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තයව  ලංශ්රී ලංකා භ ලං ෂ්ඨ ත ලංයභා භ ලංද්යභ ලං 

ඔලිම්පිනභඩ් ලංයාඟභවලින ලං- ලං2013 
THE 3RD SRI LANKAN JUNIOR ASTRONOMY OLYMPIAD 

COMPETITION-2013 
 

(  භකන ලං: ලංපැන ලං1 ද් භඩි ලං30 යි ලං) (Duration: 1 hour 30 minutes) 
 

මෙෙ ප්රශ්නපත්රය ප්රශ්නප 32 කින් (A හා B මෙස ම ොටසන මෙ කින් ) සෙන්විත වප අතර මුද්රිත පිටු ලං8 කින් සෙන්විත මේ. 

This paper consists of 32 questions in two parts (A & B) in 8 printed pages. 
 

A ම ොටමසේ ඇති ප්රශ්නප 30 ට පිළිතුරු සැතයීෙ සඳහා සතයා ඇති පිළිතුරුත්රය භාවිතා  රන්ප. මේ සඳහා දී ඇති වරණ වලින් වඩාත් 
සිදුසුෙ මහෝ නිවැරදි වරණය මතොරා ඊට අොෙ රවුෙ පිළිතුරු ත්රමේ වර්ණ ගන්වන්ප. ඒ සඳහා තහත නිෙසුප බෙන්ප. 

Use the provided answer sheet to answer to the 30 questions in Part-A. While marking your answers, darken the circle which 

is the correct/best answer as shown in the example below 

 

නිවැරදි මෙස සෙකුණු කිරීෙ /වර්ණ ගැන්වීෙ/ අඳුරු ගැන්වීෙ A ෙගින් මතන්වා ඇත. 

වැරදි මෙස සෙකුණු කිරීෙ /වර්ණ ගැන්වීෙ/ අඳුරු ගැන්වීෙ B ෙගින් මතන්වා ඇත. 
Proper way of marking / darkening / shading is shown in A. 

Improper ways of marking / darkening / shading is shown in B 

 

A: නිවැාදි ලංතකස ලංසකකුණු ලංකිරීම ලං/වර්ණ ලංගැන්වීම/ ලංඅඳුරු ලංගැන්වීම 

      Proper way of marking / darkening / shading 

 

B: වැාදි ලංතකස ලංසකකුණු ලංකිරීම ලං/වර්ණ ලංගැන්වීම/ ලංඅඳුරු ලංගැන්වීම 

    Improper way of marking / darkening / shading 
 

ප්රශ්නප ත්රය සෙග අමුණා ඇති  ඩොසි  ටුවැඩ සඳහා මයොොගන්ප. B ම ොටස සඳහා ඔබමේ අවසාප පිළිතුර පිළිතුරු ත්රමේ මවන් ර 
ඇති ම ොටමසේ තෙණක් ලියන්ප. 

Use the attached blank sheets for your calculations. Provide your final answers for the part-B in the  

given space of the answer sheet. 

 

ද් භගන ලංඅවසභ තේදී ලංපිළිතුරු ලංපත්රන ලංසමඟ ලංප්රශ්  පත්රන ලංඇතුලු ලංඔබ ලං භද්යභ ලං ා  ලංක ලංසිනළුම ලං ඩභසි ලංද් භග ලංනිරීක්ඨ ට ලංකබභ ලංතන් . 

(ප්රශ්   ලංපත්රතනන් ලංපත්රනට ලංප්රශ්   ලංහභ ලංපිළිතුරු ලංපිළිතවක මභරු ලංත ොට ලංඇක  ලංබැද්න් ලංඑන ලංඑතසේ ලංත ොකිරීතමන් ලංපිළිතුරුපත්ර ලංපරීක්ඨභතේදි ලංඔබට ලං

අවභසිනක් ලංසිදුව 

Submit all sheets including the question paper to the supervisor at the end of the examination. (The order of questions 

arranged in paper to paper is different. Therefore, it is essential to submit your question paper together with the answer 

sheets to facilitate marking.) 

 

(වැෙගත් ෙත්ත:  ආමෙෝ මේ මේගය c = 3 x 105 km/s, සාර්ව්ර ගුරුත්ව නියතය: G = 6.67 x 10-11 m3 kg-1 s-2).   
(Useful information: Speed of light c =3 x 105 km/s, Universal gravitational constant  G = 6.67 x 10-11 m3 kg-1 s-2).   

