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ශ්රී ලංකා ර ලංායර ව ලංද්යර ලංිම්පියා ර ත ලංඟා   ලං 

රසායන විද්යා රශ්නන ත්රය  

මූලික තරඟ වටය – 2018 – ආකෘති රශ්නන ත්රය  

සියලුම රශ්නන වලට පිළිතුරු සතයන්න                  පිටු ගණන 10                            කාලය තැය දද්කයි 

අන්තර්ගතය : බහුවාණ ලංප්රශ්ව ලං50 යහ ලංවුහ ඟ ලංාාවර ලංප්රශ්ව ලං3 කින් ලංයමන්ද්ඟයි.  

A දකාටස: බහුවරණ රශ්නන ත්රය   

a. 1 සිට ලං50 තඟක් ලංඑක් එක් රශ්නනයට (a), (b), (c), (d), (e) යන පිළිතුරු වලින් නිවැාදි ලංතහෝ ලං

ඉඟරමත් ලං ැකතෙව පිළිතුර දතෝරාගන්න. 

b. සියලුම රශ්නන වලට පිළිතුරු ලංයෙ ර ලංඇති ලංාළිතුරු ලංෙත්රත  ලංද්ැක්විය යුතුයි.  

දතෝරාගත් පිළිතුර තහත ද්ැක්දවන තරිදී කාබන් තෑනක් මගින්  තිා ලං යකකුණ ලං (×) 

දයාද්ා ද්ක්වන්න. 

1.  (a) (b) (c) (d) (e) 

c. එක් රශ්නනයක් සහහා ලංඑක් ලංාළිතුාක් ලංතමණක් සලකුණු කල යුතු අතර ලංාළිතුරු ලංඑ  ට ලං

වඩර ලංවැඩි ලං ණවක් ලංයෙ ර ලංඇත්වපිය ලංකකුණු ලංකබර ලංතනු ලංතවරකැතේ.     

d. පිළිතුරු ත්රදේ  ියයිතත ්ථාානදේ  බද  ලංද්භර  ලංඅා   ලංසහ ලංප්රශ්ව ලංෙත්රත  ලංතක්ඟ  ලං( A 

/ B ) තැහැදිලිව ද්ක්වන්න. 

B දකාටස:  වුහගත රානා රශ්නන ත්රය   

e. සියලුම රශ්නන වලට පිළිතුරු දමම ත්රදේ ම සතයන්න. බද  පිළිතුරු, රශ්නන ත්රදේ  සලසා 

ඇති තැන්වල ලිවිය යුතුය.   

 

 

වායු ියයතය 

8.314 J mol-1K-1  දහෝ  0.0821 L atm mol-1 K-1  

ඇවගාඩදරෝ 

අංකය 
6.022 × 1023 mol-1  

0 °C = 273.15 K  
1 atm = 760 mm Hg  

CODE NO: AXZ  
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A ලංත රටය 

 ක්දලෝදර්ට් ClO3
– අයනදේ  ජ්යාිතතිය කුමක්ද්?  

 

(a) තලීය ත්රිදකෝණාකාර  

(b) ත්රී ආනති පිරිතකාකාර  

(c) T හැකය  

(d) ාතු්තලීය  

(e) ත්රී ආනති වී ප පිරිතයය  

 යකක තීරු කැබැල්ලක තළල 1.00 cm සහ ඝනකම 10 mm දේ. ශුවී ධ යකක (Fe) ඝනත්වය 7800  

kg m-3 ක් නම්, ශුවී ධ යකක 1.00 g රමාණයක් ලබා ගැීමමට යකක තීරුදේ දකාතමණ 

දිගකින් කැපිය යුතුද් ? 

(a) 24.2 cm            (b) 18.1 cm              (c) 15.4 cm              (d) 12.8 cm            (e) 8.5 cm 

 එක්තරා රදවී යයකට නයිට්රජ්න් (N) 25.0 kg ක් ලැදබන තරිදී දතාදහාර දයදිය යුතු දේ. ඒ 

සහහා භාවිත කල යුතු යූරියා දතාදහාර (CON2H4) රමාණය දකාතමණද් ? 

