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(V). දහත (111) හි දක්ෙශ ති  ෙුහඹට සදශ  සණුව  එක් එක් භධය ඳහභශණු ෙටශ ජ්යශමිතිි කා විහිමටභ 

වඳ් ෙන සණුකා හැඩඹ සන්් න. එක් එක්  භධය ඳහභශණු ෙටශ ති  ඵ් ධනඹ්  හි වකා බෙ  සගඹ  

දක්ේ න. 

 

 

 

 

 

        (C). ෙහහ්  ුලළ දක්ෙශ ති  ගුබඹ ආවහ හබඹ ෙන පිළිවෙ ට තකාස් කාහ් න. 

 1.  CO, CO2, CCl4, CH4 (කාශඵ්  හි විදුත් තෘබතශෙඹ) 

  ...................... < ....................... < .......................... < ......................... 

 11.  HF, HCl, HBr, HI  (සණුව   ් ඩ්  ඵ ෙ  ප්රඵ තශෙඹ) 

  ...................... < ....................... < .......................... < ......................... 

 111.  F2, Cl2, Br2, I2  ( ඵ් ධනෙ  ිරග) 

  ...................... < ....................... < .......................... < ......................... 

 

 (02). (A). A ඹනු p වග ණුෙට සඹත් මූ ද්රෙයඹකි. එඹ ක්ව  ීන්  ෙශයුෙ තභග තිර්  හත් කාළ විට P ඝන තංවඹ ගඹ 

 ැවේ. එඹ ෙශෂ්ඳ සෙස්ථශෙට ඳත්කාළ විට P හි සණුකා ස්කා් ධඹ වභ්  වදගුබඹක් සණුකා ස්කා් ධඹ 

තහිත Q තංවඹ ගඹ  ැවේ. A, තනුකා HCl තහ තනුකා NaOH තභග වෙන වෙනභ ප්රි ්රිඹශ කාහව විට R නම් 

ව එකාභ ෙශයුෙක් පිට ව . එහි මට පිලිවෙළි්  S හශ T ජ්ලීඹ ද්රශෙබ  ැවේ. ද්  S ජ්ලීඹ ද්රශෙබඹට තනුකා  

NaOH බංදුෙ ඵැගි්  එකාුල කාහන විට ඳළමුෙ සුදු වජ් ටිනීභඹ සෙක්වෂ්ඳඹ  ැබී, ෙැඩිපුහ NaOH එකාුල 

කාහන විට සෙර්බ T ද්රශෙබඹ  ැවේ.  

 1. A මූ ද්රෙය තහ P, Q, R, S, T ඹන තංවඹ ග හඳුනශග් න. 

  A - ....................................................................... P - .......................................................... 

  Q - ....................................................................... R - .......................................................... 

  S - ........................................................................ T - ........................................................... 

 11. P තහ Q ෙ  ෙුහ සන්් න.  

 

 

 

 

 

 

   P ෙ  ෙුහඹ       Q ෙ  ෙුහඹ 

 111. ඳහත තහ්  හතශඹනිකා ප්රි ්රිඹශ තහශ ුලළිත හතශඹනිකා තකරකාහබ ලිඹ් න. ( A තහශ ඔඵ දහත 

දැක්ව මූ  ද්රෙයව  නිඹභ හතශඹනිකා තංවක්තඹ බශවිතශ කාහ් න) 

  a). A, ක්ව  ීන්  ෙශයුෙ තභග 

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

  b). A, තනුකා HCl තභග 

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

  c). A, තනුකා NaOH තභග 

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

 1V.  A, සිහි් ෙ කු ව කාහ, ෙශතඹ ුලළ තිර්  හත් කාළ විට  ැබඹ හැකි ප්රධශන ප  / ඹ ලිඹ් න. 

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

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

 V.   S ජ්ලීඹ ද්රශෙබඹ ආම්ලිකා ව . ජ්  විච්වේදන ප්රි ්රිඹශ  තසුිය්  එඹ ඳැහැිරලි කාහ් න. 

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

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

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

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

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

  



3 
 

A 

B 

D 

C 

         (B). ඳහත දැක්වෙන තංවඹ ග තැ කිල් ට ග් න. 

  Na2S2O3 , NH4NO3 , NH4SCN , MgCO3 , BiCl3 

 (1). දහත දැක්වෙන තංවඹ ග තසුිය් , ඳහත දැක්වෙන ප්රශ්නන ෙ ට සදශ  තංවඹ ග / ඹ දිරියවඹ්  ති   

හිස් තැවනහි ලිඹ් න. 

  a). තනුකා HCl එකාුල කා  විට සවි තශෙඹක්  ඵශ වදන තංවඹ ගඹ - ................................................................... 

  b). ජ් ඹ එකාුල කා  විට කිිය ඳැහැඹක් වදන තංවඹ ගඹ - ........................................................................................ 

  c). හත් කා  විට ආම්ලිකා ෙශයුෙක් පිටෙන තංවඹ ගඹ - ........................................................................................... 

  d). ජ්ලීඹ Fe
3+
 සඹන ද්රශෙබඹක් තභග තද හුල ඳැහැඹක් වදන තංවඹ ගඹ - ..................................................... 

  e). හත් කා  විට උදශසීන ෙශයුෙක් පිටෙන තංවඹ ගඹ - .......................................................................................... 

 (11). දහත (1) හි මට දක්ෙන ප්රි ්රිඹශ ෙ ට සදශ  ුලළිත හතශඹන තකරකාහබ ලිඹ් න. 

  a). ............................................................................................................................................................................. 

  b). ............................................................................................................................................................................. 

  c). ............................................................................................................................................................................. 

  d). ............................................................................................................................................................................. 

  e). ............................................................................................................................................................................. 