 

ගණ  යන්්ර භාවිතා  ළ හැ . /Electronic calculators are allowed. 
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A ම ොටස / PART A 
 

1. තසුබිේ තාර ා වෙට සාමේක්ශ්ව ඛමගෝෙය ෙත සූර්යයාමේ ෙෘශ්ය තයය හඳුන්වප පෙ කුෙක්ෙ  

The apparent path of the sun around the celestial sphere against the background of the stars during the year 

is the 

(A) ඛමගෝෙ ෙධ්යාහනප මර්ඛාව - celestial 

meridian 

(C) ක්රාන්ති වෙය - ecliptic 

(B) සූර්ය දිප චක්රය - sun's diurnal circle (D) ඛමගෝෙ සෙ ය - celestial equator  

 
2. අෙ රාත්රී 8:30 ට උොවප තාර ාවක් තවත් ොස මෙ කින් උො වන්මන් කීයටෙ   

 If a star rises at 8:30 p.m. tonight, it will rise two months from now at, 

(A) 8:30 p.m. (B) 10:30 p.m.  (C) 12:30 p.m.  (D) 4:30 p.m.  

 
3. තහත සඳහන් තාර ා අතරින් අතමේ සූර්යයාට වඩා දීේතතාවමයන් වැඩි පමුත් උෂනණත්වය අඩු තාර ාව 

කුෙක්ෙ  

Which of the following stars has a highest luminosity and a lower temperature than the Sun?  

(A) රීගල්  (Regal) (C) ඇල්ෆා මසේන්චූරි (Alpha Centauri)  

(B) බර්පාඩ්මේ තරුව (Bernard’s Star) (D) ඇල්මඩබරාන් (Aldebaran)  

4. “තෘථිවිය තැතලි තැටියක් පේ සෙහරක් ග්රහපයන්ිදදී සඳ ෙත තෘථිවිමේ මසවපැල්ෙ මර්ීයය විය ුතතුය” 

මෙෙ ප්රසි්ධධ් ප්ර ාශ්ය අීතතමේදී තෘථිවිමේ හැඩය පිලිබඳව ෙතය මවපසන කිරීෙට මහේතු විය. මෙෙ ප්ර ාශ්ය 

සිදු  රප ේධම්ධ  ේරුන් විසින්ෙ   

 “If the Earth were a flat disk, there would be some eclipses in which the Earth would cast a linear 
shadow on the Moon.”  
This was a very famous saying which changed the view of the ancient time on the Earth’s shape. 
By whom it was said? 

(A) ඇරිසනමටෝටල්  - Aristotle (C) අයිමසක් නිේටන් - Issac Newton  

(B) නි ෙසන ම ොතර්නි සන - Nicolas 
Copernicus 

(D) ටයිම ෝ බ්රාමහේ - Tyco Brahe  

 
 

5. සමඳිද(M) සූර්යයාමේ(S) සහ තෘථිවිමේ(E) තහත කුෙප  පිිදටුේ නිසා වැඩිෙ උෙේ අවසනයාව සහ අවෙ 
උෙේ අවසනයාව ඇතිමේෙ  (මෙෙ රූතසටහන් තරිොපයට ෙක්වා මපොෙැත) 
Which arrangement of the Sun(S), the Moon(M), and the Earth(E) results in the highest high tides, 
and the lowest low tides on Earth? (Diagrams are not drawn to scale) 

       

(A)  (C) 
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6. මින් කුෙක් යාත්රි යන් විසින් තෘථිවිය ෙත ඔවුන් සිටිපා සනයාපය මසොයා ගැමටෙට භාවිතා  ර ල ෙැවේමේෙ   

Which of the following is used by navigators to find their location on Earth by using the stars? 
 
(A) Circle of least confusion (C) circle of position  
(B) Diurnal Circle (D) zero hour circle  
 

7. මෙසැේබර් 21 රාත්රී 9.00 ට උතුරු අක්ෂාාංශ් 40 සිටිප නිරීක්ෂ මයකුමේ ෙධ්යාාංශ්මයිද 

(zenith) උන්පතාාංශ්ය (altitude) කුෙක්ෙ   

What is the altitude of the zenith at 9:00 p.m. on December 21 at a latitude of 40 deg N? 
 
