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මතුගම අධයඳන ාඳය - 9 ශ්රේණිය 

 

 

 

 

 

 
 

(1) විදුතය සන්නයනය ාරන ද්රල/ද්රලණ යුගය ලන්ශ්න්‚  

(i) සල්ෆියුරික් අම්ය හ ශ්ාොඳර් සල්ශ්ෆේට් ද්රලණය. 

(ii) සල්ෆියුරික් අම්ය හ ග්ලශ්ාෝස ද්රලණය. 

(iii) ලුණු ද්රලණය හ ග්ලශ්ාෝස ද්රලණය. 

(iv) ග්ලශ්ාෝස ද්රලණය හ ශ්ාොඳර් සල්ශ්ෆේට් ද්රලණය. 

(2) ඳහත ඒල අතරින් විදුත් අවිච්ශ්ේදය ද්රලයක් / ද්රලණයක් ලන්ශ්න්‚ 

(i) මුහුදු ජය.                                                     (ii) ආම්ලිාෘත ජය. 

(iii) ඳල්මනික්ාම් ද්රලණය.   (iv) සීනි ද්රලණය.      

(3) ශ්ාොඳර් සල්ශ්ෆේට්  විදුත් විච්ශ්ේදනශ්ේ දී ධන ඉශ්ක්ශ්රෝඩය මත කුමක් සිදු ශ්ේ ද? 

(i) ඔක්සිජන් පිට ශ්ේ.    (ii) තඹ තන්ඳත් ශ්ේ. 

(iii) හයිඩ්රජන් පිට ශ්ේ.    (iv) සල්ෆර් තන්ඳත් ශ්ේ. 

(4) ශ්ාොඳර් සල්ශ්ෆේට්  විදුත් විච්ශ්ේදනශ්ේ දී ඍණ ඉශ්ක්ශ්රෝඩය මත කුමක් සිදු ශ්ේ ද? 

(i) ඔක්සිජන් පිට ශ්ේ.    (ii) තඹ තන්ඳත් ශ්ේ. 

(iii) හයිඩ්රජන් පිට ශ්ේ.    (iv) සල්ෆර් තන්ඳත් ශ්ේ. 

(5) ශ්ාොඳර් සල්ශ්ෆේට් ද්රලණයක්  විදුත් විච්ශ්ේදනශ්ේ දී ශ්ාොඳර් සල්ශ්ෆේට් ද්රලණශ්ේ දකිය හකි නිරීක්ෂණය 

කුමක්ද? 

(i)  නිල් ඳහය ක්ර මශ්යන් ලඩි ශ්ේ.  (ii) නිල් ඳහය ක්ර මශ්යන් අඩු ශ්ේ. 

(iii) ශ්ාොළ ඳහය නිල් ඳහ ශ්ේ.              (iv) නිල් ඳහය ශ්ාොළ ඳහ ශ්ේ. 

(6) යාඩ හන්දා තඹ ආශ්ල්ඳ කිරීශ්ම්දී විදුත් විච්ශ්ේදනය ශ්ස ශ්යොද ගන්ශ්න් කුමක්ද? 

(i)  ඉත තනුා යාඩ ලණ ද්රලණයක්.              (ii) ඉත තනුා තඹ ලණ ද්රලණයක්. 

(iii) ඉත සන්ද්ර  යාඩ ලණ ද්රලණයක්.              (iv) ඉත සන්ද්ර  තඹ ලණ ද්රලණයක්. 

(7) ආස්රත  ජය විදුතය සන්නයනය ශ්නොාරන්ශ්න් ඳහත කුමන ශ්හේතුල නිසද? 

(i) එහි සච ඉශ්ක්ශ්ට රෝන   නති බවිනි.              (ii) එහි සච අයන   නති බවිනි. 

(iii) එය ශ්හො ද්රලායක්  බවිනි.               (iv) එහි ඝනත්ලය අඩු බවිනි. 

(8) තඹ මුද්දක් මත රිදී ආශ්ල්ඳ කිරීමට විදුත් ශ්ෝහශ්ල්ඳනය ශ්යොද ගනීම සම්බන්ධල සතය ලන්ශ්න්‚ 

(i) තඹ මුද්ද ධන ඉශ්ක්ශ්රෝඩය ශ්ේ. 

(ii) විදුත් විච්ශ්ේදය ශ්ස තඹ ලණ ද්රලණයක් ශ්යොද ගනී. 

(iii)  ධන ඉශ්ක්ශ්රෝඩය ා රමශ්යන්  ක්ෂය ශ්ේ. 

(iv)  විදුත් විච්ශ්ේදයශ්ේ සන්ද්රණය  ඉත ඉහළ ශ්ේ.  

(9) අක්රීය  ඉශ්ක්ශ්රෝඩයක් ලන්ශ්න්‚ 

(i) Cu   (ii) Fe   (iii) C   (iv) Ag 

(10) විදුත් විච්ශ්ේදනය භවිතයට ගන්න අලසථලක් ශ්නො ශ්ේ. 

