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නිවැරදි පිළිතුර  ටින් ඉරක් අදින්න. 

1) පන හතින් දක්වා ඇති වස්තු වලින් දීප්ත වස්තුවක් වන්ශ්න්                                                                                             

1). චන්ද්ර ා   2). සිරි ස් තාරාාව 3). දැල්ශ්වන විදුලි බුබුප   4). ගිණිමැප  

2) රපන ශ්ේ දක්වා ඇති ආශ්පෝා කිරණ හැදින්ශ්වන්ශ්න්                                                                                                   

1). සමාන්තර කිරණ 2). අභිසාරී කිරණ                                                                                                                    

3). අපන සාරී කිරණ  4). විසාරී කිරණ 

 

3) තප දර්පන න ක් මතට පන තන  වන සමාන්තර ආශ්පෝා කිරණ පන රාවර්තන  වී ගමන් ාරන නිවැරදි ආාාර  

ශ්තෝරන්න. 

 

 

 

 

 

 

4) පන හත සදහන් ප්රාා  වලින් වැරදි ප්රාා   ශ්තෝරන්න.                                                                                            

1). වස්තුවා ඡා ාවක් සෑදීමට නම් එ  මතට ආශ්පෝා  පන තන  වි  යුතු .                                                          

2). වස්තුව ආශ්පෝා ප්රභවව  ශ්දසට ළ  වන විට පපන ඡා ාව වි ාපශ්..                                                                               

3). වස්තුව ආශ්පෝා ප්රභවව  ශ්දසට ශ්ගන  න විට ප්රධාන ඡා ාව පන ැහැදිලි ශ්..                                                                                                        

4). වස්තුව ආශ්පෝා ප්රභවවශ් න් ඉවතට ශ්ගන  න විට ප්රධාන ඡා ාව පන ැහැදිලිශ්..  

5) තප දර්පන ණ කින් සෑශ්දන ප්රතිිමම්බ සම්බන්ධ වැරදි ප්රාා   ශ්තෝරන්න                                                                             

1). දර්පන ණශ්ේ සිට වස්තුවට ඇති දුර හා ප්රතිිමම්බ ට ඇති දුර සමාන ශ්.                                                                          

2). වස්තුශ්. ප්රමාණ  හා ප්රතිිමම්බශ්ේ ප්රමාණ  සමාන ශ්..                                                                                        

3). ප්රතිිමම්බ  වම දකුණ මාරු වී ශ්පන ශ්නයි.                                                                                                                 

4). ප්රතිිමම්බ  තිර ක් මතට ගත හැකි . 

6) අවතප දර්පන ණ ක් මතට සමාන්තරව පන තන  වන ආශ්පෝා කිරණ පන රාවර්තන  වන ආාාර  නිවැරදිව 

දක්වා ඇති රපන   ශ්තෝරන්න. 

 

 

 

 

 

7) පත්තප දර්පන ණ සම්බන්ධ නිවැරදි ප්රාා   කුමක්ද                                                                                                     

1). සෑම විටම සෑශ්දන්ශ්න් තිර ක් මතට ගතහැකි ප්රතිිමම්බ න් .                                                                                 

2). සෑම විටම පඩුකුරු කුඩා තිර ාට ගත ශ්නොහැකි(අතාත්විා) ප්රතිිමම්බ පන මණක් සෑශ්ේ.                                                                                                                                                                                

3). තාත්විා ශ්මන්ම අතාත්විා ප්රතිිමම්බද සෑශ්ේ.                                                                                                                     

4).සෑම විටම වස්තුවට වඩා වි ාප ප්රතිිමම්බ සෑශ්ේ. 
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8) පත්තප දර්පන ණවප  ප්රශ් ෝජන කි.                                                                                                                                               

1). පන රීක්ෂා  නම් පපන ාරණ  තැනීමට 2). බහුරශ්ප්ක්ෂ  නම් පපන ාරණ  තැනීමට                                                

3). වාහනවප පන ැති ාණ්නාඩි සෑදීමට   4). දන්ත වවදයවරු ුඛශ්ේ දත් පන රීක්ෂා කිරීමට 

9) තප දර්පන න 2 ක් එකිශ්නාට අ  ා 90 ා ශ්ාෝණ කින් තබා ඇත. දර්පන න 2 අතර තැබූ පන ැන්සපා ප්රතිිමම්බ 