(A) 0 deg (B) 40 deg (C) 50 deg  (D) 90 deg  

 
8. උතමපමතිද පාභි දුර 1 m සහ අවමපමතිද පාභි දුර 20 mm වූ දුමර්ක්ෂය  විශ්ාෙප බෙය කුෙක්ෙ   

If the focal length of the objective of a telescope is 1 m and the focal length of its eye piece is   25 
mm, the magnification power of the telescope is? 
 

(A) 20 (B) 40 (C) 50 (D) 400  
 

9. තහත රූතසටහමපන් සුර්යයා වටා තෘථිවි  ක්ෂමේ සහ තෘථිවිය වටා චන්්ධරා  ක්ෂමේ චන්්ධර යාමේ 
විවිධ් සනයාමටය පිිදටුේ ෙැක්මේ. A අකුමර් සිට B අකුර ෙක්වා චන්්ධර යාමේ පිිදටුේ 4ක් ෙක්වයි  
The diagram below shows Earth’s orbit around the Sun and different positions of the Moon as it 
travels around Earth. Letters A through D represent four different positions of the Moon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

චන්ද්රග්රහණයක් සිදුවීෙට වැඩිමයන්ෙ ඉඩක් ඇති පිිදටුෙ වන්මන් මේ අතරින්, 
An eclipse of the Moon is most likely to occur when the Moon is at position   
 
(A) A (B) B (C) C  (D) D  

  

10. අාංශ්  +40  ක්රාන්තියක් (declination)  සිදත ඛමගෝෙ වසනතුවක් ෙධ්යාහනප ෙධ්යාංශ් දුර (meridian zenith 

distance) 100 N  සිදතව නිරීක්ශ්පය  ෙ හැ . නිරීක්ෂ යා සිටිප අක්ෂාාංශ්ය කුෙක්ෙ   

An celestial object with a declination of +40 deg is observed at a meridian zenith distance of 10 
deg N. what is the latitude of the observer? 
 

(A) +50 deg (B) +30 deg (C) -50 deg  (D) -30 deg  
 

 

(B) 

 

(D) 
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11. තහත ෙැක්මවප ඒවායින් කුෙක් ම දිප වත් කුෙප අවසනයාව වත් ේරතිගාමී චලිතයක් මපොෙක්වයිෙ?  
Which of the following never goes in retrograde motion? 
 
(A) බ්රහසනතති - Jupiter (C) සිකුරු - Venus  

(B) සූර්යයා - The Sun (D) අඟහරු - Mars  

 
12.  උතුරු අක්ෂාාංශ් 40 සිටිප නිරීක්ෂ මයක් යේ ඛමගෝෙ වසනතුව   ෙධ්යාහනප ෙධ්යාංශ් දුර (meridian zenith 

distance) 100S  ය.  එෙ වසනතුමේ ක්රාන්තිය (declination)  කුෙක්ෙ ? 
 

An object observed at latitude 40 deg N, has a meridian zenith distance of 10 deg S. what is the 
declination?   
 

(A) +50 deg (B) +30 deg (C) -50 deg  (D) -30 deg  
 

13. ම ොළඹ උතුරු අක්ෂාාංශ් 7ිද පිිදටි පගරයකි. මින් ම ොළඹ පගරමේ නිරීක්ෂ මයකු සේබන්ධ්මයන් මින් 

කුෙක් සතය මවයිෙ   

Colombo has a latitude of about 70N. Which of the following statements is TRUE for an observer 
located in Colombo?  
 
(A)  ෙකුණු ඛමගෝෙ ධ්රැවය ස ෙ අවසනයාව ෙ ෙකුණු ක්තජත ය ඔසනමසේ ෙැ  ගත හැකිය. 

The south celestial pole is always visible right on the southern horizon. 
(B)  සියළුෙ තාර ාවන් පැමගපිදරින් තායා බටිදරින් බැස යයි.  

All stars rise due East and set due West. 
(C)  උතුරු ඛමගෝෙ ධ්රැවය හැෙ අවසනයාව දිෙ උතුරු ක්තජත මයන් අාංශ්  7ක් ඉහලින් පිිදටයි. 

The north celestial pole is always located about 7derees above the northern horizon. 
(D)  උතුරු තරිධ්රැව  (circumpolar) ප්රම්ධශ්යට උතුරු ඛමගෝෙ ධ්රැවමේ අාංශ්  8   පිිදටා ඇති සියළුෙ    

තාර ා අඩාංගුමේ.  
The north circumpolar zone includes all stars located within 83 of the north celestial pole. 