 

(a) 60.2 kg             (b) 53.6 kg               (c) 50.3 kg               (d) 32.2 kg             (e) 10.2 kg  

 

 දහාඳින් ආවරණය කර ඇති බඳුනක බක්සිජ්න් වායුව 0.200 mol, නයිට්රජ්න් වායුව 0.100 mol 

සහ ආගන් වායුව 0.200 mol අකංගු දේ.වායු ිතශ්රණදේ  මුළු පීකනය 5 atm නම් ආගන් හි 

ආංශික පීකනය දකාතමණද් ?  

    (a) 0.200 atm        (b) 0.500 atm           (c) 1.00 atm             (d) 2.00 atm           (e) 2.5 atm 

 තහත ද්ැක්දවන වී පතරමාණුක අණු අතරින් වකාත්ම දුර්වලව බන්ිත සංයුජ්තා අණුව 

කුමක්ද්? 

    (a) Cl2               (b) O2                  (c) F2                (d) He2                   (e) Ar2 

 දබාදහෝ ක්ීරතායී සතුන්දේ රතු රුිරානු වල ඇති හිදමාේදලාබීන් වර්ණකදේ  

්කන්ධයට අනුව යකක ආසන්න වයදයන් 0.33% ක් අකංගු දේ. දභෞතික ිතනුම් මගින් 

හිදමාේදලාබීන් සහහා අණුක ්කන්ධය 68,000 gmol-1 ක් දලස දසායා ගත්දත් නම්, එක් 

හිදමාේදලාබීන් අණුවක යකක තරමාණු කීයක් තිද ද්? (තරමාණුක ්කන්ධය Fe = 56) 

    (a) 0                    (b) 1                         (c) 2               (d) 4                  (e) 8 

 “සාම්තලයක ඇති විකිරණශීලී නයෂ්ටීනන් රමාණදයන් අකක් ක්ෂයය පමට ගත වන කාලය, 

විකිරණශීලී සම්ථාාියකයක අර්ධ ආයු කාලය දලස හැඳින්දේ.” 
55Cr සම්ථාාියකදේ  අර්ධ ආයු කාලය තැය දද්කකි. දමම සම්ථාාියකදයන් සාම්තලයක් 

රතික්රියාකාරකදේ  සිට එක්තරා විද්යාගාරයක් දවතට රවාහනය කිීමම සහහා තැය 12ක් 

ගත දේ. දමම විද්යාගාරයට 55Cr සම්ථාාියකදයන් 1.00 mg ක් ලබා දීම සහහා 

සාම්තලදයන් දකාතමණ ්කන්ධයක් රවාහනය කල යුතුද්? 

 

 (a) 130 mg          (b) 64 mg                    (c) 32 mg                (d) 16 mg            (e) 11 mg 

 



3 
 

  “H2SO4  ්කන්ධය අනුව 80.0%, ඝනත්වය 1.96 g/mL" දලස දල්බල් කරන ලද් දබෝතලයකින් 

ලීටර 1.2 ක් ලබාගන්නා ලදී. දමම සාම්තලදේ  මවුලීයතාවය කුමක්ද්?  

(H2SO4 හි මවුලික ්කන්ධය 98.0 g/mol) 

     (a) 16.0                 (b) 18.2                      (c) 20.2                   (d) 25.6                 (e) 30. 1 

 

 වායු සාම්තලයක උෂ්ටීණත්වය 50 °C සිට 100 °C ද්ක්වා ඉහල නංවන ලදී. ියයත තරිමාවක් 

තවත්වා ගන්දන් නම්, සාම්තලදේ  පීකනය දකාතමණ ගුණයකින් දවන් ප ඇත්ද්?  

 (a) 0.5                  (b) 0.87                 (c) 1.15                       (d) 2.0                      (e) 4.0 

 

 තහත ද්ැක්දවන රතික්රියාදේ ΔSº අගදයහි සෘණ ලකුණ සහහා දහාහම තැහැදිලි කිීමම 

කුමක්ද්? 

 

CaSO4 (s)  Ca2+ 
(aq) + SO4

2– (aq)          ∆Sº = –143 J mol–1 K –1 

(a) ්ඵටික ද්ැලි් වලට වකා ජ්ලීය ද්රාවණ තුළ Ca2+ සහ SO4
2- අයන සක්පදම් ක්රම කිහිතයක් 

තිද . 

