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I ශ් ොටස 

 ප්රශ්න සියල්ලට ම පිළිතුරු සමයන්න. 

(01) ෂණෂුද්ර ීවීනන්  ා්ඩ  සඳහා නිද්සුනෂණ / නිද්සුන් ව) න්ශ්න්, 

(i) බැෂණටීරියාව) න්ශ්ේ.              (ii) දිලීප ශ්ේ.   

(iii) ශ්ප්රොශ්ටෝශ්සෝව) න්ශ්ේ.   (iv) ඉහත සියල්ල ශ්ේ. 

(02) මිනිස් පතු රුධිපාණු ආසාද්න   පන මපශ්මෝෂිත ශ්ප්රෝශ්ටොශ්සොව) ා  ා්ඩ යට අයත් ෂණෂුද්ර ීවීන ආ ාපය ව) න්ශ්න්, 

(i) ඇමීබාව) න්ය            (ii) එවුග්ලිනාව) න්ය. (iii) මැපමීසියම්ය (iv) ප්ලැස්ශ්මෝඩියම්ය. 

(03)   

 A = බැෂණටීරියා           ඉතා පුළුල්ව)  සෑම  මරිසපය ම  ව) යාප්තව)  මැව) මම. 

 B = දිලීප                   ශ්තතමනය සහිත උමස්තප මත ව) ර් ධනය 

 C = වව) පස               වසලීය සංව) විධානයෂණ ශ්මන්ීනම 

 D = ඇල්ගී       ඒ  වසලි  ශ්මන්ම සූත්රි ාරාප ශ්හෝ තලසා ාප ශ්ේහ ද්ැක්ම. 

ඉහත රැලපීම් අතප ශ්නොරැලශ්මන රැලපීම කුමෂණද්? 

(i) A             (ii) B   (iii) C   (iv) D 

(04) වෛව)  ශ්මොශ්හොප ශ්ලස ශ්යොද්ාරන්නා මශ්සහි ස්ව) ාධීනව)  ශ්ව) ශ්සන බැෂණටීරියාව)  ව) න්ශ්න්, 

(i)   Rhizobium             (ii) Azotobactera 

(iii) Acetobactor             (iv) Lactobacillus  

(05) මියගිය ෂණෂුද්ර ීවීනන් ප්රතිශශෂණතිශ  පන එන්නත් ශ්ලස ශ්යොද්ා ශ්නොරන්නා ශ්පෝරය ව) න්ශ්න් මහත කුමන ශ්පෝරයද්? 

(i) ශ් ොුපාව)              (ii) ඉන්ෆ්ලුශ්ව) න්සාව)  (iii) ටයිශ්ෆොයිඩ්  (iv) රලමටලය 

(06) ලිය්මානියා ශ්පෝරයට අද්ාල ව) යාධිෛන යා අයත් ව) න ෂණෂුද්ර ීවීන  ා්ඩ ය ව) න්ශ්න් කුමෂණද්? 

(i) වව) පස             (ii) ශ්ප්රොටශ්සෝව) ා  (iii) දිලීප  (iv) වව) පස 

(07) මිනිස් ඇස පිළිබඳ දී ඇතිශ ප්ර ාශ අතුරින් සතය ප්ර ාශය ශ්තෝපන්න. 

(i)   අෂණෂිශ්රෝලය අෂණෂි ශ්ප්ශි හයකින් අෂණෂි කූමයට  සම්බන්ධශ්ේ. 

(ii)  තාපා ම්ඩ ලය තුලින් ඇස තුලට ආශ්ලෝ ය ඇතුළු ශ්ේ. 

(iii) තාපා ම්ඩ ලය  ළු ඉංගිරියාව)  ශ්ලස ද් හඳුන්ව) යි. 

(iv) ද්ෘය්ඨිවිතානශ්ේ යය්ටි හා ශ්ෂණතු ව) ශශ්යන් ආශ්ලෝ  සංශ්ේදි වසල ශ්ද්ව) ර් රයෂණ අ ංගු ශ්ේ. 

(08) ඇස තුලට ඇතුළු ව) න අශ්ලෝ  කිප  ද්ෘය්ඨිවිතානය මතට ව) ර්තනය කික්මට ද්ාය  ව) න්ශ්න්, 

(i) අෂණෂි ාචය ශ්ේ.            (ii) අම්මය පසය ශ්ේ. (iii)  ාචපසය ශ්ේ. (iv) ඉහත සියල්ලම. 