 
14. සීරියසන තරුව ආමෙෝ  වර්ෂ 8ක් ඈතින් පිිදටයි එය ආමෙෝ  වර්ෂ 16 ඈතින් පිිදටියමහොත් එිද, 

The  star serius lies around 8 light-years away from Earth would, if moved to a distance of 16 
light-years, appear to be, 
 
(A) මෙගුණයක් දීේතියකින් දිසනමේ. - 2 times brighter than before. 
(B) මෙගුණයක් දීේතිමයන් හීප වී දිසනමේ - 2 times fainter than before. 
(C) සතර ගුණයක් දීේතිය හීප වී දිසනමේ - 4 times fainter than before. 
(D) අට ගුණයක් දීේතිය හීප වී දිසනමේ -  8 times fainter than before. 
 
 

15. අොව  සඳ බැස යන්මන් කුෙප අවසනයාව දීෙ    

-When does the new moon set? 

(A) සූර්ය උොමේ දී - At Sun Rise  (C) ෙධ්යෙ රාත්රීමේදී - At Midnight  

(B) කිසිවිට ත් උො මපොමේ - It Never Rises  (D) ිදරු බැසීමේදී - At Sunset 

 
 

16. තෘතුවිමේ සිට නිරීක්ෂණය  රප විට සුර්යයාමේ සහ චන්ද්රයාමේ ම ෝික  විශ්ාෙත්වය අාංශ්  0.5ක් 

මවයි. සූර්යයා චන්ද්රයා මෙන් 400 ගුණයක් ඈතින් පිිදටයි පේ මින් අතට නිගෙපය  ෙ හැක්මක් 

චන්ද්රයාමේ විශ්න ේභය සූර්යයාමේ විශ්න ේභය මෙන්, 
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The angular sizes of the Moon and Sun as seen from Earth are both about 0.5 degrees. The Sun is 
about 400 times farther away than the Moon. From this we can conclude that the Moon’s 
diameter is ...............the Sun’s diameter. 
 

(A) ආසන්ප වශ්මයන් සොප මේ - nearly the same as 

(B) මෙගුණයක් කුඩා මේ - about 2 times smaller than  
(C) හාරසිය ගුණයක් කුඩා මේ - about 400 times smaller than 
(D) මෙගුණයක් විශ්ාෙ මේ - about 2 times larger than  

 
17. දුමර්ක්ෂය  විශ්ාෙප බෙය ීතරණය  රප සාධ් ය මින් කුෙක්ෙ   

Which of the following features determines the resolving power of a telescope? 
- 

(A) අවපමතිද විශ්න ේභය - The diameter of the objective. 

(B) අවමපමතිද පාභිදුර - The focal length of the objective 
(C) උතමපමතිද පාභිදුර - The focal length of the eyepiece. 
(D) B සහ C - B and C 

 
18. Olympus Mons ය ල (Olympus Mons is a) 

(A) චන්ද්රයා ෙත විශ්ාෙ ොවා තැනිතොවකි. - Large lava plane on the Moon 
(B) අඟහරු ෙතුපිට පිිදටි ආවරිකත ගිික  න්ෙකි - Shield volcano on Mars. 

(C) වේෙ ෙතුපිට පිිදටි සාංයක්ත ගිික න්ෙකි - Strato volcano on Mercury. 
(D) සිකුරු ෙතුපිට පිිදට ආවරිකත ගිික  න්ෙකි. - Shield volcano on Venus. 

  

 

 ප්රශ්නප අාං  19 සහ 20 යප ප්රශ්නප වෙට පිළිතුරු සැතයීෙ සඳහා තහත රූත භාවිතා  රන්ප. 
එිදෙැක්මවන්මන් මපොවැේබර් ොසමේ දිපය දී ම ොළඹ පගරමේ එක්තරා  මන්ෙයකින් ෙවමසේ 
අවසනයාවන්   දී ිදරු එළිය තතිත වප ආ ාර  කි.  
Question No 19 & 20 are based on the following diagram, which shows a sunlight entering a 
room in Colombo in the month of November through the same window at three different times 
on the same day 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. මෙෙ රූතමේ ෙැක්මවප සූර්යයාමේ ෙෘශ්ය මවපසට මහේතු වන්මන් 

The apparent change in the Sun’s position shown in the diagram best explained by, 
 