(b) CaSO4 (s) යනු ජ්ාලීය සහසංයුජ් ඝණ මූලද්රවයයක් වන අතර, එය ජ්ලීය ද්රාවණ තුළදී අයන 

වලට දවන් දේ.  

(c) ජ්ලීය Ca2+ සහ SO4
2- අයන ජ්ලීය ද්රාවන තුල තදින් ද්රාවනය ප, ජ්ල අණු සක් පමට හැකි 

ක්රම ගණන අඩු කරයි. 

(d) කැල්සියම් සල්දෆේට් තාතද්ායී දලස ද්රාවනය ප, එන්දට්රාපිදේ  අගය අඩු කරයි. 

(e) ඉහත සහහන් කිසිවක් දනාදේ. 

 තහත රතික්රියාදේ හයිඩදරාක්සයිඩ අයනදේ  කාර්යය කුමක්ද් ?  

                  

(a) ලුවි් අම්ලයක්     

(b) භෂ්ටීමයක්   

(c) ියයුක්ලිදයෝෆයිලයක්    

(d) උත්දේරකයක්     

(e) බක්සිහාරකයක් 

 තහත ද්ැක්දවන අණුදේ ඇති සිේමා බන්ධන හා ෆයි බන්ධන ගණන දකාතමණද් ? 

 

(a) සිේමා බන්ධන තුනක් සහ ෆයි බන්ධන එකක් 

(b) සිේමා බන්ධන තුනක් සහ ෆයි බන්ධන දද්කක් 

(c) සිේමා බන්ධන එකක් සහ ෆයි බන්ධන දද්කක් 

(d) සිේමා බන්ධන එකක් සහ ෆයි බන්ධන හතරක් 

(e) සිේමා බන්ධන දද්කක් සහ ෆයි බන්ධන එකක් 
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 තහත සහහන් කුමන අණුදේ sp-මුහුම්කරණය සහිත කාබන් තරමාණු අකංගු දේද්? 

            (a) එදත්න්, C2H6     (b) එතීන්, C2H4    (c) දබන්ීන්, C6H6    (d) එතයින්, C2H2    (e) දමදත්න්, CH4 

 

 තහත සද්හන් කුමන අණුදේ වී විධ්රැව ර්ර්ණය ශුනය දේද්? 

 (a) CO2         (b) SO2              (c) CHCl3         (d) HCN           (e) CH2Cl2 

 තහත දතාරතුරු වලට අනුව, ිතශ්රණයකින් 4- hydroxybenzaldehyde දවන් කිීමම සහහා 

දහාහම ක්රමය දතෝරන්න. කයික්දලෝදරෝමීදත්න් සහ ජ්ලය එකිදනකා සමඟ ිතශ්ර දනාවන 

බව සලකන්න. 

 

  ද්රාවයතාවය   

වුහය කයික්දලෝදරෝමීදත්න් 

(CH2Cl2) 

ජ්ලීය දසෝඩියම් 

හයිඩදරාක්සයිඩ 

(NaOH) 

සන්තෘප්ත 

දසෝඩියම් 

බයිකාබදන්ට් 

(NaHCO3) 

ජ්ලීය 

හයිඩදරාක්දලෝරික් 

අම්ලය 

(HCl) 

 
Phenol 

 

 

ද්රාවනය දේ  

 

 

ද්රාවනය දේ 

 

 

ද්රාවනය දනාදේ 

 

 

ද්රාවනය දනාදේ 

 
Carboxylic 

acid 

 

 

ද්රාවනය දේ 

 

 

ද්රාවනය දේ 

 

 

ද්රාවනය දේ 

 

 

ද්රාවනය දනාදේ 

(a) කයික්දලෝදරෝමීදත්න් තුල දිය කිීමදමන් තසුව ජ්ලීය HCl එකතු කර දසාලවිතන් ිතශ්ර 

කිීමම. 

(b) කයික්දලෝදරෝමීදත්න් තුල දිය කිීමදමන් තසුව ජ්ලීය NaOH එකතු කර දසාලවිතන් ිතශ්ර 

කිීමම.  

(c) කයික්දලෝදරෝමීදත්න් තුල දිය කිීමදමන් තසුව ජ්ලීය සන්තෘප්ත NaHCO3 එකතු කර 

දසාලවිතන් ිතශ්ර කිීමම.  