 

(03).        A තහ B  නම් ජ්ලීඹ ද්රශෙබ 2ක් මිතිශ්ර කා  විට C තහ D නම් ජ් ව  ද්රශෙය ප  2ක් ප්රි ප  ව ත  ැවේ. 

කාශ ඹත් තභග A,B,C,D ඹන සිඹප තංවඹ ගෙ  තශ් ද්රබ වෙනස්ෙන ආකාශහඹ ඳහත ප්රස්තශහවඹ්  

වඳ් නුම් කාහයි. A ෙලි්  භවු  n1 තහ B ෙලි්  භවු  n2 ක් ඵැගි්  ිරඹ කාහ මුප ඳියභශෙ 100 cm
3
 ෙන වස් 

ආහම්බකා ජ්ලීඹ ද්රශෙබඹ තශදශ ගත් සතහ මිතිනිත්ුල 5කාට ඳසුෙ ද ඳියභශවෙහි වෙනතක් සිදු වන වින. 

ප්රි ්රිඹශෙ 25 
0
C උෂ්බත්ෙව  මට සිදුෙන ඵෙ ත කා් න. 

 

 තශ් ද්රබඹ 

 mol dm
—3 

    1 

                                   0.75 

 

      0.5 

 

                                   0.25 

 

       2    4         6         8         10  කාශ ඹ(මිතිනිත්ුල) 

 

 1). ඳළමු මිතිනිත්ුල 5 ුලළ මට A තහ B ෙ  ප්රි ්රිඹශෙට  ක්ව භවු  තංයශ වකා ඳභබ ද  

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

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

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

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

 11). ඳළමු මිතිනිත්ුල 5 ුලළ මට C තහ D ෙලි්  තීදුන භවු  තංයශ වකා ඳභබ ද  

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

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

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

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

 111). A තහ B ප්රි ්රිඹශවේ  C තහ D තීමටභට සදශ  ුලළිත තකරකාහබඹ A, B, C, D තසුිය්  ලිඹ් න. 

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

 1V). දහත (111)හි ඔඵ තහ්  කා  ුලළිත තකරකාහබඹ ට සනුරූඳ තභුලලිතතශ නිඹතඹ KC තහශ 

ප්රකාශ නඹක් ලිඹ් න. එහි සගඹ 25 
0
C ට සදශ ෙ ගබනඹ කාහ් න. 

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

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

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

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

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

       ......................................................................................................................................................................................... 
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 V).  25 

0
C මට දිරිය ප්රි ්රිඹශෙට සදශ ෙ ව ග නිඹතඹ Kf සගඹ 10.21 mol

—2
 dm

6
 min

—1
 ක් ව . එභ දිරිය 

ප්රි ්රිඹශව  ආහම්බකා සීරතශෙඹ වත ඹ් න. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 V1). ඳසු ප්රි ්රිඹශෙට සදශ  ව ග නිඹතඹ Kr ගබනඹ කාහ් න. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 V11). මිතිනිත්ුල 5කාට ඳසුෙ දිරිය හශ ඳසු ප්රි ්රිඹශෙ  ව ග වකා ඳභබ ව ද   

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

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

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

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

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

 V111). තභුලලිත ඳද්ධි ඹට, 25 
0
C මට A ෙලි්  භවු  0.05ක් එකාුල කා  ෙහශභ දිරිය තහ ඳසු ප්රි ්රිඹශෙ  

ව ග එවතක් ඳැෙි  තභුලලිතතශ ව ග තභග තත් න.  ට පිළිුලහ ව ග - කාශ  ප්රස්තශහඹක් තසුිය්  

ඳැහැිරලි කාහ් න. දහත (V11) හි ගබනඹ කා  ව ගඹ තහ A ෙලි්  භවු  0.05 ක් එකාුල කා  ඳසු ව ගඹ 

එභ ප්රස්තශහව  ඳැහැිරලිෙ දැක්විඹ යුුල ව . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

(04). (A). A, B, C ඹනු C6H12O සණුකා සත්රඹ තහිත තභශෙඹවිකා කාශඵනිකා තංවඹ ග 3කි. ඒ සිඹල් භ වේඩි ප්රි කාශහකාඹ 

තභග තැඹිලි/කාහ සෙක්වෂ්ඳඹක්  ඵශ වද්. A, B, C තංවඹ ග ක්ව භ් ත්  ඔක්සිහහබ ප්රි ්රිඹශෙට 

බශජ්නඹ කා  විට සණුකා සත්රඹ C6H14 තහිත එකාභ D තංවඹ ගඹ  ැවේ. A තහ B ප්රි රූඳ සෙඹෙ 

තභශෙඹවිකාතශෙඹ වඳ් ෙයි. A, B, C හි ස්ෙල්ඳඹ ඵැගි්  වගන ආම්ලිකා KMnO4 ද්රශෙබ සඩංගු ඳීනක්ෂබ 

න  3ක්  ුලළට වෙන වෙනභ එකාුල කාහ වත ව විට එභ ද්රශෙබඹ B හශ C නිතශ ඳභබක් සෙර්බ ව . එවිට 

B හශ C පිළිවෙලි්  E හශ F ඵෙට ඳත් ව .  



5 
 
 (1). A, B, C, D, E, Fෙ  ෙුහ ඳහත වකා ටු ුලළ සන්් න. 