(A) සූර්යයාමේ තරිභ්රෙපය සහ එිද අක්ෂමේිද ඇෙය  

The Sun is rotating  and its  axis is tilted   
(B) තෘථිවිමේ තරිභ්රෙපය සහ එිද අක්ෂමේිද ඇෙය 

The Earth is rotating and its axis is tilted 
(C) සූර්යයා නිශ්නචෙව තවීතෙ  සහ එිද අක්ෂමයිද ඇෙය  

The Sun is stationary and its axis is tilted   
(D) තෘථිවිමේ අක්ෂමේ ඇෙය එිද සූර්යයා වටා භ්රෙණය  

The Earth’s  axis is  tilted  and it orbits around the Sun 
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20. මෙෙ  ාෙරය  කුෙප දිශ්ාව ට මුහුණො තවීතෙ   

If the room is located in a building in Colombo, on which side of the building is the window 
located? 
 
(A) උතුරටට - North (C) පැමගපිදරට- East  
(B) ෙකුණට - South  (D) බටිදරට - West 

 

21. ආසන්ප වශ්මයන් එක්දිප ට තෘථිවිය සූර්යයා වටා තරිභ්රෙණය වප අාංශ්  ගණප වන්මන්,  
Approximately how many degrees per day Earth does revolve around the Sun? 
 

(A) 23.5O (B) 15O  (C) 1O (D) 13O 

  

22. ඇන්මරෝමීඩා චක්රාවාටය තහත ෙැක්මවප චක්රාවාට වර්ග අතුරින් කුෙක් මෙස හඳුපාගත හැකිෙ   

 The Andromeda Galaxy is which of the following types of galaxies? 
 
(A) ඉලිේසා ාර - Elliptical (C) බාර්ඩ් සර්පිෙ - Bared Spiral 

(B) අක්රෙවත් - Irregular (D) සර්පිෙ - Spiral 

 
23. සාොපය ූමෙ මක්තුව  වල්ගය  - The tail of a usual comet, 

 
(A) ස ෙ අවසනයාව ෙ සූර්යයා මෙසට පැඹුරු වී තවීත. 

Always points toward the Sun   
(B) ස ෙ අවසනයාව ෙ සූර්යයාට ෙේභ ව තවීත  

Always points perpendicular to the Sun   
(C) ස ෙ අවසනයාව ෙ සූර්යයාමගන් ඉවතට පැඹුරුව තවීත. 

Always points away from the Sun     
(D) සූර්යයා අසෙදී මේවා වල්ගයක් මපොමතන්වයි 

They do not have tails near the Sun 
   

24. තහත ෙැක්මවප කුෙප මෙමහුතෙක් ෙගින් පාසා ආයතපය චන්ද්රයාමේ ගුරුත්වා ර්ශ්ප ක්මෂේ්රය 

ඒ ා ාරී මපොවප බව මසොයාගන්පා ේධම්ධ ෙ   

Which of the following recent missions conducted by NASA concluded that the moon’s gravity 
is not even? 

(A) ARTEMIS (B) CALIPSO  (C) CINDI (D) GRAIL 
 

 
25.  චන්ද්රයාමේ භ්රෙපාවර්ය  ාෙය කුෙක්ෙ ? - The Moon’s period of rotation is, 

(A) 24 hours (B) 7 days  (C) 29.5 days (D) 27.3 days 

    
26. තහත ෙැක්මවප තාර ා රාශි(විවිධ් දිශ්ාවන් වෙට හරවප ෙෙ) අතුරින් ග්රහ රාශි චක්රයට අයත් මපොවන්මන් කුෙක්ෙ  

Which of the following star constellation (rotated in different directions) does not belong to the 
zodiac? 

 
(A)

)
) 

 

(B)
) 

 

(C)
) 

 

(D)
)
) 
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 තහත ප්රශ්නප   සඳහා තහතින් ෙක්වා ඇති තාර ා රාශිමේ රූතය භාවිතා  රන්ප 
Answer to the following questions using the star constellation given below. 