(d) කයික්දලෝදරෝමීදත්න් තුල දිය කිීමදමන් තසුව ජ්ලය එකතු කර දසාලවිතන් ිතශ්ර කිීමම. 

(e) ඉහත සහහන් කිසිවක් දනාදේ. 
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 බ්රිතානය තාත ඒකකය/ British thermal unit (BTU) ඉංජිදන්රු ක්දෂ්ටී්රදේ  බහුලව භාවිතා දේ. 

BTU යනු 1 °F මගින් ජ්ලය ලීටර් 1 ක උෂ්ටීණත්වය ඉහළ නැංපමට අවයය තාත රමාණය දලස 

අර්ථා ද්ැක්දේ. එක් Btu ඒකකයක __________ ජුල්් රමාණයක් ඇත.  

1 lb = 453.59 g; °C = (5/9) (°F - 32°); H2O (l) හි විශිෂ්ටීඨ තාතය = 4.184 kJ kg-1 K-1 

(a) 3415 

(b) 60.29 

(c) 1054 

(d) 5.120 × 10-3 

(e) ගණනය සම්ූර්ණ කිීමම සහහා අතිදර්ක දතාරතුරු අවයය දේ. 

 ්කන්ධය අනුව 25.4% වන ජ්ලීය ද්රාවනයක දෆා්දතාරික් (H3PO4) අම්ලදේ  මවුල භාගය 

ගණනය කරන්න. (දෆා්තරික් අම්ලදේ  මවුලික ්කන්ධය 97.994 g /mol කි.) 

(a) 0.0589                  (b) 0.0726               (c) 2.53             (d) 1.00              (e) 4.14  

 තහත ද්ැක්දවන අයන අතරින් 1s2 2s2 2p6  ඉදලක්දට්රෝන විනයාසය ඇත්දත් කුමකටද්? 

(a) O2-        (b) Ca2+              (c) Sr2+  (d) Na+          (e) කිසිවක් දනාදේ  

 තෘථිවි තෘෂ්ටීඨදේ  බහුලතම මූලද්රවයය වනුදේ ? 

 

(a) Fe                   (b) Al                     (c) Si                          (d) O              (e) S        

 

 ශ්රී ලංකාදේ හමු වන ඛියජ් වැලි වර්ගයක් දනාවන්දන්?  

(a) දමානසයිට්  

(b) දතාරියනයිට් 

(c) ඉල්මනයිට් 

(d) රූටයිල් 

(e) ලියුදකාක්ීන් 

 ටයිදට්ියයම් අකංගු ඛියජ් වැලි වර්ගය කුමක්ද්?  

(a) දමානසයිට්  

(b) දතාරියනයිට් 

(c) ඉල්මනයිට් 

(d) රූටයිල් 

(e) ඉහත කිසිවක් දනාදේ  

 ක්වාර්ට්් හි ඇති රධාන මූලද්රවයය කුමක්ද්? 

  

(a) Si              (b) Fe                    (c) Ca                  (d) Al               (e) C  

 

 1996 දී රසායන විද්යාව සහහා දනාදබල් තයාගය  ලීමන් දසායා ගැීමම දවනුදවන් හැරල්ඩ 

ක්දරෝදටෝ, දරාබට් කර්ල් සහ රිාඩ ්මැලි හට රධානය කරන ලදී.  ලීමන්වල දසායාගත් 

කාබන් තරමාණු සංඛයාව විය දනාහැක්දක්? 

(a) 48                    (b) 60               (c) 70                (d) 80                (e) 120  
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 තහත ද්ැක්දවන කුමක් කාබන් වල බහුරූපිකයක් දනාවන්දන්ද්?  

(a) ග්රැෆයිට් 

(b) දියමන්ති  

(c) ක්වාට්් 

(d)  ලීමන්  

(e) කාබන් නැදනෝ ටියු   

 ආවර්තිතා වගුදේ මූලික ආවර්තීය රටා වලට අනුව, තහත ද්ැක්දවන රකාය අතරින් 

අසතය රකායය කුමක්ද්? 

 

(a) K හි තරමාණුක අරය Na වලට වකා වියාල දේ. 

