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විශ ේෂ ඇගයීම - රසායන විද්යාව 

 

 

 

වුහගතගර රානා 

01. )A)  පිළිතුරු සපයන්න. 

1. හයිඩ්රජනන් පරමාණුවල ඉලලක්ට්ලරෝන   n =4  සිට n =1 පැනීලේදී විලමෝචනය වන වර්ණාවලී ලර්ඛා ගණන 

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

2. C, N, Si, P  සැලකූවිට විද්යුත් ස සතණවාව වැඩිවීලේ අනුපිළිලවල ....................... 

3. F-F, Cl-Cl, Br-Br බන්ධන විඝටන එන්වැල්පපිය වැඩිවීලේ අනුපිළිලවල ................................. 

4. SO3, SO3
2-,   SO4

2-,    හි  S—O  බන්ධන දිග වැඩිවන පිළිලවල ........................................ 

5. Al3+ , Ba2+ , Mg2+,,  Na+ , අවරින් ඉහළම ධ්රැවිණරණ බලය ි අ අයනය වනුලේ...............................                                           

6. HCO2  H, (H2 N)2  CO, HCHO, CH3 CHO  අවරින් sp3  මුහුේණරණය ූ C  පරමාණු අඩංගු සංලයෝග/ය 

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

7. Al2O3, Fe2O3,  CuO, PbO2 අවරින්  සා. HCl  සමග ප්ර අ්රියා ූ විට ක්ට්ලලෝන්න් ලබාලද්යන සංලයෝගය / සංලයෝග 

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

8. රත් ස ණල විට ඝන ල ේෂ ඉ අරි ලනාවී විලයෝජනනය වන ණාබලන්ටයකි- ............................. 

9. පීඩනය වැඩි කින්ලමන් වායුවක්ට් ද්රව ණළ හැකි ඉහළම ෂෂේණත් සවය හුනන්වන නම 

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

10.  Be2+ , Mg2+, Ca2+, Sr2+ , Ba2+ සැලකූ විට සේමව ජනලීණරණ එන්නැල්පපිය වැඩිවීලේ අනුපිළිලවල     

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

b)      [SO3 NHNO2 ]—    අයනලේ    සැකිල්පල පහව ද්යැක්ට්ලේ. 

                    O       H       O 

             O—S(a)—N(b)—N(c)—O  

                    O 

1. ඉහව අයනය සඳහා වඩාත් ස පිළිගව හැකි ලුවිසේ වුහය අන්න්න. 

 

 

 

 

 

2. ඉහව අයනය සඳහා )1) හි වුහය හැර ලවනත් ස සේප්රයුක්ට්ව වුහ ක ක්ට් අන්න්න. 

 

 

 

 

3. ඉහව )1) හි වුහය ිරිරින් පහව පහව වගුව සේූර්ණ ණරන්න. 

   S  වටා (a)    N (b)     වටා  N (c)   වටා 
ඉලලක්ට්ලරෝන යුගල ජනයාමිති අණය    
මුහුේණරණය    
හැඩය    
ආසන්න බන්ධන  ලණෝණය    
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C. පහව වගුලේ ි අ එක්ට් එක්ට්  ද්රවය   ලේ අඩංගු ප්රාථමිමිතිණ අන්වර් ්රියා, විතවි අයිණ අන්වර්    ්රියා හුනනාලගන නේ 

ණරන්න 

ද්රවය ප්රාථමිමිතිණ අන්වර් ්රියාව විතවි අයිණ අන්වර් ්රියාව 

අයිසේ   

SiO2   

HF ද්රව   

MgS ඝන   

Li3N  ඝන   

CI2   වායු   

)ප්රාථමිමිතිණ අ.්රි. - අයනිණ/ ධ්රැවීය සහසංයුජන/ නිර්ධ්රැවීය සහසංයුජන/ලලෝහණ) 

විතවි අයිණ අ.්රි. - විතවි ධ්රැව- විතවී ධ්රැව/ H බන්ධන/ ලන්ඩන්බල/ලේරිව විතවීධ්රැව- අයන) 