    
27. ඔරායන් නිහාරි ාව පිිදටා ඇත්මත් - The Orion nebula 

is located at, 

(A) A (B) B (C) C (D) D 
            
28. ශ්රී ොං ාවට හරියටෙ මුදුන් වප තාර ාව වන්මන්  

The star that would appear in Sri Lanka overhead  is, 

(A) A (B) B (C) C (D) D 
 

29. A අකුරින් ෙැක්මවප තාර ාමේ පෙ කුෙක්ෙ   -The name 
of the star at (A) is, 
 
(A) බිට්ල්ජූසන - Betelgeuse 

(B) රීගල් - Rigel   
(C) සීරියසන - Sirius 
(D) මරගුුතෙසන - Regulus 

 
30. නිවැරදි ප්ර ාශ්ය මතෝරන්ප 

Choose the correct expression(s) 

A. කුඩා විවරයක් (aperture) සිදත දුමර්ක්ෂයකින් අඩු බෙයක් සිදත සැ සුෙ සූර්යයා, චන්ද්රයා සහ 

මතොෙමවිද ඇති වසනතූන් වැනි දීේතිෙත්, විශ්ාෙ වසනතූන් නිරීක්ෂණයට සුදුසු මේ. (Small aperture 

telescopes at low power are good for observing big, bright objects, such as the Sun, the 
Moon, and terrestrial objects.) 

B. කුඩා විවරයක් (aperture) සිදත දුමර්ක්ෂයකින් වැඩි බෙයක් සිදත සැ සුෙ ග්රහමෙෝ , ්ධවිත්ව තරු 

වැනි වසනතු නිරීක්ෂණයට වඩාත් සුදුසුමේග (Small aperture telescopes at high power are good 
for observing small, bright objects, such as planets and binary stars.)  

C. විශ්ාෙ විවරයක් (aperture) සිදත අඩු බෙයක් සිදත සැ ැසනෙ විශ්ාෙ දීේතිමයන් අඩු වසනතු (විශ්ාෙ 

නිහාරි ා සහ ආසන්ප ෙණ්ොකිික)නිරීක්ෂණයට වඩාත් සුදුසුමේ. (Large aperture telescopes at 

low power are good for observing big, faint objects, such as large nebulae and nearby 
galaxies.)  

D. විශ්ාෙ විවරයක් (aperture) සිදත වැඩි බෙයක් සිදත සැ සුෙ කුඩා දීේතිෙත් වසනතු (කුඩා නිහාරි ා) 

සහ ඈතින් පිිදටි ෙණ්ොකිික නිරීක්ෂණයට වඩාත් සුදුසු මේ. (Large aperture telescopes at high 

power are good for observing small, faint objects, such as small nebulae and distant 
galaxies.) 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) A only 
(B) B only 
(C) B & C only 
(D) A,B,C, & D (ALL) 
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B ත ොටස - PART B 

________________________________________________________________ 

   

31. තහත ෙැක්මවප රූතමයන් ඛමගෝෙමේ විමශ්ේෂ ම ොටසන ෙක්වා ඇත. උත්තර ත්රමේ දී ඇති වගුමේ අොෙ පෙ 

ඉදිරිමේ නිවැරදි අාං ය සටහන්  රන්ප. තෙමුවැන්ප ඔබ මව ලමවන් සේපූර්ණ  ර ඇත. 

On the following diagram, there are several parts of the Celestial Sphere labeled with numbers. 

Write the relevant number in front of each term in the table in the answer script. The first one is 

done for you. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

32.      i.) අහස නිල් තැහැ වන්මන් ඇයි?  (Why is the sky blue?) 

ii.) බසිප(මහෝ උොවප) සූර්යයා (මහෝ චන්ද්රයා) වඩාත් රත් තැහැමයන් නිරීක්ෂණය ව ලමේ ඇයි  (Why 
does the setting (or rising) Sun (or Moon) look reddish?) 
 කිරණ සටහන් ඇසුමරන් ඔබමේ පිලිතුරු සටහන්  රන්ප. (උත්තර තත් රමේ පිිදටි ඉමඩිද පිළිතුරු 

සතයන්ප.) 

You may use a ray diagram to explain your answer. Provide your answer in the  space provided 
in the answer sheet.  

**** 

Term Number  

Sun (සූර්යයා) 1 

North Celestial Pole (උතුරු ඛමගෝෙ ධ්රැවය)  

South Celestial Pole (ෙකුණු  ඛමගෝෙ ධ්රැවය)  

Ecliptic (ක්රාන්තිවෙය)  

Celestial Equator (ඛමගෝෙ සෙ ය)  

Declination of the Star on the Celestial Sphere 
(තාර ාමේ ක්රාන්තිය) 

 

Right Ascension of the Star on the Celestial Sphere 
(තාර ාමේ විෂුවොංශ්ය) 

 


