
 

 

3ලන ලාරය - පුනරීක්ෂණ අභයාස 

හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරමින්  අධ්යයනය කරන්න. 

 

පදර්ථයේ සිදුලන යලනසවීම්, ය ෞතික විපර්යස හ රසයනික විපර්යස යස ආකර යදකකි. 

 

● භභෞතික විපර්යාස -  යම් පදර්ථයක සංයුතිය යලනසකමකට ක් යනොවී, එහි පලතින අංශුල සකසම/ 

පලතින සල ලය පමණක් යලනසවීම. 

 

 උද - 1. කඩදසියක් කුඩ කබලි ලට යලන් කිරීම. 

 

       2 .---------------------------------------------- 

 

         3.----------------------------------------------- 

 

 

●  රසායනික විපර්යාස -  යම් පදර්ථයක සංයුතිය යලනස වී  නල ද්රලය ස්ීමම. 

 

      උද -:  1. කඩදසි  යකොළයක් දහනය කවිට නල ද්රලයයක් ලන  අු  සහ  දුම් ස්ීමම. 

        

           2. ----------------------------------------------------------- 

   

          3.------------------------------------------------------------ 

 

 

●  රසයනික   ප්රති්රියලක් සිදු ව බල වහවුරු කිරීමට සක් ඇ ඇව.  

     ඒල නම් - : 1. රත්වීම. 

 

   2. ලයු බුබුලු පිට වීම. 

 

     3.------------------------- 

 

    4.--------------------------- 

 

5.--------------------------- 

 

 

පළාත් අධ්Hdපන  භෙපාර්තභම්න්තුල සබරගමුල - සති පාස 

 

විෂය - විෙයාල 

fY%Aණිය - 10 සැකසුම - K.G.S. කිරිලන්භෙනිය මිය, කෑ/භෙහි/භනවිස්මියර් ඉහළ ම.වි. 

සතිය - භෙසැම්බර් I 



 

 

රසයනික විපර්යස සඳහ සහ ගීලන   ද්රලය   ප්රතික්රීයක යසද, රසයනික විපර්යසය  මගින් ඇතිලන  

ද්රලය  ඵ යස  ද හඳින්යේ. 

                                ප්රතික්රියක                               ඵ 

 

 

● පහත සඳහන් පරීක්ෂණ සළකා බමින් දී ඇති ලගුල සම්පූර්ණ කරන්න.  

 

පරීක්ෂණ අංක 1 - මග්නීසියම් පටි කබල්ක් ඩහි අඬුයලන් අල් දහනය කළ විට ීමප්තිමත් දල්ක් සහිවල 

දල්යේ. අලසනයේ සුදු කුඩක් ඉතිරි යේ. 

. 

     2Mg + O2                                          2MgO 

 

පරීක්ෂණ අංක 2 -   දම් පට යපොට්සියම් පර්මංගයන්ට් කට සලල්පයක් කක්රුම් නයකට දම රත්කර, නය 

තුළට පුලිඟු කීරක් ඇතුල් ක විට එය ීමප්තිමත්ල  දල්යේ. 

 

    2KMnO4                                K2MnO4 + MnO2  +  O2 

                                                                                                                  

පරීක්ෂණ අංක 3 - නිල්පට යකොපර් සල්යෆේට් ද්රලණයකට සින්ක් යෝහ කබල්ක් දමූවිට, යපර තිබු නිල් පට  

ක්රමයයන් අුවවී  දුුරරු පහ යේ.  

 

    CuSO4 + Zn                           ZnSO4 + Cu 

 

පරීක්ෂණ අංක 4 -  අලර්ණ යේරියම් ක්යෝරයිඩ් ද්රලණ සලල්පයක්  පරික්ෂණ නළයකට යගන එයට යසෝඩියම් 

සල්යෆේට් ද්රලණ සලල්පයක් දමූවිට සුදු පහති  අලක්යෂේපයක් යේ. 

 

          BaCl2 + Na2SO4                          BaSO4 + 2NaCl 

 

පරීක්ෂණය ප්රතික්රියක ල ස්ලභාලය ඵ ල ස්ලභාලය 

අංක 1 රිීම පට යෝහයකි. සුදු පට කුඩකි. 

අංක 2   

අංක 3   

අංක 4   

 

 

● ගැළභපන පරීක්ෂණ අංකය ඉහළින් භතෝරා හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න. 

  

➢ පරීක්ෂණ අංක .................... රසයන වියයෝජන ප්රති්රියල කි. 

➢ පරීක්ෂණ අංක ................... යනු රසයනික සංයයෝජන ප්රති්රියලකට උදහරණයකි. 

➢ ඒක  විසථපන ප්රති්රියලක් ලන්යන් පරීක්ෂණ අංක ..................... ය. 

➢ ද්විත්ල විසථපන ප්රති්රියලකට උදහරණයක් ලන්යන් පරීක්ෂණ අංක ................... ය.  

 


