1
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය II - A ව ොටස
වුහ ත නානා ප්රශ්න - පිළිතුරු
1.
(A)
(i)
(ii)

දත්ත වඳුනාගගන රඵා ගැනීභ වා ංගේදක අඩංගු වීභ. (Sensors)
දදනික සිදු කයන නඩත්තු කිරීගේ කටයුතු ්ඹංක්රිඹ සිදු කිරීභ

ර. 03X2 = 6

(B)
(i) භැටිභඹ ඹනඹ හිත ඳකි. (භැටි 60%, ගයොන්භඩ 10%, ැලි 30% )
(ii)




ගැටළු
ජරවනඹ දුර්ර වීභ
ඳාංශු ාතනඹ දුර්ර වීභ
ඳ තද වීභ

ර. 02

ප්රතිකර්භඹ
ජර වන කාණු ගඹදීභ / ඳට ැලි ගවෝ භතුපිට ඳ් ගඹදීභ
බිේ ැකසීභ/ සුදුසු ජරවන ක්රභ ගඹදීභ
බිේ ැකසීභ / ඳට ැලි ගවෝ භතුපිට ඳ් එකතු කිරීභ
ගැටළු ර. 02 X 2 = 4
ප්රතිකර්භ ර. 02 X 2 = 4

(iii)
1) දෘය ඝණත්ඹ = ඝන ද්රයර ්කන්ධඹ
ඳගහි මුළු ඳරිභා
= 100 g
70 cm3
= 1.42 gcm-3

ර. 2
ර. 2
ර. 2

(C)
බීජ ගයෝඳණඹ (Seed Culture)

ර. 03

(ii) උඳාංග ගයෝඳණඹ (Organ Culture)

ර. 03

(iii) ලාක යාඹනික ද්රය නි්ඳාදනඹ / ලාක ැඩි දියුණු කිරීභ /ලාක ංයක්ණඹ

ර. 03

(i)

(D)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

බිගන සුළු ඹ.
ප්රතිචක්රීකයණඹ කශ වැකි ඹ.
එවීභ වා ගකොකු බාවිත ගනොකයන්න
ඊ හි් ඇති දිලා ඉවශට තඵන්න

ර. 02 X 4 = 8

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ලාකගේ ාභානය නභ / විදයාත්භක නාභඹ
ප්රගේදගේ නභ
තාන්ගත කශ දිනඹ/ ඵද්ධ කශ දිනඹ
යාජය රාංනනඹ

ර. 02 X 2 = 4

(E)

(F)
(i) a – භතුලිත ගතතභන අ්ථා
b - තන්තු ංතෘප්ත අ්ථා
(ii) දැ කැඵැල්රට නැත ජරඹ ඇතුළුවීභ නිා එඹ ප්රායණඹට රක් ගේ.

ර. 03 X 2 = 6
ර. 03

(G)
(i) ගයසියුරින් (Resazurin)
(i) ර්ධනඹ න ආේලිකතා

ර. 03
ර. 03
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(ii) A - ගර්ඩිගේටයඹ
B – ඳංකා
C – ජර භාර්ගඹ /ජර කංචුක / ජර කුවය
D - ජරඹ පියවීගේ වියඹ / පීඩනඹ නිදව් කිරීගේ ෑල්ඹ

ර. 2X 4 = 8

(iii) A - ජරගඹහි උ්නත්ඹ ඉතා විලාර ගරෝවභඹ ක්ගේත්රපරඹක් ගත ඳැතියවීභ
B – සුශං ධායාක් ඵාහිය ායුගගෝරගේ සිට ගර්ඩිගේටයඹ වයවා ඇතුශට ඇද ගැනීභ
C – එන්ජිගභහි තාඳඹ නිඳදන ගකොට්ර සිට තාඳඹ රඵාගගන ගර්ඩිගේටයඹ ගත ගගන ඒභ
ර. 3X 3 = 9
මුළු රකුණු = 75
2.
(A)
(i)

a. ජරගේ අරේභිත ඝණ ද්රය ප්රභාණඹ
(Total Suspended Solids / TSS )
b. ර්ණඹ, ගන්ධඹ, ආවිරතා, උ්ණත්ඹ, ජරගේ විදුත් න්නාඹකතා