(09) ද්ෘය්ඨිවිතානය මත මතිශත ව) න යටිකුරු ප්රතිශිමම්බය උුකකුරු ශ්ලස අර් ක තනය  පන්ශ්න් මහත කුමන ව) යුහය 

මගින්ද්? 

(i)     හ ලමය මගින්    (ii)  ශ්මොුය මගින්    

(iii) ශ්මොුශ්ේ ද්ෘය්ඨි  සංශ්ේද්න ප්රශ්ේශ මගිනි (iv) ද්ෘය්ටි  ස්නායුව)  තුු ඇතිශ ස්නායු තන්තු මගින්. 

(10) දූප ද්ෘය්ඨි ත්ව) ය සම්බන්ධශ්යන් අසතය ප්ර ාශය ව) න්ශ්න් කුමන ප්ර ාශයද්? 

(i)   අෂණෂි  ාචශ්ේ අභිසපන හැකියාව)  අුකීනම ශ්මම ශ්ද්ෝයයට ශ්හේතුව) ෂණ ශ්ේ. 

(ii)  සාමානය ඇස ට ව)  ා අෂණෂි ශ්රෝලය ශ් ටි ීනම ශ්මම ශ්ද්ෝයයට ශ්හේතුව) ෂණ ශ්ේ. 

(iii) ශ්මම ශ්ද්ෝශය ඇතිශ වූ විටදී, ඈත පිහිටි ව) ස්තු ව) ල ප්රතිශිමම්බය ද්ෘය්ඨි විතානය පිටුමස සෑශ්ද්යි. 

(iv) උත්තල  ාච ඇතිශ උමැස් මැුඳූ විට එය මගින් අභිසප ය  පන ලද් ආශ්ලෝ ය ඇසට ශ්යො ව පයි. 

 

ßÉukaâ úoHd,h  Richmond College 

 m<uq jdr mÍlaIKh - 2019 

විද්යාව)   
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First Term Test - 2019 
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9 ශ්රේණිය (විද්යාව) ප මු ව ව) ාප මක්ෂණය ය - 2019 02 ව) න පිටුව)  
 

(11) ේවිශ්න්ත්රි  ද්ෘය්ඨි  හැකියාව)  ඇතිශ සත්ත්ව) යින් ව) න්ශ්න්, 

 (i)  මිනිසුන්    

(ii)  රව) යින්    

(iii) බල්ලන්   

(iv) ඉහත සියලුම සතුන්ට ශ්මම හැකියාව)  මව) ම 

(12) ශබ්ද් තපංරය ට අනුරූමව)   ම්මනය ීන රව) නයට අද්ාල සංශ්ේද්නය ප්රකමශ්යන් ලබාරන්නා ව) යුහය ව) න්ශ්න් 

කුමෂණද්? 

 (i)   ර්  මටහ මටලය    (ii) රව)   අස්ීක ා 

(iii) යුය්ශ්ෙකීය නාලය    (iv) බාහිප රව)   නාලය 

(13)  ශ්නහි ව) යුහය හා  ෘතය පිළිබඳ ප්ර ාශ කිහිමයෂණ මහත ද්ැෂණශ්ේ. 

A - රව) න අස්ි ා මගින්  න ශ්ව) ත ලැශ්බන  ම්මන ව) ර්ධනය  පයි. 

B - අර් ධ චක්රා ාප නාල මගින් සිරුශ්ර් සමබපතාව) ය මව) ත්ව) ා රැමටමට ද්ාය  ශ්ේ. 

C - මිනිස්  න 20 Hz මහු හා 20,000 Hz ඉහු සංඛ්යාතව) ලට සංශ්ේදී ශ්ේ. 

ඉහත ප්ර ාශ අතුරින් ව)  ාත් නිව) ැපදි ව) න්ශ්න්, 

 (i)   A හා B මමණි    (ii)  B හි C මමණි 

 (iii) A හා C මමණි    (iv) AB හා C යන සියල්ලම. 

 

(14) ලතිශන් නාමය මද්නම්  පශ්රන ඉදිරිමත්  ප ඇතිශ. මූල ද්රව) යය  සංශ්ෂණතය ව) න්ශ්න් මහත ඒව) ායින්  ව) පෂණද්? 

