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ජාතික මට්ටම
විද්යාව
ප්රායෝඩික ක ීක්ෂණය

ඩ
කාලඩ : මිනිත්තු 60

විභාග අංකඩ : ........................................................................................
ීළාත

: ........................................................................................

ීක්ෂණය ඩ 01
A. අයමු
දී ඇති කපිබිඩක අයඩ යෝෙවීම ෙහ එඩ ොද්ා ඇති ද්රවයයෝේ  නත්වඩ යෝෙවීම.
B. ිබට ෙීඩා ඇති ද්රවය පීකය










10 cm ෂණ ීම දිග වායෝේ කපිබි කැබම් 01
10 ml මිණුපි ෙයා 01
දුනු තයාදි 01
නූල් කැබැල්ලෂණ
ජලඩ
රූලෂණ (30cm)
...................
...................
...................
(යෝමම ද්රවය පීකය

අතුිනේ ීක්ෂණය ඩ ෙහහා අව්ය වවා ීම

C. සිද්ධාේතඩ
අයඩ r වූ ෙහ පෙ ( දිග h වූ සිම්ේඩයාකාය වේතුවක ීිනමාව v නපි,
V=  r2 h යෝේ. (යෝමහි  = 22/7 යෝලෙ ගේන
1

ෂණ යෝතියා ගේන

D. ක්රමඩ



දී ඇති වායෝේ කපිබියෝේ  දිග ඉතාම නිවැයදිව යෝෙේටිමීටයවම්ේ මැන ෙටහේ කය ගේන.
( ලකුණු 02
දුනු තයාදිඩ භාවිතයෝඩේ කපිබියෝේ  ේකේධඩ මැන ෙටහේ කය ගේන. ( ලකුණු 02



මිනුපි ෙයායෝවහි 1 3 ෂණ ීම
( ලකුණු 02



දී ඇති කපිබිඩ නූල් කැබැල්ලක ආධායයෝඩේ එල්ලා මිනුපි ෙයාව තුළ ෙපිපූර් යෝඩේ
ක ල්වේන. ( ලකුණු 02



ජල මට්ටයෝපි නව යාහිටීමට අද්ාල ීාඨාංකඩ ෙටහේ කය ගේන. ( ලකුණු 02

පෙට ජලඩ පුයවා එහි ීාඨාංකඩ ෙටහේ කය ගේන.

E. ීාඨාංක
(a) දී ඇති කපිබියෝේ  දිග = ......................................................... (ලකුණු 03
(b) කපිබියෝේ  ේකේධඩ =........................................................... (ලකුණු 03
(c) මිනුපි ෙයායෝේ ආයපිභක ජල මට්ටම =...................................................... (ලකුණු 03
(d) කපිබිඩ ජලයෝේ  ක ල්වූ ීසු මිනුපි ෙයායෝේ ජල පිටටම = ....................................... (ලකුණු 03
F. ග
(i)

නඩ කික්ම
කපිබියෝේ  අයඩ යෝෙවීම ( සුදුසු වකක ීිනවර්තනඩ කික්පි කය අයඩ මිම් මීටය වම්ේ යෝෙොඩේන
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................

(ii)

කපිබිඩ ොද්ා ඇති ද්රවයයෝේ  නත්වඩ යෝෙවීම.
( නත්වඩ න යෝෙේටිමීටයඩට ග්රෑපිවම්ේ යෝෙොඩේන
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2

G. නිගමනඩ
1. දී ඇති කපිබියෝේ  අයඩ :...................................................................... යෝේ. (ලකුණු 02)
2. එම කපිබිඩ ොද්ා ඇති ද්රවයයෝේ  නත්වඩ ................................................ යෝේ (ලකුණු 02
H. ප්ර්්නඩ
1. (a) දික ේ ෙහ අයයෝඩේ එකියෝනකට යෝවනේ යෝකොීර් කපිබි කිහිීඩෂණ ෙීඩා ඉහත ආකායඩටම
වවායෝේ  නත්වඩ යෝෙේයෝේ නපි ව ෙහහා ලැයෝබන අගඩ එකියෝනකට යෝවනේ යෝේ ද්?
.............................................................................................................................
(ලකුණු 02
(b) ඉහත ියෝේ යාළිතුයට යෝහේතුව යෝකටියෝඩේ ෙහහේ කයේන.
.............................................................................................................................
(ලකුණු 02
2. දික ේ ෙමාන යෝමේම අයයෝඩේ ද් ෙමාන යෝකොීර් කපිබිඩෂණ ෙහ ඇලුමිනිඩපි කපිබිඩක නත්ව
යෝෙවූ විට
(a) ලැයෝබන අගඩ එකියෝනකට ෙමාන ද්? යෝවනේ ද්? ................................................
(ලකුණු 02
(b) ිබයෝේ යාළිතුයට යෝහේතුව
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
(ලකුණු 02
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ීක්ෂණය ඩ 02
අයමුණු
(A) ද්ර්්කඩෂණ භාවිතයෝඩේ ආපිම්ක, භාය්මික ෙහ පද්ාසීන ද්රාව
(B) භාය්මික ද්රාව

හනානා ගැමම.

යෝද්කෂණ අතුිනේ වඩා ොේද්ර ද්රාව ඩ හනානා ගැමම.

