
ඳදාර්ථයේ ලුහය 

1. අප අලට පරිවරයේ ඇති දෑ පදාර්ථ ශා ක්තීන් යව ප්රධාන ය  ටව් යද කි. 

I. පදාර්ථය යන්න ශදුන්ලන්න. 

II. පදාර්ථය වදශා නිදසුන් කිහිපයක් ලියන්න. 

III. ක්තීන් යන්න ශදුන්ලන්න. 

IV. ක්තීන් වදශා නිදසුන් කිහිපයක් ලියන්න. 

 

 

2. හිව්තැන් වම්පූර්ණ  රන්න. 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. පදාර්ථයේ තැනුම් ඒ  ය කුමක්ද? 

4. පරමාණුලක් තැනී ඇති උප පරමාණු  අංශු නම්  රන්න. 

5. පශත වදශන් පරමාණු  ආ ෘති පිළිබද ය ටියයන් විව්තර  රන්න. 

I. පරමාණුල පිළිබද ග්රශ ආ ෘතිය. 

II. නය්ික  ආ ෘතිය. 

 

 

 

 

ඳළාත් අධHdඳන යදඳාර්තයේන්තුල සබරගමුල - සතිඳාස 

 

විෂය - විදයාල 
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සතිය - යඳබරලාරි-I 

ය ෞති  ව්ල ාලය අනුල රවායනි  වංයුතිය අනුල 

ඝන   

වංශුද් ධ ්රලය  

මූ ්රලය 

  

  විම 
ජාතීය 

මිශ්රණ 

පදාර්ථ 



6. පශත ලගුල වම්පූර්ණ  රන්න. 

 ඉයක්යරෝන යරෝය ෝන නියුයරෝන 

පිහිටීම   නය්ිකය තු  
ආයරෝඳණ වෘණ   
ස්කන්ධය    
 

7. පරමාණුල  නය්ිකය ලටා ලයක්යරෝන  ලච ල භ්රමණය යලමින් පලතී. 

I.  ලච ශඳුන්ලන යලනත් නමක් ලියන්න. 

II. එක් එක්  ලචය  පැලතිය ශැකි උපරිම ලයක්යරෝන වංඛ්යාල 

ලියන්න. 

8. පරමාණු  ක්රමාං ය ශා ව් න්ධ ක්රමාං ය යන්න ශදුන්ලන්න. 

9. පරමාණු  ක්රමාං ය ශා ව් න්ධ ක්රමාං ය ඇසුරින් පශත ලගුල වම්පූර්ණ  රන්න. 

මූද්රලය ඳරමාණුක 

ක්රමාකකය 
ස්කන්ධ 

ක්රමාකකය 
යරෝයරෝන 

ගණන 
ඉයක්යරෝන 

ගණන 
නියුයරෝන 

ගණන 
23

11Na 11  11  12 
12

6C  12  6  
40

18Ar  40 18   
11

5B    5 6 

 

10. පශත ලගුල වම්පූර්ණ  රන්න. 

මූද්රලය ඳරමාණුක ක්රමාකකය ඉයක්යරෝන විනයාසය 
B 5 2,3 

O 8  

Mg  2,8,2 

Si 14  

Cl 17  

 

11. මූ්රලය  විවිධ ක්රම සව්යව  ලර්ගී රණය කිරීමට උත්වශ දරා ඇත. එහි ප්රතිලයක් යව 

ආලර්තිතා ලගු නිර්මාණය විය.  

I. මුල්ම ආලර්තිතා ලගුල ලදිරිපත්  ෂ විදයාඥයා  වුද? 

II. මූ්රලය 0  කින් යුත් ආලර්තිතා ලගුල ලියන්න. 

III.  ාණ්ඩ ශා ආලර්ත යනු  යම නලාද? 

IV. යම් මූ්රලයය   ාණ්ඩ අං ය ශා ආලර්ත අං ය නිර්ණය  රන්යන් ය යව දැයි 

පැශැදිලි  රන්න. 

12. පශත ලගුල වම්පූර්ණ  රන්න. 

මූද්රලයය ඳරමාණුක 

ක්රමාකකය 
ඉයක්යරෝන 

විනයාසය 
කාණ්ඩ අකකය ආලර්ත අකකය 

Li 3  i 2 

F 9 2,7  2 

Si 14 2,8,4   

S 16  vi  

K 19    



 

13. වමවථ්ානි  යන්න ශඳුන්ලා වමව්ථානි  වදශා උදාශරණ  3 ක් ලියන්න. 

14. ලායුමය අලව්ථායේ ඇති මූ්රලයය පරමාණුලකින් ලයක්යරෝනයක් ලලත්  ර ලායුමය ඒ ධන 

අයනයක් වෑදීමට වැපයිය යුතු අලම ක්තිය එහි පෂමු ලන අයනී රණ ක්තියයි.  

I. 0 ලන ශා 3 ලන ආලර්ත ල අයනී රණ ක්තිය විචනය ලන අයුරු ප්රව්තාරය  නිරපණය 

 රන්න. 

II. එම ප්රව්තාරය ඇසුරින් පශත ප්ර්න ලට පිළිතුරු ලියන්න. 

a) උපරිම ප්රථම අයනී රණ ක්තියක් ඇති  ාණ්ඩය කුමක්ද? 

b) අලම ප්රථම අයනී රණ ක්තියක් ඇති  ාණ්ඩය කුමක්ද? 

c) ආලර්තයක් සව්යව  ලයම් සිට දකුණට යන විට අයනී රණ ක්තියේ සිදුලන 

යලනව කුමක්ද? 

d)  ාණ්ඩයක් සව්යව  ලශෂ සිට පශෂට යන විට අයනී රණ ක්තියේ සිදුලන 

යලනව කුමක්ද? 

15.  

 

 

I. විදුත් වෘණතාලය යන්න පශදන්න. 

II. විදුත් වෘණතාලය ප්ර ා කිරීමට  ාවිත  රන පරිමාණය කුමක්ද? 

III. ලශෂම විදුත් වෘණතාලක් ඇති  ාණ්ඩය කුමක්ද? 

IV. ආලර්තයක් සව්යව  ලයම් සිට දකුණට යන විට ශා  ාණ්ඩයක් සව්යව  ලශෂ සිට පශෂට යන විට 

විදුත් වෘණතාලක් විචනය ලන අයුරු පශදන්න. 

 

 

  

  

 


