
ශ්රී ලංකා රසායන විද්යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟය 

 අන්තර් පාසල් රසායන විද්යා තරඟය  

මූලික තරඟ වටය – 2018 

සියලුම ප්රශ්නන වටට ිළිතුරු  සපයන්න       ිළටු ගණන 16                   කාටය පැය 2 මිනිත්තුර 30  

 

ආරම්පභ කිරීමට උපදද්ස් ලබා දද්න තුරු ප්රශ්නන ප්රය විෘතත දනාකර්න   

අන්තර්ගතය : බහුෘරණ ප්රශ්නන 50 සහ ෘුහගත රචනා ප්රශ්නන 3 කි් සම්විතයි.  

A කකාටස: බහුවරණ ප්රශ්නන පත්රය    

a. 1 සිට 50 දතක් එක් එක් ප්රශ්නනයට (a), (b), (c), (d), (e) යන ිළිතුරු  වලින් නිෘැරදි දහෝ ඉතාමත් 

ගැලදපන ිළිතුරර කතෝරාගන්න. 

b. සියලුම ප්රශ්නන වටට ිළිතුරු  සපයා ඇති ිළිතුරු ප්රදේ ද්ැක්විය යුුරයි.  

කතෝරාගත්ත ිළිතුරර පහත ද්ැක්කවන පරිදී කාබන් පෑනක් මගින් කතිර සලකුණ (×) කයාද්ා ද්ක්වන්න. 

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

 
c. එක් ප්රශ්නනයක් සඳහා එක් ිළිතුරක් පමණක් සටකුණු කට යුුර අතර ිළිතුරු එකකට ෘඩා ෘැඩි 

ගණනක් සපයා ඇත්නම්ප ලකුණු ලබා දද්නු දනාලැදේ.     

d. ිළිතුරු  පත්රකේ නියමිත ස්ථානකේ ඔකේ විභාග අංකය සහ ප්රශ්නන ප්රදේ දක්තය ( අකුරු 3කි ) 

පැහැදිලිව ද්ක්වන්න. 

B කකාටස:  වුහගත රචනා ප්රශ්නන පත්රය   

b. සියලුම ප්රශ්නන වටට ිළිතුරු  කමම පත්රකේම සපයන්න. ඔකේ ිළිතුරු , ප්රශ්නන පත්රකේ සටසා ඇති තැන්වට 

ලිවිය යුුරය.  A සහ B කකාටකසහි ිළිතුරු  පත්ර කවන් කනාකරන්න. 

විභාග ශාටාව ුරට ඝනක යන්ත්ර කහෝ කවනත්ත ඉකටක්කරානික උපාාංග භාවිතයට ඉඩ කද්නු කනාටැකේ. 

 

 

වායු නියතය  8.314 J mol-1K-1   

  

ඇවගාඩකරෝ අාංකය 

6.022 × 1023 mol-1 

0 °C = 273.15 K  
1 atm = 760 mm Hg  

ප්ටාන්ක් නියතය h = 6.6 × 10-34 m2kg/s සම්මත උෂ්ණත්තවය සහ පීඩනය      273 K and 100 kPa 

 

PAPER CODE: ERQ  
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A දකාටස 

1. __________ සහ __________ එකට එකුර කිරීම මගින් ඌර්ධවපාතන එන්තැල්ිළය ට  ආසන්න 

වශකයන් සමාන කේ. 

(a) විටයන එන්තැල්ිළය, ඝනීභවන එන්තැල්ිළය 

(b) ස්ඵටිකීකරණ එන්තැල්ිළය, ඝනීභවන එන්තැල්ිළය 

(c) ස්ඵටිකීකරණ එන්තැල්ිළය, වාෂ්පීකරණ එන්තැල්ිළය 

(d) ඝනීභවන එන්තැල්ිළය, වාෂ්පීකරණ එන්තැල්ිළය 

(e) විටයන එන්තැල්ිළය, වාෂ්පීකරණ එන්තැල්ිළය 

2. පහත ද්ැක්කවන කුමන ිළිතුරකරහි සල්ෆර් (S), කැඩමියම් (Cd), හැෆනනියම් (Hf), සහ කර්ඩියම් (Ra) වට 

ඉකටක්කරෝන විනයාස අනුිළිතකවලින් ද්ක්වා ඇත්තද්? 

(a)    [Ne] 3s2 3p5 [Kr] 5s2 4d10 [Xe] 3s2 3p5        [Rn] 6s2 

(b)    [Ne] 3s2 3p4 [Kr] 5s2 4d10 [Xe] 6s2 4f14 5d2       [Rn] 7s2 

(c)    [Ne] 3s2 3p4 [Kr] 5s2 4d8 [Ne] 3s2 3p5        [Rn] 5s2 4d10 

(d)    [Ar] 3s2 3p5 [Kr] 5s2 4d10 [Xe] 3s2 3p5        [Ne] 3s2 3p5 

(e)    [Ne] 3s2 3p5 [Kr] 5s2 4d4 [Xe] 3s2 3p5        [Rn] 6s2 4f14 5d2 

3. ඉකටක්කරෝනයක් සඳහා ප්රධාන (principal) ක්කවාන්ටම් අාංකය (n ) 3 සහ උද්දදීගාංශ (Angular Momentum) 

ක්කවාන්ටම් අාංකය  (l ) 2 ක් කේ නම්, එය අඩාංගු වන උප කවච මට්ටම වනුකේ __________. 

(a) 3p    

(b) 3d 

(c) 4s 

(d) 4p 

(e) 4d 

 

4. කැල්සියම් කාබකන්ට් (CaCO3) තාප විකයෝජනකයන්, ිළිතස්ූ හුණු (CaO) නිපද්වනු ටැකේ. සම්මත 

උෂ්ණත්තවකේදී හා පීඩනකේදී (ස.උ.පී.) හිදී CaCO3 150 g ක් තාප විකයෝජනකයන් නිපද්වනු ටබන CO2 

පරිමාව කකාපමණද්?  

(a) 3.41 L 

(b) 23.4 L 

(c) 33.6 L 

(d) 13.4 L 

(e) 11.2 L 

5. පහත ද්ැක්කවන ප්රකාශ අුරරින් ඇවගාඩකරෝ නියමය සඳහා වටාංගු ප්රකාශය වන්කන් කුමක්ද්? 

