SSLC EXAMINATION:MARCH-2019:PHYSICS.ഉത്തരസൂചചിക.
1. ആവൃത്തചിയയും തരയുംഗദദൈര്ഘഘ്യവയും വചിപരരീതതാനുപതാതത്തചിലതാണണ./ ആവൃത്തചി കൂടുന്നതചിനനുസരചിചണ
തരയുംഗദദൈര്ഘഘ്യയും കുറയന.
2.ചുമപണ.
3.ഉപയയതാഗചിച ദവദൈദ്യുയതതാര്ജയും കണകതാക്കുന്നതചിനണ.
4.അന്തരരീക്ഷത്തചിലല ഹരചിതയഗഹവതാതകങ്ങളുലടെ അളവണ കൂടുന്നതചിനതാല/യഫതാസചില ഇന്ധനങ്ങളുലടെ അമചിതമതായ
ഉപയയതാഗയും.
5. പച.
6.
അനുദദൈര്ഘഘ്യതരയുംഗയും
അനുപ്രസ്ഥ തരയുംഗയും
കണചികകള് യപ്രഷണദൈചിശകണ സമതാന്തരമതായചി
കമ്പനയും ലചയ്യുന.

ഖരവസ്തുകളുലടെയയും ദതാവകങ്ങളുലടെയയും
ഉപരചിതലത്തചില രൂപയും ലകതാള്ളുന.

ഉചമര്ദ്ദയമഖലകളുയും നരീച മര്ദ്ദ യമഖലകളുയും
ഉണതാകുന.

ശയുംഖങ്ങളുയും ഗര്ത്തങ്ങളുയും ഉണതാകുന.

7.a.ഹരീറചിങ്ങണ യകതായചിലുകള് നചിര്മചികതാനുപയയതാഗചിക്കുന്ന പദൈതാര്ത്ഥങ്ങള്കണ ഉയര്ന്ന ലറസചിസചിവചിറചിയയും ഉയര്ന
ദവണതാങ്കവമുണതായചിരചിക്കുയും.
b. ഇന്കതാന്റസന്റണ ലതാമ്പുകളചില ഫചിലലമന്റചിലന്റ ബതാഷരീകരണയും കുറയതാന് അലസവവാതകങ്ങളളവാ ദനട്രജയനതാ
ഉപയയതാഗചിക്കുന.
8.a. നരീളവയും വണ്ണവയും കൂടുതലതാണണ.
b. ഉപകരണത്തചിലന്റ യലതാഹചട്ടക്കൂടുമതായചി.
9.a. യപ്രതാപചിലരീന് ദഗ്ലൈയകതാള് യചര്ക്കുയമ്പതാള് ജലത്തചിലന്റ തചിളനചില ഉയരുന.
b. നരീരതാവചി ദവരീകരചികലപടുയമ്പതാള് പുറത്തുവരുന്ന ലരീനതതാപയും കൂടെചിയ ലപതാള്ളലചിനണ കതാരണമതാകുന.
10.a. മരീലഥെയണന്.
b. (യചതാദൈഘ്യത്തചില ലചറചിലയതാരു അപതാകയും ഉള്ളതതായചി യതതാനന. LNG യയ അളപേകക്ഷിചച CNG യലടെ യമന്മലയന്തണ
എന്ന യചതാദൈഘ്യത്തചിലതാണണ നന്യൂനത കതാണുന്നതണ.) മര്ദ്ദരീകരചിച പ്രകൃതചിവതാതകമതാണണ CNG. ഇതചിലന എളുപത്തചില
ദവരീകരചിചണ ദൂരസ്ഥലങ്ങളചിയലകണ ലകതാണ്ടുയപതാകുന്നതചിനുയും സതാധതാരണതതാപനചിലയചില തലന്ന വതാതകമതാകചി
മതാറതാനുയും കഴചിയന്നതചിനതാല വചിതരണയും എളുപമതാണണ.
11a.. A എന്ന ലതാമ്പചിനതായചിരചിക്കുയും പ്രകതാശയും കൂടുതല. കതാരണയും അതചിലല ദവദൈദ്യുതചി DC ആയതചിനതാല ലസലഫണ
ഇണ്ഡക്ഷന് / ബതാകണ ഇ.എയും.എഫണ ഉണതാകുന്നചില.
b. പചചിരുമ്പണ യകതാര് ഉപയയതാഗചിചതാല ലതാമ്പണ A യചിലല പ്രകതാശത്തചില യതാലതതാരുമതാറവയും ഉണതാകചില. എന്നതാല B
യചിലല പ്രകതാശയും വരീണ്ടുയും കുറയയും.
12.a. Vs/Vp = Ns/Np
Vs/240 = 80/800 Or Vs = 24 V
b. ലസകന്ററചിയചില വണ്ണയും കൂടെചിയ കമ്പചി ഉപയയതാഗചികണയും.
13.a. സതാര് കണക്ഷന്.
b. 400 V
c. തറയയും നന്യൂട്രലദലനുയും തമചിലുള്ള ലപതാട്ടന്ഷഘ്യല വഘ്യതഘ്യതാസയും പൂജഘ്യമതായതചിനതാല./ തറയലടെയയും നന്യൂട്രല
ദലനചിലന്റയയും ലപതാട്ടന്ഷഘ്യല പൂജഘ്യമതായതചിനതാല.
14. യസതാഡചിയയും തയയതാസള്യഫറണ ലതായനചി, ട്രഫണ,ദഹയഡതായകതാറചികതാസചിഡണ, യടെതാര്ചണ, സരീന്
b. ട്രഫചില മുകതാല ഭതാഗയത്തതാളയും യസതാഡചിയയും തയയതാസള്യഫറണ ലതായനചിലയടുത്തണ അതചില രയണതാ മൂയന്നതാതുള്ളചി
ദഹയഡതായകതാറചികതാസചിഡണ യചര്ത്തതചിനുയശഷയും യടെതാര്ചചിലനചിനള്ളപ്രകതാശയും ലതായനചിയചിലൂലടെ കടെത്തചിവചിട്ടണ
അതണ സരീനചില പതചിപചിക്കുക. സരീനചിലല നചിറയും മതാറയും നചിരരീക്ഷചിക്കുക.

