
  

MORA EXAMS 
f.ngh.j (cau; ju) gapw;rpg; guPl;ir 5 

09 - capupay; 

Gs;spapLk; jpl;lk ; 

By : Medical students, University Of Colombo 



 

- 1 - 
 

AL/2020/09/I&II                                                             

KOg;gjpg;GupikAilaJ / All Rights Reserved 

 

Medical students, University Of Colombo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gFjp - I 
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01. 1 06. 5 

02. 5 07. 3 

03. 4 08. 2 

04. 3 09. 5 

05. 5 10. 5 

Gs;spj;jpl;lk; 

gFjp 𝐈 =  𝟏𝟎  𝟐 =  𝟐𝟎 Gs;spfs; 

gFjp 𝐈𝐈 =  𝟓𝟎 Gs;spfs; 

 

gFjp 𝐈𝐈 𝐀 (mikg;Gf; fl;Liu tpdh) =  𝟏  𝟏𝟎𝟎 

gFjp 𝐈𝐈 𝐁 (fl;Liu tpdh) =  𝟏  𝟏𝟓𝟎 

 

nkhj;jk; = gFjp I + gFjp II  

              =  𝟐𝟎 +  
𝟐𝟓𝟎

𝟓
 =  𝟕𝟎 

              = 
𝟕𝟎

𝟕𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎 

 

 

 

*** 

 

 

 

𝟏𝟎 ×  𝟐 =  𝟐𝟎 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐬 

(B, C) 

(A, D) 
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gFjp - II 

mikg;Gf; fl;Liu 
1.  
(A)   

(i) (a) xspj;njhFg;G nrad;Kiwapd; xUq;fpizf;fg;gl;l gpujhd gbfs; vit? 

 ....................................................................   .........................................................................  

(b) PEP fhnghl;rpNyR nehjpakhdJ Rubisco nehjpaj;ij tpl kpf tpidj;jpwDld;  
njhopw;gLtjw;fhd fhuzq;fs; 2 jUf. 

 ........................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................  

(ii) ATP ,d; $Wfis Fwpg;gpLf. 

  ..........................................................................   .......................................................................  
  ..........................................................................  

(iii) fyq;fSf;Fs; ATP Njhw;Wtpf;fg;gLk; 3 Kiwfs; vit? mtw;iw RUf;fkhf tpsf;Ff. 
 Kiw tpsf;fk; 

  ...............................................   ........................................................................................................  

  ...............................................   ........................................................................................................  

  ...............................................   ........................................................................................................  

(iv) ATP ePu;g;gFg;gilAk; NghJ KidTf;Fupa ngh];Ngw; gpizg;G cilf;fg;gl;L  tpLtpf;fg;gLk;  
RahjPd rf;jpapd; msT? 

 ..........................................................................  
(v) xLf;fw;gpuptpd; Kf;fpaj;Jtq;fs; ,uz;L jUf. 

 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  

(vi) Fopatd;$l;bd; $Wfis Fwpg;gpLf. 

 ..........................................................................   ..........................................................................  
 ..........................................................................  

(vii) mjd; njhopy;fs; ,uz;L jUf. 

 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  

(B)   
(i) gpd;tUk; fopj;jw; fl;likg;Gf;fs; fhzg;gLk; tpyq;Ff;fzq;fis ngaupLf.  

(a) Rthiyf;fyq;fs;  .......................................................  

 4 

ஒளித்தாக்கம்/ ஒளியில் தங்கியுள்ள தாக்கம்            கல்வின் வட்டம் 

- அது CO2 உடன் தாக்கமுறுவதத விட HCO3
¯  உடன் தாக்கமுறுகிறது. குழியவுருத் தாயத்திலுள்ள 

கதைசலில் CO2 ஐ விட HCO3
¯  ஆனது 50 மடங்கு உயர் சசறிவில் காணப்படும். 

- O2 உடன் நாட்டம் அற்றது. 

