
ඳදාර්ථයේ ලුහය 

1. ලෝහ ල ලබෞතික ගුණ හ රසයනික ගුණ ඇසුරින් ඳහත සටහන සම්පූර්ණ කරන්න. 

 

  

  

 

 

 

I. ධන අයන ලහලත් කටයන සදයි. 

II. ………………………………… 

III. …………………………………. 

 

 

 

2. ලසෝඩියම් යනු අධික  ප්රති්රියලී ම ලදරලයයි. 

I. ලසෝඩියම් ලෝහය ගඵඩකර තඵන්ලන් ලකලසේද? 

II. ලසෝඩියම් ලෝහලේ ලබෞතික ගුණ ලියන්න. 

III. ලසෝඩියම් ලෝහලේ රසයනික ගුණ ලියන්න. 

IV. ලසෝඩියම් ලෝහලේ බවිත අලසථ ලියන්න. 

 

3. භග්නීසියම් ලතලේ දවී සුදු ඳහති දල්ක් ඵ ලදන ලදරලයයි. 

I. භග්නීසියම් ලෝහලේ ලබෞතික ගුණ ලියන්න. 

II. භග්නීසියම් ලෝහය ඳහත ඒල සභග ප්රති්රිය කරන අයුරු ලියන්න. 

a) ලතය. 

b) හුභය. 

c) සිසිල් ජය. 

d) උණු ජය . 

e) තනුක අම්. 

III. භග්නීසියම් ලෝහය බවිත ලන අලසථ ලියන්න. 

 

ඳළාත් අධයාඳන යදඳාර්තයේන්තුල සබරගමුල - සති ඳාස 

 

විෂය - විදයාල 

යරේණිය - 10 
සැකසුම - T.M.S. සමාලි මිය, කෑ/යදහි/ගුරුගල් ක.වි. 

සතිය - යඳබරලාරි-II 

යෝහ 

(රන්, රිදී, යකඩ, ඇලුමිනියම්, භග්නීසියම් ..) 

..ආදී ) 

 

ලබෞතික ගුණ රසයනික ගුණ 

I. ආලේණික දිසනයක් ඇත. 

II. ………………………………….. 

III. ………………………………….. 

IV. …………………………………… 

V. ………………………………….. 

VI. …………………………………… 



 

4. අලෝහ ල ලබෞතික ගුණ හ රසයනික ගුණ ඇසුරින් ඳහත සටහන සම්පූර්ණ කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ලයුලගෝලේ ඳරිභලලන් 78.1% ක් ඳභණ නයිට්රජන් ලයුල ඇත. 

I. නයිට්රජන් ලයුලේ ලබෞතික ගුණ ලියන්න. 

II. නයිට්රජන් ලයුලේ රසයනික ගුණ ලියන්න. 

III. නයිට්රජන් ලයුලේ බවිත ලියන්න. 

 

6. සල්ෆර් ලදරලය ඇසුරින් ඳහත සටහන සම්පූර්ණ කරන්න. 

 

 

 

 

 

7. සල්ෆර් ල බවිත ලන අලසථ ලියන්න. 

8. කඵන් ලයුලගෝලේ කඵන්ඩලයොක්සයිඩ් ලයුල ලස ඳලතී.  

i. කඵන් ල  සපටිකරපී හ අසපටිකරපී ආකර ලලන් කර දක්ලන්න. 

ii. කඵන් ල  ලබෞතික ගුණ ලියන්න. 

              iii.      කඵන් ල  රසයනික ගුණ ලියන්න. 

 
 
 
 
 

අයෝහ 

(ක්ලෝරීන්, හයිඩ්රජන්,කඵන්, සල්ෆර්, ......) 

 

ලබෞතික ගුණ 

I. දිසනයක් නත. 

II. ……………………………………… 

III. …………………………………….. 

IV. ……………………………………… 

V. ……………………………………… 

රසයනික ගුණ 

I. ……………………………………….. 

II. ………………………………………… 

සල්ෆර් 

ලගන්දගම් ලසද හදුන්ලයි.  

සපටික හ අසපටිකරපී ආකර ඇත. 

 

 

ලබෞතික ගුණ 

I. ………………….. 

II. …………………… 

රසයනික ගුණ 

I. ………………………… 

II. …………………………. 



 

9. කඵන් ල  බවිත ඇසුරින් ඳහත ලගුල සම්පූර්ණ කරන්න. 

කාබන් ස්ලරූඳය  ප්රයයෝජන 

1. අසපටික කඵන්   

2. ගල් අඟුරු  

3. මිනිරන්  

4. දියභන්ති  

5. අඟුරු  

6. නලනෝ ඳරිභණලේ කඵන් තන්තු හ කඵන් 

න 

 

 

10. සිලිකන් හ ලඵෝලරෝන් යනු ලෝහලෝහ ලේ. 

i. සිලිකන් ල බවිත අලසථ ලියන්න. 

ii. ලඵෝලරෝන් ල බවිත අලසථ ලියන්න. 

 

11. ඳහත දක්ලලන ඔක්සයිඩ ල ආම්ලික/බසමික සලබලය ලියන්න. 

තුන් ලන ආලර්තයේ 

  මූද්රලය 
Na Mg 

 
Al Si P S Cl 

ඔක්සයිඩය 
 

Na2O MgO 
 

Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl2O7 

ආේලික/භාෂ්මික  

ස්ලභාලය 

 දුඵ 
බෂමික 

   ප්රඵ 
ආම්ලික 

 

 

12. ඉහත ලගුල ඇසුරින් ආලර්තයක ලලම් සිට දකුණට ඔක්සයිඩ ල ආම්ලික/බසමික සලබලය විචනය ලන 

අයුරු ඳහදන්න. 

13. සංයුජතල යන්න හදුන්ලන්න. 

14. ලදරලය ල සංයුජතල ඇසුරින් ඳහත ලගුල සම්පූර්ණ කරන්න. 

මූද්රලයය ඳරමාණුක ක්රමාකකය ඉයක්යරෝන විනයාසය සකයුජතාල 

H 1 1 1 

B 5  3 

C 6 2,4  

O 8   

Ne 10 2,8  

Mg 12   

S 16   

K 19   

 

 

 

 



15. රසයනික සූත්ර ලගොඩනගීලම්දී අනුගභනය කරන ක්රභය ියයලර  ක් ලස ලියන්න. 

 

16. ඳහත  දක්ලලන සංලයෝග ල රසයනික සූත්ර ලියන්න. 

 ලසෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් 

 කල්සියම් ක්ලෝරයිඩ් 

 ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් 

 කඵන් සල්ෆයිඩ් 

 

17. ඳහත දක්ලලන සංලයෝග අයන ඛණ්ඩක ලලින් සභන්විත ලේ. ඒ ියළිඵ සළිලිභත් ලලමින් ඳහත 

සංලයෝග ල රසයනික සූත්ර ලියන්න. 

 ලසෝඩියම් නයිට්ලර්ට්  

 භග්නීසියම් නයිට්ලර්ට් 

 ඇලුමිනියම් ලඳොසලේට්  

 කල්සියම් ක්ලරෝලම්ට් 

 

 