Constant යනු නියතය කි.   

(a) P/T= constant  

(b) V/T = constant  × n  

(c) PV = constant 

(d) V = constant × n 

(e) V = constant × P 
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6. කැකතෝඩ කිරණ සෘණ කටස ආකරෝිළත තහඩුවලින් ඉවතට හැරී ගමන් කරන්කන් ඒවා ;   

(a) අාංශුමය කනාවන බැවිනි.  

(b) ධන කටස ආකරෝිළත අාංශු වන බැවිනි. 

(c) උද්ාසීන අාංශු වන බැවිනි.  

(d) සියලුම පද්ාර්ථයන්කගන් විකමෝචනය වන බැවිනි.  

(e) සෘණ කටස ආකරෝිළත අාංශු වන බැවිනි.  

 

7. 25.0 oC ඇති 1.00 M  Ba(NO3)2  ද්රාවන 1.00 L ක් කැටරිමීටරයක් ුරට 25.2 oC ඇති 1.00 M Na2SO4 

ද්රාවන 1.00 L ක් සමග මිශ්ර කරන විට සුදු පැහැති ඝණ BaSO4 සාද්නු ටබන අතර මිශ්රණකේ 

උෂ්ණත්තවය  30.2 oC ද්ක්වා ඉහට යයි. කැටරිමීටරය මගින් උරාගනු ටබන උෂ්ණත්තවය කනාසැටකිය 

හැකි තරම් කුඩා අගයක් කටසට උපකල්පනය කරමින් BaSO4 මවුටයක් උත්තපාද්නකේදී සිදුවන 

එන්තැල්ිළ කවනස ගණනය කරන්න. ද්රාවණකේ විශිෂ්ඨ තාප ධාරිතාවය 4.2 J oC-1 g-1, සහ අවසාන 

ද්රාවණකේ ඝනත්තවය 1.0 g/mL ක් කේ. 

(a) 420 J mol-1 

(b) 840 J mol-1 

(c) 21 kJ mol-1 

(d) 42 kJ mol-1 

(e) 84 kJ mol-1 

 

8. අණුක බන්ධන සඳහා වන VSEPR වාද්කේ පද්නම වනුකේ 

(a) පරමාණුවක ඉකටක්කරෝන ඝනත්තව කටාප, s-ස්වභාවය උපරිම වන පරිදී සාංවිධානය වී ඇත.  

(b) පරමාණුවක සාංයුජතා කවචවට ඇති ඉකටක්කරෝන ඝනත්තව කටාප, අතිච්ඡාද්නය උපරිම වන 

පරිදී සාංවිධානය වී ඇත.    

(c) බන්ධනයක් සෑදීම සඳහා, බන්ධනය වට අණුවට පරමාණුක කාක්ික අතිච්ඡාද්නය විය 

යුුරය.  

(d) මුහුම්කරණ කාක්ික, කගෝලීය සමමිතියක් ඇති කරගැනීමට අවශය තරමට සමීපකයන් 

ිළහිටා ඇත.   

(e) පරමාණුවක සාංයුජතා කවච වට ඇති ඉකටක්කරෝන යුගල්, විකර්ෂණය අවම වන පරිදී සැකසී 

ඇත.  

 

9. NaCl ජටකේ දිය වී, ජලීය Na+ සහ Cl- අයන ටබා කද්යි.  Na+ සහ H2O අතර පවත්තනා ආකර්ෂණ බටය 

__________ අන්තර්ියා කටස හැදින්කේ. 

(a) ද්දවීධ්රැව- ද්දවීධ්රැව 

(b) අයන- අයන  

(c) හයිඩ්රජන් බන්ධන 

(d) අයන- ද්දවීධ්රැව 

(e) ටන්ඩන් අපකිරණ බට  
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10. පහත වගුකේ ද්ක්වා ඇති තාපගතික ද්ත්තත වටට අනුව, PCl3 (l) වාශ්නපීකරණයට අද්ාළ නිවැරදි 

ප්රකාශය හුනනාගන්න. 
  

සාංකයෝගය Δ𝐻𝑓
0 (kJ/mol) 𝑆0 (J/mol K) 

PCl3 (g) -288 317 

PCl3 (l) -318 217 

  

a) පහට උෂ්ණත්තව වටදී ස්වයාංසිද්දධ වන අතර ඉහට උෂ්ණත්තව වටදී ස්වයාංසිද්දධ කනාකේ. 

b) සියලුම උෂ්ණත්තව වටදී ස්වයාංසිද්දධ කේ.  

c) පහට උෂ්ණත්තව වටදී ස්වයාංසිද්දධ කනාවන අතර ඉහට උෂ්ණත්තව වටදී ස්වයාංසිද්දධ කේ.  

d) සියලුම උෂ්ණත්තව වටදී ස්වයාංසිද්දධ කනාකේ.  

e) නිසි නිගමනයකට එළඹීමට ප්රමාණවත්ත කතාරුරු  නැත. 

 

11. ද්ාම සමාවයවික වට එකම අණුක ූත්රය ඇති නමුත්ත ද්ාමය/සැකිල්ට කවනස් ආකාරයට සැකසී ඇත. 

කහක්කස්න් (C6H14) සඳහා කකාපමණ ද්ාම සමාවයවික සාංඛ්යාවක් ඇඳ ද්ැක්විය හැකිද්?  

          (a) 2                    (b) 3                    (c) 4                    (d) 5                   (e) 6  

12. ටර්ිනෆීන් (Terbinafine) යනු උුනකගාේවන් කෑම සහ නියකපාුර වට දිලීර ආසාද්න වටට ප්රතිකාර 

කිරීමට භාවිතා කරන දිලීර නාශක ඖෂධයකි.  එය මුඛ්කයන් කහෝ සම මත ක්රීම් එකක් කටස ආකල්ප 

කිරීම මගින් ශරීරයට ටබා ගත හැක. ටර්ිනෆීන්  අණුකවහි කකාපමණ පයි බන්ධන සාංඛ්යාවක් 

අඩාංගු කේද්? 