- Ribose சவல்லம்         - அடினின் தநதைசன் மூலம் 

- மூன்று சபாஸ்பபற்றுக் கூட்ட சங்கிலி 

ஒளிப் சபாஸ்பபாரிபலற்றம்  சூரிய சக்திதய பயன்படுத்தி ஒளித்சதாகுப்பில் ATP சதாகுத்தல். 
கீழ்ப்பதடப் சபாஸ்பபாரிபலற்றம் சிக்கலான மூலக்கூறுகதள எளியதவயாக உதடக்கும்பபாது 

விடுவிக்கப்படும் சக்திதய பயன்படுத்தி ATP சதாகுத்தல். 
ஒட்சிபயற்றப் சபாஸ்பபாரிபலற்றம் மூலக்கூறுகளின் ஓட்சிபயற்றத்தின்பபாது விடுவிக்கப்படும் 

சக்திதய பயன்படுத்தி ATP சதாகுத்தல். 

30.5 kJ/mol 

இலிங்கமுதற இனப்சபருக்கத்தில் சந்ததிகளினூடு நிறமூர்த்த எண்ணிக்தகதய மாறிலியாகப் பபணுதல். 

கூர்ப்புக்கு வழிவகுக்கும் புதிய பிறப்புரிதம மாறல்கதளத் பதாற்றுவிக்கும். 

பிறப்புரிதம மாறல் உருவாதல். 

நுண்குழாய்கள்     அக்ரின் இதழகள்/ நுண்ணிதழகள் 

இதடத்தை இதழகள் 

- குழியவுருவிற்கு உறுதி வழங்கல்.  - கலப்புன்னங்கங்கள், குழியவுருத்தாய சநாதியங்கதள நிதலநிறுத்தல்.  

 - கலத்தின் வடிவத்ததப் பபணல்.  - பததவபயற்படும் பபாது நிறமூர்த்தங்கதள நகைச் சசய்தல்.  

 - குழியவுரு அளவு / குழிய முதலுருப் சபருகல் 

 

Platyhelminthes 



 

- 3 - 
 

AL/2020/09/I&II                                                             

KOg;gjpg;GupikAilaJ / All Rights Reserved 

 

Medical students, University Of Colombo 

(b) fopePufk;  .......................................................  
(c) czu;nfhk;Gr;Rug;gp .....................................................    
(d) cg;Gr;Rug;gpfs;  .......................................................   

(ii) kdpj rpWePufj;jpd; gpujhd njhopy;fs; ,uz;L jUf.  

 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  

(iii) rpWePufj;jpy; mjpfstpy; fhzg;gLk; rpWePufj;jp tif ahJ? 

 .......................................................................  

 

(iv)   (a) glj;jpy; Fwpf;fg;gl;l gFjpfis ngaupLf 

A -  ..................................................  
B -  ..................................................  
C -  ..................................................  
D -  ..................................................  

(b) A vd Fwpf;fg;gl;l gFjpapd; njhopy; ahJ? 

 .........................................................................................  
 .........................................................................................  

(v) Kw;whf jsu;e;j -0.26 MPa ePuOj;jKila fykhdJ -0.12 MPa fiua mOj;jk; nfhz;l  
nty;yf;fiurypy; ,lg;gLfpwJ. rkepiyapy; fyj;jpd; mKf;f mOj;jk; ahJ? 

 ..............................................................................................................................................................  

(C)  
(i) nkd;lypd; jdpg;gLj;Jif tpjpia jUf? 

 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  

(ii) gy;jpUg;gTz;ikf;Fupa vjpUUf;fs; fhuzkhf kdpjdpy; Vw;gLk; ghuk;gupa Neha;fs; ,uz;L  
jUf. 

 ..........................................................................   .........................................................................  

(iii) Kl;ilg;gpwg;gpy; JizKl;ilf;Fopaj;jpd; Nkyjpf tpUj;jp jw;fhypfkhf epWj;jg;gLk;  
fyg;gpuptpd; mtj;ij vJ? 

 ..........................................................................  

(iv) epue;ju khjtplha; epWj;jk; gw;wp RUf;fkhf tpsf;Ff. 

 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  

(v) rkepiy czT vd;why; vd;d? 