 

 

 

 

 

 

 

(A)       (B)      (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (D)      (E)     (F) 

 

 (11). A,  2,4-DNP වහෙත් වේඩි ප්රි කාශහකාඹ තභග ප්රි ්රිඹශ කාහව විට  ැවඵන ප ව  ෙුහඹ සන්් න. 

 

 

 

 

 

 

 

 (111). A, B, C ඹන තංවඹ ග CH3MgBr තභග ප්රි ්රිඹශ කාහෙශ  ැවඵන ප  ආම්ලිකා ජ්  විච්වේදනඹ කා  විට 

පිළිවෙලි්  G, H, I  ැවේ. G, H, I හි ෙුහ ඳහත වකා ටු ුලළ සන්් න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (G)     (H)     (I) 

 

 (1V). G තහ H එකිවනකි්  වේ  කාහ හඳුනශ ගැනීභ තහශ ඳියක්ෂබඹක් තහ  ට  ැවඵන නිියක්ෂබ 

තහ්  කාහ් න. 

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

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

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

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

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

      

       (B). (1). ඳහත (1) සිට (6) වතක් මට ති  ප්රි ්රිඹකාඹ තහශ වදන  ද ප්රි කාශහකාඹ වඹූ  විට  ැවඵන ප්රධශන ප ඹ 

ලිඹශ,  ට සදශ  ප්රි ්රිඹශ ෙර්ගඹ ( නියුක්ලිවඹ ෆිලිකා ආවද් ඹ නම් SN ව ත ද, නියුක්ලිවඹ ෆිලිකා ආකා න 

නම් AN ව ත ද, දව ක්වර ෆිලිකා ආවද්  නම් SE ව ත ද, දව ක්වර ෆිලිකා ආකා න නම් AE ව ත ද, දෙත් 

වීවම් ප්රි ්රිඹශෙක් නම් E ව ත ද, වෙනත් ආකාශහව  ප්රි ්රිඹශෙක් නම් O ව ත ද) දිරියව  ති  හිස් 

තැ් ෙ  සදශ  ඳියිර ලිඹ් න. 
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  ප්රතික්රිය ය    ප්රතික ාර ය   ප්රධාාන ලකය   ප්රතික්රියා වග ය 

              CH3 

1.                CHCH2CH3   H
+
 / K2Cr2O7      

 

 

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

 

 

2. CH3CH = CH2   HCl   .......................  ........................... 

 

 

 

3.              C = O   HCN 

                                            H       .......................  ........................... 

 

 

           NO2 

 

4.                   තශ් ද්ර HNO3 / තශ් ද්ර H2SO4 .......................  ........................... 

 

 

 

 

5. CH3—CHCH2CH3   Ethanol / KOH  .......................  ........................... 

        Br  

  

 

           CH3 

6. CH3 – C – OH    HBr   .......................  .......................... 

              H 

             

(11). දහත (6) ප්රි ්රිඹශෙ තහශ ප්රි ්රිඹශ ඹශ් ත්රබඹක් දිරියඳත් කාහ් න. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ............................................................................................................................................................................................................................. 
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B ශ්ර ොටස - රානා 

ප්රශ්නන ශ්රද්  ට ඳභබක් පිළිුලරු තඳඹ් න. (එක් එක් ප්රශ්නනඹකාට කුණු  150්  ඵැගි්   ැවේ.) 

 

(05). (A). 25 
0
C  උෂ්බත්ෙඹට සදශ ෙ තශඳ හතශඹන දත්ත කීඳඹක් ඳහත දක්ෙශ තත. 

 C3H8(g) + 5 O2(g) → 3CO2(g) + 4 H2O(l)  ∆H
0

1 = --2219.9 kJ mol
—1   

 C(s)  +  O2(g)  →  CO2(g)     ∆H
0

2 = --393.5 kJ mol
—1

 

 ½ O2(g)  +  H2(g)  →  H2O(l)   ∆H
0

3 = --285.8 kJ mol
—1

 

 2C2H6(g)  +  7O2(g)  →  4CO2(g)  +  6H2O(l)  ∆H
0

4 = --3119.4 kJ mol
—1

 

 වභභ දත්ත තසුිය්  ඳහත ප්රශ්නන ෙ ට පිළිුලරු තඳඹ් න. 

 (1). C3H8(g) හි තම්භත උත්ඳශදන එ් තැල්පි සගඹ ගබනඹ කාහ් න. 

 (11). C2H6(g) ෙ  තම්භත උත්ඳශදන එ් තැල්පි සගඹ ගබනඹ කාහ් න. 

 (111). ද්රෙ ජ් ඹ 100g කා උෂ්බත්ෙඹ 25
0
C සිට 85

0
C දක්ෙශ දහළ නැංවීවම් මට ද්රෙ ජ් ඹ උහශ ග් නශ තශඳ 

ප්රභශබඹ ගබනඹ කාහ් න. 

 (1V).  a). C3H8(g) 

  b). C2H6(g)  ඹන හයිවර කාශඵන ද් ධනඹක් ව ත බශවිතශ කාහන විට දහත (111) හි දක්ෙශ ති  

ජ් ඹ ප්රභශබඹ හත් කිීනවම් මට පිටෙන CO2 ෙශයු ස්කා් ධඹ වෙන වෙනභ ගබනඹ කාහ් න. 

 (V). දහත (1V) හි ගබනඹ කිීනභ ඳදනම් කාහ ගනිමිති්  ෙඩශත් ඳියතහ හිතකාශකර ද් ධනඹ කුභක්  දැයි 

වේුල දක්ෙමිති්  ඳැහැිරලි කාහ් න. 

