Please furnish the following information before the commencement of the examination
Full Name of the Candidate(sm|pRrÑN nm):
Examination Centre(m{&s~}`ny): Colombo/Batticaloa/Jaffna/Kelaniya/Peradeniya/Ruhuna/Vaunia Campus (underline)

IColombo/Peradeniya/Kelaniya/Ruhuna/Batticaloa?Jaffna
Telephone Number(qE.k.):

Index Number (vQx`g aAky):
Date of Birth (Yupn~ qQny):

Email(vQ. w#Ep$l):

Age as of 2013.01.01( 2013.01.01 vn vQt vys) :

School & Grade(p`s#l sh @XY~NQy):

Signature of the Candidate (aw~sn) :

XYW lAk` @x_wQk vQq&` a`ywny –
@qvn XYW lAk` kNQ;~T w`rk` vQq&` olQm|pQy`d| wrMy-2012
k`ly p#y 1 vQn`dQ 30
@mm pYX~n pwYy pYX~n A h` B @k`ts~ @qkkQn~ yEwS pYX~n 32 kQn~ smn~vQwy
A @k`t@shQ a#wQ pYXñ~n 30 t pQLQwSr# s#pyWm s[h` amEN` a#wQ pQLQwSr# pwYy x`vQw` krn~n.

gNny kQrWm| s[h` sh B @k`tst pQLQwSr# s#pyWm s[h` amEN` a#wQ hQs~ kdq`sQ x`vQw` krn~n.
sQyUm pYX~n vlt @mm
pYX~n pwYy sh pQLQwSr# spy` sQyU kdq`sQ vQx`gy avs`n@y~qW vQx`g X`l`{QpwQ wSm` @vw x`r @qn~n.
(sQsEn~ @vw lb` @qn pYX~n pwY vl pYXñ~n anEpQLQ@vl @vns~kr @y`q` a#w. e@hyQn~ a#gyWm s[h` pYX~n pwYyq pQLw
Q Sr# pwY
vlt amEN`qWm aw&`vX& @v|).
gNk yn~wY x`vQw kl h#k

A @k`ts
A @k`tst aq`l pYX~n vlt @h`[m pQLQwSr @w`~r` amEN`a#wQ uw~wr pwY@yhQ rvEmk~ a#qWm @h`~ X @yqWm sQqEkrn~n
1. පහත දැක්වෙන කුමන සිදුවීම්ක් අකාශ ෙස්තු 2ක් අතර දුර මැනීම සඳහා උපව ෝගී කරවනොගනීද ?
a. සිකුරු සංක්රාන්තියක ක් සිදුවීම
b. හිරුට සාවේක්ෂෙ සාවේක්ෂ චලිත ක් වනොමැයක තරු ෙල පිහිටීම මාස වෙනස් වී 6කට ෙරක්
.මරීක්ශන ක්රීම
c. තරු වපන්තිනුම් කරන ව ොේලර් මාරුෙ (Doppler shift).
d. පූර්ණ සූර් ග්රනහන ක් සිදුවීම.
2. දුවර්ක්ෂ ක f අංක මගින්ති ක් වෙන්තිවන්ති කුමක්ද?
a.
b.
c.
d.

අෙවනත විෂ්කම්භ සහ නාභි දුර අතර අනුපාත
අෙවනත නාභි දුර සහ උපවනත නාභි දුර අතර අනුපාත
උපවනත නාභි දුර සහ විෂ්කම්භ අතර අනුපාත
උපවනත විෂ්කම්භ සහ නාභි දුර අතර අනුපාත

3. දුවර්ක්ෂ ක විවේදන බල ෙැඩි කල හැක් ආකාර ක් ෙන්තිවන්ති?
a.
b.
c.
d.

අෙවනත විෂ්කම්භ ෙැඩි ක්රීම
අෙවනත දර්පන වෙනුෙට කාච ක් ව දීම
අෙවනත විෂ්කම්භ අඩු ක්රීම
ෙ ා ෙැඩි තරංග ආ ාම භාවිත කර මරීක්ෂණ ක්රීම

4. සූර් ලප චක්ර වකොතරම් ආෙර්ත කාල ක්න්ති ුකක්ත වදද?
a. දින 365
.b. ෙසර 11 .c ෙසර 12
.d දින 28

.e ෙසර 22

5. පහත දැක්වෙන තාරකා රාශි අතුරින්ති වනොගැලවපන රාශි කුමක්ද ?
A

(a)

B

A

(b)

B

C

(c)

C

D

(d)

D

6. ඇරිස්ටාකස් විසින්ති සිදුකරන ලද චන්තිද්රලග්රනහණ සහ සූර් ග්රනහණ මරීක්ෂණ සහ පුවෙ ක
ක්රීම් මගින්ති මගමන කට එ ඹි වනොහැක්වක් පහත කුමක් පිළිබඳෙද ?
a.
b.
c.
d.