02. a) X  නේ S  ලගානුලේ මූල ද්රවයයක්ට් සාද්යන ලද්ය අවර්ණ ඝන සේ ටිකණයක්ට්  ) Y)  රත් ස ණල විට p  හා q වායුමය  ල ලද්යණක්ට් 

හා R  නේ අවක්ට්ලෂේපය ලද්යමිතින් විලයෝජනනය ලේ.  X  මූලද්රවය හුමාලය සමග ප්ර අ්රියා  ණර R  ලය හා S නේ  වායුව ලබා 

දුනි.  X වාවලේ ද්යහනය ණළ විට ද්ය R  හා T  නේ ඝන සංලයෝග ලද්යණක්ට් සෑදුනි.  T, ද්රව ජනලය සමග ප්ර අ්රියා ණර  අවර්ණ U  

වායුව පිටණරයි.  Y ලහාන්න් ජනලලේ දිය වන අවර, Al කුඩු සහ NaOH  ි අ විට ලමම ද්රාවණලයන්  U වායුව ලැබුණි. X, 

බන්සන් ද්යැල්පලට වර්ණයක්ට් ලබා ලනාදුනි. 
 

1. X , Y   හුනනාගන්න. 
X =....................................................................   Y = .............................................................................. 

2. P, Q, S, T  හා U   හුනනාගන්න 
P=...........................................  Q = ........................................   S = ................................................................ 

T = ...................................................  U = .................................................. 
3. සියළු ප්ර අ්රියා සඳහා තුතව සමීණරණ තයන්න 

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

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

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

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

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

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

4. U වායුව හුනනාගැනීමට පන්ක්ට්ෂණයක්ට් තයන්න. 
.......................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

 

5. R  ජනලය සමග පිරියේ ණළ විට සෑලද්යන සංලයෝගය/සංලයෝග තයන්න. 

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

.......................................................................................................................................................................... 
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6. Y  හි ිනායනය හුනනා ගැනීම සඳහා ලමහි සඳහන් ණර නැ අ පන්ක්ට්ෂණයක්ට් තයන්න. එය සිදු ණරන ආණාරයද්ය 

ලණටිකලයන් සඳහන් ණරන්න. 
.......................................................................................................................................................................... 

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

 

b) පහව සඳහන් ගැලීේ සටහලනහි සඳහන් සංලක්ට්ව පහව පරිදි විසේවර ණර ිව. 

 A →   P  ලගානුලේ මූලද්රවයයකි 

  →    ඝන සංලයෝග 

  →    වායු 

  →    ජනලීය ද්රාවණ 

 

 

 

                                                                                              රිදු  
                                                                                            ලජනලටිකනීමය 
 

 

1. H සිට J  ද්යක්ට්වා ූ සංලයෝග වල රසායනිණ සූත්ර තයන්න. 

A = ........................  B = .........................  C = ............................  D = .............................. 

E = ........................  F = .........................  G = ............................  H = .............................. 

I = .........................  J = .......................... 

2. සෑම පියවරණටම අද්යාල තුතව සමීණරණ තයන්න. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

A 

B 

C 
G 

D 

E 

    F 

 H2O 
  I 

F 

   J 
H 
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3. A  හි  ප්රලයෝජනනයක්ට් තයන්න. 

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

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

 

 

3. )a)  පහව සඳහන් වගන් අ නිවැරදි නේ ) √) ද්ය වැරදි නේ )X)  ලකුණ ද්ය ලයාද්යන්න. 