 

(a)  3                          (b) 7                             (c) 5                              (d) 8                          (e)  6 

 

13. යකමකු ආශ්නවාසකයන් නැවුම් වාතය කපනහලු ුරටට ටබා ගැනීකම්දී, වාතකේ ඇති ඔක්සිජන් අණු රුර 

ු ධිර සසට ුරළ අඩාංගු වන හීකමාගකටාින් සමඟ බැකේ. කමම ියාවලිය මගින් ඔක්සිජන් වටට 

කපනහළුවට සිට ශරීරකේ සෑම කකාටසකටම ගමන් කිරීමට ඉඩ සටසයි. හිකමාගකටාබීන් අණු, 

පහතින් ද්ක්වා ඇති එක්තරා වායු දූෂකයක් කකකරහි ඔක්සිජන් වටට වඩා වැඩි කැමැත්තතක් ද්ක්වන 

නිසා ශරීරය ුරට ඔක්සිජන් සාංසරණයට බාධා පමුණුවයි. එම අණුව කුමක් විය හැකිද්? 

 

(a) ක්කටෝකරෝෆනකටෝකරෝකාබන්  

(b) කාබන් කමාකනාක්සයිඩ  

(c) කාබන් ඩකයාක්සයිඩ  

(d) හ්යයිඩකරෝකාබන් වායු  

(e) ඉහත සියල්ටම  
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14. අම්ට වැසි සඳහා කහ්යුර කනාවන හරිතාගාර වායු යුගටය කතෝරන්න. 

       (a) SO2 සහ NO2              (b) NO2 සහ CH4         (c) CH4 සහ SO2               (d) SO2 සහ CO           (e) CO සහ CH4 
 

15. හයිකඩ්රාක්සිල් කාණ්ඩය සහිත කාබන් මත හයිඩ්රජන් පරමාණු කද්කක් සහිත ඇල්කකාකහාල් අණු, 

ප්රාථමික (primary) ඇල්කකාකහාල් කටස වර්ීකරණය කරනු ටබයි. එක් හයිඩ්රජන් පරමාණුවක් සහිත 

ඒවා ද්දවිතියික (secondary) ඇල්කකාකහාල් කටසත්ත හයිඩ්රජන් පරමාණුවක් සම්බන්ධ වී කනාමැති 

ඇල්කකාකහාල්, තෘතියික (tertiary) ඇල්කකාකහාල් කටසත්ත හුනන්වනු ටැකේ. ඒ සඳහා උද්ාහරණ පහත 

ද්ැක්කේ.  

 

 

Pyridinium Chlorochromate (PCC) යනු ඔක්සිකාරක ද්රවයයකි. PCC පහසුකවන් ප්රාථමික 

ඇල්කකාකහාල් ඇල්ඩිහයිඩ (aldehyde) බවට සහ ද්දවිතීයික ඇල්කකාකහාල් කීකටෝන(ketones) බවට 

ඔක්සිකරණය කරයි. තෘතීයික ඇල්කකාකහාල් ඔක්සිකරණය කනාකේ. 

 

කම් අනුව පහත ද්ක්වා ඇති අණුව PCC ප්රතිියාකවන් ටැකබන ඔක්සිකරණ ඵටය විය හැක්කක් 

කුමක්ද්?  

 

 

 

 

 

ඉහත කිසිවක් කනාකේ. 
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16. එකම අණුක ූත්රය සහිත නමුත්ත ද්දවිත්තව බන්ධනය අවට අවකාශකේ පරමාණු කහෝ කාණ්ඩ 

එකිකනකට කවනස් අයුරින් ිළහිටීම ජයාමිතික සමාවයවිකතාව කේ.  

ජයාමිතික සමාවයවිකතාව සිස් (Cis) / රාන්ස් (Trans) සමාවයවික කටස වර්ීකරණය කළ හැක. 

සිස් සමාවයවිකයන්හි එකිකනකට සමාන පරමාණු / කාණ්ඩ ද්දවිත්තව බන්ධනකයහි එකම පැත්තකත්ත ද් 

රාන්ස් සමාවයවිකයන්හි එකිකනකට සමාන පරමාණු / කාණ්ඩ ද්දවිත්තව බන්ධනකයහි ප්රතිවිු ද්දධ 

පැත්තකත්ත ද් ිළහිටා ඇත. 

 

 

 

     

පහත ද්ැක්කවන කුමන අණුක ූත්රය ජයාමිතික 

සමාවයවිකතාව කනාකපන්වයිද්?      

(a) C4H8        (b) C4H6          (c) C4H6Cl2         (d) C6H12             (e) C2H2Cl2 

 

17. පහත සඳහන් කුමන ගුණයක් නිකයෝන් (Ne) වටට වඩා ආගන්හි (Ar) අඩු කේද්? 

 

(a) ධ්රැවණශීලීතාවය    

(b) තාපාාංකය    

(c) ද්රවාාංකය 

(d) ප්රථම අයනීකරණ ශක්තිය    

(e) වාෂ්පීකරණ තාපය   

 

18. පහත ද්ැක්කවන කජරමියල් (geramial) අණුකේ 1, 2, 3 යන කාබන් පරමාණුවට මුහුම්කරණය 

ිළලිකවලින් ද්ක්වා ඇත්තකත්ත කුමන ිළලිුරකරහිද්? 

 

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

19. අඩුම තාපාාංකය සහිත සාංකයෝගය කුමක්ද්?  
 

(a) HF                   (b) HCl                        (c) HBr                  (d) HI                       (e) H2O 

 
 

 

 

 

 

ජයාමිතික සමාවයවිකතාව 

කනාකපන්වයි 

 

සිස් / රාන්ස් සමාවයවික 
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20. හයිකඩ්රාකාබනයක ද්හනය සඳහා ුරලිත රසායනික සමීකරණයක් වන්කන්  මින් කුමක්ද්?  

 

(a) 4 C5H12 + 2 O2 → 20 CH4 + 4 H2O 

(b) C5H12 + 8 O2 → 5 CO2 + 6 H2O  

(c) C3H8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O 

(d) 2 C4H10 + 13 O2 → 8 CO2 + 10 H2O 

(e) ඉහත කිසිවක් කනාකේ. 