චන්තිද්රල
ුවර්
පෘථිවි
චන්තිද්රල

ාව අර
ාව අර
සහ චන්තිද්රල ා අතර දුර
ාව ස්කන්තිය

ප්රමශ්න අංක 7 සිට 9 දක්ො ප්රමශ්න සඳහා පහත සියක ම භාවිත කරන්තින.

ගණන

A, B, C, D හා E අක්ෂර මඟින්ති පෘථිවිවගෝල මත ඇයක ස්ථාන ක්හිප ක් මරූපණ වද.

.E

7. .මරීක්ෂකව කුට රාත්රීE අහවස, වපොලාරිස් තාරකාෙ, ෙසවර් ක්සිඳු කාල කදී දැක් වනොහැක්වක්
කුමන ස්ථාන කදී ද?
a

A

b

B

c

C

d

D

8. මාර්තු 21 ෙන දින පැ 12 ක දහෙල් කාල ක් හා රාත්රීE කාල ක් ලැවබන්තිවන්ති කුමන ස්ථාන කට ද?
a

A

b

B

c

C

d

ඉහත සි ල්ල

9. ජූම 21 ෙන දින මය හනවදදී සූ්යල ා කුමන ස්ථාන කට හරි වකළින්ති ඉහළින්ති පිහිටි  ද?
a

A

b

B

c

C

d

ඉහත සි ල්ල

10. පහත තරු අතරින්ති ෙැඩිම දෘශ දීේයක ක්න්ති ුකක්ත තාරකාෙ කුමක්ද?
a

වප්රමොක්සිමා වසන්තිරිරි

b

කැවනෝපස්

c

වරගිුකලස්

d

වපොලක්ස්

11. ම් අභ ෙකාශ ාන ක් පෘතුවිවද සිට ම් ක්සි ග්රනහවලොෙක් වෙත අෙම ඉන්තියන ප්රමමාන ක් ෙැ කර
ව ොමු කල හැක් කක්ෂ හඳුන්තිෙන නම කුමක්ද ?
a. සි ල්වකොවුස්ක්කක්ෂ
b. වහොෆ්මාන්ති කක්ෂ
c. වොොන්ති කක්ෂ
d. වගො ාඩ් කක්ෂ
12. ොහස්පයකව කක්ෂවද ොහස්පයකට සාවේක්ෂෙ ස්ථාෙරෙ පෙයකන ග්රනාහක හඳුන්තිෙන නම කුමක්ද ?
a. ඇපවලෝ ග්රනාහක
b. ක්ි පර් ග්රනාහක
c. වෝෝජන්න්ති ග්රනාහක
d. ඌට් ග්රනාහක

13. වසෞරග්රනහ ම්ඩ ලවද ග්රනහවලෝක අතරින්ති ග්රනහවලෝකවද ප්රමමාණ ට සාවේක්ෂෙ ප්රමබලතම ුමම්භක
ක්වෂත්ර  ඇ්තව්ත කුමන ග්රනහවලොවදද ?
a. පෘතුවි
b. ොහස්පයක
c. බුද
d. සිකුරු
14. හිරු බැස ාවමන්ති වමොවහොතකට පුව ඔබ බුය මරීක්ෂණ කරි  නම් බුය හා සිකුරු අතර යකබි හැක්
උපරිම වකෝණ වකොපමණද ?
a. 420
b. 110
c. 280
d. 23.50
15. වම් වමොවහොව්ත සිංහ රාශි බැස මින්ති පෙතී නම් නැවගමින්ති පෙයක හැක්වක් මින්ති කුමන රාශිවදද ?
a. යනු
b. තුලා
c. කුම්භ
d. කටක

16. 6006 ෙසවර්දී අන්තිතර්ජන්ායකක තාරකා විද ා සංගම විසින්ති ේටෝවටෝ තෙ දුරට්ත ග්රනහවලොෙක් වනොෙන
බෙට ෙර්ගීකරණ ක්රීමට වහතුෙ කුමක්ද ?
a. එ ජන් ාමියකක ෙශව න්ති වගෝලකාර වනොවීම.
b. එහි කක්ෂ අෙට ප්රමවශශ පිරිසිදු වනොවීම.
c. එ ඉර ෙටා භ්ර මණ වීම.
d. එ ෙටා පරිභ්ර මණ ෙන චන්තිද්රිනකා යකමම.

