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මතුගම අධයළඳන ාළඳය - 9 ශ්රේණිය 

 

 

 

I පත්රය 

(01). ශ්වෝඩියම් මූද්රලයශ්ේ  වංශ්ේතය ලන්ශ්න්, 

1. Sa 2. NA 3. Na 4. na  

(02). වංශුද්ධ ද්රලයේ ශ්ව ශෆඳින්විය ශෆේශ්ේ, 

1. ලළතය 2. ආස්රෆත යය 3. ලුණු ද්රළලණය 4. විනළකිරි ද්රළලණය 

(03). ඳරමළණුලේ  විළ  හිවහ  අලාළයකින්  ශළ  ධන  ආශ්රෝපිත  ේෂීය  නයහියයකින්  වමන්විත  වල ඳෂමු  

ලරට  අනළලරණය  ාරන  ද්ශ්ද්, 

1. වර්සීලියවහ 2. අර්නවහට් රදසඩ් 3. ශ්ේම්වහ ලෆඩ්විේ 4. ශ්තොම්වන් 

(04). වම ඳරමළණුා අණුලේ ශ්ව ශෆඳින්විය ශෆේශ්ේ, 

1. ේශ්ෝරීන් ලළයුල 2. යය 3. ඇශ්මෝනියළ ලළයුල 4. ාළවන් 

(05). යම්කිසි ඳරමළණුලේ වශළ අනනය ූ  ගුණයේ ලන්ශ්න්, 

1. ඳරමළණුා ක්රමළංායි 2. ශ්රෝශ්ටෝන ගණන ි. 

3. නියුශ්රෝන ගණන ි. 4. වහාන්ධ ක්රමළංාය ි. 

(06). C6H12O6  රවළයනිා සූත්රශ්යන් ශඳුන්ලන වංශ්යෝගය, 

1. යය 2. ග්ලූශ්ාෝවහ 3. ශ්ශේශ්වේන් 4. එතශ්නෝල් 

(07). ාළවන්ඩශ්යොේවිඩ් පිළිව අවතය රාළය ලන්ශ්න්, 

1. වදි ඇති මූද්රලය ලන්ශ්න් C, H, O ය. 2. විම ඳරමළණුා අණුලකි. 

3. වහලභළවිා ලළයුලේ ශ්ව ඳලතී. 4. ඳරමළණු 03ේ එාතු වීශ්මන් වදී ඇත. 

(08). කුරුඳු ශ්ාොෂලලින් කුරුඳු ශ්තල් ශ්ලන් කිරීමට භළවිතළ ාෂ ශෆකි ශ්භෞතිා ක්රමය ලන්ශ්න්, 

1. භළගිා ආවලනය 2. හුමළ ආවලනය 3. වර ආවලනය 4. ලළහපීාරණය 

(09). වමයළතිය මිරණයේ ශ්නොලන්ශ්න්, 

1. ශ්වොර යය 2. ඇස්රෆත යය 3. සීනි ද්රළලණය 4. මුහුදු යය 

(10). ශ්ාොඳර් වශ්ල් ේට්ල රවළයනිා සූත්රය ලන්ශ්න්, 

1. CuSO4 2. CaSO4 3. CUSO4 4. KuSO4 
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II පත්රය 

(01). ඳදළර්ථ ලර්ගීාරණය පිළිව ඳශත වටශන වම්පර්ණ ාරන්න. 

ඳදළර්ථය 
 

                                                                                   

 

 

 

 

 
 

        වල්ඳර්                                 ආස්රෆත  යය                               ලුනු  ද්රළලණය                                 ශ්වොර යය  

     g)                                            h)                                                      i)                                                      j)                                                                                                                                                          

(02). i. දී ඇති ශ්තොරතුරුලට අනුල ලගුල වම්පර්ණ ාරන්න. 

මූද්රලය ප්රෝප්නෝ සසඛ්යාල නියුප්රෝ සසඛ්යාල පරමාණුකසසක්රමා්කය ඛ්කන්ධසසක්රමා්කය 

මෆග්නීසියම්  12 12  

වල්ඳර් 16   32 

ාෆල්සියම් 20 20   

ශ්වෝඩියම්   11 23 

ii. X නම් ූ  මූද්රලයශ්ේ ඳරමළණුා ක්රමළංාය Z ද වහාන්ධ ක්රමළංාය A ද ශ්ව වංශ්ේත ාරමින් වම්මත 

ආාළරයට ලියන්න.           

(03). ඳශත මූද්රලයය ශළ අණුල වංශ්ේත ලියන්න 

1. ඔේසියන්  2. ඇලුමිනියම්  3. ම ාරි 4. අයන් 5. ේශ්ෝරීන් 

6. නිට්රයන්  7. ශිඩ්රයන්  8. ඇශ්මෝනියළ 9. යය  10. ශ්මශ්ේන් 

(04). A තීරුලට ගෆෂශ්ඳන පිළිතුර Bලලින් ශ්තෝරළ එහි අංාය ලරශන තුෂ ලියන්න. 

(1). මූද්රලය ඳරමළණුලා නයහියශ්ේ ඇති ශ්රෝශ්ටෝන වංයළල    (      )  1. ඳරමළණුල 

(2). එාම ලර්ගශ්ේ ඳරමළණු 2ේ ශ්ශෝ කීඳයේ වම්වන්ධ වීශ්මන් 

වශ්දන අණු 

(      )  2. විම  ඳරමළණුා 

අණු  

(3). මිරණය පුරළම කාළාළර වංයුතියේ ඇති මිරණ (      )  3. මූද්රලය 

(4). වංඝටා 2ේ ශ්ශෝ ලෆඩි ගණනකින් වමන්විත ශ්භෞතිා ක්රම මගින් 

ශ්ලන් ාර ගත ශෆකි ූ  ඳදළර්ථ 

(      )  4. වංශ්යෝග 

(5). මිරණය පුරළම වංයුතිය කාළාළර ශ්නොලන මිරණ (      )  5. වමඳරමළණුා අණු 

(6). එකිශ්නාට ශ්ලනවහ ඳරමළණු 2 ේ ශ්ශෝ කීඳයේ වම්වන්ධ වීශ්මන් 

වශ්දන අණු 

(      )  6. මිරණ 

(7). ඳදළර්ථය නිර්මළණය වී ඇති තලදුරටේ ශ්වදිය ශ්නොශෆකි කුඩළතම 

අණු 

(      )  7. වහාන්ධ ක්රමළංාය 

(8). මූද්රලය 2 ේ ශ්ශෝ ලෆඩි ගණනේ නිහචිත අනුඳළතයාට 

වංශ්යෝයනය වී වෆාශ්වන නිහචිත ගුණ දරන වංශුද්ධ ද්රලය 

(      )  8. වමයළතිය මිරණ 

(9). ශ්භෞතිා ශ්ශෝ රවළයනිා ක්රම මගින් ශ්ලනවහ ගුණ ඇති ද්රලයලට 

තලදුරටේ ශ්වදිය ශ්නොශෆකි වංශුද්ධ අණු 

(      )  9. විමයළතිය මිරණ 

(10). ඳරමළණුලා නයහියශ්ේ ඇති ශ්රෝශ්ටෝන ශළ නියුශ්රෝනල 

එාතුල 

(      )  10. ඳරමළණුා 

ක්රමළංාය 

 

a) b) 

c) d) e) f) 