 

21. එක්තරා රසායන විද්යාඥකයකුට රසායනික ප්රතිියාවක් සඳහා ද්රව කමතකනෝල් (CH3OH) මවුට 10 ක් 

අවශය නම්, 25 0C දී ඝනත්තවය 0.8 g cm-3 වන CH3OH කකාපමණ පරිමාවක් භාවිතා කළ යුුරද්? 

         (a) 0.025 L                     (b) 0.04 L                    (c) 0.25 L                   (d) 0.40 L                (e) 2.5 L   

22. කිසියම් ප්රතිියාවක් ස්වයාංසිද්දධව සිදු වීමට නම්, ගිේස් නිද්හස් ශක්ති කවනස (Δ𝐺) සෘණ අගයක් 

විය යුුරය. ප්රතිියාවක් සැම විටකදීම ස්වයාංසිද්දධව සිදු වීමට නම්, එන්තැල්ිළ කවනස (ΔH) සහ 

එන්කරාිළ කවනස (ΔS) සඳහා අවශය තත්තව කමානවාද්? කමම තාපගතික පරාමිතීන් ΔG= ΔH – TΔS 

කටස එකිකනක හා සම්බන්ධ කේ.  

(a) ΔH ධන, ΔS ධන 

(b) ΔH ධන, ΔS සෘණ 

(c) ΔH සෘණ , ΔS ධන 

(d) ΔH සෘණ, ΔS සෘණ 

(e) ඉහත කිසිවක් කනාකේ.  

 

23. රවුල්කග නියමය වායු මිශ්රනයක ඇති එක් එක් ශුද්දධ මූටද්රවයයන්කග ආාංශික පීඩනයන් ගණනය 

කිරීම සඳහා කයාද්ා ගැකන්. ඒ අනුව, වායු මිශ්රනයක ඇති මූටද්රවයයක ආාංශික පීඩනය A (𝑃𝐴) පහත 

අයුරින් ප්රකාශ කට හැකිය. 
𝑃𝐴 = 𝑋𝐴 𝑃𝐴

0 

 

𝑋𝐴 යනු A හි මවුට භාගය වන අතර, 𝑃𝐴
0 යනු ශුද්දධ මූටද්රවයකේ ආාංශික පීඩනයයි. වායු මිශ්රණකේ සමස්ථ 

පීඩනය යනු සියලුම ආාංශික පීඩනවට එකුරව කේ.   

එක්තරා ද්රව මිශ්රනයක කබන්සීන් 1.5 mol ක් සහ කටාලුයීන් 0.5 mol ක් අඩාංගු කේ. 323 K හිදී කබන්සීන්හි 

වාශ්නප පීඩනය 36.60 kPa සහ කටාලුයීන් හි වාශ්නප පීඩනය 12.24 kPa ක් නම්, 323 K දී කටාලුයීන් වට 

ආාංශික පීඩනය (kPa) ගණනය කරන්න.   

           (a) 1.12                        (b) 3.06                        (c) 8.15                      (d) 9.18                      (e) 12.24  
  

24. වාෂ්ප පීඩනය යනු උෂ්ණත්තවය මත රඳා පවතින ගුණයකි. එම නිසා උෂ්ණත්තවකේ ඇති වන සුළු 

කවනස්කමක් වුවද් වාෂ්ප පීඩනකේ කවනසක් ඇති කරයි. උෂ්ණත්තවය Ta (Kelvin) හිදී වාෂ්ප පීඩනය 

නම් Pa නම් කවනස් උෂ්ණත්තවයක් යටකත්ත නව වාෂ්ප පීඩනය (p) පහත සමීකරණකයන් ටබා කද්නු 

ටැකේ. 

1 −
𝑃𝑎

𝑝
=

Δ𝐻𝑣𝑎𝑝

𝑅(𝑇𝑎)2
 (𝑇 − 𝑇𝑎) 

 

         Δ𝐻 යනු වාශ්නපීකරණකේ මවුලික එන්තැල්ිළය වන අතර (kJ/mol), R යනු සාර්වත්ර වායු නියතය කේ.  

 

සම්මත වායුකගෝලීය පීඩනකේදී හැටජන වායුවක තාපාාංකය 300 K නම්, කමම හැටජන වායුකේ වාෂ්ප 

පීඩනය උෂ්ණත්තවය T=290 K දී කසායන්න.  (Δ𝐻𝑣𝑎𝑝=24.94 kJ mol-1) 

 

           (a) 0.75 atm                  (b) 1.5 atm              (c) 2.1 atom                 (d) 3.0 atm                (e) 4.2 atm  
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25. පහත රූපකේ පරිදී පරිමාව 1 L වන A බුනන ුරට 200 kPa හි ඇති Ar වායුවත්ත, පරිමාව 2 L වන B බුනන 

ුරට 150 kPa හි Ne වායුවත්ත ගබඩා කර එම බුනන් කද්ක පරිමාව කනාසැටකිය හැකි තරම් වන 

කරාමයකින් එකිකනක සම්බන්ධ කර ඇත. ආරම්භකේදී කරාම වසා ඇති අතර කරාමය වීවෘත කර 

වායූන්ට එකිකනක හා මිශ්ර වීමට ඉඩ සැටූ පසු බුනන් ුරට අවසාන පීඩනය කකාපමණ කේද්?    

 
        

    (a) 133 kPa                  (b) 150 kPa                  (c) 167 kPa                 (d) 200 kPa                    (e) 233 kPa 

 

26. එක්තරා සිසුකවක් CaCO3 4.0 g ක් සහ 1.0 M HCl 40 mL ක්  එකිකනක මිශ්ර කරන ටදී. සම්මත 

උෂ්ණත්තව හා පීඩන තත්තත්තව යටකත්ත නිපද්වනු ටැබූ CO2 පරිමාව කකාපමණද්? 

 

(a) 0.02×8.314×273 cm3 

(b) 0.04×8.314×273 cm3 

(c) 0.2×8.314×273 cm3 

(d) 0.4×8.314×273 cm3 

(e) 4.0×8.314×273 cm3 
 

27. රසායන විද්යාකේදී ppm (මිලියනයට කකාටස්) යනු ද්රාවන වට ඉතා අඩු සාන්ද්රණයන් ද්ැක්වීමට කයාද්ා 

ගන්නා සාංකක්තයකි. ජලීය NaCl 200 mL ක් ුරට, NaCl 0.0040 g ක ප්රමාණයක් අඩාංගු කේ නම් 

ද්රාවණකේ NaCl සාන්ද්රණය ppm වලින් ගණනය කරන්න. ජටකේ ඝනත්තවය 1.0 g/cm3 කටස සටකන්න.  
 

