
3ලන ලාරය - පුනරීක්ෂණ අභ්යාස 

 අඳ අලට සිදුලන බඵොබශෝ විඳර්යාව වශා රවායනික ප්රතික්රියා දායකත්ලය දක්ලයි. ඳශත විඳර්යාවලදී 1.  

සිදුලන රවායනික ප්රතික්රියාල බේගය පිළිඵ වෂකා ඒලා ලර්ග කරන්න.  

යකඩ භ ඵැඳීභ.     දර දැවීභ  

 ඳතුරු ඉදීභ.      සින්ක් කැඵැල්ක් තනුක අම්යක් වභග ප්රතික්රියා කිරීභ. 

 ආශාර ජීර්ණය වීභ.     බවෝඩියම් කැඵැල්ක් තනුක අම් වභග ප්රතික්රියා කිරීභ.  

 කිරි ලලින් බයෝගට් නිඳදවීභ.    බඳට්රල් ලා්ඳය ගිනිගැනීභ.  

 රතිකඤ්ඤා කරක් පිපිරීභ.     

 

 

 

 

2.   2H2O2(aq)     2H2O (l) + 2O2(g)   

(i) ඉශත ප්රතික්රියාබේ ප්රතික්රීයක ශා ප බලන්කර ලියන්න. 
(ii) ප්රතික්රියා ඝ්රතාල යනු කුභක්ද?     

(iii) යම් ප්රතික්රියාලක ඝ්රතාල නිර්ණය කරන්බන් බකබවේද? 

3. ප්රතික්රියා ඝ්රතාල වශා ඵඳාන වාධක බභොනලාද? 

4. (i) කාර්යය යනු කුභක්ද? 
   (ii) එය වමීකරණයකින් දක්ලන්න. 

   (iii) කාර්යය භනින අන්තර්ජාතිකක වම්භත ඒකකය කුභක්ද? 

   (iv) කාර්යයට අදාෂ වමීකරණය බාවිතකර ගණනය කිරීම් බලන බලනභ සිදුකර ඳශත ලගුල පුරලන්න. 
 

බය බය ක්රියානරන රර කනරුණු නාර්යය 

20N 2m …………………………………………… 

10N ……………………………………… 40J 

…………………………………. 1.5m 45J 

…………………………………. 3m 45J 

80N 2.5m …………………………………………….. 
 

 

පළාත් අධ්යාපන  කෙපාර්තකේන්තුල සබරගමුල - සති පාස 

විෂය - විෙයාල 

fY%Aණිය - 10 සැනසුම -T.M.H.T. රපකසේන මිය, නෑ/කෙහි/ නාරංග න.වි. 

සතිය - කෙසැේබර් II 

ප්රතික්රියා 

කේගකයන් සිරලන ප්රතික්රියා 
m%;sl%shd 

කසකමන් සිරලන ප්රතික්රියා 
m%;sl%shd 



 

 

5. (i) ක්තිකය යනු කුභක්ද? 
          (ii) එය වමීකරණයකින් දක්ලන්න. 
         (iii) ක්තිකය භනින අන්තර්ජාතිකක වම්භත ඒකකය කුභක්ද? 

      6. යාන්ත්රික ක්තික ලර්ග බදක බභොනලාද? 

      7. (i) චාක ක්තිකය යනු කුභක්ද?  
          (ii) චාක ක්තිකය වමීකරණය කුභක්ද?  
         (iii) චාක ක්තිකබේ අන්තර්ජාතිකක වම්භත ඒකකය කුභක්ද? 

      8. චාක ක්තිකයට වම්ඵන්ධ ඳශත ගණනයන් සිදු කරන්න.  

(i) 500g ව්කන්ධයක් ඇතික බඵෝයක් 4ms-1ක ප්රබේගබයන් චනය ලන විට බඵෝබේ චාක ක්තිකය 
බකොඳභණද ? 

(ii) 5kg ව්කන්ධයක් ඇතික ඵල්බක් දුලන විට උබේ චාක ක්තිකය 10J ක් බේ නම්, ඵල්ාබේ ප්රබේගය 
බකොඳභණද ? 

(iii) එක්තරා ලව්තුලක් 5ms-1ක ප්රබේගබයන් චනය ලනවිට එභ ලව්තුබේ චාක ක්තිකය 50J විය. 
ලව්තුබේ ව්කන්ධය බවොයන්න. 
 

      9. (i) විබල ක්තිකය යනු කුභක්ද?  
         (ii) විබල ක්තිකය බවවීභට බයොදාගන්නා වමීකරණය කුභක්ද?  
         (iii) විබල ක්තිකය භනින අන්තර්ජාතිකක වම්භත ඒකකය කුභක්ද? 
         (iv) එදිබනදා ජීවිතබේදී විබල ක්තිකය බයොදා ගන්නා අලව්ථා බභොනලාද? 

     10. විබල ක්තිකයට අදා  ඳශත ගණනයන් සිදු කරන්න. (g= 10 ms-2) 
(i) ෂභබයක්  8kgක් ඵර ඇතික ලී කුට්ටිය 2m උව ට ඔවලයි නම් ලී කුට්ටිය වතු විබල ක්තිකය බකොඳභණද?  

(ii) 50 kg ව්කන්ධයක් ඇතික මිනිබවක් 100m උව කන්දකට නැබේනම් දැන් එභ මිනිවා වතු ක්තිකය 
බකොඳභණද? 

      11. (i) ජලය බශලත් ක්භතාලයනු කුභක්ද?  
(ii) ජලය බශලත් ක්භතාල වමීකරණය කුභක්ද?  

            (iii) ජලය බශලත් ක්භතාලබේ අන්තර්ජාතිකක වම්භත ඒකකය කුභක්ද? 

      12. 500g ව්කන්ධයක් වහිත ලව්තුලක් 20ms-1ක ප්රබේගයකින් ඉශට චනය බේ නම්,  

             (i) ලව්තුබේ චාක ක්තිකය බකොඳභණද? 
             (ii) එභ ප්රබේගබයන් ලව්තුල තත්ඳර 10ක් චනය වූබේ නම්, ලව්තුබේ ජලය බකොඳභණද? 
            (iii) ලව්තුල ඉශෂ නඟින උඳරිභ උව බකොඳභණද?  
            (iv) ලව්තුල ඉශෂ නැගි ඳසු ලව්තුබේ විබල ක්තිකය බකොඳභණද?  


