) ද්විතියීක වක්ර ්තිු  පුවව උරසථ ා ්රිකාසථි ක වක්ර,්රාාමික වක්ර දලස පවී
(4) ද්විතියීක වක්ර ූරර්ව දෙසට වක්ර වන අතර ්රාාමික වක්ර ුරර්ව දෙසට අවතලයි
(5) ළෙරුදේකුට කඳ දකලින් තබා ගරනීමට රියාව ්ති වන්දන උපතින් වසරක් පමන ගත වූ විටය
5. මිනිසාදේ දරෝණිය සේබන්ධ්දයන් අසතය ්රකායය දතොරන්න.
(1) ්ය උෙර ා දරෝණි අන්තරිංග ෙරා සිටීමට ොයක දේ
(2) කක්ෂක සරිල්දල් දකොටසක්ෙ ඊට අයත් දේ
(3) ්ය අසථි  තුනක් පරහීදේන් සෑදී ්ත
(4) ්ය ජුව ඉරියේව පවත්වා ගරනීමට ොයක දේ
(5) ්ය ප ල ගත්රා ෙරාසිටීමට ොයක දේ.
6. මේිරි සේබන්ධ්දයන් ප ත කවර ්රකායය වරරි ෙ?
(1) ළෙරුවාට මාස 6ක් වූ විට මේිරි දීම නරවරත්විය යුතුය.
(2) ළෙරු උපතින් පුව ිරි ස්රාවයට ්රාමව දකොදලසථට්රේ නිකුත් දේ.
(3) ක්ෂීරය ළෙරුවාදේ ජීරණයට, දමොළදේ විකසනයට ුවදුුව දේ.

(4) මානව ක්ෂීරදේ ලරක්ටලිබියුමින් ා ඉමියුදනොේදලොබියුලීන් යන ද්රොටීන අඩිංගුය.
(5) මු ිරි ා සරසදීදේදී දකොදලසථට්රේ වල අඩු දපෝෂක ්රමාණයක් අන්තර්ගතය.
7. සාවෙය ්රකායය දතෝරන්න
(1) ්න්දඩොදමට්රියම, මදයෝදමට්රියම ා දපරිදමට්රියම දලස ගර්භාෂයික බිත්ති 3ින් සමන් විතය.
(2) උපදත්දීම ඩිේබදකෝෂ දෙදකිටම තුල ්රාාමික සයුනිකා 2000000 ක් පමන ්ත
(3) ඒක ගුණ ශුක්රාණු ජ ා ඩිේබ නයෂථටි පරහීම සිංදසේචනයයි
(4) ඩිේබය සිංදසචනය දනොු ණ ද ොත් යථදේත දද් ය බවට පත්වී පරි නී දේ.
(5) සිංදසේචන්දයන් පුව 3වන මාසය අවසන් වන විට භ්රරණය 15cm පමන ි ගුය
8. උපාගමයක් ර ා සථනායු කදේගයක් ගමන් ිරීදේ දී සිදුවන ක්රියාවලි ප ත ෙරක්දේ
A ූරර්ව උපාගම පටලය තුලට Ca+2 අයන විසරණය දේ
B සථනයු සේද්රේයක උපාගම ිටෙරසට නිෙ සථ කරයි
C අක්සන අග්රදේ ක්රියාවිභවය නිසා ූරර්ව උපාගම පටලය විධ්රරවණය වීම
D උපාගම කයයිකා ූරර්ව උපාගම පටලයට බරදීම
E සථනායු සේද්රයක පයථචම උපාගම පටල ා බරදද්.
රසායනික උපාගමයක් ර ා කදේගයක් ගමන් ිරීදේදී සිදුවන ක්රියා ිහලිදවල නිවරරි ව ්ති ්රකායය
කුමක්ෙ?
(1) ABCDE
(2) CBDEA
(3)CEDAB
(4)CDBAE (5) CADBE
9. මානව ්ස ිහළිබඳ නිවරරි  ්රකායය කුමක්ෙ?
(1) ෙෘෂථටිවිාානදේ යෂථටි ්සල උත්දත්නනය වීදමන් වර්ණ ෙෘෂථටිය ්ති කරයි
(2) ෙෘෂථටි ක්දෂේත්රදේ සිට පරමිදණන කදලෝක ිරණ පළමුදවන්ම වර්තනය වන්දන් සථවච්නය ර ාය.
(3) ළග ්ති වසථතූන් දෙස බරලීදේදී ්රතිදයොනක දේෂි ඉිටල් දේ.
(4) ්සථදෙදකිට ෙෘෂථටි ක්දෂේත්ර ්රතිබිේබ තනි ්රතිබිේභයක් බවට සිංනනනය කරන්දන් මසථතිෂථක දේ
අපර කපාල කණ්ඩිකාදේදීය
(5) ්දස වර්තන බලය දවනසථ කළ රක්දක් කාචයට ා සථවච්නයට පමණි.