 

       (B).  ජ්ලීඹ ද්රශෙබඹකා ති  තංද්ද්ධ CH3COOH හි තශ් ද්රබඹ 2 mol dm
—3 

 ක් ව . වභභ ජ්ලීඹ ද්රශෙබඹට CH3COONa 

ද්රශෙබඹකි්  ඹම් ඳියභශෙක් එකාුල කා  විට CH3COOH හි තශවේක්ෂ තශ් ද්රබඹ 1 mol dm
—3 
 ක් ව සතහ 

CH3COONa  ෙ  තශවේක්ෂ තශ් ද්රබඹ 2 mol dm
—3 
  ක් විඹ. CH3COOH තහ CH3COONa සඩංගු ද්රශෙබ 1 dm

3
 කා 

මිතිශ්රනඹට HCl ෙලි්  භවු  0.1 ක් එකාුල කාහයි. (එහි මට තභස්ත ද්රශෙබව  ඳියභශෙ වෙනස් වන ව  ඹැයි 

ත කා් න. ) CH3COOH තහ CH3COONa සඩංගු ද්රශෙබවඹ්  තෙත් 1 dm
3
 කාට NaOH ෙලි්  භවු  0.1 ක් එකාුල 

කාහයි. (එහි මට ද තභස්ත ද්රශෙබව  ඳියභශෙ වෙනස් වන ව  ඹැයි ත කා් න. ) 

 25
0
C මට CH3COOH ෙ  Ka සගඹ 1.8x10

—5 
mol dm

—3 
 ක් ව . ජ් ව  KW සගඹ 1x10

—14 
mol

2
 dm

—6 
 ෙන සතහ දහත 

සිඹලු ්රිඹශ දශභඹ්  25
0
C උෂ්බත්ෙව  මට සිදුෙන ඵෙ ද ත කා් න. 

 (1). 25
0
C මට තංද්ද්ධ CH3COOH ද්රශෙබව  pH සගඹ ගබනඹ කාහ් න. 

 (11). 25
0
C මට CH3COOH තහ CH3COONa සඩංගු ද්රශෙබව  pH සගඹ ගබනඹ කාහ් න. 

 (111). සම් ඹ තහ  ෙබඹ සඩංගු ද්රශෙබ මිතිශ්රනඹට  a). HCl, භවු  0.1 

        b). NaOH, භවු  0.1 එකාුල කා  විට එක් එක් 

සෙස්ථශව  මට pH සගඹ ගබනඹ කාහ් න. 

 (1V).  දහත (111) හි a) තහ b) ෙ ට  ැබුණු පිළිුලරු තම්ඵ් ධවඹ්  සදහස් දක්ේ න. 

 (V). CH3COOH ෙ  තශවේක්ෂ තශ් ද්රබඹ 1 mol dm
—3
 තහ CH3COONa ෙ  තශවේක්ෂ තශ් ද්රබඹ 2 mol dm

—3
  

ෙන ද්රශෙබඹකාට ස්ෙශහක්ෂකා ්රිඹශෙ වඳ් විඹ හැකිද  වන හැකිද  ඹ් න තම්ඵ් ධෙ සදහස් දක්ේ න. 

 

       (C).  (1). pHසගඹ  (a). 10 

   (b). 5 ෙන විට Cu(OH)2 ෙලි්  තංතෘේත ද්රශෙබඹකා Cu
2+
 සඹන තශ් ද්රබඹ ගබනඹ කාහ් න. 

 (11). pH සගඹ වෙනස් ෙන විට ද්රශෙබව   Cu
2+
 සඹන තශ් ද්රබඹ වෙනස් ෙන ආකාශහඹ තම්ඵ් ධෙ ඳැහැිරලි 

කාහ් න. 

 (111). Cu(OH)2 ෙලි්  තංතෘේත ජ්ලීඹ ද්රශෙබඹට HCl එකාුල කිීනවම් මට Cu
2+

 සඹන තශ් ද්රබඹ වෙනස්ෙන 

ආකාශහඹ ප්රස්තශහඹකි්  නිරූඳනඹ කාහ් න. 

 

(06).(A). (1). හවුල් නිඹභඹ තහ්  කාහ් න. 

 (11). ව ග තකරකාහබ බශවිතවඹ්  හවුල් නිඹභඹ ෙුත්ඳ් න කාහ් න. 

 (111). 45
o
C උෂ්බත්ෙව  මට A තහ B ද්ෙඹංව ද්රශෙබව  විවිධ තංයුි ්  තභග ඒෙශව  තභුලලිත ෙශෂ්ඳ 

පීඩනඹ්  විච නඹ ෙන ආකාශහඹ ඳහත ප්රස්තශහවඹ්  වඳ් නුම් වකාවර්. 

  (a). වභභ ප්රස්තශහව  දැක්වෙන ද්ෙඹංව ද්රශෙබඹ හවුල් නිඹභඹ ට එකාව ව ද  නැත් ද  ඹ් න වේුල 

දක්ෙමිති්  විභත් න. 
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  (b). S1 ද්රශෙබව  A හි භවු  ගබන 0.085ක් ද, B හි භවු  ගබන 0.015 ක් ද ව . එභ ද්රශෙනව  

තභුලලිත සෙස්ථශව  මුලු පීඩනඹ ගබනඹ කාහ් න. 

  (c). S2 ද්රශෙබව  A හි භවු  ගබන 0.015ක් ද, B හි භවු  ගබන 0.085 ක් ද ව . එභ ද්රශෙනව  

තභුලලිත සෙස්ථශව  මුලු පීඩනඹ ගබනඹ කාහ් න. 