(a) 8 ppm               (b) 20 ppm                   (c) 32 ppm                  (d) 80 ppm                  (e) 200 ppm 

 
 

28. M කටෝහකේ ඝනත්තවය නිර්ණය කිරීම සඳහා පහත ද්ැක්කවන පරීක්ෂණය සිදු කරන ටදී. M කටෝහය 

ජටය සමග ප්රතිියා කරන බැවින් ජටය භාවිතකයන් කතාර ක්රමයක් කමහිදී කයාද්ා කගන ඇත. 

 

පරීක්ෂණය සඳහා 500 mL බීකරයක් කයාද්ා ගත්ත අතර එහි ස්කන්ධය 284.70 g කේ. ඝනත්තවය 0.75 g 

cm-3 වන භූමිකතල් වලින් කමම බීකරය කට ද්ක්වාම පුරවා ගන්නා ටදී. භූමිකතල් වට ප්රධාන වශකයන් 

dodecane (C12H26) යන හයිඩකරෝකාබනය අඩාංගු කේ. භූමිකතල් සමග බීකරකේ ස්කන්ධය 684.7 g විය. 

පසුව කමම බීකරය ුරට ඝන කටෝහය ප්රකේශකමන් තැන්පත්ත කරනු ටැබූ අතර කම් කහ්යුරකවන් කිසියම් 

භූමිකතල් ප්රමාණයක් බීකරකයන් ිළටතට ගටා යන ටදී. බීකරකේ නව ස්කන්ධය 764.7 g විය. අනුරු ව 

භූමිකතල් ිළටතට ගටා කනායන පරිදී කටෝහ කැබැල්ට බීකරකයන් ඉවත්ත කරන ටැබූ අතර, භූමිකතල් 

සමඟ බීකරකේ නව ස්කන්ධය 564.7 g කටස කසායා ගන්නා ටදී.  

        M කටෝහකේ ඝනත්තවය ආසන්න වශකයන් g cm-3 කකාපමණ කේද්?  

(a) 1.25                  (b) 1.55                (c) 1.90                      (d) 2.25                (e) කිසිවක් කනාකේ. 

 

 

 

 

A B 
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29. කටෝහය ඉවත්ත කරන විට භූමිකතල් 2 mL ප්රමාණයක් ඉවතට විසිරී ගිකේ නම් ඉහත ටැබුන ප්රතිඵටයට 

කුමක් සිදු විය හැකිද්?  

 

(a) ඝනත්තවය තරමක් වැඩිකේ.  

(b) ඝනත්තවය තරමක් අඩුකේ. 

(c) ඝනත්තව කේ  කිසිදු කවනසක් සිදු කනාකේ.  

(d) ඝනත්තවය 10% කට වඩා අඩුකේ. 

(e) අනුමාන කට කනාහැක.  

 

30. නිස්සරණය (කහෝ විසරණය) ිළලිබඳ ග්රැහැම් කග වාද්ය අනුව, නිස්සරණය වීකම් සීඝ්රතාවය මවුලික 

ස්කන්ධකයහි වර්ගමූටයට ප්රතිකටෝමව සමානුපාතික කේ.  කමම වාද්යට අනුව ඔක්සිජන් නිස්සරණය 

වීකම් සීඝ්රතාවය හයිඩ්රජන් වටට වඩා ..................... විය යුුරය. 
  

(a) 0.065 ගුණයකින් කේගවත්ත  

(b) 0.25 ගුණයකින් කේගවත්ත 

(c) 4 ගුණයකින් කේගවත්ත  

(d) 8 ගුණයකින් කේගවත්ත  

(e) 16 ගුණයකින් කේගවත්ත  
 

31. බැලූන් ුරනක් He, Ne සහ Ar වායු පරමාණු සමාන ගණනකින් පුරවා ඇත. පහත ද්ැක්කවන ප්රකාශ 

වලින් කුමක් නිෘැරදි කේද්?  
 

(a) බැලූන වට සමාන වායු ස්කන්ධයන් අඩාංගු කේ.  

(b) සියලුම බැලූන එක සමාන පරිමාවක් ගනී. 

(c) වායු ුරකනහිම ඝනත්තව එක සමාන කේ.  

(d) පරමාණු වර්ග ුරකනහි මධයනය කේගයන් සමාන කේ.  

(e) ඉහත ප්රකාශ අතරින් කිසිවක් සතය කනාකේ.  
 

32. 0.100 molL-1 හයිඩකරෝක්කටෝරික් අම්ටය 1.000 mL ක් අයන රහිත ජටය භාවිත කර 100.0 mL වටට 

තනුක කරන ටදී. කමම ද්රාවනකයන් 10.00 mL ක් නැවතත්ත අයන රහිත ජටය කයාද්ාකගන 100.0 mL 

වටට තනුක කරන ටදී. අවසාන ද්රාවණකේ pH අගය කකාපමණ කේද්? (pH අගය -log [H+] කටස ද්ැක්විය 

හැකිය. එනම්  H+ සාන්ද්රණකයහි molL-1 හි සෘණ ටඝු අගය) 

 

             (a) 1                                  (b) 2                                   (c) 3                             (d) 4                             (e) 5 

  

33. වායුවට චාටක-අණුක වාද්ය පද්නම් කරගනිමින්, පරිපූර්ණ වායුවක මධයනය ප්රකේගය මවුලික 

ස්කන්ධය (M) සහ නිරකප්ක්ෂ උෂ්ණත්තවය (T) යන පද් මගින් අර්ථ ද්ැක්විය හැකිය. මධයනය ප්රකේගය 

සඳහා වන ගණිතමය ප්රකාශනය කුමක් විය හැකිද්? (R යනු සාර්වත්ර වායු නියමය කේ.)  
 