කී ක් දැා ගත හැකිද                                                                                                                                                                         

1). 2 යි    2). 3 යි    3). 4 යි    4). 5 යි 

10) තාත්විා ප්රතිිමම්බ ක් පබා ගැනීමට හැකි වන්ශ්න් පන හත සදහන් කුමණ දර්පන න  ඉදිරිශ්ේවස්තුවක් 

තැබූවිටද                                                                                                                                                                     

1). තප දර්පන ණ ක්     2). පත්තප දර්පන ණ ක්                                                                                         

3). අවතප දර්පන ණ ක්     4). ශ්මම සි ලු දර්පන ණ 

 

(01). (A). පන හත රපන ශ්ේ දැක්ශ්වන්ශ්න් ඔබ පන ාසශ්ල්දී ඡා ා ඇති වන ආාාර  පිළිබදව ශ්සො ා බැලීම සදහා සිදු ාප  

                 ක්රි ාාාරාමා රපන  සටහනකි. 

 

 

 

 

 

 

a) ශ්මහි A හා C  පපන ාරණ නම් ාරන්න.              ( ප.02) 

b) X හා Y හදුන්වන්න.                (ප.02) 

c) B රබර් ශ්බෝප  C  ශ්දසට ශ්ගන  න විට Y  වප සිදුවන ශ්වනස කුමක්ද          (ප.01) 

d)  පන ැහැදිලි ඡා ාවක් පබා ගත හැකි වන්ශ්න් B වස්තුව   A ශ්දසට ශ්ගන  න විටද  C ශ්දසට ශ්ගන  න විටද  
     (ප.01) 

(B) . තප දර්පන න ක් ඉදිරිශ්ේ තබන පද ඉටි පන න්දමක් රපන ශ්ේ දක්වා ඇත. 

 

 

 

 

a) ඉටි පන න්දශ්ම් ප්රතිිමම්බ  සෑදීමට වඩාත් ඉඩ ඇත්ශ්ත් X  ,Y,  Z  ස්ථාන වලින් කුමණ ස්ථානශ්ේද      (ප.01) 

b) ඉටිපන න්දශ්ම්  ප්රතිිමම්බ ක් සෑශ්දන්ශ්න් ආශ්පෝාශ්ේ කුමණ ගුණ  නිසාද          (ප.01) 

c) තප දර්පන න ප්රශ් ෝජන ට ගන්නා අවස්ථා 2 ක් ලි න්න.            (ප.02) 

(02). (A). පන හත රපන ශ්ේ දැක්ශ්වන්ශ්න් තප දර්පන ණ භවාවිතශ් න් නිපන දවා ඇති එක්තරා පපන ාරණ ා රපන  සටහනකි. 

 

 

a) ශ්මම පපන ාරණ  හැදින්ශ්වන නම ලි න්න.       (ප.01) 

b) ශ්මහි කුරුල්පාශ්ේ සිට එන ආශ්පෝා කිරණ මිනිසාශ්ේ 

ඇස ශ්වතට ගමන් ාරන අයුරු රපන ශ්ේ ඇද 

ශ්පන න්වන්න.           (ප.02) 

c) ශ්මම පපන ාරණ  භවාවිතා ාරන අවස්තා 2 ක්ලි න්න.           (ප.02) 

d) තප දර්පන ණ වලින් සෑශ්දන ප්රතිිමම්බ වප පක්ෂණ 2 ක් ලි න්න.          (ප.02) 

          (B). තප දර්පන ණ 2 ක් එකිශ්නා අතර 60ºා ශ්ාෝණ ක් සෑශ්දන පන රිදි තබා ඇත. (රපන   බපන්න).  

a) X වස්තුශ්. ප්රතිිමම්බ කී ක් දැකි  හැකිද         (ප.01) 

b) බහු ප්රතිිමම්බ මගින් අප ාාර රටා බපා ගැනීමට සාස් ාළ පපන ාරණ  කුමක්ද  (ප.01) 

c) ඉහත ඔබ සදහන් ාප පපන ාරණශ් න්පබා ගන්නා ප්රශ් ෝජන ක් ලි න්න.        (ප.01) 