  (d). S1 තහ S2 ද්රශෙබ සඩංගු බශජ්න ෙ  ඳියභශෙ ෙැඩි කාහවගන ඹශවම් මට ඔඵ ඵ ශවඳ වහ ත්ුල ෙන 

නිීනක්ෂබඹ කුභක් දැයි වේුල දක්ෙමිති්  ඳහද් න. 

  (e). ඔඵ දහත (d) හි මට දැක්ව නිීනක්ෂබඹ  ැවඵන සෙස්ථශව  මට ෙැඩි කාහන  ද සෙතශන ඳියභශේ  

එකිවනකා තතශ සදහස් දක්ේ න. 

 

 

   ෙශෂ්ඳ පීඩනඹ             ෙශෂ්ඳ පීඩනඹ 

                                  p
0

B = 1x10
4
Pa 

 

 

                                                    p
0

A = 8x10
3
Pa  

 

 

 

 

  A භවු  ගබන nA       0.1        S1              0.05                 S2        0 

  B භවු  ගබන nB       0                               0.05                               0.1 

 

 

           (B).  A නම් ද්රෙය ජ් ව  වභ් භ R නම් කාශඵනිකා ද්රශෙකාව  ද වහ න්්  ිරඹ ව . තශ් ද්රබඹ 1mol dm
—3 
 ව A හි 

ජ්ලීඹ ද්රශෙබවඹ්  100 cm
3
 ක් වගන එඹ ට R ද්රශෙකාවඹ්  ද 100 cm

3
 ක් එකාුල කාහ වහ න්්  වත  ෙශ 

නිෂ්ච ෙ තඵන  මට. තභුලලිතතශෙඹට ඳත් ව ඳසු ජ්ලීඹ ස්ථහව  A හි තශ් ද්රබඹ 0.4 mol dm
—3 
 ක් 

විඹ. වභභ ඳීනක්ෂබඹ 30
0
C කා උෂ්බත්ෙව  මට සිදු කාහන  මට. 

(1). R කාශඵනිකා ස්ථහව  A හි තශ් ද්රබඹ ගබනඹ කාහ් න. 

(11). 30
0
C උෂ්බත්ෙව  මට A හි ෙයශේි ඹ ට සදශ  KD සගඹ ගබනඹ කාහ් න. 

(111). තභුලලිතතශෙඹට ඳත් ව ඳසු දහත ඳද්ධි වඹ්  A සඩංගු ජ්ලීඹ ස්ථහඹ 100cm
3
 දෙත් කාහන  මට. 

එවිට දි ිය ෙන, A සඩංගු R කාශඵනිකා ස්ථහඹ තහිත බශජ්නඹට 30
0
C උෂ්බත්ෙව  මටභ ජ් ඹ 50 cm

3
 ක් 

නැෙත එකාුල කාහ වහ න්්  වත  ෙශ තභුලලිතතශෙඹට එළවමන වතක් නිෂ්ච ෙ තඵන  මට. දැ්  

කාශඵනිකා ස්ථහඹ තහ ජ්ලීඹ ස්ථහඹ ුල  සඩංගු A ෙ  තශ් ද්රබඹ්  ගබනඹ කාහ් න. 

(1V). දහත (111) හිමට දෙත් කාහන  ද ජ්ලීඹ ස්ථහඹ 100 cm
3
 ට B නම් ඝන තංවඹ ගඹකි්  භවු  0.06ක් එකාුල 

කාහනු  ඵයි. (එවිට ද්රශෙබව  ඳියභශ වෙනතක් සිදු වන වී ඹැයි උඳකාල්ඳනඹ කාහ් න). ඳසුෙ 

ද්රශෙබව  උෂ්බත්ෙඹ 60
0
C දක්ෙශ ෙැඩි කා  විට A තහ B ප්රි ්රිඹශ කාහ C තහ D තීවද්. එහිමට ඳහත 

තභුලලිතඹ වග ඩ නැවේ.  

   A(aq)  +  B(aq)        C(aq)  +  D(aq) ∆H<0 

 තභුලලිත සෙස්ථශව  මට A හි තශ් ද්රබඹ 0.2 mol dm
—3 
 කි. 

 දහත ප්රි ්රිඹශෙට සදශ  KC සගඹ (60
0
C උෂ්බත්ෙව  මට) ගබනඹ කාහ් න. දක්ෙශ ති  උඳකාල්ඳනඹ 

හැහ වෙනත් උඳකාල්ඳන තවත ත් තදහ්  කාහ් න. 

(V). දහත ගබනඹ කාළ KC සගඹ තසුිය්  60
0
C උෂ්බත්ෙව  මට තභුලලිත ඳද්ධි ව  නැඹුරුෙ කුභන 

ිර ශෙකාට සිදුෙ තත්දැයි ඳැහැිරලි කාහ් න. 

(V1). උෂ්බත්ෙඹ 80
0
C දක්ෙශ ෙැඩි කා  විට KC හි සගඹ ෙැඩි ව  ද  ස ව ව  දැයි වේුල දක්ෙමිති්  ඳහද් න. 

 

 

(07). (A).(1). තම්භත දව ක්වර ඩ විබෙඹ ඹනුවේ  සදහස් කාහ් ව්  කුභක් ද  

             (11). තැතඳුම් දව ක්වර ඩඹ ව ත හඳු් ේ ව්  කුභක් ද   ට උදශහහබ 2ක් ලිඹ් න. 

 (111). Fe
2+

(aq) / Fe(s) ඹන දව ක්වර ඩව  විබෙඹ නිහවේක්ෂෙ භැය ඹ වන හැකිඹ. ඒ තයි දැයි ඳහද් න. 