ර.3X 2 = 6
ර. 3

(ii) 35ppt (Parts per thousand)
(iii)
A - පුනයාගයෝඳණ ප්රගද්ලඹ
B – ආටීසිඹානු ජර ංචාඹක
C - ආටීසිඹානු ගනොන ජර ංචාඹක
D - භූ ජර භට්ටභ

ර.2X 4 = 8

(B)
භට්ටේ
්ථානඹ
A (BM)
B(BM +30)
C(BM + 60)
D(BM +90)

ඳසු දැක්භ(m)
1.055
1.0225
1.750

ඉදිරි දැක්භ (m)

0.975
2.100
1.905

උඳකයණ
උ(m)

ඌනිත
උ(m)

151.055
151.305
150.955

150
150.080
149.205
149.050

ගනත් කරුණු

ර. 3 x 6 = 18
(C)
(i)
a. තිය් තරගේ ගකෝණ
b. සිය් තරගේ ගකෝණ
(ii) tan ø = h / 20m
h = 20m x 1 (tan ø ආගද්ලනඹ)
h = 20m

ර.3 X 2 = 6

ර.3 X 2 = 6

ගගොඩනැගිල්ගල් උ = 20 m + 1.5m
= 21.5 m
(D)
(i)
a) භසුන්ගේ ඳරිෘත්තීඹ ක්රිඹාලිගේ දී පිටන ඇගභෝනිඹා අගලෝණඹ වා
b) ආස්රැතිගේ ඵරඳෑභ නිා ඇතින ලක්ති වානිඹ අඩු කය ගැනීභ වා

ර.02
ර.02
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(ii)
a) ගඳොකුගේ විවිධ ජර ්ථය ප්රගඹෝජනඹට ගත වැකි වීභ.
අ්ැන්න අඛේඩ ගනරා ගත වැකි වීභ
b) ගයෝගඹක් ඇතිවුගවොත් ඉක්භනින් ඳැතිරීභ
භත්ය ර්ග ංකරනගේ දී භාංල බක්ක භසුන් ර්ග ගඹොදා ගත ගනොවැකි වීභ.

ර.01
ර.01

(E)
(i) a) ගවොඳින් ගේර ගනොඉදුණු පර හිත කයල්
b) පර 2-3 ක් ඉදුණු ගේමිරි් හිත කයල්

ර. 02=4

(ii) a) උණු දිඹ ප්රතිකායඹ
b) විඹළීභ
(iii) ගේමිරි් රට තීව්ර සුදු ඳැවැඹක් රඵා දීභ

ර.02 X 2=4
(ර.02)

(F)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

X = ධායා
Y = විබ අන්තයඹ
2/3 X 9 = 6V
V = IR, I = V/R = 6V/200 Ω = 3/100 = 0.03 A
P=VI = 6 X 0.03 = 0.18 Js-1 /W

ර. 02 X2=4
ර.02
ර.02
ර.02

(G)
(i) ේලිරිසීඩිඹා ලාකඹ (ැටභාය/රාඩප්ඳා)
යඵර් ලාකඹ
කුරුඳු ලාකඹ
ඇල්බීසිඹා ලාකඹ

ර. 02 X 2 = 4
මුළු රකුණු 75

3.
(A)
(i)
a) ලක්ති උත්ඳාදනඹ (Energy Recovery)
b) නැත බාවිතඹ (Reuse)
c) අභ කිරීභ (Reduse)

ර.02 X 3 = ර. 06

(ii)
ප්රතිචක්රීකයණඹ
කශ යනඹක එකතු කිරීභ
දා අළු කිරීභ (සුදුසු ඒා ඳභණි)
ගෑ් ඵට ඳත් කිරීභ
තාඳ විච්ගේදනඹ

ර.02 X 2 = ර.04

(B)
(i) ගඳොලිඹනයිල් ඇල්ගකොගවොල් / ගඳොලිඑ්ටර් / ගලියුගරෝ් /කයිටීන් /පි්ඨඹ
(ii) වී් / එශළු / භ්ර්ග / ඳරතුරු /ගේකරි නි්ඳාදන