    

X 
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(03). වක්ර දර්පන ණ ක් මතට පන තන  වන සමාන්තර ආශ්පෝා ාදම්බ ක් අභිසාරී ආශ්පෝා ාදම්බ ක් ශ්පසට ශ්හෝ 

         අපන සාරී ආශ්පෝා ාදම්බ ක් ශ්පසට ශ්හෝ පන රාවර්තන  ශ්.. 

a) වක්ර දර්පන න වර්ග ශ්දා නම් ාරන්න.              (ප.02) 

b) රපන ශ්ේ A හා B ශ්පස දක්වා ඇත්ශ්ත් ඉහත සදහන් ාප වක්ර දර්පන ණ වර්ග ශ්දශ්ාන් කුමන වර්ගශ්ේ 

දර්පන ණදැයි නම් ාරන්න.               (ප.02) 

 

 

 

 

c) A රපන ශ්ේ දක්වා ඇති ආශ්පෝා ාදම්බ හදුන්වන නම් ලි න්න.            (ප.01) 

 

 

 

d) රපන ශ්ේ දක්වා ඇත්ශ්ත් සමාන්තර ආශ්පෝා ාදම්බ ක් වක්ර දර්පන ණ ක් මතට පන තන  වන ආාාර යි.                                                                                             

එම ආශ්පෝා කිරණ  පන රාවර්තන  වී ගමන් ාරන අයුරු කිරණ සටහශ්න් ඇද දක්වන්න.        (ප.03) 

 

 

 

 

e) අභිසාරී ආශ්පෝා ාදම්බ ක් සාදා ගැනීමට භවාවිතා ාප යුතු දර්පන ණ වර්ග  කුමක්ද                           (ප.02) 

 

(04). දිලිශ්සන සුමට පන ෘෂ්ඨ මගින් ආශ්පෝා කිරණ පන රාවර්තන  සිදු ාරයි. ආශ්පෝා  පන රාවර්තන  නිසා ප්රතිිමම්බ  

         ඇතිශ්.. ආශ්පෝා  පන රාවර්තන  ාප හැකි දර්පන න වර්ග 3 ක් ඇත. 

a) තප දර්පන ණ ක් හා වක්ර දර්පන න ක් අතර ඇති ශ්වනස කුමක්ද            (ප.02) 

b) රපන ශ්ේ දැක්ශ්වන්ශ්න් වක්ර දර්පන ණ ක් ඉදිරිශ්ේ ඇති පාෂය කීපන  කි. ඔබට දැල්වූ ඉටිපන න්දමා ප්රතිිමම්බ 

සාදාගැනීමට අව ය  ැයි සිතන්න. 

 

 

 

 

 

 

1).ඉටිපන න්දම A ස්ථානශ්ේ තැබූ විට සෑශ්දන ප්රතිිමම්බශ්ේ පක්ෂණ 2 ක් ලි න්න.         (ප.02) 

2). තිර ක් මතට ගත හැකි ප්රතිිමම්බ ක් සෑශ්දන්ශ්න් ඉහත  A, B , C ස්ථාන වලින් කුමන ස්ථානශ්ේ ඉටි  

     පන න්දම තැබූවිටද                 (ප.02) 

c) ඉටිපන න්දශ්ම් ප්රතිිමම්බ  තිර ක් මතට ගත හැකි නම් එම ප්රතිිමම්බ  පිළිබද පන හත දැක්ශ්වන වගුව සම්ූරර්ණ 

ාරන්න.                (ප.03) 

ප්රතිිමම්බ  තාත්විාද  

අතාත්විාද  

වස්තුවට වඩා කුඩාද  

වි ාපද  

පඩුකුරුද   ටිකුරුද  

   

 

d) ශ්මෝටර් රථ වප පන ැති ාන්ණාඩි සදහා භවාවිතා ාරන දර්පන ණ වර්ග  නම් ාරන්න.         (ප.01) 

 

 