1. සේමව වත් සව යටලත් ස දී ඝන ලසෝඩියේ වල ඌර්ධවපානන එන්නැල්පපිය සේමව වත් සත් සව  යටලත් ස ලසෝඩියේ 

වාෂේපීණරණලේ එන්නැල්පපියට සමාන ලේ.  )          ) 

2. සේමව වත් සව යටලත් සදී ක්ට්ලලෝන්න් වායුලේ බන්ධන විඝටන එන්නැල්පපිය සේමව වත් සත් සව යටලත් සදී ක්ට්ලලෝන්න් වායුලේ 

පරමාණුණරණ එන්නැල්පපිය ලමන් ලද්යගුණයකි        )          ) 

3. එන්ලරාපිය එන්නැල්පපිය හා බ්ස්සේ  ක්ට් අය විත් ස අ ගුණ ලේ.       )          ) 

ක. සේමව වත් සත් සව යටලත් සදී ප්ර අ්රියාවණ එන්ලරාපි විපර්යාසය එය සිදුවන පියවර සංඛයාලවන් සේවායන්ව ලේ.    )          ) 

5. ඒණතව පවිතධ අයක්ට් තුළ යේ සංසිවිතියක්ට් සිදුවීලේදී  පරිසරය සමග  ක්ට් අ හුවමාරුවක්ට් සිදු ලනාලේ.       )          ) 

6. නියව පීඩනයණදී සිදුවන සංසිවිතීන් වලදී වි ේවලේ  ක්ට් අය සංසේත අණ ලේ.      )          ) 

7. ලද්යන ලද්ය ෂෂේණත් සවයණදී හා පීඩනයණදී  ∆𝐺 < 𝑂 නේ ප්ර අ්රියාව සලණනු ලබන දි ාවට සේවයංසිවිතධ ලේ.        )          ) 

8. එන්ලරාපිලේ ධන ලවනසක්ට් සිදු ණරමිතින් සිදු වන ඕනෑම ප්ර අ්රියාවක්ට් සේවයංසිවිතධ ලේ.   )          ) 

9. S ලගානුලේ මූල ද්රවය සාද්යන අයනිණ සංලයෝග වල ෂත් සපාද්යන එන්නැල්පපිය සෑම විටම වාපද්යායණ ලේ.          )          ) 

10. වායුවණ ද්රාවණ එන්නැල්පපිය සෑම විටම වාප ද්යායණ  ලේ.         )          ) 

 

 

b)   MX  නේ ඝන අයනිණ සංලයෝගය 30 C0  ෂෂේණත් සවලේදී හා 1 atm  පිඩනලේදී ජනලලේ දියවිලමන්        1mol dm -3  ජනලීය 

ද්රාවණයක්ට් සෑදීමට අද්යාල එන්නැල්පපි විපර්යාසය ගණනය කින්ම සඳහා පහව සඳහන් පන්ක්ට්ෂණය සිදු ණරයි. 

  MX ඝනලයන්  0.1mol  ලගන ප්ලාසේටිකක්ට් භාජනනයක්ට් තුළ 30 0C ෂෂේණත් සවලේ පව අන ජනලය  100 cm3    තුළ පහව සඳහන්  පරිදි 

ණැලරි මිතිටරය තුළදි සේූර්ණලයන් දිය ණරයි. 

පියන 

        

 

 

 

 

 

ෂෂේණත් සවමානලේ පාඨාංණය 29 C0    ද්යක්ට්වා පහළ වැටිකනි. ද්රාවනලේ විෂ්ෂේඨ වාප ධාරිවාව          4.2 Jg-1 K-1 සහ 

ද්රාවනලේ ඝනත් සවය  1gcm-3  ලලස  සලණන්න. ඝනය, ජනලලේ දිය වීලේදී වාපහානියක්ට් සිදු ලනාවන බව ෂපණල්පපනය 

ණරන්න. 

 

 

 

 

ෂෂේණත් සව මානය 

මන්වය 

ප්ලාසේටිකක්ට් භාජනනය 

      පියන 
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 1.  MX ඝනය දියවීලේදී පරිසරය සමග සිදුවන වාප හුවමාරුව ගණනය ණරන්න. 