(i) ශ්ෝහ ආශ්ල්ඳ කිරීමට               (ii) ශ්ෝහ නිසසරණය කිරීමට 

(iii)ශ්ෝහ විලීන කිරීමට               (iv) ශ්ෝහ ඔඳලත් කිරීමට 
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මතුගම අධයඳන ාඳය - 9 ශ්රේණිය 

(1)       

 

       

                                                                                                                         

.  

 

 

        

                                                        
     

(i) ඇමීටරශ්ේ උත්ක්රමණයක් දකිය හකි ලන්ශ්න්  X  ද්රලණය ශ්ස ඉහත කුමන ද්රලණ ශ්යොද ගත් විට දයි           

ශ්තෝර ලියන්න.                                     (½x4=2) 

(ii) විදුලිය ගමන් ාරවීමට සමත් එලනි ද්රලණ කුමන නමකින් හඳුන්ලයිද?                 (2) 

(iii) විදුලිය ගමන් ාරවීමට සමත් ශ්නොලන ද්රලණ කුමන නමකින් හඳුන්ලයිද?                            (1) 

(iv) විදුලිය සන්නයනය සහ ඉශ්ක්ශ්රෝඩ ශ්දා අතර ද්රලණශ්ේ තිය ය යුත්ශ්ත් ශ්මොනලද?                     (2) 

(v) ලුණු ල ඳහත අලසථ 3 න් විදුලිය ගමන් ාරන අලසථ ඉදිරිශ්යන්   කුණද විදුලිය ගමන් ශ්නොාරන 

අලසථ ඉදිරිශ්යන්   කුණද ශ්යොදන්න. 

   ⋆ ඝණ ලුණු    −........... 

   ⋆විලීන ද්රල අලසථශ්ේ ලුණු   −........... 

    ⋆ ජලීය ලුණු ද්රලණය    −............                                                  (1x3=3)                               

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

(3)   (i) විදුත් විච්ශ්ේදන ක්රියලලිය ශ්යොද ගන්න ාර්ක ා නිෂඳදන ක්රියලලි 3 ක් නම් ාරන්න.                             (3)                      

(ii) විදුත් ශ්ෝහශ්ල්ඳනය යනු කුමක්ද?                           (2) 

(iii) ගුණත්මා බවින් ඉහළ ශ්ෝහශ්ල්ඳනයක් සහ ධරල යවීශ්ම්දී ඳලත්ල ගත යුතු තත්ල 3 ක් දක්ලන්න     (3) 

(iv)  විදුත් ශ්ෝහශ්ල්ඳනය සහ ශ්යොද ගන්න ශ්ෝහ 4 ක් ලියන්න.                                  (2) 

(4) ඳහත විදුත් ශ්ෝහශ්ල්ඳන අලසථ ලදී ශ්යොද ගන්න ද්ර ලය පිිබ ඳහත ලගුල පුරලන්න. 

                                                                                                                                     

විදුත් ශ්ෝහශ්ල්ඳන අලසථල 
ශ්යොද ගන්න ධන 

ඉශ්ක්ශ්රෝඩය 

ශ්යොද ගන්න ඍණ 

ඉශ්ක්ශ්රෝඩය 

ශ්යොද ගන්න විදුත් 

විච්ශ්ේදයය 

(i) රිදී මුද්දාට රන් ආශ්ල්ඳ කිරීශ්ම්දී    

(ii) යාඩ හන්දාට තඹ ආශ්ල්ඳ කිරීශ්ම්දී    

(iii) තඹ ග්රුප්පුලාට රිදී ආශ්ල්ඳ කිරීශ්ම්දී    

ඉහත රඳශ්ේ අයුරු ඇටවුම සාස ාර  X  ද්රලණය 

ශ්ස ඳහත ද්රලණ ශ්යොද ගනික න් ඇමීටරය 

උත්ක්රමණය ශ්ේදයි නිරීක්ෂණය ාරන දී       

⋆ ආස්රත ජය ⋆ ලුණු ද්රලණය ⋆ භූක ශ්තල් 
⋆ ශ්ාොඳර් සල්ශ්ෆේට් ද්රලණය     

⋆ ශ්සෝඩියම් හයිශ්ඩ්රොක්සයිඩ් ද්රලණය   

⋆ සීනි ද්රලණය 

⋆ ආම්ලිාෘත ජය 

                                                                                                                                                                                                      

ජය විදුත් විච්ශ්ේදනය ාරන ඇටවුමක්    ශ්මහි 

අල්ඳම්ලිා  ජය යනු ශ්මොනලද? 

(i) විදුත් විච්ශ්ේදනය යනු කුමක්ද? 

(ii) ඇටවුම සාස ාළ ඳසු දකිය හකි නිරීක්ෂණ 

ශ්මොනලද? 

(iii)A නශ්යහි එාතු ලන ලයුල කුමක්ද? එය 

හඳුනගන්ශ්න් ශ්ාශ්සේද? 

(iv)  B නශ්යහි එාතු ලන ලයුල කුමක්ද? එය 

හඳුනගන්ශ්න් ශ්ාශ්සේද?         (2x5) = 

X  ද්රලණය 

C  ඉශ්ක්ශ්රෝඩ 
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