17. පහත දැක්වෙන ඒොි න්ති මෙැරදි වනොෙන්තිවන්ති කුමක්ද ?
a. වසෞරග්රනහ ම්ඩ ල ට ග්රනහවලෝක අටක් ඇත.
b. වසෞරග්රනහ ම්ඩ ල ඇයක වුවද ුවපර්වනොො පිුරරුමක ප්රමථිපල ක් වලස .
c. සූර් ාව මර්මාණ ට වපර වසෞරග්රනහ ම්ඩ ල මර්මාණ වි .
d. සිකුරු ග්රනහවලෝකවද ොුකවගෝලවද ෙැඩිමනක් ඇ්තව්ත කාබන්ති ව ොක්සි ඩ් (CO2) ොුකෙි .
18. ග්රනහෙස්තුෙක් විස්තර කරන පහත ොක වදක සලකන්තින.
i. එ ඉලිේසාකාර මාර්ග ක ගමන්ති කරි .
ii. එ සූර් ා ආසන්තින ට ම මිත කාලාෙර්ත කට ෙරක් ලංවද.
a.
b.
c.
d.

වමමගින්ති වඩාත්ම හ ොඳින් විස්තර ෙන ග්රනහෙස්තුෙ පහත ඒොි න්ති කුමක්ද ?
උල්කාපාත ක්
ධූම වක්තුෙක්
ග්රනාහක ක්
උල්කාශ්ම ක්

19. වම් අතරින්ති සිකුරු සංක්රාන්තියක ක් මරීක්ෂණ ක ? වනොහැක් වු ෙසර මින්ති කුමක්ද
a. 6002

b. 4782
c. 4776
d. 4860
20. උපවනවතහි නාභි දුර 1 m සහ අෙවනවතහි නාභි දුර 02 mm වූ දුවර්ක්ෂ ක විශාලන බල kSmk~ q ?
a. 12X
b. 20X
c. 50X
d. 200X

21. පහත දැක්වෙන තරු අතරින්ති පෘථිවිවද සිට ආසන්තිනවදම දැක් හැක් තරුෙ කුමක්ද ?
a. බර්නාඩ්ව තරුෙ
b. වප්රමොක්සිමා වසන්තිුමරි
c. සීරි ස් A
d. සූර් ා
22. පහත දැක්වෙන පරාෙර්ථක දුවර්ක්ෂ ෙර්ග පිළිහවළින් නම් කර ඇයක පිළිතුර වතෝරන්තින.

(1)

a.
b.
c.
d.

-4ප්රමි ම් නාභ,
-4මදවටෝම
-4මදවටෝම
-6මදවටෝම

(2)

(3)

(4)

-3 ,මදවටෝම ානු නාභි 3. කැසිවග්රනන්ති නාභි , 4. කවුඩ් නාභි ානු නාභි කවුඩ් නාභි -2 ,න්ති නාභි කැසිවග්රන -3,ි ම් නාභි ප්රම -6 ,
ානු නාභි න්ති නාභි කැසිවග්රන -2 ,කවුඩ් නාභි -3 ,ි ම් නාභි ප්රම -6 ,
ානු නාභි -2 ,කවුඩ් නාභි -3,ි ම් නාභි ප්රම -4,කැසිවග්රනන්ති නාභි

23. වසෞරග්රනහ ම්ඩ ලවද විශාලතම ස්වභාවික චන්ද්රිපකාව කුමක්ද ?
a. ගැමමීඩ්
b. ටි ටන්ති
c. ුකවරෝපා
d. කැලිස්වටෝ
24. තරුෙක් මර්මණ වීම සම්බන්තිදෙ පහත පි ෙර සලකන්තින.
(i)

අධි පී න මසා ොුක අණු ගනීභෙන වි .එහි ප්රමථිලල ක් වලස උෂ්ණ්තෙ වමන්තිම
පී න ද ඉහ
න ලදී.

විශාල ොයූ සහ ධූවිලි ස්කන්තිය ක් එකතුෙ විශාල ෙ ාෙක් සෑදී ඉතා විශාල වදග ක්න්ති
අභ ෙකාශවද භ්ර මණ වි .
(iii) ොුක අණු පිපිරී ශක්යක විවමෝචන වීම.
(ii)

ඉහත දැක්වෙන පි ෙර අනුපිළිවෙලින්ති සැකසූවිට ලැවබන්තිවන්ති
a.
b.
c.
d.

