
Sri Lankan Junior Science Olympiad– Sample questions 

 

1. Z නම් මූල ද්රව්යයේ   රමාණුවව්   ියුටයරෝන  14 ක් සහ යරෝය ෝන 13  ක් ඇත. එය ධන අයනයක් 

සණදයි.  Z  හි ධන අයනයේ  ඇති ඉයලක්යරෝන න න ය මරා ද    

             A. 10  B. 13  C 14  D. 27 

2. X නම් මූල ද්රව්යයේ  ඉයලක්යරමන න්නයණසය 2,8,2 යේ.  Y නම් මූල ද්රව්යයේ  ඉයලක්යරෝන න්නයණසය 

2,8,7 යේ.  X සහ Y අතම  සෑයදන සංයයෝනයේ  තිබිය හැකි සුත්රය ුමාක්ද    

 

 A. XY2  B. X2Y   C. X7Y2  D. X2Y7 

 

3. ආව්ර්තිතණ චක්රය  ය ම සක් රහත යර්වව්ණ ඇත.   

 

  
 

මුල ද්රව්ය  පිලිබඳ ුමාන ව්න්වතිය  සතය යනමයේද     

 

A. P, Q   ව්ඩණ රති්රියණ ල ල යේ.  

B. P, S පිහිටි ආව්ර්තයේ ා  පිහි යි  

C. R අයලෝහයකි.  

D. SR3  සෑදීා  S සහ R සංයයෝජනය න්ය හැකිය.  

 

4. ෆ්යලෝරී්ව රමාණුවව්ක්  ඔක්සිජ්ව රමාණුවව්   ව්ඩණ ුමඩණ යේ. ාක් ියසණද යත්, ෆය්ලෝරී්ව 

රමාණුවව්,  

A. ඉහල රමාණුව  භණමයක් සහිත ියසණය.  

B. ුමඩණ රමාණුව  ක්රාං යක් සහිත ියසණය.  

C. න්ශණල නයෂ්්ටි  ආයමෝර යක් සහිත ියසණය.  

D. ුටනල් යනමවූ  ඉයලක්යරමන ව්ැ ග න නක් සහිත ියසණය. 

 

5. රහත යර්වව්ණ ඇති ුමාන සංයයෝනයේ  අයිය  හණ සහ-සංුටජ බ්වධන යදව්ර්නයා ඇතිද    

 

A. යසම ගයම් ක්යලෝමයිඩ්  

B. යරම ෑසියම් ක්යලෝමයිඩ් 



C. ඇයාෝියයම් ක්යලෝමයිඩ් 

D. ඇයාෝියයණ 

 

 

6. සංශුද්ධ ද්රව්යක් න්ශ්යල්ෂ් ය  ල න් , එහි  ණබ්ව සහ ක්යලෝරී්ව ඇති බව් යසමයණ නැුනිය.  යාා 

ද්රව්ය,  

 

A. මූල ද්රව්යයකි   B. සංයයෝනයකි  C. මිශ්රනයකි   D.  සංයයෝනයක් සහ මිශ්රනයකි 

 

7. ආසෘතිය  ්රියණව්ලියයහි, අර්ධ රණමනාය ර ලයක් හමහණ ජලය නා්ව  ම්වය්ව,   

 

A. සණ්වද්රනය ව්ැ ග ද්රණව්නයේ  සි  තුන  ද්රණව්නය ය.  

B. තුන  ද්රණව්නයේ  සි  සණ්වද්රනය ව්ැ ග ද්රණව්නය ය  

C. ද්රණව්නයය්ව ද්රණව්ය  ඉව්ත් කිරීා ය.  

D. ද්රණව්නයය්ව ද්රණව්ය  යව්්ව කිරීා ය 

                                                                                                                                                                                                     

8. රහත ුමාන ද්රව්යය , යයෝධ අුන  ව්ූහයක්  තියේද     

A. ග්රැෆයිට්  

B. දියා්වති  

C. යන්වදනම් 

D. යරමස්රමස්           

        

9. රහත ුමාක් අයලෝහ ව්ල  ආයේණි  යේද ? 

A. සැාන් ා ව්ණුට යේ.  

B. දුර්ව්ල න්දුත් ස්වනණය   යේ. 

C. දිලියසේ.  

D. යලෝහ සාන රා ක් සම්බ්වධ යේ.  

 

10. Al + O2  Al2O3  සමී ම ය තුලිත  ලන් , එහි ියව්ැමදි ස්ය ෝයීකියයෝමිති   සංගු   

අුනපිළියව්ලි්ව  

A. 3,4,2  යේ 

B. 4,3,2 යේ.  

C. 2,3,4 යේ. 

D. 4,2,3යේ.  

 

11. BaCl2+  (NH4)2CO3 BaCO3 + 2NH4Cl     රති්රියණව් ියදසුනක් ව්්වය්ව,  

 

A. සංයයෝජනය  ය 

B. න්ඝ නය  ය 



C. ඒ  රතිස්ාණරනය  ය 

D. ද්න්ත්ව් රතිස්ාණරනය  ය. 

 

 

12. ව්ණුට  මි. ලී. 45 ක් ාත ඇති  600 Pa පීඩනය,  800 Pa දක්ව්ණ යව්නස්  ල න් , නව් රරිාණව් ව්්වය්ව. 

A. 60 ml  

B. 34 ml  

C. 0.045 L   

D. 22.4 L 

 

13. 0.10 M AlCl3 ද්රණව්න මි. ලී. 0      ක්යලමමයිඩ් අයන සණ්වද්රනය ව්්වය්ව,  

 

A. 0.3 M  

B. 0.1M  

C. 0.03 M  

D. 0. 0.09 M 

 

14. රහත ුමාන තත්ව්යක් සි්වක් සහ හයිඩ්යමෝක්යලමරික් අම්ලය අතම රති්රියණ යේනය ව්ැ ග  මයිද   

A. රද්ධතියේ  රරිාණව් ව්ැ ග කිරීා 

B. රද්ධතියේ  පීඩනය ව්ැ ග කිරීා 

C. රද්ධතියේ  උෂ්් ත්ව්ය ව්ැ ග කිරීා 

D. සි්වක් යලෝහ අංශු ව්ල රාණ ය ව්ැ ග කිරීා 

 

15. සමල ය ෝෂ්යක්  රහත යර්වව්ණ ඇත. ය ෝෂ්ය 

පිලිබඳ රහත ුමාන ව්න්වතිය සතය යේද   

A.  ද්රණව්නයේ  Cu2+ අයන  සෑයද්.  
B. ද්රණව්නයේ  Zn2+ අයන  සෑයද් 
C. සි්වක් ඉයලක්යරෝඩයේ  ස් ්වධය ව්ැ ගයේ  
D. ය මරර් ඉයලක්යරෝඩයේ  ස් ්වධය ව්ැ ගයේ 

 

 

 

Q.No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ans A A A C C B B B B B D B A C B 

 


