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KEY OF SSLC PHYSICS EXAMINATION HELD ON 18/03/14
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1. Capacitor – പതീകം വരയണം.
2. വിസരണം. (Scattering)
3. Loud speaker. - Motor principle.
4.ശതി(Pitch), ഗണം(Timbre)
5. a. Blue. b. Orange.
6. CHEMISTRY. െവളതകടലാസ് ചവപിെന പതിപതിപികനതിനാല കടലാസ്
ചവനനിറതിലം നീലമഷിെകാെണഴതിയ അകരങള ചവപിെന (ഇവിെട യാെതാര
വരണെതയം) പതിപതിപികാതതിനാല അത് ഇരണനിറതിലം കാണെപടം. അതായത്
ചവന പശാതലതില ഇരണനിറതില CHEMISTRY എനത് വായികാന കഴിയം.
എനാല ചവന പശാതലതില ചവനനിറതില ചവന അകരങള (PHYSICS)
കാണെപടനതിനാല അവ തിരിചറിയാന കഴിയില.
7. a. A േഫസ് ൈലന.
b. B – എരത് ൈലന. c. പജയം.
8. a. ഒര കിേലാഗാം ൈഹഡജന പരണമായം കതിചാല 150000 kJ താേപാരജം ലഭികം.
b. േസാടനേതാെട കതന ഒനാണ് ൈഹഡജന.
c. േറാകറകളില ഇനനമായി ഉപേയാഗികന.
9. ബീറ്.
10.
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11. a. േഫാേടാസിയര. b. െകാേറാണ. c. േകാര.
12. െമെഥയന.
13. a. അനരണനം. (Reverberation)
b. ഭിതികള പരപരതതാകക, ചളിവകളള
കരടനകളിടക, ഹാളിനകെത ഫരണിചറകളില കഷയനിടക.
c. െസതേസാപ്, േഹാണ.
14.A. a. ഘടം 1&3.
b.

കറിപ്: ഈ
േചാദയതിെല
ചിതതില
ഓേരാസനരഭങളിലം
ആരേമചറിെന
പതലം
കാനികമണലതിെന ദിശക് സമാനരമാേണാ ലംബമാേണാെയന് തീരതം വയകമാകനില .
ഘടം 1 ല ആരേമചറിെന പതലം കാനികമണലതിെന ദിശക് സമാനരമായ അവസയില
ആരേമചറിെന
ചലനം
തടങിയിരികന
എന
സങലപതിലാണ്
ഇതിന്
ഉതരം
നലകിയിടളത്.

IO

N

VI

D

EO

BL

O

G

14.B.a. സരകയട് B യിെല ബളബിെന പകാശതീവത A യിേലതിേനകാള കറവായിരികം.
b. സരകയട് B യിെല ൈവദയതി AC ആയതിനാല കമിചരളില െസലഫ് ഇണകന
ഉണാകയം അത് സരകയടിെല സഫലേവാളടത കറയനതിന് കാരണമാകകയം െചയന.
15. a. െറസിസിവിറി തലയമായിരികില. കാരണം വയതയസപദാരതങളെകാണാണ്
പതിേരാധകങള നിരമിചിരികനത്.
b. ടങ്സണ.
c.ഓംമീറര.
16.A.a. അപവരതനം,പകീരണനം,പരണാനരപതിപതനം. b.ചവപ്.
c. i. ആരക് രപതില ii. വതം.
16B. a. i.െവള
ii. മഞ
b. വീകണ സിരത.
c. സയന.
G]ER
17. E= Pxt/1000
For finding A
t = E x 1000/P = 0.6x1000/60 = 10 മണികര.
For finding B
P=E x 1000/t = 0.18 x 1000/9 = 20W
18. a. ഡേയാഡ്.
b. രണ് വയതയസരീതിയില ഈ േചാദയെത സമീപിചിടണാകണം.
I. R = 30Ω . V = 10V. t = 20x60= 1200 sec.
H = V2t/R=10x10x20x60/30=4000J
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II.ഓേരാ ൈസകിളിെലയം അരതഭാഗം േബാക് െചയെപടനതിനാല 10 മിനിറ്േനരം മാതം
ൈവദയതി പവഹിചതായികണകാകി
H = V2t/R=10x10x10x60/30= 2000J
ഇത് രണം ശരിയായ രീതിയാെണന് േതാനനില. കാരണം, ഇവിെട എഫകീവ് സമയം
പകതിയായികണകാകനതിന് ഏെതങിലം നിയമതിെന പിനബലമളതായി കാണനില.
യഥാരതതില സരകയടിെല എഫകീവ് േവാളേടജ് (അെലങില Effective current)
കണകാകിയാണ് ഇത് േസാളവ് െചേയണത്. അങെന വരേമാള
Input voltage(Vrms)= 10V
Effective output of a half wave rectifier (effective voltage drop across 30Ω resistor)=
10√2/π.
2
2
So heat produced in 20 minutes = V t/R = (10√2/π) x20x60/30 = 811 ജള.
അതായത് ഡേയാഡിെന െറകിഫിേകഷന കണകിെലടതാല താപം അഥവാ ഊരജം
ഏകേദശം 1/5 ആയാണ് കറയനത്.
തയാറാകിയത്:
ഇബാഹിം. വി.എ.
മടികല ഗവെണന് ൈഹസള.
Ph: 9495676772