 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  

A 
B 

C 

D 

Annelida 

Arthropoda 

Chordata 

- பிைசாைண சமநிதலதயப் பபணல்   -அமில காை சமநிதலதயப் பபணல்  

- சிறுநீதை உற்பத்தி சசய்தல்   - கழிவுப் சபாருட்கதள அகற்றுதல்  

 

பமற்பட்தடக்குரிய சிறுநீைகத்தி 
 

இதலவாய் 

கரு 

வதகயான பமற்பறால் கலம் 

காவற்கலம் 

வாயுப்பரிமாற்றம் 

 

+0.14 MPa 

 

புணரிகள் உருவாக்கப்படும் பபாது பைம்பதை இயல்பிற்குக் காைணமான எதிருருக்கள் பவறுபடுத்தப்பட்டு 

ஒவ்சவாரு புணரியும் எதிருருக்களில் ஒன்றிதனப் சபற்றுக் சகாள்ளும். 

 

- அரிவாள் கல பநாய் (Sickle cell disease)     - Cystic fibrosis 

ஒடுக்கற்பிரிவு II இன் அனுஅவத்தத 

 

. - சபண்களின் சூல் சகாள்ளலும் மாதவிடாயும் நிைந்தைமாக நிறுத்தப்படல் 

  -45-55 வயதளவில் ஏற்படும்  

  - முட்தடக் குழியங்களின் குதறவானது  

  - சூலக அகத்பதாலின் ஈஸ்பைாஜனின் சுைப்பு அளதவக் குதறக்கும்  

  -இதனால் முற்கபச்சுைப்பிக்குரிய 

  - FSH 

  - LH ஆகிய ஓபமான்களுக்கு 

 - சூலகங்கள் குதறந்தளவு தூண்டப்பபற்தறக் காட்டுகின்றன. 

ஆபைாக்கியத்திற்கு பததவப்படும் எல்லா அத்தியாவசிய பபாசதணப் சபாருட்கதளயும் சபாருத்தமான 

விகிதத்தில் சகாண்டிருக்கும் உணவு 
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(vi) gpd;tUk; njhopy;fis GupAk; xt;nthU tpw;wkpd;fis Fwpg;gpLf. 

(a) Xl;rpNaw;w vjpupahf njhopw;gly;   ....................................................  
(b) Jiz nehjpaq;fspd; $W  ....................................................  
(c) fz;zpd; ghu;itepwg;nghUspd; cUthf;fk;  ....................................................  
 

 

fl;Liu 

1. gpd;tUtdtw;Wf;F rpWFwpg;Gf;fs; vOJf.  

(a) mDNrgf;fPo;gg;gilfSf;Fk; fopT tpisnghUl;fSf;Fk; ,ilapyhd njhlu;G.   
(b) Rthrj;njhFjpapy; Gifj;jyhy; Vw;gLk; ghjpg;Gf;fs;. 
(c) kdpj epzePu;j;njhFjpapd; mbg;gilj;jpl;lKk; njhopw;ghLk;. 

(a)   

1. Carbohydrate 
2. சகாழுப்பு 

3. புைதம் 

4. நியூக்கிளிக்கமிலம் என்பன காணப்படும் விதளவுப்சபாருட்கள் பலகாைணிகளில் தங்கி உள்ளது. 

5. இைசாயன கட்டதமப்பு 

6. இைசாயன ஆக்கக்கூறுகள் 

7. சநாதியங்களின் கிதடக்கும் தகவு 

8. ஒட்சிசன் கிதடக்கும் தன்தம  

9. வாழுகின்ற இடம் 

10. ஒட்சிசன் உள்ள பபாது carbohydrate அனுபசப இறுதி விதளவு  காபனசீைாட்தசட், நீர் 

11. காற்றின்றிய சுவாசத்தின் பபாது இலற்றிக் அமிலம் உருவாக்கப்படும். 

12. சகாழுப்பு காற்றுள்ள அனுபசபத்திற்கு உட்படும் பபாது இறுதி விதளவு காபனசீைாட்தசட், நீர் ஆகும். 