 (1V). ඳහත දැක්වේ ව්  විදුත් හතශඹනිකා වකා ෂඹකා තටවුභකි. A තහ B ඹනු සර්ධ වකා ෂ ව . 
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                ඹකාඩ කහ  

  සි් ක් තහ වෙ 

            ෙශතඹ බුබු නඹ 

 

 

 

 

    ජ් ඹ        ජ් ඹ 

 

           A                                                     B  

        ෙබ වස්ුලෙ 

 

  (a). වභහි තවන ඩඹ තහ කාැවත ඩඹ හඳු් ෙශ වද් න. 

  (b). තවන ඩ ප්රි ්රිඹශෙ, කාැවත ඩ ප්රි ්රිඹශෙ තහ තභස්ත වකා ෂ ප්රි ්රිඹශෙ තම්භත රභඹට 

ලිඹ් න. 

  (c). වකා ෂ සංකානඹ තහ්  කාහ් න. 

  (d). A සර්ධ වකා ෂවඹ්  Zn තහ වෙ දෙත් කා  ඳසුෙ තවන ඩඹ තහ කාැවත ඩඹ කුභක් ව ද  

  (e). වකා ෂව  දහ  විදුත් ධශහශෙක් නිඳදේ ව්  Zn තහ වෙ ති  විටද  නැතවහ ත් එඹ දෙත් කාළ 

විට දැයි ඳහද් න. 

         

(B).  A තහ B ඹනු සෂ්ටතලීඹ ජ්යශමිතිි ඹක් තහිත තංකිර්බ තංවඹ ගඹකා සඹන 2කි. ඒෙශට CoN6H15C ඹන 

එකාභ ඳහභශණුකා තංයුි ඹ තත. එක් එක් තංකීර්බ සඹනවඹහි ලිගන ෙර්ග 2ක් ව  හඹට තංගතෙ 

ඳෙතී. A සඹනඹ සඩංගු  ෙබඹක්, ක්ව  හයිඩ්  ෙබඹක් තභග පිියඹම් කා  විට C තංවඹ ගඹ තීවද්. තෙ 

ද B සඹනඹ සඩංගු  ෙබඹක්, ක්ව  හයිඩ්  ෙබඹක් තභග පිියඹම් කා  විට D තංවඹ ගඹ තීවද්. C තහ D 

හි තභශන තශ් ද්රබ තහිත ජ්ලීඹ ද්රශෙබ ෙලි්  තභශන ඳියභශ වගන ඒෙශට AgNO3 ජ්ලීඹ ද්රශෙබඹකි්  

ෙැඩිපුහ එකාුල කා  විට  ැවඵන සෙක්වෂ්ඳව  විඹලි ස්කා් ධ තැ ක විට D ෙලි්   ැබුණු ස්කා් ධඹ, C හි 

මට වභ්  වදගුබඹක් ඵෙ වඳය න. 

 (1). A තහ B සඹන වදවකාහි මට වකා වඵ ල්ට් මූ ද්රෙයට තංගතෙ ති  ලිගන වභ නෙශදැයි ලිඹ් න. 

 (11). A, B, C තහ D හි ෙුහඹ්  සන්් න. 

 (111). A තහ B සඹන වදවකාහිමට වකා වඵ ල්ට් සඹනව  දව ක්වර න විනයශතඹ ලිඹ් න.  

 (1V). C තහ D හි IUPAC නම් ලිඹ් න.  
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C ශ්ර ොටස - රානා 

ප්රශ්නන ශ්රද්  ට ඳභබක් පිළිුලරු තඳඹ් න. (එක් එක් ප්රශ්නනඹකාට කුණු  150්  ඵැගි්   ැවේ.) 

 

 (08).(A). තල්කායිල් වේ යිඩ ෙ  සිදුෙන නියුක්ලිවඹ ෆිලිකා ආවද්  ප්රි ්රිඹශ තනි පිඹෙහට වහ  පිඹෙහ වදකාකාට 

සිදු වුෙ ද ෙයිනයිල් ක්ව  හයිඩෙ  නියුක්ලිවඹ ෆිලිකා ආවද්  ප්රි ්රිඹශ එවස් තනි පිඹෙහට වහ  පිඹෙහ 

වදකාකාට සිදු වන ව . එඹ ඳැහැිරලි කාහ් න. 

      (B). (1). ඳහත මට ති  ඳියෙර්තනඹ ත කා් න. 

 

                                                                           CH3    H    O 

                                     CH3CH2CH – N – C – CH2CH3 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    CH3CH2CH – O – C – CH2CH2CH3 

                                                                                  CH3           O                                                         

 

 (a). P, Q, R, S, T, U ඹන  ප්රි කාශහකා , ඹම් තත්ත්ෙ ති  නම් ඒෙශ ද තභග ලිඹ් න. 

  (b). A, B, C, D, E, F, G, H ඹන තංවඹ ග ලිඹශ දක්ේ න.  

 

                   තනුකා 

NaOH 

A C 

          Q                      P     

D B 

H 

G 

F 

E 

          T             

          S            

     PBr3             

          R             

          U             
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 (11). ඳහත දැක්වෙන ඳියෙර්තන පිඹෙහ 5 කාට වන ෙැඩි තංයශෙකි්  සිදු කාළ හැකි සයුරු දක්ේ න. 

 

  (a).           CH2CH3                                                      O 

          CH2 – O – C –  

                   Br 

 

               Br 

                                                O 

    C – O –                                          N=N –        OH  

  (b).            