 (i) S   (ii) Al   (iii) Na   (iv) Zn 

(15) සාමානය තත්ත්ව) ය යටශ්ත් ඔෂණසිෛන් මූල ද්රව) ය ස්ව) ාධීනව)  මව) තිශන කු ාම ආ ාප ව) න්ශ්න්, 

 (i)  මපමාණු ශ්ේ.    (ii)  අණුව) ශශ්යන් ශ්ේ. 

(iii) ඔෂණසිෛන් සංශ්යෝර ව) ශශ්යන් ශ්ේ.  (iv) ඔෂණසිෛන් ද්රව)  ව) ශශ්යන් ශ්ේ. 

(16) මපමාණුව)  සම්බන්ධශ්යන් දී ඇතිශ ප්ර ාශ අතුරින් ව) ැපදි ප්ර ාශ ශ්තෝපන්න. 

 (i)  මපමාණුව)  මධයශ්ේ ඇතිශ කු ා ශ්ෂණන්ද්රය ට නයය්ටිය ීමමාීන තිශශ්බ්. 

(ii)  මපමාණුශ්ේ සම්පූර්   අව)  ාශයම එහි ස් න්ධයට ද්ාය  ශ්ේ. 

(iii) මපමාණුව)  උමමපමාණු  අංශුව) ලින් සෑදී තිශශ්බ්. 

(iv) මූල ද්රව) යශ්රන් මූල ද්රව) යට නයය්ටිශ්ේ අ ංගු ශ්ප්රෝශ්ටෝන සංඛ්යාව)  ශ්ව) නස් ශ්ේ. 

(17)  ාබන් හා හයිඩ්රෛන් කුල ශ්යන් සෑදී ඇතිශ සංශ්යෝර  ා්ඩ යට අයත් ශ්නොව) න සංශ්යෝරය ව) න්ශ්න් කුමෂණද්? 

 (i) ශ්හෂණශ්සන්  (ii) ශ්බන්සින්  (iii) එමන්   (iv) එතශ්නෝල් 

(18) ශ්බොපශ්තල් පිරිමහදුශ්ේ දී සංඝට  ශ්ව) න්  ප රැමටම සඳහා ශ්යොද්ාරන්නා ක්රම ශිල්ම ව) න්ශ්න්, 

 (i)  ව) ාය්පී ප ය ශ්ේ.    (ii) භාගි  ආසව) නය 

(iii) හුමාල ආසව) නය    (iv) ස්ඵටි  ප ය ශ්ේ.     

(19) මහත මිර  අතරින් සමෛාම මිර  ව) න්ශ්න්  ව) පෂණද්? 

 (i)   වහුදු ෛලය      (ii)  ශ්බොප ෛලය 

(iii) ශ්මපහන් මතිශන් ශ්මපාරත්  වහුදු ෛලය (iv) අයිස් ක්රීම්   

(20) බලයෂණ මැමටමට ශ්යොද්ාරන්නා උම ප ය හා සම්මත ඒ  ය පිළිශ්ව) ලින් ද්ැෂණශ්ව) න්ශ්න්, 

 (i)  දුනු තපාදිය හා kg    (ii)  නිේටන් දුනු තපාදිය හා N  

(iii) ශ්නද්පු තුලාව)  හා g    (iv) තැටිතුලාව)  හා kg 
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9 ශ්රේණිය (විද්යාව) ප මු ව ව) ාප මක්ෂණය ය - 2019 03 ව) න පිටුව)  
 

II ශ් ොටස 

 මු ව ප්රශ්නය අනිව) ාර්ය ශ්ේ. තව) ත් ප්රශ්න තුනෂණ ඇතුළු ප්රශ්න හතප ට පිළිතුරු සමයන්න. 

(01ප  

    (A) සිසුන් පිරිසෂණ විද්යාලශ්ේ ශ්රොවිමශ්ලහි ඇතිශ ීවව)  ව) ායු ඒ  ය පිළිබඳ අධයනය  ප මහත සැ ැස්ම ඇඳ තිශශ්බ්. 

  

1 

 

 

 

 

 

 

(1) ීවව)  ව) ායුශ්ේ අ ංගු ප්රධාන සංඝට  ලියන්න. 

(2) ීවව)  ව) ායුව)  නිමද්ීනමට භාවිත  පන අ වද්රව) ය මිර ශ්ේ සංඝට  ලියන්න.  

