കണ്ണൂര്ജജിലല്ലാപഞല്ലായതത
മുകുളളംSSLC മമല്ലാഡല്പരരീക്ഷ–ഫഫെബ്രുവരജി2019
ഊര്ജ്ജതനളം
Time : 1½ Hours
Total Score : 40
നജിര്മദ്ദേശങ്ങള:
• പതതിനഞഞ്ച് മതിനതിടഞ്ച് സമമാശശമാസ സമയമമാണഞ്ച്.
• ചചമാദദ്യങ്ങളും നതിര്ചദ്ദേശങ്ങളും ശരതിയമായതി വമായതിച്ചതതിനചശഷും മമാതും ഉത്തരമമഴതക.
• ചചമാദദ്യങ്ങള് A,B,C,D എനന്നീ മസക്ഷനകളമായമാണഞ്ച് നല്കതിയതിരതിക്കനതഞ്ച്. ഓചരമാ മസക്ഷനകളതില്
നതിനും നമാലഞ്ച് ചചമാദദ്യങ്ങള്ക്കഞ്ച് മമാതും ഉത്തരമമഴചതണ്ടതമാണഞ്ച്.
• മസക്ഷന് A,B,C,D എനതിവ യഥമാക്രമും 1,2,3,4 ചസമാറകള്ക്കള്ള ചചമാദദ്യങ്ങളമാണഞ്ച്.

ഫസെക്ഷന-A
1. കൂടത്തതില് മപടമാത്തതഞ്ച് ഏമതനഞ്ച് കമണ്ടത്തതി അതതിനള്ള കമാരണമമഴതക.
( മപചടമാളതിയും, ബചയമാമമാസഞ്ച്, ഹഹൈചഡമാ ഇലകഞ്ച്ടതികഞ്ച് പവര്, ചസമാളമാര് എനര്ജതി )
2. വമായവതിമല ശബഞ്ച്ദചവഗവും ആര്ദ്രതയും തമതിലള്ള ബന്ധമമനഞ്ച് ?
3. തമാമഴ മകമാടത്തവയതില് സഞ്ച്മറ്റെപഞ്ച് ഡഡൗണ് ടമാന്സഞ്ച്ചഫമാമറതിമന സുംബന്ധതിച്ചഞ്ച് ശരതിയമായതഞ്ച് ഏതഞ്ച് ?
( Vs > Vp , Is< Ip , Is > Ip , Ns >l )
Np
4. മഞ്ഞള്ള പ്രഭമാതത്തതില് വമാഹൈനങ്ങളമട മഹൈഡഞ്ച്ലമാമതില് നതിനള്ള പ്രകമാശകതിരണങ്ങള് വദ്യകഞ്ച്തമമായതി
കമാണമാന് കഴതിയനതഞ്ച് പ്രകമാശത്തതിമന്റെ ഏതഞ്ച് പ്രതതിഭമാസും കമാരണമമാണഞ്ച് ?
5. സഞ്ച്റ്റെമാര് കണക്ഷനതിമല നമാലഞ്ച് ഹലനകളതില് നതിനഞ്ച് 400 V മപമാടന്ഷദ്യല് വദ്യതദ്യമാസും
ലഭദ്യമമാക്കനമതങ്ങമന ?

ഫസെക്ഷന-B
6.അടഞ്ഞതിരതിക്കന ഹൈമാളതിമല ഒര ചസമാതസതില് നതിനണ്ടമാകന ശബഞ്ച്ദും ചമരതില് തടതി പ്രതതിപതതിച്ചഞ്ച് 0.5
മസക്കന്റെതിനഞ്ച് ചശഷും ചശമാതമാവതിമന്റെ മചവതിയതിമലത്തന.
a)ഈ സന്ദര്ഭത്തതില് പ്രതതിധശനതി ചകള്ക്കമാന് കഴതിയചമമാ ?
b)നതിങ്ങളമട ഉത്തരും സമാധൂകരതിക്കക.
7. ഹവദദ്യചതമാല്പമാദനത്തതിനഞ്ച് ഉപചയമാഗതിക്കന ജനചററ്റെറകളമാണഞ്ച് പവര് ജനചററ്റെറകള്
a) പവര് ജനചററ്റെറതില് ചറമാടറമായതി ഉപചയമാഗതിക്കന ഭമാഗും ഏതമാണഞ്ച്?
b) ഫന്നീല്ഡഞ്ച്കമാനമമായതി ശകതിചയറതിയ ഹവദദ്യത കമാനങ്ങള് ഉപചയമാഗതിക്കനതതിനള്ള രണ്ടഞ്ച് കമാരണങ്ങള്
എഴതക.
8. ഒര ഇലകഞ്ച്ചടമാണതികഞ്ച് ഘടകത്തതിമന്റെ പ്രതന്നീകും തമാമഴ മകമാടത്തതിരതിക്കന.

