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QUESTIONS 1 TO 8
1ചുവപ്പ്
2. ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രഷ്
3. വീക്ഷണ സ്ഥിരത
4.-20CM
5.Liquified Natural Gas
6.L.P.G
7പൂർണാന്തരപതിപതനം
8.2F നപ്പുറം

QUESTIONS 9 TO 20
9.a) ഫവദ്യുതതാർജ്ജം -→ ഗ്പകാത

ാർജ്ജം
b) ഫവദ്യുതതാർജ്ജം → യാഗ്ന്തിതകാർജ്ജം

10. a) ഹീറ്റിങ് തകായിൽ
b)നിതഗ്കാം

11. ഒരു ഉപകരണം കൂടുതലായി കറന്റ് കടത്തി

വിടുതപാഴാണ് ഓവർതലാഡിങ് സംഭവിക്കുന്നത്
എന്നാൽ നയൂഗ്ടൽ ൈസ് വയറുകൾ തമ്മിൽ തട്ടി കറന്റ്
ഗ്പവഹിക്കുതപാഴാണ് ത ാർട് സർകയൂട്ട് നടക്കുന്നത് .

12. ചുറ്റുകളുടട എണ്ണം കൂട്ടുക
കറന്റ് വർധിപ്പിക്കുക

13. A തവായിസ് തകായിൽ B സ്ഥിരകാന്തം
b) തവായിസ് തകായിലുമായി രന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയഗ്ൈം
തവായിസ് തകായിൽ ചലിക്കുതപാൾ അതിനനുസരിച്ചു കപനം
ടചയ്യുകയും ബ്ദം തകൾക്കുകയും ടചയ്യുന്നു
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14.. ഫവദ്യുതാഘാതതമറ്റ ആളുടട മസിലുകൾ തിരുമ്മി
ചൂടാക്കി രക്തതയാട്ടം കൂട്ടാൻ ഗ് മിക്കുക .
കൃഗ്തിമ വാതസാഛ്വാസം ആവ യടമങ്കിൽ നൽകുക

15 a) ചാലകവുമായി രന്ധടപ്പട്ട കാന്തിക ടെക്സിൽ
വയതിയാനം സംഭവിച്ചാൽ ചാലകത്തിൽ ഒരു
ഇ.എം.എഫ് ഉത്പാദ്ിപ്പിക്കുന്നു .

b) തകായിലിലൂടടയുള്ള കാന്തിക ഗ്പവാഹത്തിടല മാറ്റങ്ങൾ
കാരണം ഒരു തകായിലിൽ ഒരു ടപാട്ടൻ യൽ വയതയാസം
രൂപടപ്പടുന്നു .ഈ ടപാട്ടൻ യൽ വയതയാസം കാരണം
ഫവദ്യുതി ഗ്പവഹിക്കുന്നു.

16.a) 500

b) ഗ്പകാ

ഗ്പതിപാദ്നത്തിൽ ഇവ രണ്ും തുലയമായിരിക്കും

17 u=-30cm v=-15cm

f = uv/u+v 450/-45 = -10cm

18.

മാധയമം A
b) ഗ്പകാ തവരം കൂടിയ മാധയമത്തിന്റ സാഗ്രത
കുറവായിരിക്കും ആയതിനാൽ ഗ്പകാ രസ്മി ലംരത്തിൽ
നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നു ,തകാണളവ് രണ്ാമടത്ത
മാധയമടത്ത അതപക്ഷിച്ചു കൂടുതൽ ആയിരിക്കും

19. ഉത്തരഗ്ധുവം

b)വലതുഫക ടപരുവിരൽ നിയമം

20.
QUESTIONS 21 TO 28
21. electric charge Q= ഫവദ്യുതി X സമയം Q=It
2 X 5X 60 = 600C
b) .R = V/I =115 ohm
c) P = IV = 460W
A

22
a ) 22ohm
b) 4ohm
23a ) Power transformer or Step-up transformer
b)Distribution transformer or Step-down transformer
c)ടെപ് അപ്പ് ഗ്ടാൻസ്തൈാർതമറിൽ ടസക്കൻഡറിയിൽ കനം
കുറഞ്ഞ ചുറ്റുകൾ കാണുന്നു കൂടാടത ചുറ്റുകളുടട എണ്ണം
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ഫഗ്പമറി തകായിലിടന അതപക്ഷിച്ചു കൂടുതൽ ആയിരിക്കും
.ടെപ് ടഡൌൺ ഗ്ടാൻസ്തൈാർതമറിൽ ടസക്കൻഡറിയിൽ കനം
കൂടിയ ചുറ്റുകൾ കാണുന്നു കൂടാടത ചുറ്റുകളുടട എണ്ണം
ഫഗ്പമറി തകായിലിടന അതപക്ഷിച്ചു കുറവ് ആയിരിക്കും .