            (a)  
8𝑅𝑇

𝜋𝑀
                    (b)  

8𝑅𝑇

𝜋𝑀
                 (c)  √

8𝑅

𝜋𝑀𝑇
                    (d)  √

8𝑀𝑅𝑇

𝜋
                   (e) √

8𝑅𝑇

𝜋𝑀
    

 

34. He වායුකේ හි මධයනය කේගය 300 K හි ඇති O2 වායුකේ මධයනය කේගයට සමාන වන්කන් කුමන 

උෂ්නත්තවකේදීද්? (කමම උෂ්ණත්තවකේදී සියළුම වායු පරිපූර්ණ වායු කටස හැසිකර්) 

  (a)  300/8 K             (b) 300/4 K               (c)  300 x 4 K                (d) 300 x 16 K                  (e) √300 × 4 K 
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35. කරාන්ස්ටඩ-ටේරි වාද්යට අනුව, කප්රෝකටෝනයක් (හයිඩ්රජන් අයනයක්) දීකම් හැකියාව ඇති සාංකයෝග 

අම්ට වන අතර  කප්රෝකටෝනයක්(හයිඩ්රජන් අයනයක්) ටබාගැනීකම් හැකියාව ඇති සාංකයෝග භෂ්ම 

කේ.  කමම වාද්යට අනුව, පහත ද්ැක්කවන සාංකයෝග අතරින් කරාන්ස්ටඩ අම්ටයක් කටස ක්රියා කල 

දනාහැක්දක් කුමකටද්?  

(a) CH3COOH                  (b) HSO4
-                      (c) NH4

+                                    (d) H3O+                      (e) C4H10 

36. පහත කුමන සාංකයෝගකේ ද්දවීධ්රැව ර්ර්ණය ශුනය කේද්?             

(a) PF5                                (b) NH3                         (c) CH3Cl                        (d) HCl                           (e) H2S 
 

37. පහත ද්ැක්කවන සාංකයෝග අතරින් කුමක් sp මුහුන් කාක්ික සහ p පරමාණුක කාක්ික 

අතිච්ඡාද්නකයන් බන්ධනයක් සාද්යි ද්? 

  (a) BF3                            (b) C2H2                           (c) NH3                          (d) BeCl2                                   (e) H2O  

38. H3NO සහ HNO3 අණුවට මධය පරමාණුකේ මුහුම්කරණය ිළලිකවලින් ද්ැක්කවන්කන් කුමන 

ිළලිුරකරහිද්? 

 

            (a) sp3 & sp2               (b) sp2  & sp2                (c) sp3 & sp3                  (d) sp2
 & sp3            (e) sp3d2

 & sp2 

39. පහත ද්ැක්කවන ප්රකාශ අතරින් H2O සහ H2Te අණුවට වුහයන් සහ ඒවාකේ ස්ථායීතාවය ිළලිබඳ 

අසතය ප්රකාශය වනුකේ කුමක්ද්?  
 

(a) H2Te හි තාපාාංකය H2O ට වඩා අඩු කේ.  

(b) H2O අණු H2Te අණු වට වැඩ ස්ථායී බවින් වැඩි කේ.  

(c) H2Te හි ආම්ලික ස්වභාවය H2O ට වඩා වැඩි කේ.  

(d) H2Te අණු අතර ඇතිවන අන්තර් අණුක බට H2O වටදී ට වඩා ශක්තිමත්ත බැවින් වැඩිය.   

(e) H2O අණු ුරට ඇතිවන සහ-සාංයුජ බන්ධන H2Te ට වඩා ශක්තිමත්ත බැවින් වැඩිය. 

 

40. පහත ද්ැක්කවන කුමන වායු අණුවට ස්ිර ද්දවීධ්රැව ර්ර්නයක් කනාමැතිද්?            

(a)  නයිරජන් ඩකයාක්සයිඩ    

(b)  නයිරස් ඔක්සයිඩ           

(c)  ඕකසෝන්              

(d)  ඇසිටයිලීන්          

(e)  ඇකමෝනියා 

 

41. නයිට්රජන් කමාකනාක්සයිඩ (NO) යනු කමෝටර් රථ එන්ිමක ද්හන කුටිය ුරළ කපට්රල් ද්හනය වීකම්දී 

නිපද්වණු ටබන අවර්ණ වායුවකි. NO, O2 සමග සාංකයෝජනය වීකමන් දුඹුු  පැහැ වායුවක් වන NO2 

නිපද්වයි. කමම ප්රතිියාකේ එන්තැල්ිළ කවනස කකාපමණද්? NO සහ NO2 වට සම්මත උත්තපාද්න 

එන්තැල්පීන් (Δ𝐻𝑓
0) ිළලිකවලින් +34 kJ mol-1 සහ +90 kJ mol-1 කේ.  

          (a) 56 kJ mol-1           (b) 112 kJ mol-1        (c) 124 kJ mol-1          (d) 256 kJ mol-1           (e) 316 kJ mol-1   

42. Ar, HF, H2, MgCl2, CO හි තාපාාංක අඩු ෘන ිළලිවටට සකසා ඇති නිවැරදි අනුිළලිකවට කතෝරන්න.  
 

(a) HF > CO > MgCl2 > Ar > H2   

(b) H2 > HF > MgCl2 > CO > Ar  

(c) MgCl2 > HF> CO > Ar > H2 

(d) MgCl2 > CO > HF > Ar > H2 

(e) MgCl2 >  HF> CO > H2 > Ar 
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43. පහතින් ද්ක්වා ඇති බන්ධන අතරින් (--

- කටස ද්ක්වා ඇති) අවම වශකයන් ධ්රැවීය 

බන්ධනය ඇත්තකත්ත කුමකටද්? (විද්ුත්ත 

සෘණතා අගයන් වගුකේ ද්ැක්කේ) 

 

(a) Al --- Cl     

(b) Li --- I 

(c) P --- Br 

(d) C --- Cl 

(e) C --- I  
 

 

 

44. HF ිළිතබඳව පහත දී ඇති ප්රකාශ සටකා බටන්න.  

(I) H-F අතර බන්ධන ශක්තිය අඩු වීම කහ්යුරකවන්, HF අකනක් හයිඩ්රජන් කහ්යටයිඩ අම්ට වටට වඩා 

දුර්වට අම්ටයක් කේ.  

(II) ශක්තිමත්ත අන්තර්-අණුක බට ඇති නිසා HF හි තාපාාංකය අකනක් හයිඩ්රජන් කහ්යටයිඩ වටට 

වඩා ඉහළ අගයක් ගනියි. 