අව්ය ද්රවය පීකය


සුදු, කුඩා ප්ලාේටිෂණ මිනුපි යෝකිප්ී

- 04



ීක්ෂණයා නල

- 04



යතු ම්ට්මේ ීත්ර කැබම්

- 06



නිල් ම්ට්මේ ීත්ර කැබම්

- 06



NaoH ද්රාව

- 02 (වඩා ොේද්ර හා වඩා තනුක



HCI ද්රාව ඩ නිඩැදි



ජලඩ



Permanent marker pen

නිඩැදි

- 01

සිද්ධාේතඩ


ිබට අවර්

ද්රාව

හතයෂණ දී ඇත. වවායිේ යෝද්කෂණ යෝෙිඩිඩපි හයියෝරොෂණෙයි ත (NaOH) ද්රාව

අතය, ඉේ එකෂණ ොේද්ර

ඩ ඉතා අු  ඩ. අයෝනයෝෂණ ොේද්ර

හයියෝරොෂණයෝලිිනෂණ අපිලඩ ( HCI වන අතය එහි ොේද්ර
යෝද්යෝෂණ ොේද්රවලට අතය මැදි ොේද්ර

වන

ඩ වැඩිඩ. තවත් ද්රාව ඩෂණ

ඩ කම්ේ ී  යෝෙිඩිඩපි හයියෝරොෂණෙයි ත ද්රාව

ඩක ීවී.. ඉතිින ද්රාව ඩ ජලඩ යෝේ. යෝමම ද්රාව

හතය අහ

යෝලෙ A,B,C හා D යෝලෙ නපි කය ඇත.


ම්ට්මේ ීත්ර භාවිතයෝඩේ ආපිම්ක, භාය්මික ෙහ පද්ාසීන ද්රාව



HCI ෙහ NaOH ද්රාව
බව ී.ය ඩ යෝේ.

මිර කළ විට වවායෝේ  ොේද්ර

හරනා ගත හැකි ඩ.

ඩ මත අවොන ලලයෝේ  ආපිම්ක යෝහි භාය්මික

නිද්සුේ : වඩා තනුක HCI + වඩා ොේද්ර NaOH

ලලඩ භාය්මික යෝේ.

වඩා ොේද්ර HCI + වඩා තනුක NaOH

ලලඩ ආපිම්ක යෝේ.

4

ක්රමඩ :
(a) දී ඇති A,B,C හා D ද්රාව වම්ේ ඉතා ේවල්ීඩ බැක ේ යෝවන යෝවනම ීක්ෂණයා නලවලට ගේන.
(b) දී ඇති යතු ෙහ නිල් ම්ට්මේ ීත්ර කැබිම් භාවිතයෝඩේ එම ද්රාව වල ආපිම්ක , භාය්මික හා පද්ාසීන බව
ී.ය ඩ කයේන.
(c) හදුනාගත් භාය්මික ද්රාව යෝද්යෝකේ ෙමාන ීිනමා (ද්ළ ව්යෝඩේ බැක ේ යෝවන යෝවනම ප්ලාේටිෂණ
මිනුපි යෝකිප්ීවලට ගේන.
(d) ඉහත එෂණ එෂණ භාය්මික ද්රාව යෝේ  ීිනමාවට ෙමාන වූ අපිල ීිනමාව බැක ේ එම භාය්මික ද්රාව වලට
එකතු කයේන.
(e) නිල් ෙහ යතු ම්ට්මේ ීත්ර භාවිතයෝඩේ එම අවොන ලලයෝඩහි ආපිම්ක යෝහි භාය්මික බව ී.ය ඩ
කයේන.
නික්ෂණය ඩ
(a)
ද්රාව ඩ

නිල් ම්ට්මේ ීත්රඩ ද්ැූ
විට වර් යෝවනෙ

යතු ම්ට්මේ ීත්රඩ ද්ැූ විට
වර් යෝවනෙ

ආපිම්ක භාය්මික යෝහි
පද්ාසීන බව

A
B
C
D

(b)
භාය්මික ද්රාව යෝද්කට
අද්ාළ ඉංග්රීසි අෂණයය

ෙමාන අපිල ීිනමා , ව ව භය්මයෝේ  ෙමාන
ීිනමාවලට එකතු කළ ීසු ම්ට්මේ ීක්ෂණයාව
නිල් ම්ට්මේ ීත්රඩ ද්ැූ
යතු යාට්මේ ීත්රඩ ද්ැූ
විට වර් යෝවනෙ
විට වර් යෝවනෙ

අවොන ලලයෝේ 
ආපිම්ක භාය්මික බව

නිගමන
(i)

ආපිම්ක ද්රාව යෝේ  අෂණයයඩ වේයෝේ ....................................... ඩ.

(ii)

භාය්මික ද්රාව වල අෂණයය වේයෝේ ............................ ෙහ ............................... ඩ.

(iii)

පද්ාසීන ද්රාව යෝේ  අෂණයයඩ වේයෝේ ................................. ඩ.

(iv)

වඩා ොේද්ර භාය්මික ද්රාව

ඩ ............................. වන අතය, වඩා තනුක භාය්මික ද්රාව ඩ

......................... යෝේ.
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