a) ഈ ഇലകഞ്ച്ചടമാണതികഞ്ച് ഘടകത്തതിമന്റെ ചപമരഴതക.
b)ഒര മസര്ക്കന്നീടതില് ഈ ഘടകത്തതിമന്റെ ധര്മമമനഞ്ച്?
9.ഒര ഫ്ലൂറമസന്റെഞ്ച് ലമാമതില് നടക്കന പ്രവര്ത്തനത്തതിമല വതിവതിധ ഘടങ്ങള് തമാമഴ മകമാടക്കന.അവമയ
ശരതിയമായ ക്രമത്തതില് എഴതക.
• അള്ടമാവയലറ്റെഞ്ച് രശതികള് ഉണ്ടമാകന.
• ദൃശദ്യപ്രകമാശും പറത്തവതിടന.
• ഹൈന്നീറ്റെതിങ്ങഞ്ച് ചകമായതില് ഇലകഞ്ച്ചടമാണകമള ഉല്സര്ജതിക്കന.
• ഇലകഞ്ച്ചടമാണകള് മമര്ക്കറതിബമാഷഞ്ച്പത്തതിമല ആറ്റെങ്ങളമമായതി സുംഘടനത്തതില് ഏര്മപടന.

-210. ഒചര പവറള്ള B1, B2, B3 എനന്നീ ബള്ബകള് രണ്ടഞ്ച് രന്നീതതിയതില് ഘടതിപതിച്ചതിരതിക്കനതഞ്ച്
ചതിതന്നീകരതിച്ചതിരതിക്കന.

മസര്ക്കന്നീടഞ്ച് (i)
മസര്ക്കന്നീടഞ്ച് (ii)
a) ഓചരമാ മസര്ക്കന്നീടതിലും ബള്ബകള് ക്രമന്നീകരതിച്ചതിരതിക്കനതഞ്ച് ഏതഞ്ച് രന്നീതതിയതിലമാണഞ്ച്?
b) ഇതതില് ഏതഞ്ച് മസര്ക്കന്നീടഞ്ച് ക്രമന്നീകരണമമാണഞ്ച് ഗൃഹൈഹവദദ്യത മസര്ക്കന്നീടതിനഞ്ച് അനചയമാജദ്യും? ഇതതിനള്ള ഒര
കമാരണമമഴതക.

ഫസെക്ഷന-C
11.ചതിതും നതിരന്നീക്ഷതിക്കക.

a)ചതിതത്തതില് മകമാടത്ത ഉപകരണും ഏതഞ്ച്?
b)ഈ ഉപകരണത്തതിമന്റെ പ്രവര്ത്തനതത്തശും പ്രസഞ്ച്തമാവതിക്കക.
c)ഇതതില് ഉതഞ്ച്പമാദതിക്കമപടന ഹവദദ്യതതിയമട ഗമാഫഞ്ച് വരയഞ്ച്ക്കക.
12. A,B,C എനന്നീ ചകമാളങ്ങളതില് തനതിരതിക്കനവമയ അനചയമാജദ്യമമായതി ചചര്മത്തഴതക.
A
B
ഹഹൈചഡമാ
രമാമഗണ്ടും
ഇലകഞ്ച്ടതികഞ്ച്
പവര്സഞ്ച്ചറ്റെഷന്