(b) P හි තරමාණුක අරය N වලට වකා වියාල දේ.  

(c) Te හි තරමාණුක අරය Se වලට වකා වියාල දේ.  

(d) As හි තරමාණුක අරය Se වලට වකා වියාල දේ.  

(e) Sr හි තරමාණුක අරය Rb වලට වකා වියාල දේ.  

 

 

 තහත සහහන් මූලද්රවය අතරින් වකාත්ම දලෝහමය ගුණාංග ද්ක්වන්දන් කුමන මූලද්රවයයද්? 

       (a) Ba         (b) Ca        (c) K       (d) Al       (e) Mg  

 තහත ද්ැක්දවන එක් එක් රකාය වලට අද්ාල මූලද්රවය වල සංදක්ත දතෝරන්න   

 

I. සිේ වන ආවර්තදේ  ඇති ක්ෂයාර දලෝහයකි  

II. තුන් වන ආවර්තදේ  ඇති හැලජ්නයකි 

III. අවම තරමාණුක ්කන්ධය සහිත විරල තාංශු මූලද්රවයය දේ  

IV. සිේ වන ආවර්තදේ , VIIB/7 කාණ්කදේ  ඇති දලෝහයකි 

(a) K, Ar,  Li, Fe 

(b) K, Cl, Sc, Mn 

(c) K, Cl, Ba, Mn 

(d) Na, Cl, Ba, Mn 

(e) K, Cl, Ba, Cu     

 ද්ැදවන ලී තතුරක් සාමානය වාතයට වකා පිරිසිදු බක්සිජ්න් තුළ වකා දහාඳින් ද්ැදවන්දන්..? 

(a) ද්හනදේ දී බක්සිජ්න් රති්රීයකයක් දලස ක්රියා කරන බැවින් සහ, සාමානය වාතයට 

වකා පිරිසිදු බක්සිජ්න් තුල බක්සිජ්න් සාන්ද්රණය වැඩි බැවින්. 

(b) ද්හනදේ දී බක්සිජ්න් උත්දේරකයක් දලස ක්රියා කරන බැවින්. 

(c) බක්සිජ්න්, ද්හනදයන් ියතද්දවන ඵලයක් බැවින්. 

(d) නයිට්රජ්න්, ද්හනදයන් ියතද්දවන ඵලයක් වන අතර, තවී ධතිය අඩු උෂ්ටීණත්වයකදී 

සමතුලිතතාවයට තත් වන බැවින්. 

(e) ද්හනදේ දී නයිට්රජ්න් රති්රීයකයක් දලස ක්රියා කරන අතර, පිරිසිදු බක්සිජ්න් තුල 

අඩු නයිට්රජ්න් සාන්ද්රණයක් ඇති විට එය ද්හනය උත්දේරණය කරන බැවින්. 
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29. විරංජ්න කාරකයක් යනු දරදි සුදු තැහැ කිීමමට භාවිත කරන රසායියක සංදයෝගයකි. 

තහත සහහන් වන කවරක් විරංජ්න කාරකයක් දනාදේද්? 

 

(a) දසෝඩියම් හයිදතාක්දලෝරයිට්  

(b) කැල්සියම් හයිතර්කදලෝරයිට්  

(c) ක්දලෝීමන්  

(d) දරෝමීන්  

(e) H2O2 

 

 25 0C දී 0.01 M NaOH ද්රාවණදේ  pH අගය දකාතමණද්? 

 

              (a) 2.0                     (b) 4.0              (c) 8.0                 (d) 12.0             (e) 13.0 

 

 තහත රතික්රියාදවදී ියකුත් කරන යක්තිය ගණනය කරන්න 

4 Fe(s) + 3 O2(g) → 2 Fe2O3(s) 

 

යකක 55.8 g ියයැදියක් බක්සිජ්න් මවුල 1.00ක් සමග සම්ූර්ණදයන්ම රතික්රියා කරන 

අතර Fe2O3 (s) හි උත්තාද්න එන්තැල්පිය (ΔHf
0) -826 kJ mol-1 කි. 

 

           (a) 206 kJ/mol       

           (b) 413 kJ/mol        

           (c) 826 kJ/mol        

           (d) 165 kJ/mol     

           (e) ඉහත සහහන් කිසිවක් දනාදේ.  