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

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

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

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

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

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

 

2.   MX ඝනය දියවීලේදී සිදුවන එන්නැල්පපි විපර්යාසය වාප ද්යායණද්ය වාප අවල ෝෂණද්ය යන්න සඳහන් ණර ඒ සඳහා  
      ලහේතු ද්යක්ට්වන්න. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 3.   MX ඝනය දියවිමට  )ෂෂේණත් සවය 30C0  හා l atm ණ පීඩනලේ දී) අද්යාලව ද්රාවණ එන්නැල්පපිය  ගණනය ණරන්න. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ක. ගණනලේ දී  ඔබ භාවිවා ණළ වවත් ස ෂපණල්පපනයක්ට් සඳහන් ණරන්න. 

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

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

5.MX  ඝනය ජනලලේ දියවිම සද්යහා ෂෂේණත් සවය වැඩි කින්ම හිවණරද්ය අහිවණරද්ය යන්න ලහේතු ද්යක්ට්වමිතින් පැහැදිත ණරන්න. 

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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 C). ඝන අයඩීන් වල සේමව වත් සව යටලත් ස ඌර්ධවපාවන එන්නැල්පපිය = X   kJ mol-1  

      සේමව වත් සව යටලත් ස  I2  (g)වල බන්ධන විඝටන එන්නැල්පපිය = Y   kj mol-1 

1)  ½ I2 (S)                   I(g)  යන විපර්යාසයට අද්යාල එන්නැල්පපි විපර්යාසය ගණනය ණරන්න. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 2.   ∆𝐻0  සඳහා අර්ථමි ද්යැක්ට්වීමත් ස ඉදිරිපත් ස ණර ඒ සඳහා භාවිවා ණරන නේ සඳහන් ණරන්න. 

 

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

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

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

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

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

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

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

12 ශරේණිය 

විශ ේෂ ඇගයීම - රසායන විද්යාව 

රානා 

ක. a).  i ඝන ද්රව හා වායු වල  ගුණ, ගුණාත් සමණව සන්සන්ද්යනය පහව ණරුණු ඔසේලසේ සිදු ණරන්න. 

 a. හැඩය  

 b. පරිමාව 

 c.  ඝනත් සවය 

 d.  සේපීඩයවාව 

  b).  ක00k  දී පරිමාව 8.314dm3  වන ද්යතඩ බුනනණ C3H8  හා C2H4 වායු මිතිශ්රව ිව. බුනලන් පීඩනය     

         8⨯105Pa  ලේ. (C = 12, H = 1 ) 

i. ආරේභණ වායුමිතිශ්රණලේ C2H4 හි මවුල භාගය කුමක්ට්ද්ය? 

ii.  C2H4 හි ආංෂ්ණ පීඩනය  ලසායන්න. 

iii. ඉහව  ගණනයන්හිදී ලයාද්යා ගන්නා  ෂපණල්පපන සඳහන් ණරන්න. 

iv. වායු අණුවල ලේගය රඳාපව අන  සාධන ලද්යණක්ට් සඳහන් ණර, පරිූර්ණ වායු  සමීණරනය හා චාලණ සමීණරණය 

ිරිරින්  ලේගය එම සාධණ මව රඳාපව අන බව ලපන්වීමට සමීණරනයක්ට් වුත් සපන්න ණරන්න. 

v. ඉහව (iv) හි වුපන්න ණර සමීණරණය භාවිවලයන් වර්ග මධයනය මුලලේගය සඳහා ප්රණා නයක්ට් ලගන එය 

භාවිවලයන් ඉහව වායු මිතිශ්රණලේ C2H4 හා C2H6 වායුවල වර්ග මධය මූල ලේගය ලසායන්න. 

vi. ක00 K දී ලමම වායු ලද්යලණහි ලේග වයාප් අය ප්රසේථමිාරගව ණරන්න. 

vii. ෂෂේණත් සවය ලද්යගුණයකින් අඩු ණලල්ප නේ ඉහව වායු මිතිශ්රනලයහි අඩංගු වායු ලද්යණ හි ලේග වයාප් අය ඉහව 

සටහලන්ම අන්න්න. 

viii. පරිූර්ණ වායුවක්ට් සමග සන්සන්ද්යනය ණල විට ඉහව වායුන්හි ක00 K ෂෂේණත් සවලේදී සේපීඩයවා සාධණය විචලනය 

වන අයුරු ද්යක්ට්වන්න. 