10. ුරර්ව ිහටියුටරිය මත ක්රියා කරන යිදපෝතරලමදසන් ස්රාවය වන ද ෝදමෝන ිහළිබෙ ප ත වරරි 
්රකායය වන්දන්
(1) ූරර්ව ිහටියුටරිදයන් වර්ධ්ක ද ෝදමෝනය ස්රාවය උත්දත්නනය කරයි
(2) ූරර්ව ිහටියුටරිදයන් තයිදරොයිඩ උත්දත්නක ද ෝදමෝනය ස්රාවය උත්දත්නනය
(3) ුරර්ව ිහටියුටරිදයන් FSH, LH ද ෝදමෝනය ස්රාවය උත්දත්නනය
(4) ූරර්ව ිහටියුටරිදයන් ද්රොලරක්ටීන් ද ෝදමෝනය ස්රාවය උත්දත්නනය
(5) ූරර්ව ිහටියුටරිදයන් ේලුදකොගන් ා ඉන්සියුලීන් ද ෝදමෝන ස්රාවය උත්දත්නනය
11. මානව සරිල්ල සේබන්ධ්දයන් සතය වන්දන් ප ත කවරක්ෙ?
(1) කදයේරුදවන් ට ගන්නා ද්වීතියික වක්ර ූරර්ව දෙසට අවතලය
(2) වියාල ්රිදකෝණාකාර ්රිකාසථි ය කදයේරුව ා දද් දේ අපර ්රදද්යදේ බර ෙරරීමට රඩ ගරසී ්ත
(3) පාෙදේ ීර්යක් වක්ර දෙකක් ා අන්වායාම වක්රයක් ිහිටටීම ජුව ඉරියේවට ොයක දේ
(4) ිටස භ්රමණය ිරීමට දගෝල කු ර සන්ධිය ොයක දේ.
(5) ුරර්ව ගාත්රදේ යටි බාහුව සේමිිංනන, අභිනයන කදී චලන ෙක්වයි.

12. මිනිසාදේ සථවයිංසාධ්ක සථනායු පද්ධ්තිය ිහලිබෙව සාවෙය ්රකායය වන්දන්
(1) අනුදේගී ූරර්ව ගරිංේලියේ නුදරෝන ුවෂුේනාදේ උරසථ ද ෝ කටී ්රදද්ය වල ිහිටටයි.
(2) යිදපොතරලමස ා ුවෂුේන ශිර්ෂකය සථවයිංසාධ්ක සථනායු පද්ධ්තිදේ සමාදයොනන මධ්යසථාානයයි
(3) අනුදේගී ුරර්ව ගරිංේලියේ තන්තුව අනුදේගී පයථච ගරිංේලියේ තන්තුව ට වඩා දකටිය.
(4) අනුදේගී ගරිංේලියේ ිහිටටා ්ත්දත් ුවෂුේනාව සමීපවය
(5) ්රතයානුදේගී උත්දත්නනදයන් මුත්රායදේ වක්ර ිහධ්ාන දේෂිය සිංදකෝචනය කරයි.
13. මිනිසථ දමොළදේ
(1) දමොළදේ ඉ ළ දකොටසථ ා ුවෂුේනාව, මරෙ දමොළය මගින් සේබන්ධ් කරයි
(2) අනුමෂථතිෂථක බාිටකදේ යථදේත ද්රවය ්ත.
(3) ුවෂුේනා ශිර්ෂකය අක්ෂි දේෂි ක්රියා පාලනය කරයි.
(4) මසථතිෂථක වෘන්තයට වරදරෝලිදසතුව, ුවෂුේනා ශිර්ෂකය ා අනුමසථතිෂථකය අයත් දේ.
(5) සිංගාමී ්රදද්යය මගින් චාලක දතොරතුරු දුනාදගන විග්ර කරයි
14. මිනිසථ දද් ය තුල මුවන ද ෝදමෝන වර්ග ිිටපයක් ඒවා නිපෙදවන සථාාන ා නිපෙවීම
උත්දත්නනය ප ත ෙක්වා ්ත. ඉන් දනොගරලදපන ්රකයය කුමක්ෙ?
ද ෝදමෝනය
නිපෙවන සථාානය
නිපෙවීම සෙ ා උත්දත්නනය
(1) ද්රොලරක්ටීන්
ුරර්ව ිහටියුටරිය
රුධිරගත ද්රොදනසථටදරෝන් අඩුවීම
(2) ඊසථට්රනන්
ග්රාපීය සුනිකා
රුධිරගත ඉ ල FSH සාන්ද්රණය
(3) ට්රිේසිදනෝනන්
ග්ර නිය
රුධිරගත ඉ ල අඩු ්ඩ්ඩ්රිනලීන් සාන්ද්රණය
(4) කරල්සිදටොනින්
තයිදරොයිඩය
රුධිරගත අඩු Ca+2 අයන සාන්ද්රණය
(5) දකොර්ටිදසොල්
අධිවෘක්ක බාිටකය
රුධිරගත අඩු ේලුදකෝසථ සාන්ද්රණය
15. වක්ත්ර ්රදද්යය ිහළිබෙ වරරි  ්රකායය වන්දන්
(1) උඩු නුව කපාලයට සේබන්ධ්ව ්ත
(2) උඩු නුව චලනය කල රක
(3) අසථි  14 ින් යුතුය
(4) ෙරඩි තල්ල අසථථීමය ා මෘදු තල්ල කාටිදල්නමයයි
(5) අදධ්ෝ නුව කපාලය ා සන්ධ්ානය දේ.