 දලෝහ තුනක විශිෂ්ටීඨ තාත ධාරිතා අගයන් තහත ද්ැක්දේ. 

දලෝහය Fe Pb Zn 

විශිෂ්ටීඨ තාත 

ධාරිතාව 

 J g–1°C–1  

 0.470   0.130   0.388  

25 °C දී එක් එක් දලෝහදයන් 1.00 g ක් 100 °C ට රත් කර H2O 10.0 g කට එකතු කරනු 

ලැබූදේ  නම්, අවසාන ිතශ්රණ වල උෂ්ටීණත්වයන් අවමදේ  සිට උතරිමය දලස ද්ක්වා ඇති 

ියවැරදි අනුපිළිදවළ කුමක්ද්? 

(a) Fe < Zn < Pb  

(b) Pb < Zn < Fe  

(c) Zn < Pb < Fe 

(d) Pb < Zn < Fe  

(e) Fe < Pb < Zn 

 25 °C දී සහ සම්මත තත්ත්ව යටදත් තහත සහහන් කුමන ඒවා සහහා සම්මත උත්තාද්න 

එන්තැල්පිය, ΔHf˚, ශුනය දේද්? 

(a) මූලද්රවය  

(b) වායු  

(c) සංදයෝග  

(d) ඝන ද්රවය  

(e) ඉහත කිසිවක් දනාදේ  
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 වැියලින්, C8H8O3 (M = 152 g / mol), යනු ආහාර වල වැියලා රසය සහහා මුල් වන අණුවයි. 

වැියලින් 45.0 mg ියයැදියක ඇති බක්සිජ්න් තරමාණු ගණන දකාතමණද්? 

(a) 1.78 x 1020 

(b) 5.35 x 1020 

(c) 1.78 x 1023 

(d) 5.35 x 1023 

(e) 5.35 x 1024  

 තහත සහහන් කුමකට බක්සිකාරකයක් දලස ක්රියා කළ දනාහැකිද්? 

 

(a) S2-    (b) SO3
2-    (c) SO4

2-   (d) S2O8
2-   (e) S(s) 

 

 තහත දී ඇති කුමන රතික්රියාදේ  ΔS° > 0 දේද්? 

(a)  S8(l) →  S8(s) (ඒකානති)  

(b)  H2(g) + O2(g) → H2O2(aq) 

(c)  H2(g) + 2 Ag+
(aq) → 2 H+

(aq) + 2 Ag(s) 

(d)  PCl5(g) → PCl3(g) + Cl2(g)  

(e) ඉහත කිසිවක් දනාදේ 

 වී වයාංගි දලෝහ ක්දලෝරයිකයක 10.00 g ක් විද්ුත් විච්දේද්නදේ දී, පිරිසුදු දලෝහදයන්  6.207 g 

ක් තැන්තත් දේ. එම දලෝහය කුමක් විය හැකිද්? 

 

        (a)-Mg (Z= 12)      (b) Cu (Z = 29)      (c) Cd (Z = 48)      (d) Ce (Z = 58)     (e) Th (Z = 90) 

 

 

 තහත ද්ැක්දවන සමීකරණයට අනුව ආම්ලික ද්රාවන තුලදී ත’මැන්ගදන්ට් අයන, හයිඩරජ්න් 

දතදරාක්සයිඩ බක්සිකරණය කරයි. 

 

2 MnO4 – (aq) + 5 H2O2 (aq) + 6 H+ (aq)  2 Mn2+
(aq) + 5 O2 (g) + 8 H2O (l) 

 

විෂයබීජ්නායක දියර 50.0 mL ක ඇති  H2O2 සම්ූර්ණදයන්ම තරිදභෝජ්නය සහහා 0.150 M 

ආම්ලික KMnO4 ද්රාවනදයන් 35.0 ml ක් අවයය දේ නම්, විෂයබීජ් නායකදේ  H2O2 සාන්ද්රණය 

කුමක් ද්? 

 

(a) 0.042 M        (b) 0.105 M        (c) 0.263 M        (d) 0.368 M        (e) 0.412 M 

 

 තහත ද්ැක්දවන කුමන සංදයෝග දේණිය සංතෘප්ත හයිඩදරාකාබන් සංයුතියක් ද්ක්වයිද්? 