C
നദ്യൂകതിയര് ഉഡൗര്ജും-തമാചപമാര്ജും-യമാനതിചകമാര്ജും -ഹവദദ്യചതമാര്ജും

മതര്മല്
ചകമാട
പവര്സഞ്ച്ചറ്റെഷന്

സതിതതിചകമാര്ജും-ഗതതിചകമാര്ജും- യമാനതിചകമാര്ജും-ഹവദദ്യചതമാര്ജും

നദ്യൂകതിയര്
പള്ളതിവമാസല്
പവര്സഞ്ച്ചറ്റെഷന്

രമാചസമാര്ജും-തമാചപമാര്ജും-യമാനതിചകമാര്ജും-ഹവദദ്യചതമാര്ജും

13. സൂരദ്യപ്രകമാശത്തതിമല ഘടകവര്ണ്ണങ്ങള്ക്കഞ്ച് അനരന്നീക്ഷത്തതിലൂമട കടനചപമാകചമമാള് വതിസരണും
സുംഭവതിക്കന.
a) വര്ണ്ണങ്ങള്ക്കഞ്ച്സുംഭവതിക്കന വതിസരണവും അവയമട തരുംഗഹദര്ഘദ്യവും തമതിലള്ള ബന്ധമമനഞ്ച്?
b)എലമാ വര്ണ്ണങ്ങള്ക്കും ഒരചപമാമല വതിസരണും സുംഭവതിക്കമാനള്ള സമാഹൈചരദ്യും എനഞ്ച്?
c)ചന്ദ്രനതില് ആകമാശും ഇരണ്ടതമായതി കമാണമപടന. കമാരണും എനഞ്ച്?

-314.ഉയര്ന ദ്രവന്നീകരണ ലന്നീനതമാപമള്ള ഒര പദമാര്ത്ഥമമാണഞ്ച് ഐസഞ്ച്.
a) ദ്രവന്നീകരണലന്നീനതമാപും എനതമകമാണ്ടഞ്ച് അര്ത്ഥമമാക്കനമതനഞ്ച് ?
b)00 C യതില് ഉള്ള 3 kg ഐസഞ്ച് പൂര്ണ്ണമമായും ഉരകതി അചത തമാപനതിലയതിലള്ള ജലമമായതി മമാറമാന്
ആവശദ്യമമായ തമാപും കണക്കമാക്കക.
(ഐസതിമന്റെ ദ്രവന്നീകരണലന്നീനതമാപും = 335 X 103 J/kg )
15. ഏതമാനും ഇലകഞ്ച്ചടമാണതികഞ്ച് ഘടകങ്ങളമട പ്രതന്നീകങ്ങള് ചവമട മകടക്കന.

a)മറകഞ്ച്ടതിഫതിചക്കഷന് എനത മകമാണ്ടഞ്ച് അര്ത്ഥമമാക്കനമതനഞ്ച് ?
b)തനതിരതിക്കന ഘടകങ്ങള് ഉപചയമാഗതിച്ചഞ്ച് ഒര ഹൈമാഫഞ്ച് ചവവഞ്ച് മറകഞ്ച്ടതിഫയര് മസര്ക്കന്നീടഞ്ച് വരക്കക.

ഫസെക്ഷന-D
16.ഒര ഹവദദ്യതഹൈന്നീറ്റെറതില് 920 W, 230 V എനഞ്ച് ചരഖമപടത്തതിയതിരതിക്കന.
a) ഈ ഹവദദ്യതഹൈന്നീറ്റെറതില് ഒര മസക്കന്റെതില് ഉല്പമാദതിപതിക്കമപടന തമാപും എത?
b) ഈ ഹവദദ്യതഹൈന്നീറ്റെറതിമല ഹൈന്നീറ്റെതിങ്ങഞ്ച് ചകമായതിലതിമന്റെ പ്രതതിചരമാധും കണക്കമാക്കക
c) ഈ ഹവദദ്യതഹൈന്നീറ്റെര് 115 V ല് പ്രവര്ത്തതിപതിച്ചമാല് അതതിമന്റെ പവര് എത ?
17. ഒര ഖരവസഞ്ച്തവതിമന ചൂടമാക്കതിയചപമാള് ലഭതിച്ച അളവകളപചയമാഗതിച്ചഞ്ച് വരച്ച സമയതമാപനതിലഗമാഫമാണഞ്ച്
ചതിതത്തതില് നലഞ്ച്കതിയതിരതിക്കനതഞ്ച്. ഗമാഫഞ്ച് നതിരന്നീക്ഷതിച്ചഞ്ച് ചവമട മകമാടത്തതിരതിക്കന ചചമാദദ്യങ്ങള്ക്കഞ്ച് ഉത്തരും
കമണ്ടത്തക.