 

            COOH 

 

       (C).  වභි ල් වඵ් සී්  තංවඹ ගඹ, නයිවර කාහබඹ කිීනවභ්  ඳැහශ ආවද්ත ත ප ඹ  ඵශ ගත හැකිඹ. වම් 

තදහශ ප්රි ්රිඹශ ඹශ් ත්රඹක් දිරියඳත් කාහ් න. 

 

 

(09).(A).  Y නම් ජ්ලීඹ ද්රශෙබඹකා තනශඹන 2ක් තහ කාැටශඹන 2ක් සඩංගු ව . ඒෙශ හඳුනශ ගැනීභ තහශ සිදු කා  

ඳීනක්ෂබ තහ  ට  ැබුණු නිීනක්ෂබ ඳහත දැක් ව . 

 1. තනශඹන තහශ 

  

ඳීනක්ෂබඹ නිීනක්ෂබඹ 

1. ජ්ලීඹ ද්රශෙබවඹ්  වකා ටතකාට 

BaCl2 ද්රශෙබ ස්ෙල්ඳඹක් එකාුල 

කාහන  මට. 

සුදු සෙක්වෂ්ඳඹක් (A1)  ැබුය . 

2. A1 සෙක්වෂ්ඳඹට තනුකා HCl 

ස්ෙල්ඳඹක් එකාුල කාහන  මට. 

සෙක්වෂ්ඳඹ ිරඹවී සෙර්බ ෙශයුෙක් (A2) පිට 

විඹ. 

3. A2 ෙශයුෙ ජ්ලීඹ KMnO4 

ද්රශෙබඹක් ුලළි්  බුබු නඹ 

කාහන  මට. 

ද්රශෙබව  වෙනතක් වන වීඹ. 

4. A2 ෙශයුෙ සෙර්බ හුණු ිරඹහ 

ුලළි්  බුබු නඹ කාහන  මට. 

ද්රශෙබඹ කිිය ඳැහැ ගැ් වී ෙැඩිපුහ ෙශයුෙ 

ඹෙන විට නැෙත සෙර්බ විඹ. 

5. මුල් ජ්ලීඹ ද්රශෙබවඹ්  

වකා ටතකාට Pb(CH3COO)2 

ද්රශෙබවඹ්  ස්ෙල්ඳඹක් එක් 

කාහන  මට. 

තද කාහ සෙක්වෂ්ඳඹක් (A3)  ැබුය . 

6. A3 සෙක්වෂ්ඳඹ වේ  කාහ  ට 

ජ් ඹ එකාුල කාහ සෙර්බ 

ද්රශෙබඹක්  ැවඵන ුලරු හත් කාහ 

ඳසුෙ සිසිල් වීභට දඩ හියන  මට. 

හ් ේ  කු ව ෙැනි සෙක්වෂ්ඳඹක් ති  විඹ. 

  

 2. කාැටශඹන තහශ 

ඳීනක්ෂබඹ නිීනක්ෂබඹ 

7. මුල් ජ්ලීඹ ද්රශෙබවඹ්  වකා ටතක් 

වගන තනුකා NH4OH බංදුෙ 

ඵැගි්  එකාුල කාහන  මට. 

වකා   ඳැහැ සෙක්වෂ්ඳඹක් (A4) ති  විඹ. 

ෙැඩිපුහ NH4OH එකාුල කිීනවම් මට 

සෙක්වෂ්ඳවඹ්  වකා ටතක් ිරඹ වී තද නිල් 

ද්රශෙබඹක්  ැබුය . 

8. මුල් ජ්ලීඹ ද්රශෙබවඹ්  තෙත් 

වකා ටතකාට ඩයි වභි ල් 

ේ වඹ ක්සිම් ස්ෙල්ඳඹක් එකාුල 

කාහන  මට. 

වහ ත ඳැහැ සෙක්වෂ්ඳඹක්  ැබුය . 

9. මුල් ජ්ලීඹ ද්රශෙබවඹ්  තෙත් 

වකා ටතකාට K4[Fe(CN)6] 

ස්ෙල්ඳඹක් එකාුල කාහන  මට. 

තද නිල් ඳැහැි  සෙක්වෂ්ඳඹක්  ැබුය . 
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  (1). වේුල දක්ෙමිති්  ජ්ලීඹ ද්රශෙබව  ි බ තනශඹන 2 හඳුනශ ග් න.  

  (11). ජ්ලීඹ ද්රශෙබව  ි බ කාැටශඹන 2 කුභක් ද (වේුල දැක්වීම් සෙ ය නැත) 

  (111). A1, A2, A3 ඹන තංවඹ ග  ැබීභට සදශ ෙ ුලළිත හතශඹන තකරකාහබ ලිඹ් න. 

(1V). 7ෙන ඳීනක්ෂබඹ සෙතශනව   ැබුණු තංවඹ ග මිතිශ්රනඹ වඳහශ, ද්   ැබුණු සෙවශ්නෂඹ ෙශතඹ 

ුල  හත් කාවල් නම් කුභන නිීනක්ෂබඹක්  ැවේ දැයි වේුල දක්ෙමිති්  ඳහද් න. 