  ∆H0 
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05. a).    SO2  සහ SO3 යන සංලයෝග සේබන්ධව පහව සඳහන් ප්ර ේනවලට පිළිතුරු සපයන්න. 

i. එක්ට් එක්ට් අනුලවහි හැඩය අලපෝහනය ණරන්න. 

ii. SO2 සහ SO3 වල ි අ S =O බන්ධන අතුරින්  විඝටනය වඩා පහරි වන්ලන් කුමන සංලයෝගලේ ද්යැයි සල්පෆර්වල විද්යුත් ස 

සතණවාව භාවිවා ණරමිතින් පහද්යන්න. 

iii. ඉහව සඳහන් සල්පෆර්වල ඔක්ට්සයිඩ් ලද්යලණහි ආේතණවාව ලහේතු ද්යක්ට්වමිතින් සසඳන්න. 

b). පහව සඳහන් වාපග අණ ද්යත් සව භාවිවලයන් XY නේ අයනිණ සංලයෝගලේ ද්යැතස  ක්ට් අය T ෂෂේණත් සවයට හා P  පීඩනයට 

අද්යාළව ගණනය ණරන්න. සියළුම වාපගනිණ ද්යත් සව T ෂෂේණත් සවයට හා P  පීඩනයට අද්යාළව ලබා දී ිව. 

 X(s)    X(g)         ∆𝐻1   =  155.2  kJ mol-1 

 Y2(g)     2Y(g)         ∆𝐻2   =  15 0 .6  kJ mol-1 

 X(g)    X+
(g) + e         ∆𝐻3   =  520   kJ mol-1 

 Y(g)  + e        Y—
(g)          ∆𝐻4   =  - 328   kJ mol-1 

 2X(5) +   Y2 (g)                 2X Y (s)            ∆𝐻5   =  - 1188.2    kJ mol-1 

 

C). අසංශුවිතධ  𝐹𝑒2+ ලවනයකින් 10 g  ජනලලේ දියණර ද්රාවණ 200 𝑐𝑚3 සාද්යා ගනී. ලේ ද්රාවණලයන් 20𝑐𝑚3  ලගන H2SO4 

අේලලයන් ආේතණ ණර 0.03 mol dm-3 , KMnO4  ද්රාවනයකින් මබ්න් අනුමාපනය කින්ලේදී සේතර ලරෝස පැහැයක්ට් ි අවීම සඳහා 

KMnO4  ද්රාවණලයන් 25𝑐𝑚3 වැයවිය.      ) S =32, O = 16, Fe = 56)  

I. ආේතණ MnO4
—

  අයන හා  𝐹𝑒2+ අගය අවර ප්ර අ්රියාව සඳහා තුතව අයනිණ සමීණරණය තයන්න. 

II. MnO -4   අයන 1 mol  සමග ප්ර අ්රියා  වීමට   𝐹𝑒2+අයන මවුල කීයක්ට් අව ය ද්ය ? 

III. 0.03 mol dm-3  KMnO4 25𝑐𝑚3  ක්ට් සමග ප්ර අ්රියා  වීමට 𝐹𝑒2+අයන මවුල සංඛයාව කීයද්ය ? 

IV. මුල්ප ද්රාවණලේ 200𝑐𝑚3  හා  අඩංගු  𝐹𝑒2+මවුල සංඛයාව ලණාපමණ ද්ය? 

V.  𝐹𝑒2+ලවණලේ සේණන්ධ ප්ර අ වය ලණාපමණ ද්ය? 

 

d).  27 ℃   දී පහව ප්ර අ්රියාව සලණන්න 

PQ(s)  P(l) + Q(g) 

            27 ℃   දී  ∆𝐻f
0  හා S0  සඳහා පහව ද්යත් සව දී ිව. 