a) വസഞ്ച്തവതിമന്റെ ദ്രവണമാങും എത?
b) പരന്നീക്ഷണും തടങ്ങതി 4 മതിനടതിനും 10 മതിനടതിനും ഇടയതിലള്ള സമയത്തഞ്ച് വസഞ്ച്തവതിമന്റെ തമാപനതില
വര്ദതിക്കനതില. കമാരണമമനഞ്ച്?
c) പദമാര്ത്ഥത്തതിമന്റെ മമാസഞ്ച് 0.5 kg ഉും വതിശതിഷ്ട തമാപധമാരതിത 120 J/kgK ആമണങതില് ആദദ്യമത്ത 4
മതിനടതില് ആഗതിരണും മചയ്യന തമാപത്തതിമന്റെ അളമവത?

-418.ചതിതത്തതില് കമാണന തകതിടകളതില് ചതില നതിറങ്ങള് മപയതിന്റെഞ്ച് മചയതിരതിക്കന.
തകതിടഞ്ച് A
തകതിടഞ്ച് B

a) ഇവമയ വളമര ചവഗത്തതില് കറക്കതിയമാല് തകതിടകള് ഓചരമാനും ഏതഞ്ച് നതിറത്തതില് കമാണമപടും ?
b)ഇങ്ങമന കമാണവമാന് കഴതിയനതഞ്ച് കണ്ണതിമന്റെ ഏതഞ്ച് പ്രചതദ്യകത മകമാണ്ടമാണഞ്ച്?
c) തകതിടഞ്ച് A യതില് മപയതിന്റെഞ്ച് മചയഞ്ച്തതിരതിക്കന വര്ണ്ണചജമാഡതികള് ഏത ചപരതില് അറതിയമപടന ?
19. ജചലമാപരതിതലത്തതില് ഉണ്ടമാകന തരുംഗത്തതിമന്റെ ഗമാഫതികഞ്ച് ചതിതന്നീകരണും ചുവമട മകമാടുക്കുന.തരുംഗും
A യതില് എത്തമാന് 3 മസക്കന്റെഞ്ച് സമയമമടുക്കുന.

a) ഇതഞ്ച് ഏതഞ്ച് തരും യമാനതികതരുംഗമമാണഞ്ച് ?
b)ഇത്തരും തരുംഗങ്ങളമട രണ്ടഞ്ച് സവതിചശഷതകള് എഴതക.
c) തരുംഗത്തതിമന്റെ ആവൃത്തതി കണക്കമാക്കക.
d) സതിരചവഗത്തതിലള്ള തരുംഗത്തതിമന്റെ ആവൃത്തതിയും തരുംഗഹദര്ഘദ്യവും എങ്ങമന ബന്ധമപടതിരതിക്കന?
20. കല്ക്കരതി, മപചടമാളതിയും, പ്രകൃതതിവമാതകും എനതിവയമാണഞ്ച് ചഫമാസതില് ഇന്ധനങ്ങള്.
a) ഏറ്റെവും കൂടതലമായതി കണ്ടവരന ചഫമാസതില് ഇന്ധനചമതഞ്ച് ?
b)ചഫമാസതില് ഇന്ധനങ്ങള് ഉണ്ടമാകനമതങ്ങമന ?
c)പ്രകൃതതിവമാതകത്തതിമല പ്രധമാന ഘടകചമതഞ്ച് ?