(3) ීවව)  ව) ායුව)  නිමද්ීනමට ද්ාය  ව) න  ෂණෂුද්රීවීනන්  ා්ඩ ශ්ේ නම ලියා ඔවුන්ශ්ග් විශ්ශේයත්ව) ය ලියන්න. 

(4) ශ්මම ටැංකිය  වද්රා තැමටමට ශ්හේතුව)  කුමෂණද්? 

(5) ශ්මම ශ් ොන්ක්රීට්    පියනට ඉහළින්   මැටි + හුණු මිර යෂණ ද්මා ෛලය පිපීනෛශ්මන් ලැශ්බන ප්රශ්යෝෛන ශ්ද් ෂණ 

ලියන්න. 

   (B) මහත ව) ා ය ඉදිරිශ්යන් සතය අසතය බව)  ද්ෂණව) න්න. 

(1) ෂණෂුද්ර ීවීනන් ඉතා සපල ීවීනන් වූව) ද් ? ඔවුන්ශ්ග් ව) ර්ධනය හා ප්රෛනනය ඉතා ීම්රව)  සිදුශ්ේ. 

(2) ෛල මෘය්ෙය මත මාශ්ව) න සියලුම ඇල්ගී ශා  ප්ලාව) ංර ව) ශශ්යන් සැුශ් යි. 

(3) සැල්ීනනියා නම් ෛලෛ ශා ය මර්ද්නය සඳහා Alternaria  දිලීප  භාවිත  පයි. 

(4) බැෂණටීරියා දිලීප වව) පස ඇතළු සියළුම ෂණෂුද්ර ීවීනන් ප්රතිශීවව)   මගින් මර්ධනය  ු හැකියි. 

(5) ශ්යෝරට්    වහුම් ව) ල අ ංගු බැෂණටීරියාව) න් කිරිව) ල අ ංගු ලැෂණශ්ටෝස් ීමනි ලැෂණටිෂණ අම්ලය බව) ට 

මත් පයි. 

(6) ශ්මොල් ශ්ලලි තන්තු ශ්මෂණටිශ්න්ස් නම් ද්රව)  යශ්යන් එකිශ්න ට බැඳ තබයි. 

(7) ශ්පෝර  ාප යින්ට තම ශ්ේහය තුු ීවව) ත් ීනමට උමස්කප සමයන ීවීනන් ව) යාධිෛන යින් ශ්ලස 

හඳුන්ව) යි. 

(8) ලිය්මානියා ශ්පෝර ව) ාහ යන් ව) ශශ්යන් ව) ැලි මැෂණ ා ක්රියා  පයි. 

(9) පිටිපුස් ශ්පෝරශ්ේදී දිලීප ආසාද්නයෂණ නිසා ශා ශ්ේ ශ්බොශ්හෝ ශ් ොටස් මත අළු ශ්හො සුදු පිටි ව) ැනි 

ද්රව) යෂණ ඇතිශ  පයි. 

(10) ඇශ්සහි සුද් ඇතිශ ීනමට ප්රධානතම ශ්හේතුව)  ව) න්ශ්න් අෂණෂි  ාචය සෑදී ඇතිශ ශ්ප්රෝටීන මරිහානියට 

මත්ීනමයි. 

 

 

ද්රව) ය එෂණ කික්ම 

ීවව)  ව) ායුව)  

ෛලය මැටි + හුණු මිර ය 

ශ් ොන්ක්රීට්   පියන ද්රව) ය ඉව) ත් කික්ම 

 වද්රා තැූ ටැංකිය 

(………..) 

(………..) 

(………..) 

(………..) 

(………..) 

(………..) 

(………..) 

(………..) 

(………..) 

(………..) 
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(C) මහත ව) ගුව)  සම්පූර්   පන්න.  

      

 

 

 

 

(02ප  (A) 

          (1) මිනිස් ඇශ්සේ මහත  ෘතයන් සිදු පන ව) යූහය ද්ෂණව) න්න. 

(a) ඇසට රුධිප සැමයුම ලබා දීම. 

(b) අෂණෂි  ාචශ්ේ ව) ක්රතාව) ය අව) ශය මරිදි ශ්ව) නස්  පරැමටමට ද්ාය  ීනම. 