(III) අධික විද්ුත්ත සෘණතා කවනසක් ඇති බැවින්, අකනක්  හයිඩ්රජන් කහ්යටයිඩ වටට වඩා HF අතර 

බන්ධනය ධ්රැවීය කේ.  
 

ඉහත ප්රකාශ අතරින් නිවැරදි වන්කන් කුමක්ද්? 

 

(a) ප්රකාශ ුරනම          (b) I සහ II පමණි       (c) II සහ III පමණි          (d) II පමණි         (e) III පමණි 

 

45. 175 K හිදී එතකනෝල්හි ඝනත්තවය 0.92 gcm-3 කි. 10 nm සමාන දිගකින් යුත්ත කපට්ටියක් ිළරවීම සඳහා 

අවශය එතකනෝල් අණු ගණන ගණනය කරන්න. කමම උෂ්ණත්තවකේ දී එතකනෝල්හි මවුලික ස්කන්ධය 

46 g/mol කේ. NA යනු ඇවගාඩකරෝ අාංකය කේ. 

 

(a) 2 𝑁𝐴 × 10−19 

(b) 4.1 𝑁𝐴 × 10−19 

(c) 5 𝑁𝐴 × 10−20 

(d) 2 𝑁𝐴 × 10−20 

(e) 2 𝑁𝐴 × 10−21 

46. ඔබට 600 ppm සුකක්රෝස් ද්රාවනයකින් 500 mL ක් සපයා ඇත. කමම ද්රාවනකයන් කකාපමණ පරිමාවක          

0.15 g සුක්කරෝස් ප්රමාණයක් අඩාංගු කේද්?               

(a) 100 mL                     (b) 150 mL                    (c) 200 mL                      (d) 250 mL                  (e) 300 mL  

 

47. සාර්වත්ර වායු නියතය සාමානයකයන් 8.314 J mol-1K-1 කටස සටකනු ටැකේ. පහත සඳහන් ඒකකවලින් 

කුමක් සාර්වත්ර වායු නියතය සඳහා එකම අගය (i.e. 8.314) ටබා කද්යිද්? 

 

(a) atm cm3 mol-1K-1 

(b) Pa cm3 mol-1K-1 

(c) Pa m3 mol-1K-1 

(d) kg m2 s-1 mol-1K-1  

(e) kg m s-2 mol-1K-1 
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48. සපයා ඇති 0.60 M KHCO3 ද්රාවනයකින්, 3.0 % (w/v) ජලීය KHCO3 ද්රාවණකයන් 1 L ක් සකසා ගන්නා 

ආකාරය ිළිතබඳව පහත දී ඇති ප්රකාශ අුරකරන් නිවැරදි ප්රකාශය කතෝරන්න. (KHCO3 හි මවුලික 

ස්කන්ධය 100 g/mol කේ.)  
 

(a) KHCO3 ද්රාවණකයන් 100 mL ක් 1 L පරිමාමිතික ප්ටාස්කුවකට ද්මා, 1 L සටකුණ කතක් 

ජටකයන් ිළරවීම. 

(b)  KHCO3 ද්රාවණකයන් 250 mL ක් 1 L පරිමාමිතික ප්ටාස්කුවකට ද්මා, 1 L සටකුණ කතක් 

ජටකයන්      ිළරවීම. 

(c)  KHCO3 ද්රාවණකයන් 300 mL ක් 1 L පරිමාමිතික ප්ටාස්කුවකට ද්මා, 1 L සටකුණ කතක් 

ජටකයන් ිළරවීම. 

(d) KHCO3 ද්රාවණකයන් 450 mL ක් 1 L පරිමාමිතික ප්ටාස්කුවකට ද්මා, 1 L සටකුණ කතක් 

ජටකයන් ිළරවීම. 

(e) KHCO3 ද්රාවණකයන් 500 mL ක් 1 L පරිමාමිතික ප්ටාස්කුවකට ද්මා, 1 L සටකුණ කතක් 

ජටකයන් ිළරවීම. 
 

49. පරමාණුක හයිඩ්රජන් විකමෝචන වර්ණාවලිකේ විකමෝචනය 

වන තරාංග ආයාමයන්හි අගයන් ගණනය කිරීම සඳහා 

පහත ද්ැක්කවන රිඩබර්ග ූත්රය භාවිතා කට හැකිය.   

𝑓 = 𝑅 (
1

𝑛1
2  −

1

𝑛2
2 ) 

 

R යනු රිඩබර්ග නියතය වන අතර, n1 සහ n2 ප්රධාන 

ක්කවාන්ටම් අාංක කේ (n2 > n1). විකමෝචන සාංඛ්යාතය f මගින් 

නිරූපණය කරයි. ටයිමාන්, බාමර් සහ පාෂන් කේණි වට පළමු 

කර්ඛ්ා අතර සාංඛ්යාතයන්කග අනුපාතය කුමක් විය හැකිද්? 

        කමම කේණි ුරන පහත ශක්ති සටහකනහි ද්ක්වා ඇත.  
 

(a) 1/2:1/6:1/12  

(b) 1/2:1/3:1/4 

(c) 3/4:5/36:7/144 

(d) 2/3:8/56:3/88 

(e) 1:14:19 

 

50. විකිරණ අපකිරණය කිරීකම් (විසුු වා හැරීකම්) හැකියාව විකේද්න බටය කටස හුනන්වනු ටැකේ. 

ප්රකාශ වර්ණාවලීමාණයක විකේද්න බටය 𝑅 =
𝜆

𝛥𝜆
 යන ූත්රකයන් ද්ැක්විය හැකිය. R= විකේද්න බටය,  

𝜆= විකේද්නය කට කර්ඛ්ා අතර මධයනය තරාංග ආයාමය සහ  𝛥𝜆 = කර්ඛ්ා කද්ක අතර තරාංග ආයාම 

කවනස කේ. 600.1 nm හිදී ඇතිවන අවකශෝෂණ කටාපකයන් (absorption band)  ඇතිවන බාධකය 

මගහැර 599.9 nm හිදී අවකශෝෂණ කටාපය ටබා ගැනීමට නම් ඒකවර්ණකරය (monochromator) හි 

විකේද්නය කකාපමණ විය යුුරද්? 