                                      ∆𝐻f
0  / kJ mol-1  S0 / Jk-1mol-1 

                    PQ(s)  - 1106          100 

 P(l)   - 480          60 

 Q(g)      - 420          200   

 

I. 27 ℃ දී ප්ර අ්රියාව සේවයංසිවිති ලනාවන බව ඉහව වාපගනිණ ද්යත් සව භාවිවලයන් රෝලරෝණථමිනය ණරන්න 

II. 𝑇 ℃ ෂෂේණත් සවලේදී ඉහව ප්ර අ්රියාව සේවයංසිවිතධ ලේ. T  ෂෂේණත් සවය ගණනය ණරන්න. 

III. ඉහව )ii) ගණනලේ දී ඔබ සිදු ණරන ෂපණල්පපන ලමානවාද්ය ? 

 

 



AL/2020/RCG(EDU) 

 Assignment for Vacation -2020 

 
 

 

IV. 𝑇 ℃ වලට වඩා ඉහළ ෂෂේණත් සවලදී ප්ර අ්රියාව සේබන්ධලයන් රෝලරෝණවනය ණළ හැක්ට්ලක්ට් ලමානවා ද්ය? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 06. a) A මුල ද්රවය මබ්න් සාද්යනු ලබන සංලයෝග මිතිශ්රණයණ ි අ ිනායන සහ ණැටායන හුනනා ගැනීමට සිදු ණරන ලද්ය පරික්ට්ෂණ   
               කිහිපයක්ට් සහ ඒවා ලද්ය නින්ක්ට්ෂණ  ඉහව වගුලේ ද්යක්ට්වා ිව.  මිතිශ්රණලේ ිනායන තුනක්ට් හා එක්ට් ණැටායනයක්ට් ිව.  
 

i. මිතිශ්රණලේ ූ ලවන තුන තයන්න. 
ii. පන්ක්ට්ෂණ  අංණ 1,2,3 හා ක සඳහා ූ පන්ක්ට්ෂණ වලට අද්යාල නින්ක්ට්ෂණ ලැබීම ද්යැක්ට්වීමට තුතව  රසායනිණ සමීණරණ 

තයන්න. 

iii. (A1)  වායුව හුනනා ගැනීම සඳහා පන්ක්ට්ෂණයක්ට් සඳහන් ණර විසේවර ණරන්න. 

iv. H2S   හා A1  වායුව අවර සිදුවන ප්ර අ්රියාව සඳහා තුතව රසායනිණ සමීණරණයක්ට් තයන්න. 

v. ඉහව  iv ලණාටලසහි ද්යැක්ට්ලවන ප්ර අ්රියාව මබ්න් සෑලද්යන එක්ට්  ලයක්ට්  සේවාභාවිණව පව අන ආණාරය තයන්න. 

b)    Fe3O4 (FeO.Fe2O3) /   Fe2O3 ලවනත් ස ෂද්යාසීන අපද්රවය අඩංගු ඛණිජනයණ Fe3O4 හා Fe2O3 ප්ර අ ව ලසවීම  සඳහා පර්ලේෂණ 

ණණ්ඩායමක්ට් විසින් පහව ්රියා පිතලවල ලයාද්යා ගන්නා ලදි. 

ක්රියා පිලිශවල 01 
ඛණිජනලයන් 5g ක්ට් සාන්ද්ර සල්පපියුරික්ට් අේලය අවම ප්රමාණයණ දියණර මුළු පරිමාව 250cm3  වනලවක්ට් ආස්රැව ජනලය ද්යමා 

ද්රාවණයක්ට් සාද්යා ගන්නා ලදී. එම ද්රාවණලයන් 25.00cm3  අනුමාපන ප්ලාසේකුවණට ලගන 0.001mol dm-3  , KMnO4  ද්රාවණයක්ට් 

සමග අනුමාපනය ණරන ලදී. බියුලරට්ටු පාඨාංණය 10.00cm3  විය. 