(c) අෂණෂි ශ්රෝලශ්ේ හැ ය මව) ත්ව) ා රැමටම. 

(d) ද්ෘය්ඨිවිතානය මත ව)  ාත් මැහැදිළි ප්රතිශබ්ම්බ ඇතිශ කික්ම. 

(B) උත්තල හා අව) තල  ාච තුලින් සමාන්තප  ද්ම්භයෂණ ව) ර්තනය ව) න ආ ාපය ශ්ව) න ශ්ව) නම ඇඳ නම් 

 පන්න. 

(c) ද්ෘය්ඨි  ශ්ද්ෝයය ට පිළියම ආද්ර්ශනය සඳහා ස ස්  ු ඇටවුමෂණ ශ්මහි ද්ැෂණශ්ේ. 
 

  

 

 

  

 

 

(a) ශ්මම ශ්ද්ෝයය කුමෂණද්? 

(b) ශ්මම ප්රතිශිමම්බය මැහැදිළි කික්මට ශ්යොද්ාරන්නා අශ්නෂණ  ාචය කුමෂණද්? 

(c) ඉහත සඳහන්  ාචය තබන ස්කානය ලියන්න. 

(d) අද්ාල ශ්ද්ෝයය නිව) ැපදි ව) න ආ ාපය මැහැදිළි  පන්න 

(03ප (Aපමිනිස්  ශ්නහි මහත ලෂණය  ව) ලට අද්ාු ව) යුහය ලියන්න. 

(a)  ාටිශ්ල්ෛමය ව) යුහයෂණ ීනම. 

(b) ග්රසනි ාව) ට මැද්  ශ්නහි සිට විව) ෘත ව) න නාලය 

(c)  ර්  මටහ මටලශ්යන්  ර් ශංඛ්ය ශ්ව) ත  ම්මන සම්ශ්ප්රේය ය කික්ම. 

(d) රව)  ය පිළිබඳ සංශ්ේද්න රව) න ස්නායුව) ට සම්ශ්ප්රේය ය කික්ම. 

       ( B ප   (1ප මිනිස් ඇශ්සහි ද්ෘය්ඨි මපාසය ද්ල රූම සටහනකින් ඇඳ නම්  පන්න. 

     (2ප ේවිශ්නත්රි  ද්ෘය්ඨිය නිසා මිනිසාට ලැමට ඇතිශ හැකියාව) න් ශ්ද් ෂණ ලියන්න.  

     (3ප ග්ලූශ් ෝමාව)  සම්බන්ධ මහත ශ්තොපතුරු ලියන්න. 

           (a) ශ්පෝරයට ප්රධාන ශ්හේතුව)  කුමෂණද්? 

           (b) ග්ලූශ් ෝමාශ්ේදී සිදුව) න හානිය. 
           (c) ග්ලූශ් ෝමා සෑදීමට ව) ැඩි අව) ද්ානමෂණ ඇතිශ පුේරලයන් 

උම මපමාණු  අංශුව)  ආශ්පෝමනය ස් න්ධය පිහිටීම 

ශ්ප්රෝශ්ටෝන    

 0 1  

 -1   
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ුඟ පිහිටි ව) ස්තුව)  

උත්තල  ාචය 

තිශපය 

අමැහැදිළි 

ප්රතිශිමම්බය 



9 ශ්රේණිය (විද්යාව) ප මු ව ව) ාප මක්ෂණය ය - 2019 05 ව) න පිටුව)  
 

( C ) (01) මහත මූල ද්රව) ය ව) ල සංශ්ෂණත ද්ෂණව) න්න. 

(1)  ාබන්  

(2)  ැල්සියම් 

(3) ශ් ොමර් 

(4) මැග්මටසියම් 

(5) සිල්ව) ර් 

                (02) මහත අනුව) ලින් ශ්ද්   මපමාණු සැ ැස්ම අඳින්න. 

(1) ෛලය                                         (3)  ාබන් ශ්යොෂණසයිඩ් 

(2) ශ්මශ්තන්                                    (4) ඇශ්මෝනියා 

(04)  (A) මහත ද්ෂණව) ා ඇත්ශ්ත් මපමාණුව)   ආ ෘතිශයකි. 

 

 

 

 

1) ශ්මම ආ ෘතිශය ඉදිරිමත්  ප ඇතිශ විද්යාඥයායාශ්ග් නම ලියන්න. 