ර.02 X 2 = ර.04
ර.02 X 2 = ර.04

(C)
(i)
a) මිගඩෝරි /පි්ටාගච්
b) කානල් / ඒන්ජල්

ර.02
ර.02
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(ii) දිගු පු්ඳ ෘන්තඹක් තිබීභ
නද ශුකිඹ වා නටු ඇසිරීභ වා ඳවසු ගකෝණඹකින් තිබීභ/නද ශුකිඹ ගකොරපු ගදට නැඹුරු වී
තිබීභ
ගකොශපු ේේත වි්කේබගඹන් යුක්ත වීභ
ගකොශපු දිලිගන සුළු භතුපිටකින් යුක්ත වීභ
පු්ඳඹ ගයෝග ඳළිගඵෝධලින් ගතොය වීභ
ර.02 X 2=4
(iii) බීජ
ාඹ අංකුය
යාජ ඵල්ඵ
අග්ර්ථ ක කැඵලි

ර.02 X 2

(D)
(a) ග්රැසිරාරිඹා විගලේ(Gracilaria)
එවුගචවුභා විගලේ (Eucheuma).
b) ගකොහිර, කංකුං, ලුණුවිර

ර.03 X 2 = 6

(E)
(i)

මිශ්රණගේ pH අගඹ 7.0 ට ගවෝ ආන්නඹට ගැනීභ භගින් ගප්රෝටීන ්ථායී ඳත්ා ගැනීභ වා
ර.02

(ii) බිත්තයගේ වැඩ දර්ලකඹ = බිත්තයගේ ඳශර x 100
(Shape Index)
බිත්තයගේ දිග

ර.04

(iii) 74%

ර.03

(iv) දින 7 / 8 .

ර.02

(F)
(i)

a. A - උඳරිභ ර්ධනඹ
b. B - කායික විදයාත්භක ඳරිණතිඹ
c. C - භයණඹ
HRY =
=

පිරුණු වල් ඇටර ඵය
පිරිසිදු ගනොකයන රද වී ර ඵය

ර.02 X 3=6
X 100

1250 x 100
2250

ර.02
ර.02

= 55.5 %

ර.02

50 x 5 = 250 m2.

ර. 02

(ii) 10,000 m2
= 40 min
2
-1
250 m min

ල. 02

(G)
(i)

(iii) 800 x 40
මි.ලී 32,000 = ලීටර් 32
(iv) ඉසිඹ යුතු ටැංකි ගණන
= 32 / 16 = 2
 ටැංකිඹකට යක දී ගඹදිඹ යුතු ල් නාලක ප්රභාණඹ = 1200 / 2
= 600 ml

ර. 02
ර. 02
ර. 02
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(H)
(i)
 යාඹකඹා ආඹතනඹක් ආයේබ කයන්ගනකු න අතය කශභණාකරු ආඹතනඹ ඳත්ාගගන
ඹන්ගනකු ගේ.
 යාඹකඹා යාඳාරික අ්ථා වඳුනාගන්නා අතය කශභණාකරු ආඹතනඹ ඳත්ාගගන ඹන විට
ඇතින ගැටළු වඳුනාගගන විඳුේ ගොඹයි.
 යාඹකඹා අදානභ ඵායගන්නා අතය කශභණාකරු අදානභ කශභණාකයණඹ කයයි.
 යාඹකඹා නයතා නිඳදන අතය කශභණාකරු නයතා අගරවිකයණඹ වා කශභණාකයණඹ
කයයි.
ර. 02
(ii)
(a) කල්ඵදු /ලීසිං
(b) ක්ෂූද්ර ණඹ
ර. 02 X 2=4
මුළු රකුණු 75
4.
(A)
(i) ශ්රී රංකා ප්රමිති ආඹතනඹ
ජාතික ආවාය සුයක්ෂිතතා අධිකාරිඹ
ගෞඛය අභාතයාංලඹ
(ii) අඳද්රය ඵැවැය කිරීභට සුදුසු ්ථානඹක් ැකසීභ.
ප්රභාණත් උ හිත සුභට බිත්ති ඳැතීභ
විධිභත් කාරටවනකට ඹන්ත්ර සත්ර පිරිසිදු කිරීභ.
ආඹතනඹ තුශ ගඳෞද්ගලික නීඳායක්ා ඳත්ා ගැනීභ.