 

          (B).    XCO3  නම් කාශඵව් ටඹක් , CaO තහ CuO ෙලි්  ඳභබක් තභ් විත ඝන තංවඹ ග මිතිශ්රනඹකා ස්කා් ධඹ 

2.195 g ක් ව . වභභ මිතිශ්රබඹ නිඹත ස්කා් ධඹක්  ැවඵන වතක් තිර්  හත් කාහන  මට. එවිට  ැබුණු 

සෙවශ්නෂව  ස්කා් ධඹ 1.755 g ක් විඹ. වභභ සෙවශ්නෂඹ, තශ් ද්රබඹ 1 mol dm
—3 
 වු HCl සම් ඹ 100 cm

3
 ක් 

ුලළ ිරඹ කාහන  මට. එභ ද්රශෙබව  ි බ ෙැඩිපුහ HCl සම් ඹ උදශසීන කිීනභට තශ් ද්රබඹ 1 mol dm
—3 
 ක් ව 

NaOH, 40 cm
3
 ක් ෙැඹ විඹ. එවස් උදශසීන කා  එකී ද්රශෙබ මිතිශ්රනඹ නැෙතත් සුලු ෙ වඹ්  ආම්ලිකා කාහ 

ෙැඩිපුහ KI එකාුල කාහන  මට. එවිට මිතිශ්රනව  ි බ Cu
2+
 සඹන ඳභබක් ඔක්සිහහබඹට බශජ්නඹ ව සතහ 

පිටව I2 තභග ප්රි ්රිඹශ කිීනභට, තශ් ද්රබඹ 0.5 mol dm
—3 
 ක්වු Na2S2O3 ද්රශෙබවඹ්  20 cm

3
 ක් ෙැඹ විඹ. 

 (1). මිතිශ්රනව  ි බ XCO3, CaO තහ CuO ස්කා් ධ ප්රි  තඹ්  ගබනඹ කාහ් න. 

 (11).  X හි භවුලිකා ස්කා් ධඹ ගබනඹ කාහ සදශ  මූ ද්රෙය හඳුනශ ග් න. 

 

 

(10).(A). ඳහත දැක්වේ ව්  කාශර්මිතිකා නිෂ්ඳශදන කීඳඹක් තම්ඵ් ධ කාහන ගැලීම් තටහනකි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 (NH4)2SO4 

 

                 A        නැේතශ           
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                     N 
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 (1).  a). A, B, C ඹන සමු ද්රෙය,  

  b). D, E, F ඹන ්රිඹශෙලි, 

  c). G, H, I, J ඹන සතහ භැිර තංවඹ ග, 

  d). k, L ඹන ප්රධශන කාශර්මිතිකා නිෂ්ඳශදන, 

  e). M, N ඹන කාශර්මිතිකා ්රිඹශෙලි හඳු් ෙන විවශ්නෂිත නම් ඹන සිඹල්  හඳුනශවගන නම් කාහ් න. 

 (11). K නිෂ්ඳශදන ්රිඹශෙලිව  වඹවදන වබ ත - හතශඹන මූ  ධර්භ ලිඹ් න. 

 (111). L නිෂ්ඳශදන ්රිඹශෙලිඹට සදශ  ුලලිත තකරකාහබ ඒෙශව  ප්රි ්රිඹශ තත්ත්ෙ තභගි්  දිරියඳත් 

කාහ් න. 

 

       (B). ඳහත දැක්වෙනුව  මිතිනිස් ්රිඹශකාශහකාම් වේුලවේ  ෙශයු වග  ඹට එකාුල වී විවිධ ඳශියතියකා ගැටලු 

ෙ ට වේුලෙන ූ ෂකා ෙශයු ෙර්ග කීඳඹකි. 

  (a). CO2  (b). N2O  (c). CH4  (d). CFC  (e). NO 

  (f). NO2  (g). SO2  (h). ෙශෂ්ඳත ලී හයිවර කාශඵ් . 

 (1). දහත එක් එක් ෙශයු් , ෙශයු වග  ඹට එකාුල වීභට වේුලෙන එක් මිතිනිස් ්රිඹශකාශහකාභක් ඵැගි්  

ලිඹ් න. 

 (11). දහත එක් එක් ෙශයුෙක් භගි්  ති ෙන ඳශියතියකා ගැටලුෙක් ඵැගි්  ලිඹ් න. 

  (111). CO2, NO2, CFC තහ ෙශෂ්ඳත   හයිවර කාශඵන නිතශ ති ෙන ඳශියතියකා ගැටලු ෙ  සහිතකාහ 

ඵ ඳීම් 2 ඵැගි්  ලිඹ් න. 

 (1V). දහත (111)හි තහ්  ෙශයු, ෙශයු වග  ඹට එකාුලවීභ ෙැ ැක්වීභ තදහශ ගත හැකි එක් ්රිඹශ 

භශර්ගඹක් ඵැගි්  ලිඹ් න. 

       (C).   ශකා ුල  ස් තර්ගත  ශක්ෂය කා ග් ධඹක් තහිත ෙශෂ්ඳශීලී තංවඹ ග තග් ධ වතල් ව . වම්ෙශ, 

හුභශ  ආතෙනඹ, ද්රශෙකා නිස්තශහනඹ, වතහපීභ ෙැනි රභ භගි්  ඳහ  උෂ්බත්ෙ ෙ  මට නිස්තශහනඹ 

කාහ ගනී.  

 (1). කුරුඳු වඳ ුල තහ ඳැඟිිය ඳත්ර ෙ  සඩංගු තග් ධ වතල් ෙ  ප්රධශන හතශඹනිකා තංවඹ ග වෙන 

වෙනභ ලිඹ් න. 

 (11). තග් ධ වතල් නිස්තශහනඹට දහ  උෂ්බත්ෙ බශවිතශ වන කිීනභට ප්රධශන වේුල ඳහද් න. 

 (111). තග් ධ වතල් නිස්තශහබව  මට වඹ දශ ග් නශ හුභශ  ආතෙනව  මූ  ධර්භඹ ඳහද් න. 