24 A →AC generator B→ Battery C→DC generator

b) Aയിൽ emf കൂടുകയും കുറയുകയും ടചയ്യുന്നു ദ്ി
B യിൽ emf ന്റടറ അളവിതലാ ദ്ി തക്കാ മാറ്റമിലല

മാറുന്നു

25. a ) ദ്

ലക്ഷക്കണക്കിന്റ വർ ങ്ങൾ മണ്ണിനടിയിൽ
ടപട്ടുതപായ സസയങ്ങളുടടയും ജന്തുക്കളുടടയും
അവ ിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് തൈാസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ
രൂപടപ്പടുന്നത്
b) തകാൾട്ടാർ , തകാൾരയാസ്, തകാക്ക് ,അതമാണിയ.

26. സമനവിത ഗ്പകാ

ം അതിന്റടറ ഘടക വർണ്ണങ്ങളായി
മാറുന്ന ഗ്പതിഭാസമാണ് ഗ്പകീർണ്ണനം
b) ജലകണികയിതലക്കു കടക്കുതപാൾ ഗ്പകീര്ണനം നടക്കുന്നു.
ത
ം ജലകണികക്കുള്ളിൽ പൂർണാന്തര ഗ്പതിപതനം ,തിരിച്ചു
അന്തരീക്ഷ വായുവിതലക്ക് കടക്കുതപാൾ അപവർത്തനം
എന്നിവ നടക്കുന്നു

27a) ഒരു മാധയമത്തിൽ നിന്നും വായുവിതലക്ക് കടക്കുന്ന

ഗ്പകാ രശ്മിക്ക് അപവർത്തനം നടക്കുകയും അപവർത്തന
തകാൺ 900 ആകുകയും ടചയ്താൽ
b) മാധയമത്തിടല പതനതകാൺ ഗ്കിട്ടിക്കൽ തകാൺ എന്ന്
അറിയടപ്പടുന്നു
ഗ്പകാ രശ്മി അടത മാധയമത്തിതലക്കു പൂർണാന്തര
ഗ്പതിപതനം സംഭവിച്ചു തിരിച്ചു തപാരുന്നു

28. a) ഗ്പതിരിംരം തലകീഴായതാണ്

b) വസ്തുവിന്റടറയും ഗ്പതിരിംരത്തിന്റടറയും വലുപ്പങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ള അനുപാതമാണ് ആവർധനം
c) തകാൺതകവ്

Questions 29 to 34
29a) .DC ജനതററ്റർ
b) ഫവദ്യുതകാന്തിക തഗ്പരണം
c) AC
d)ആർതമച്ചറിൽ രൂപടപ്പടുന്ന ഫവദ്യുതിടയ
പുറതത്തയ്ക്കുള്ള സർകയൂട്ടിതലക്ക് ഒതര ദ്ി യിൽ

3

Y
O
U
R
N
A
M
E
|

എത്തിക്കാൻ തവണ്ിയാണ് സ്ലിറ്റ് റിങ് കമ്മയൂതട്ടറ്റർ
ഉപതയാരിക്കുന്നത്.

30 a) രണ്ാമടത്ത സർകയൂട്ടിൽ

b)രണ്ു സർകയൂട്ടിലും
c)ഉണ്ാകും ,രണ്ാമതത്തതിൽ ടസൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ
തുടർച്ചയായി നടക്കുന്നതിനാൽ രൾരിന്റടറ ഗ്പകാ തീഗ്വത
കുറയുന്നു

31.

a) വസ്തുവിന്റടറ അടത വ ത്തു
മാഗ്നിഫൈയിങ് ഗ്ലാസ്
b) വസ്തു അനന്തതയിൽ ആയിരിക്കുതപാൾ ടചറിയ
തലകീഴായ യഥാർത്ഥ ഗ്പതിരിംരം ലഭിക്കുന്നു
F നും 2F നും ഇടയിലാകുതപാൾ 2F അപ്പുറത്തായി തലകീഴായ
വലിയ ഗ്പതിരിംരം ലഭിക്കുന്നു.

32. 115ohm
b) V/R =230/115 = 2A
c) H=I2Rt = 4x100x600 =240000J
33. ഓവർ തലാഡിങ് ത ാർട് സർകയൂട്ട് എന്നിവയിൽ നിന്നും
സർകയൂട്ടിടനയും ഉപകരണങ്ങടളയും സംരക്ഷിക്കുക.

b) ഉയർന്ന ഗ്പതിതരാധം താഴ്ന്ന്ന ഗ്ദ്വണാങ്കം
c) അഗ്രങ്ങൾ ലഗ്ഗിന്റടറ സ്ഗ്കൂവിൽ ദ്ൃഢമായി രന്ധിപ്പിക്കുക
വയർ പുറതത്തക്കു തള്ളി നിക്കാടത ഗ് ദ്ധിക്കുക

34.

ഗ്പതിരിംരം Fനും 2Fനും ഇടയിൽ
യാഥാർത്ഥം
വസ്തുവിതനക്കാൾ ടചറുത്
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