 

(a) 2800                          (b) 3000                       (c) 6000                           (d) 300                (e) 1500 
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B දකාටස 

 

ප්රශ්නණ අාංක 1 

1) ආම්ලික මාධයකේදී KMnO4 මගින් එතකනෝල් (CH3CH2OH) එතකනායික් අම්ටය (CH3COOH) බවට 

ඔක්සිකරණය කට හැකිය. කමම ප්රතිියාව සිදු වන විට MnO4
- අයන, Mn2+ බවට ඔක්සිහරණය 

කේ. 

(a) අර්ධ සමීකරණ භාවිතා කර ුරලිත රසායනික ප්රතිියාව කසායන්න. 

 

 

 

 

 

 

(b) 0.08 M KMnO4 ද්රාවණයක 10.00 mL සමග සම්පුර්ණකයන්  ප්රතිියා කිරීමට අවශය වන 

40% (v/v) එතකනෝල් ද්රාවණකේ පරිමාව ගණනය කරන්න. ( එතකනෝල් හි ඝනත්තවය සහ 

මවුලික ස්කන්ධය ිළලිකවලින් 0.80 g/mL සහ 46.0 g/mol ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) කමම ගණනය කිරීම සද්හා ඔබ කයාද්ගත්ත උපකල්පන කවකර්ද්? 

 

 

  

 

Index Number …………………….. 
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ප්රශ්නණ අාංක 2 

(I) VSEPR නියමය කයාද්ාගනිමින් පහත සඳහන් අණු වට හැඩය නිර්ණය කර ඒවාකේ ලුවිස් වුහය 

අද්ාට කකාටුව ුරට අඳින්න. එම අණු වට ධ්රැවීයතාවයද් නිර්ණය කරන්න. (ධ්රැවීය කහෝ නිර්ධ්රැවීය 

බව) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(II) ඉහට අභයාවකාශකේ ඇති අණු කසායාගැනීමට කර්ඩිකයෝ අන්වීක්ෂ තාරකා විද්යාඥයන් විසින් 

භාවිතා කරයි. කමකස් අවකාශකේ ියාකාරී ප්රකද්දශවලින් කසායාගන්නා ටද් කබාකහෝ අණු කර්ීයය 

(linear) හැඩයක් ගනී. HC7N යනු එකස් කසායාගත්ත විශාටම අණු අතරින් එකක් කේ. කමම අණුකේ 

වුහය කකාටුව ුරට අඳින්න. 
  

XeF2 SnCl2 

TeCl4 IF5 

හැඩය:  ……………………………. 

ධ්රැවීයතාව:  ………………………………………. 

 

හැඩය:  ……………………………. 

ධ්රැවීයතාව:  ………………………………………. 

 

හැඩය:  ……………………………. 

ධ්රැවීයතාව:  ………………………………………. 

 

හැඩය:  ……………………………. 

ධ්රැවීයතාව:  ………………………………………. 
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ප්රශ්නණ අාංක 3  

 

(I) ඇල්කක්න, ඇල්කීන සහ ඇල්කකාකහාට යනු කාබනික සාංකයෝගයන්කග කවනස් ස්වාධීන සද්ෘශ 

ුරනකි. ඇල්කක්න, ඇල්කයින සහ ඇල්කකාකහාට කිහිපයක වුහයන් පහත (A-F) ද්ක්වා ඇත. 

 

 
 

 

(a) කම්වා අුරරින් සාංතෘප්ත (saturated) හයිකඩ්රාකාබන වන්කන් කුමන සාංකයෝග කද්කද්? 
 
 
 

(b) කමම සාංකයෝගවලින් හයිකඩ්රාකාබන කනාවන ඒවා කවරක්ද්? 

 

 

 

 

(c) එකම අණුක ූත්රය සහ එකම කාබන් සැකිල්ට පැවතියද් ියාකාරී කාණ්ඩකේ ිළහිටීම 

කවනස්වීම මගින් වුහ ූත්ර ටැබීකම් සාංසිද්දධිය ස්ථාන සමාවයවිකතාව නම් කේ. 

i. ඉහත සාංකයෝග අතරින් ස්ථාන සමාවයවිකතාව කපන්වන වුහ කද්ක කමානවාද්?  
 

 

 

ii. C5H11Br ට පැවතිය හැකි ස්ථාන සමාවයවිකතා පහක් ඇඳ ද්ක්වන්න. 
 

  

 

Index Number …………………….. 
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(d) එකම අණුක ූත්රය සහ එකම වුහ ූත්රය පැවතියද් ත්රිමාන අවකාශකේ බන්ධන  දිශාගත වී ඇති 

ආකාරය කවනස් වීම මඟින් ත්රිමාන සමාවයවික ටැකේ. උද්ාහරණයක් කටස 1,2-

ඩයිකමතිල්සයික්කටෝකහක්කස්න (1,2-dimethylcyclohexane) සඳහා ත්රිමාන සමාවයවික කද්කක් පවතී. 

(සැටකිය යුුර: කමතිල් කාණ්ඩ බන්ධනය වී ඇති කාබන් පරමාණු 1,2 සාංඛ්යා මගින් ද්ක්වා ඇත.)      
 
 

1,2-ඩයිකමතිල්සයික්කටෝකහක්කස්න සඳහා පහත ද්ක්වා ඇති ත්රිමාන සමාවයවික කද්ක පැවතිය 

හැක. සමාවයවික (I) හි කමතිල් කාණ්ඩ කද්ක එකම දිශාකේද් සමාවයවික (II) හි කමතිල් කාණ්ඩ 

කද්ක එකිකනකට ප්රතිවිු ද්දධ දිශාකේද් පවතී. තටකයන් පහළට කයාමු වී ඇති කාණ්ඩ (  ) 

මගින් ද් තටකයන් උඩට කයාමු වී ඇති කාණ්ඩ (  ) මගින් ද් කපන්නුම් කරයි. 
 
 

 
 
 

1,3-ඩයික්කටෝකරාසයික්කටෝකහක්කස්න සඳහා පැවතිය හැකි සියලුම ත්රිමාන සමාවයවික ඇඳ 

කපන්වන්න.  