2) ශ්මම ආ ෘතිශය ශ් ටිශ්යන් විස්තප  පන්න. 

3) ශ්මහි A හා B නම්  පන්න. 

4) A සමන්විත ව) න උම මපමාණු  අංශු නම්  පන්න. 

5) B ප්රශ්ේශශ්ේ සැරිසපන අංශු නම්  පන්න. 

        (B) මහත ද්ෂණව) ා ඇත්ශ්ත් මූල ද්රව) යෂණ ද්ෂණව) න සම්මත ආ ාපය ශ්ේ. 

                                             27 
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                ඉහත මූ ද්රව) ය සම්බන්ධව)  මහත ශ්තොපතුරු ලියන්න. 

(1) මපමාණු  ක්රමාං ය 

(2) ස් න්ධ ක්රමාං ය 

(3) ශ්ප්රෝශ්ටෝන සංඛ්යාව)  

(4) නියුශ්රෝන සංඛ්යාව)  

(5) ඉශ්ලෂණශ්රෝන සංඛ්යාව)  

         (Cප මහත ද්ෂණව) ා ඇත්ශ්ත්  ශ්නහි ක්රියා ාක්ත්ව) ය අද්ර්ශනයට ශ්යොද්ාරත් ඇටවුමකි. 

 

 

 

 

(1ප ශ්මමගින් ආද්ර්ශනය  ප  ශ්නහි B, C, D ව) යුහ ද්ෂණව) න්න. 

(2ප A උම ප ය කුමෂණද්? 

(3ප A උම ප ය ක්රියාත්ම   පන්ශ්න් ශ් ශ්සේද්? 

(4ප ශ්මහිදී ලැශ්බන නික්ෂණය ය කුමෂණද්? 

 

A 

B 

Al 

පුමටලය 
පුමටලය 

පබර් 

නලය 

පබර් 

මටලය 

A 

B 

C 

D 
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9 ශ්රේණිය (විද්යාව) ප මු ව ව) ාප මක්ෂණය ය - 2019 06 ව) න පිටුව)  
 

(05) (A) මද්ාර්කය සංශුේධ ද්රව) ය හා සංශුේධ ශ්නොව) න ව) ශශ්යන් ප්රධාන ව) ර්ර ශ්ද්  ට ශ්බද්ා ද්ෂණව) යි. 

(1) සංශුේධ ද්රව) ය ව) ලට අයත් ව) න ප්රධාන ව) ර්ර ශ්ද්  ලියන්න. 

(2) සංශුේධ ශ්නොව) න ද්රව) ය ශ්බද්න ප්රධාන ව) ර්ර ශ්ද්  ලියන්න. 

(3) මහත මිර  ව) ල ප්රධාන සංඝට  ලියන්න. 

(a) ව) ාතය 

(b) ශ්බොපශ්තල් 

(4) මහත සඳහන් මිර  ව) ල සංඝට  ශ්ව) න්  ප රන්නා ක්රමය ලියන්න. 

(a) සහල් රල් ව) ැලි මිර ය 

(b)  වහුදු ෛලශ්ේ ලුණු ලබා රැමටම. 

(c) කුරුඳු ශ් ොලව) ලින් ශ්තල් ලබා රැමටම. 

(d) ශ්බොපශ්තල් ව) ලින් සංඝට  ශ්ව) න් කික්ම.  

      (B) මහත ව) ගුව)  හිස්තැන් සම්පූර්   පන්න.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (C) ප්රධාන අෂණෂි ශ්ද්ෝය සම්බන්ධ සටහන් ශ්ද් ෂණ මහත ද්ැෂණශ්ේ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) A හා B ශ්ද්ෝය නම්  පන්න. 

2) A ශ්හෝ B ශ්ද්ෝය ශ්ද්ශ් න් එ ට ශ්යොද්න පිළියම කිප  සටහන් මගින් මැහැදිළි  පන්න. 

මපමාණු  

ක්රමාං ය 
මූලද්රව) ය 

ශ්ප්රෝශ්ටෝන 

සංඛ්යාව)  

නියුශ්රෝන 

සංඛ්යාව)  
ස් න්ධක්රමාං ය 

 N  7 14 

8 O   16 

 F 9  19 

11 Na  12  

17 Cl  18  

 Ca 20 20  
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B 
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