ක්රියා පිවෙශවල 02 
ඉහව ) ්රියා පිතලවල 01 හි) සාද්යාගත් ස ද්රාවණලයන් වවත් ස 25.00cm3 ණ පරිමාවක්ට් ලගන ඒ තුළින් H2S  වායුව ලබාලහෝ ලේලාවක්ට් 

බුබුලනය ණරන ලදී. එවිට ලැබුණු අවක්ට්ලෂේපය  ලපරා ලවන් ණර වාවලේ වදින් රත් සණල විට පිටවු වායුව සේරෝර්ණලයන්ම 

0.01mol dm-3   වු KMnO4  50cm3 තුළට අවල ෝෂණය ණරවන ලදී.  

ක්රියා පිවෙශවල 0  

්රියා පිළිලවල 2 න් ලැබුණු 50cm3 ක්ට් ූ KMnO4 ද්රාවණය ලබාලහෝ ලේලාවක්ට්  නැටවිලමන් ද්රාවණය තුළ ඉ අරිව ි අ H2S 

සියල්පල ඉවත් ස ණරන ලදී. ඒම ද්රාවණය  අනුමාපන ප්ලාසේකුවණට ලගන  සාන්ද්රණය 0.1mol dm-3 ූ Fe3+ ද්රාවණයක්ට් සමග 

අනුමාපනය ණළ විට අන්ව ලක්ට්ෂලේදී බියුලරට්ටු පාඨාංණය 15.00cm3  විය.  

i. ්රියා පිතලවල 1 දි සිදුවන අනුමාපනලේදී සිදුවන ප්ර අ්රියාව සඳහා තුතව රසායනිණ සමිතිණරණයක්ට් තයන්න. 

ii. ්රියා පිතලවල 2 සඳහා පහව ්රියාවතන් වලදී සිදුවන ප්ර අ්රියා සඳහා තුතව රසායනිණ සමීණරණ තයන්න. 

I. ද්රාවණය තුළට  H2S  බුබුලනය කින්මට අද්යාලව, 

II. අවක්ට්ලෂේප වදින් රත් ස කින්ම ට අද්යාලව, 

III. පිටවන වායුව KMnO4  තුළට අවල ෝෂණය කින්මට අද්යාලව, 

iii. ඛණිජනලේ ූ  Fe3O4   ප්ර අ වය ලසායන්න. 

iv. ඛණිජනලේ ූ  Fe2O3 ප්ර අ වය ලසායන්න. 

v. ලමම ඛණිජනලේ 1 kg   කින් ලබාගව හැකි Fe  ප්ර අ වය ගණනය ණරන්න. (Fe = 56) 

පන්ක්ට්ෂණ අංණය පන්ක්ට්ෂණය නින්ක්ට්ෂණය 

1 

ඝණ මිතිශ්රණලේ ජනලලේ 
සේූර්ණලයන්ම දියණර ඉන් 

ලණාටසණට BaCl2  ද්රාවණයක්ට් 

එණතු ණරන ලදී 

රිදු අවක්ට්ල ේපයක්ට් (P1)    ලැබුණි 

2 
අවල ේෂය ලපරා ලැලබන 

ලපරණයට HCl එණතු ණරන ලදී. 
ණුණ ගඳක්ට් ි අ අවර්ණ වායුවක්ට්  

(A1)         පිටවිම. 

3 
පන්ක්ට්ෂණ අංණ 2 හිදී පිටවන වායුව 
H+/Cr2O7

2-   ද්රාවණයක්ට් තුළට 

බුබුලනය ණරන ලදී. 

ද්රාවණලේ විනිවිද්ය ලපලනන ලණාළ 

පැහැයක්ට් ලැබුණි.(S1) 

ක 
ඝන සංලයෝගලයන් ලණාටසණට 
HCl    එක්ට් ණරන ලදී. 

දුඹුරු පැහැ අ වායුවක්ට් පිටවීම.(A2) 

5 
ඝන සංලයෝගලයන් ලණාටසක්ට් HCl 
සමග මිතිශ්රණර  බන්සන් ද්යැල්පලට 
අල්පලන ලදී. 

බන්සන්  ද්යැල්පලට ලා ද්යේ පැහැ අ 
වර්ණයක්ට් ලැබුණි. 