(i) ,(ii) ,(iii)
(ii) ,(iii) ,(i)
(ii) ,(i) ,(iii)
(i) ,(iii) ,(ii)

25. තරුෙක පිපිරීම පිළිබඳෙ පහත ප්රමකාශ සලකන්තින.
අප සූර් ාව ස්කන්තිය වමන්ති තුන්තිගුණ කට pmN ෙ ා(3M☉ )ෙැඩි තාරකා පිපීරීම ,
“ුවපර්වනෝො” පිපිරුමක් වලස හැඳින්තිවද.
(ii) අප සූර් ාව ස්කන්තිය ට adE (M☉ )තාරකා පිපීරීම ,“වනෝො” පිපිරුමක් වලස හැඳින්තිවද.
(iii) ුවපර්වනෝො පිපිරුමකප්රමථිපල ක් වලස ුකවර්ම ම් සහ ර්තරන්ති සෑවශ.
(i)

a.
b.
c.
d.

ඉහත දැක්වෙන ඒොි න්ති මෙැරදි ොක ෙන්තිවන්ති,
(i) pmNQ
(ii) & (iii) pmNQ
(i) & (iii) pmNQ
(i) , (ii) sh (iii) yn sQyl~lm.

26. ක්රාන්තියකෙල සම්බන්තිදෙ නිවැරදි හනොවන ප්රමකාශන කුමක්ද ?
a. හිරුව දෘශ පථ ක්රා්ඩයකෙල වලස හැඳින්තිවද.
b.

මාර්තු 21 vn qQn sRr~yy` K@g`~l smk@y~ qkSNE @qst gmn~kryQ

c. ක්රා්ඩයකෙ වද තරු රාශි 12 .පිහිටි 
d. සැේතැම්බර් 23 vn qQn hQr#@g~ q^X& p}y K@g`~l smky @Cqny kryQ.

27. @mg` p`@sk~ 7 k~ a$wQn~ pQhQtQ mn~q`kQNQyk s`@p~] pY@v|gy vnE@y~( hbl~ nQyw@y~ agy 70 km/s per Mpc @ls gn~n).
(a) 7 km/s (b) 10 km/s (c) 70 km/s (d) 490 km/s

28. හර්ට්ස්පෘං රසල් - සටහන (HR diagram) තාරකා විද ාවදදී බලවලෙ භාවිතා ෙන සටහනක් .
ey phw sqhn~ kSmk~ s[h` pY@y`~jnyt gn~@nhQ q?

a.
b.
c.
d.

විශ්ෙවද ෙ ස මැනීම.
තරුෙක ස්කන්තිය මර්ණ ක්රීම.
තරුෙක අන්තිතර්ගත වසො ාගනීම.
තරුෙක දෘෂ දීේත තීදරතාෙ වසො ාගැනීම.

29. පහත දැක්වෙන ඛ්ඩ ාංක ඇුවවරන්ති අහවස පිහිටි ග්රනහෙස්තුෙක පිහිටීම මශ්ච කරගැනීමට භාවිතා
ක හැක් ුකගල කුමක්ද ?
a. ක්රාන්තියක සහ විවදෙදංශ
b. අක්ෂාංශ සහ වශශාංශ
c. සමක වි;~කම්භ සහ අර

d. ක්රාන්තියක සහ උන්තිනතාංශ
30. මිමසා විසින්ති දි ්ත කරන ලද වදගේතම අභ ෙකාශ ාන ෙන “New Horizons”, 0212 ජූලි 11
දින ෙන විට ඟාෙන්තිවන්ති කුමන ග්රනහෙස්තුෙ අය න ක්රීම සඳහාද ?
a. වහලීව ධූමවක්තුෙ
b. ේලූවටෝ
c. වසඩ්නා
d. ඒරිස්

B @k`ts

amEN` a#wQ uw~wr pwY@yhQ @k`tEkr a#wQ @k`ts~ @yq`gnQmQn~ phw pYX~nvlt pQLQwSr# spyn~n.
s$m awQ@r~k pQLQwSr# pwYykm ihlQn~ ob@g~ nm sh vQx`g aAky s[hn~ krn~n.
31. හබලව චක්රාොට ෙර්ගීකරණ පිළිබඳ සරුවල් ආකෘයකවද රූප ක් ඇඳ ප්රමයාන චක්රාොට ෙර්ග නම්
කරන්තින.
32. පහත රූපවද දැක්වෙන්තිවන්ති හිරු සහ අප චන්තිද්රල ාව විවිය පිහිුමම් ෙලදී පෘථිවි ෙටා කක්ෂ ක
රූප ක්ප වෙම ( . කලාෙ ඇඳ දක්ෙන්තිනපහත ෙගුවද ඉහත කක්ථ ස්ථාන ෙලට අනුරූප චන්තිද්රල .
).කලාෙ ඇඳ ඇත

පහත ක දාසිවද ඉහල වකොටස උතුරු දිශාෙ වලස සලකන්තින.

****