16. මානව දරෝණිදමඛලාව සේබන්ධ්දයන් වරරි  ්රකායය වන්දන්
(1) නගන ඵලක අසථි ය වියාලතම අසථි ය දේ
(2) වාඩි වී සිටින විට දෙ දේ බර කුකුන්ෙර ්රර්ුදෙදයන් ෙරා සිටී
(3) කුකුන්ෙරාසථි ය දරෝණි අසථි දේ ඉ ලින් ුරර්වව ිහිටටයි
(4) දරෝණි අසථි  දෙක අපර වයදයන් කදයේරුකාදේ ්රිකාසථි කයට සන්ධ්ානය දේ
(5) උෙර කු රදේ අන්තරිංග අවයව කරක්ෂා ිරීම මානව දරෝණිදේ කෘතය දේ.
17. මිනිසාදේ ශුක්රධ්ර නාලිකාවක් තුල සිදුවන ක්රියාවක් දනොවන්දන් ප ත කවරක්ෙ?
(1) ්රාක් ශුක්ර ශුක්රාණු ජ බවට පත් වීම
(2) ඉන්ිටබීන් ස්රාවය ිරීම
(3) විකසනය වන ශුක්රාණු ජ වල භක්ෂක ්සලීයතාවය

(4) විකසනය වන ශුක්රාණු ජ වලට දපෝෂණය සරපයීම
(5) දටසථදටොසථදටදරෝන් ස්රාවය ිරීම.
18. මානව උපත සිි වීම සේබන්ධ්දයන් සතය වන්දන් කවරක්ෙ?
(1) මදයෝදමට්ට්රියදේ සක්සිදටෝසීන් ්රතිග්රා ක ්ති වීම ද්රොදනසථටදරොන් මගින් උත්දතනනය කරයි
(2) බිිටවීමට ව ාම කලින් ඊසථට්රනන් මට්ටම සීඝ්රදයන් අඩු දේ
(3) මදයෝදමට්ට්රියදේ ්රබල සිංදකෝචන සඳ ා මවදේ ිහටියුටරිදයන් ස්රාවය වන සක්සිදටොසීන්
පමනක් ්රමානවත්ය
(4) කලල බන්ධ්ය නිපෙවන ද්රොසථටේලරන්නන් මදයෝදමට්ට්රියදේ සිංදකෝචන ්රබල කරයි
(5) භ්රරනදේ ්රසාර ්රතිග්රා ක මගින් උපත සිදුවන තුරු සක්සිදටොසීන් නිද් සථ ිරීම උත්දත්නනය
කරයි.
19. මානව කලල බන්ධ්ය සේබන්ධ්දයන් සාවෙය වන්දන් කුමක්ෙ?
(1) ්න්දරොදමට්ට්රියම අලින්ාය ා දකෝරියදමන් සමන්විත වු යි
(2) ්වරසථ කලල බන්ධ්ය ර ා භ්රරණයට ගමන් දනොකරයි
(3) මුල් අවසථාා වල hCG ස්රාවය කරයි
(4) ්න්දරොදමට්ට්රියදේ රුධිර අවකායය තුලට දකෝරියදේ අිංගුලිකා ගිලී පවී
(5) ද්රොදනසථදටදරෝන් ා ඊසථට්රනන් ස්රාවය කරයි
20 iakdhq wdfõ. W;amdokh yd iïfm%aIKh isÿ jk wdldrh සේබන්ධ්දයන් සාවෙය වන්දන් කුමක්ෙ?
(1) wl%sh ;;a;ajfha we;s kshqfrdakhl we;s mg, úNjh wl%sh úNjh f,i ye¢kafõ
(2) ikakhkhla isÿ fkdjk kshqfrdakhl wl%sh úNjh o¾YSh f,i -60 mV isg -80 mV olajd
w.hka .kS
(3) ffi,hl mg, úNjh tys msg;g idfmalaIj we;=<; wvq RK w.hla jk mßÈ fjkia
ùu úO%ejkhhs
(4) kshqfrdakhlg fjk;a W;af;achla i|yd m%;spdr ±laùug fkdyels jk" flá ld, mrdih wkiaij
ld,hhs'+
(5) iakdhq wdfõ.h ikakhk fõ.h wlaikfha úIalïNh jeä ùu;a iuÕ අඩු fõ'