 

(a) ඇල්දක්න      (b) ඇල්කීන       (c) ඇල්කයින     (d) ඇදරෝමැටික      (e) සියල්ලම 

 

 වියාලතම ද්ැලිස යක්තිය ඇත්දත් කුමන සංදයෝගයට ද්?  

 

(a) NaF               (b) CsI               (c) MgO             (d) CaS                (e) NaCl 

 

 

 

 PCl4
+ හි තරමාණුවල ජ්යාිතතිය වකාත් දහාඳින් වි්තර දකදරන්දන්? 
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(a) ාතු්තලීය   (b) ී-දසෝ අකාරය   (c) ාතුරශ්රාකාර  (d) ත්රී ආනති වී ප පිරිතකාකාර 

(e) අෂ්ටීඨතලීය 

 

 දී ඇති හයිඩදරාකාබනදේ  1 සහ 2 කාබන් තරමාණු වල මුහුම්කරණ දමානවාද්?  

 
  

 (a) sp3 , sp            (b) sp3 , sp2             (c) sp2 , sp2              (d) sp, sp2                 (e) sp, sp 

 

 තදයෝසල්දෆට්, S2O3
2– අයනදේ  මුළු සංයුජ්තා ඉදලක්දට්රෝන ගණන දකාතමණද්?  

 

(a) 24                    (b) 26                       (c) 28                         (d) 30                        (e) 32 

 

 ඉහළම සංඛයාතය සහිත විකිරණය කුමක්ද්? 

 

(a) අදධෝරක්ත කිරණ    (b) ක්ුද්ර තරංග/ microwave  (c) තාරජ්ම්බූල කිරණ        

(d) X-කිරණ  (e) දර්ඩිදයෝ තරංග  

 

 කයි දරාදමෝදබන්ීන් (C6H4Br2) සහහා ඇති සමාවයවිකතා ගණන දකාතමණද්? 

 

(a) එකකි                 (b) දද්කකි                 (c) තුනකි                    (d) හතරකි           (e) තහකි 

 

 ිතන් කුමන පිළිතුදර් සංදයෝග යුගලයම ධ්රැපය දේද්?  

 

 (a) CO2 සහ H2O 

 (b) BF3 සහ PCl3  

 (c) SO2 සහ SCl2  

 (d) CS2 සහ NO2 

 (e) CH4 සහ H2O 

 

 ිතන් කුමක් උත්දත්ජිත අව්ථාාදේ ඇති තරමාණුවක් ියරූතණය කරයිද්?  

 

(a) 1s2 2s2 2p1     (b) 1s2 2s2 2p2       (c) 1s2 2s2 2p2 3s1         (d) 1s2 2s2 2p5        (e) 1s2 2s2 2p6 

 

 273 K දී වායු සාම්තලයක පීකනය P1  සහ තරිමාව V1 දේ. පීකනය P2 දලස දවන් කදල් නම්, 

නව තරිමාව V2 කුමක්ද්? (උෂ්ටීණත්වය ියයත දලස උතකල්තනය කරන්න) 

  

(a) P1P2/ V1           (b) P1V1/P2               (c) P2V1 /P1           (d) P2 P1/V1          (e) (P1+P2)/V2 

 

 සිල්ලර දවළහාම් සාප්ුවල ඇති සාමානය දතාලිතීන් උරයක බර  12.4 g ක් දේ. දමවැිය 

බෑගයක් සැකීම සහහා දකාතමණ එතිලීන්, C2H4  අණු සංඛයාවක් බහුඅවයපකරණය කල 

යුතුද්? 

 

(a) 1.36 x 1024          (b) 6.02 x 1023         (c) 5.33 x 1023       (d) 2.67 x 1023      (e) 4.12 x 1024 

 

 නයිදේට් අයනය, NO3
-,  සහහා දකාතමණ සම්රයුක්තතා වුහ ගණනක් තිබිය හැකිද්?  