15. a. വയലറണ
b. രണ്ടുപ്രതാവശഘ്യയും.
c.ഉയരത്തചില നചിനയും/ഉയര്നലപതാങ്ങചിയ വചിമതാനത്തചിലനചിന്നണ യനതാക്കുയമ്പതാള്.
16.a. പ്രതചിധധ്വനചിയണതാകുന്നതണ ശബ്ദത്തചിലന്റ പ്രതചിപതനയും മൂലവയും അനുരണനമുണതാകുന്നതണ
ആവര്ത്തനപ്രതചിപതനവയും മൂലമതാണണ.
b. ശബ്ദയും അടെചിത്തട്ടചിലലത്തതാലനടുത്ത സമയയും,t = 6/2 = 3 s
ജലത്തചിലല ശബ്ദയവഗയും,v = 1500 m/s
കടെലചിലന്റ ആഴയും = vt = 1500x3 = 4500 m
c. 17 m
17.a. P = VI
Or I = P/V = 920/230 = 4A
b. തതാപയും = Pxt = 920x5x60 = 276000 J
അയല്ലെങക്ഷില, തതാപയും = VIt = 230x4x5x60 = 276000 J
c. യവതാള്ട്ടത/ പ്രവതാഹതരീവ്രതയചില മതാറയും വരുത്തുക.
18.a. ഐസചിനണ ദവരീകരണലരീനതതാപയും വളലരക്കൂടുതലതാണണ. അതചിനതാല മഞ്ഞുപതാളചികള് ഉരുകുന്നതചിനണ കൂടുതല
തതാപയും ആവശഘ്യമതാണണ. അന്തരരീക്ഷത്തചിലനചിനയും/ചുറ്റുപതാടെചിലനചിനയും ഇത്രയയും തതാപയും ലഭചികതാന് കൂടുതല സമയയും
യവണചിവരുയും.
b. ഐസണ ഉരുകുയമ്പതാള് അവസ്ഥതാപരചിവര്ത്തനമതാണണ സയുംഭവചിക്കുന്നതണ. അവസ്ഥതാപരചിവര്ത്തനത്തചിനതായചി
സധ്വരീകരചികലപടുന്ന തതാപയും തന്മതാത്രകളുലടെ സ്ഥചിതചിയകതാര്ജയും വര്ധചിപചികതാനതായചി ഉപയയതാഗചിക്കുന്നതചിനതാല
അവയലടെ സ്ഥചിതചിയകതാര്ജയും കൂടുയും.
19. a. ഡയയതാഡണ.

ഒരു ഡയയതാഡണ നരീകയും ലചയ്യുയമ്പതാള് അതണ ഹതാഫണയവവണ ലറകചിഫയറതായചിമതാറയും.
20. a. ഇതണ യസതാടെനയത്തതാലടെ കത്തുന്ന വതാതകമതായതചിനതാല.
b. യറതാകറ്റുകളചില ഇന്ധനമതായചി ഉപയയതാഗചിക്കുന.
c. ഉയര്ന്ന കയലതാറചികമൂലഘ്യയും, മലചിനരീകരണയും കുറവണ, മചിതമതായ ജധ്വലയനതാഷതാവണ, വചിലക്കുറവണ, ബതാഷശരീലയും കുറവണ.
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