ර. 02 X 2=4

ර. 02 X 2=4

(B)
(i) භල් කැප විග ජර ඵඳුනකට දැමීභ.
කල් තඵා ගැනීගේ ද්රය අඩංගු ද්රාණඹක පු්ඳ නටු ගිල්වීභ
සුගක්රෝ් සීනි පු්ඳ ඵවාරන ජරඹට එක් කිරීභ
අඩු උ්ණත් තත්ත් ඹටගත් ගඵඩා කිරීභ
කල් තඵා ගැනීගේ ද්රාණරට විබීජනාලක එක් කිරීභ.

ර. 02 X 2=4

(ii) දැකුේකළු ර්ණ ලින් යුක්තවීභ.
පු්ඳ දිගුකල් ඳැතීභ
කිනිත්තක ඇති භල් ගණන අඩු නිා ඇසිරීගේ ඳවසු
ප්රභාණගඹන් විලාර භල් වීභ

ර. 03 X 2=6

(C)
(i) වරිතාගාය, වීදුරු ගෘව

ර. 02

(ii) ා කවුළු තැබීභ
පිටකය ඳංකා බාවිත කිරීභ (Exhaust fans)
කිඹත් දැති ආකායඹට වශ ඉදි කිරීභ (Saw tooth model roof)

ර. 03 X 2=6

(iii) ්ප්රින්ක්රර්් වි කිරීභ
Foggers වි කිරීභ
ගතත් කයන රද ගභට්ට බාවිතඹ

ර. 02 X 2=4

(D)
(i)
ඇමරීභ
භතුපිට ඉරි තැලීභ
ර්ධක ශලු ගන් වීභ
ඳැළීභ/ඳැළුේ

ර. 02 X 4=8

(a) උණුසුේ වා සිසිල් ක්රභඹ
(b) වියණ ක්රභඹ

ර. 02 X 2=4

(a)
(b)
(c)
(d)
(ii)
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(E)
(i)
(a)
(b)
(c)
(d)

විඹළි ගකෝඹ
විචරය ප්රතිගයෝධකඹ
ගනර් ඩගඹෝඩඹ
R L (බාය ප්රතිගයෝධඹ)

(ii) ගෝල්ටීඹතා ්ථායීකයණඹ වා
(iii) ගනර් ඩගඹෝඩඹ ඳසු නැඹුරුඅ්ථාගේ ගඹදීභ

ර. 02 X 4=8
ර. 02
ර. 02

(F)
(i) 8 න digital pin එක
(ii) ඵල්ඵඹ දැල්වීගභන් ගවෝ නිවීගභන් අනතුරු ඹළි තත්ඳය 1000ක් දැල්වීභ
(iii) DigitalWrite (8, Low);
(iv) Voidloop ()
(v) Analog input pins (ප්රතිභ ආදාන පින්)

ර. 02 X 5=10

(G)
(i) කේකරු ගදඳාර්තගේන්තුගේ කර්භාන්ත සුයක්ෂිතතා අංලඹ
ජාතික ෘත්තීඹ ආයක්ා වා ගයඛය ආඹතනඹ

ර. 02 X 2=4

(ii) අදාශ යට තුශ ගේක සුයක්ෂිතතා වා ගෞඛයඹ ඳත්ා ගන්නා ඵට ඹේ විල්ානීඹ වතිකඹක්
ැඳයීභ
ර. 03
(iii) a) නි්ඳාදන ක්රිඹාලිඹ නිසි කශභනාකයණඹකින් සිදු කිරීගභන් බාේඩ වා ගේාර තත්ඹ ඳත්ා
ගැනීභ පිළිඵ තත්ත් වතිකඹ
ර. 02
b) ගේා ්ථානගේ ඳරිය තත්ඹ ඹවඳත් ඳත්ා ගැනීගභන් ගේකයින්ගේ ගෞඛය තත්ත්ඹ ඉවශ
නැංවීභට අදාශ ගඹොදාගන්නා ක්රිඹාලිඹ ගේ.
ර. 02
මුළු රකුණු 75