 

(a) 1                      (b) 2                    (c) 3                       (d) 4                (e) 4ට වකා වැඩියි 
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B ත රටය 

1. (a) ද්ාම සමාවයවික යනු එකම අණුක සූ්රය, එකම ක්රියාකාීම ඛාණ්ක එදහත් ද්ාමදේ සැකිල්දල් දවනසක් /

 ඇතිසංදයෝග දේ. කාබන් ද්ාමවල, යාඛා වලට දබදීමට ඇති හැකියාව ියසා දමම සමාවයවිකයන් 

ඇතිදේ. 
 

දතන්දට්න් Pentane (C5H12) සහහා ද්ාම සමාවයවික තුනක් තිබිය හැකිය. ඒවාදේ  වුහ ඇහ ද්ක්වන්න. 

       (b) සමාන කාණ්ක දද්කක් තලදේ  එකම තැත්දතන් sp2 කාබන් දද්කට සම්බන්ධ වන විට, එය cis 

සමාවයවිකය දලස හඳුන්වනු ලබන අතර සමාන කාණ්ක තලදේ  රතිවිරුවී ධ තැති වලින් සම්බන්ධ 

වන විට එය trans සමාවයවිකයක් දලස හැඳින්දේ. 

           C4H8 සහහා ඇල්දක්න වන වුහ සමාවයවික තුනක් ඇත. C4H8 හි cis සහ trans සමාවයවිකයන් ඇහ 

ද්ක්වන්න. 

2. දලෝහ කාබදන්ටයක් වන, MCO3 සහ එහි දලෝහ බක්සයිකය වන, MO සහිත ිතශ්රණයක් රත් කළ විට CO2 

වායුව මුද්ා හරින ලද් අතර ිතශ්රණය සම්ූර්ණදයන්ම දලෝහ බක්සයිකය බවට තරිවර්තනය විය. 

 

දමම ිතශ්රණදයන් 0.65 g ක් රත් කරන විට, 25.0 0C සහ 700.0 mm Hg පීකන තත්ත්ව යටදත් CO2 වායුව 

0.1517 L ියකුත් කරන බව දසායාගන්නා ලදී. 

(a) ියතද්වන ලද් CO2 මවුල රමාණය ියර්ණය කරන්න. 

(b) ඉහත ක්රියාවලිදේ දී (රත් කිීමදම්දී) ියතද්වන ලද් ඵලදයන් 0.3891 g ක් 0.005 M HCl සමග අනුමාතනය 

කරන ලදී. අනුමාතනය සහහා වැය වූ තරිමාව 38.60 ml ක් නම්, 0.3891 g ියයැදිදේ  අකංගු වන MO මවුල 

රමාණය ගණනය කරන්න.  

(c) M දලෝහය හඳුනා ගන්න. 

(d) මුල් සාම්තලදේ  MCO3 සහ MO අතර අනුතාතය තීරණය කරන්න. 

3. තහත ද්ැක්දවන සමතුලිතතාව අනුව ජ්ලදේ  ්වයං අයීමකරණ ක්රියාවලිය වි්තර දකදර්. 

H2O (l) ⇋ H+
(aq)  + OH- 

(aq) 

25 0C දී ජ්ලදේ  ්වයං අයීමකරණ සමතුලිතතා ියයතය, Kw 1.0 x 10-14 mol2 dm-6 දේ. 

සමතුලිතතා ියයතය (K) සහ ගි ් යක්තිය  අතර සම්බන්ධය තහත සමීකරණය මගින් ද්ැක්විය 

හැකිය.  

Δ𝐺 =  −2.3 𝑅𝑇 log 𝐾 

සම්මත උත්තාද්න එන්තැල්පි සහ සම්මත එන්දට්රාපි අගයන් තහත වගුදේ ද්ැක්දේ. 

 Δ𝐻𝑓
0  (kJ/mol) 𝑆0 (kJ/mol K) 

H+ (aq) 0 0 

OH- 
(aq) -230 ……. 

H2O (l) -286 70 

              විසහන්න 

b. ජ්ලදේ  ්වයං අයීමකරණය සහහා Δ𝐻0 අගය 

c. ජ්ලදේ  ්වයං අයීමකරණය සහහා  Δ𝐺0 අගය 

d. ජ්ලදේ  ්වයං අයීමකරණය සහහා Δ𝑆0 අගය ගණනය කර එහි ධන/ඍන 

ලකුණ තැහැදිලි කරන්න.  

e. OH- (aq) සහහා 𝑆0අගය  

 