13. புைதங்களின் /அமிபனா அமிலங்களின் அனுபசப சதாழிற்பாட்டின் பபாது அபமானியா 
உருவாக்கப்படும் 

14. இது பின்னர் urea 

15. uric acid ஆக மாற்றப்படும் 

(b)   
16. உடலின் எந்த அங்கத்துக்கும் சிகசைட் புதக தீங்கு விதளவிக்கும் 

17.  புதகயிதலயிலுள்ள நிக்பகாட்டின் 

18.  தற்காலிகமாக இதயவடிப்பு வதீத்தத அதிகரிக்கும் 

19.  சுற்றயல் குருதிகலன்கதள சுருங்க சசய்யும் 

20. தற்காலிகமாக குருதியமுக்கத்தத அதிகரிக்கும் 

21. சிகசைட் புதக சகண்டிக்கலங்களால் சீதம் சுைப்பதத அதிகரிக்கும் 

22. பிசிைடிப்பு நிபைாதிக்கப்படும் 

23. சுவாசப்தப அழற்சி ஏற்படும் 

24. HCN பபான்ற இைசாயன சபாருட்கள் 

25. பிசிர்கள் சரியாக சதாழிற்படுவதத நிபைாதிக்கும் 

26. நுதையைீல் இதழயங்களின் தின்குழியகலங்கள் அதிகரிக்கும் 

27. இதழயங்கள் சிததக்கப்பட்டு 

28. விதனத்திறனான சுவாச பமற்பைப்பினளவு குதறயும் 

29. CO ஆனது  ஒட்சிசதன விட விதனத்திறனாக ஈபமாகுபளாபினுடன் இதணவதால் 

30. குருதியில் கடத்தப்படும் ஒட்சிசனின் அளவு குதறயும்/உருவாக்கப்படும் ஒட்சி ஈபமாகுபளாபினின் 
அளவு குதறயும் 

31. சுவாசப்தபச்சிறுகுழாயிலுள்ள கலங்கள் அதீத சபருக்கமதடயும்/ அசாதாைண கலத்திணிவு 
உருவாகும் 

32. புதகயிதலயிலுள்ள carcinogens 

𝟒𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 ×  𝟐. 𝟓 =  𝟏𝟎𝟎 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐬 
*** 

 

 

 

Vit C / Vit E 

Vit B  

Vit A 
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33. புற்றுபநாதயயும் ஏற்படுத்தும் 

(c)   

34. நிணநீர்த்சதாகுதியானது கட்டதமப்பு ரீதியிலும் 

35. சதாழிற்பாட்டுரீதியிலும் சுற்பறாட்டத்சதாகுதியுடன் இதணக்கப்பட்டுள்ளது 

36. நிணநீர்கலன்கள் 

37. நிணநீர் முடிச்சுக்கள் 

38. நிணநீர் இதழயங்கள் 

39. நிணநீர் அங்கங்கள் (மண்ணைீல்,ததமஸ்சுைப்பி) ஆகியவற்தற சகாண்டது 

40. குருதி மயிர்க்குழாயிலிருந்து இழக்கப்பட்ட பாய்சபாருள் நிணநீர்கலனினுள் காணப்படும் பபாது 
நிணநீர் எனப்படும் 

41. நிணநீர்க்கலன் வால்புகதள சகாண்டது 
42. வால்புகள் நிணநீரின் பின்பனாக்கிய பாய்ச்சதல தடுக்கும் 
43. இரு சபரிய கான்கள் 
44. கழுத்தின் அடியிலுள்ள நாளங்களினுள் திறக்கும் 
45. நிணநீர்கலன் சுவரின் சந்தத்துக்குரிய சுருக்கம் 
46. வன்கூட்டுத்ததசயின் சுருக்கம் நிணநீரின் அதசவுக்கு உதவும்  

த ொழில் 
47. குருதிச்சுற்பறாட்டத்சதாகுதியில் குருதிக்கனவளதவ பபணும்/இதழய வடிகாலாக சதாழிற்படும் 
48. சகாழுப்தபயும் 
49. சகாழுப்பில் கதையும் விற்றமின்கதளயும் அகத்துறிஞ்சும் 
50. நிர்ப்படீணத்துலங்கல் 

 

 

 

 

 

𝟓𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 × 𝟑 = 𝟏𝟓𝟎 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐬 




