DIET MALAPPURAM & VIJAYABHERI MALAPPURAM
SSLC MODEL EXAMINATION , MARCH 2022

SET-1
PHYSICS

TIME : 1.5 HOURS

1 മുതൽ 6 വരെ യുള്ള ച

MAXIMUM SCORE -40

ോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും നോല് എണ്ണം എഴുതുക ( 1

സ്ചകോർ )
1. ഇലക്ട്ര ിക് ബൾബ് : ക്ട്ര കാശ ഫലം
ഇസ്തിരിപ്പെ ട്ടി : ……………………….
2. VS < VP ഇത് ഏത് ക്ട്ര ാൻസ്ഫഫാമറുമായി ബന്ധപ്പെ ട്ടതാണ്
3 .വാഹനങ്ങളിപ്പെല റിയർവ്യൂ മിറർ ആയി ഉ ഫയാഗിക്കുന്ന ദർ ണം
4 .ക്ട്ര കാശിക സാക്ട്ര6ത കൂ ുഫ7ാൾ അതിലൂപ്പെ യുള്ള ക്ട്ര കാശഫവഗം…………
5 .ദീർഘദൃഷ്ടിക്ക് കാരണം
( പ്പെലൻസിപ്പെ@

വർ കൂ ുതൽ, ഫനക്ട്രതഫഗാളത്തിപ്പെ@ വലി ം കുറവ് , ഫനക്ട്രതഫഗാളത്തിപ്പെ@

വലി ം കൂ ുതൽ )
6 . സി എൻ ജി യിപ്പെല ക്ട്ര ധാന ഘ കം ഏത് ?

7 മുതൽ 9 വരെ യുള്ള എല്ലോ ച

ോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്ത ം എഴുതുക ( 1 സ്ചകോർ

വീതം )
7 .താപ്പെK പ്പെകാ ുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ങ്സ്റ്റണുമായി ബന്ധപ്പെ ട്ടത് ഏത് ?
( താK്ന്ന ക്ട്രദവണാങ്കം , ഉയർന്ന ക്ട്ര തിഫരാധം , താK്ന്ന ക്ട്ര തിഫരാധം )
8 . രണ്ട് ഫഫസ് ലൈലനുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്പെ ാട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എക്ട്രത ?
9 . ന്യൂട്ടപ്പെ@ വർണ്ണ 7രം ഫവഗത്തിൽ കറക്കുഫ7ാൾ പ്പെവള്ളയായി കാണാൻ കാരണം എന്ത്?

തോരെഴ നൽകിയ ച

ോദ്യത്തിന് ഉത്ത ം എഴുതുക ( 2 മോർക്ക് )

10. ഭൂമിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഫഫാസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും

കൂ ുതലുള്ളത്

കൽക്കരിയാണ്
a. കൽക്കരിയിപ്പെല ക്ട്ര ധാന ഘ കം ഏത്?
b. കൽക്കരിപ്പെയ ഫസZദനം പ്പെ[യ്താൽ കിട്ടുന്ന ഏപ്പെതങ്കിലും ഒരു

ദാർത്ഥത്തിപ്പെ@ ഫ ര്

എKുതുക

11 മുതൽ 12 വരെ യുള്ള ച

ോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും 1

എണ്ണം എഴുതുക (

ണ്ട് സ്ചകോർ വീതം )
11.രണ്ട്

സമതല

ദർ ണങ്ങളുപ്പെ

ഇ യിൽ

ഉള്ള

ഫകാണളവ്

60

ഡിക്ട്രഗി

ആയാൽ

അതിലുണ്ടാകുന്ന ക്ട്ര തിബിംബങ്ങളുപ്പെ എണ്ണം എക്ട്രത?
12.ഗാർഹിക

ഇന്ധനമായി

ലൈഹക്ട്രഡജപ്പെന

ഉ ഫയാഗിക്കാതിരിക്കാൻ

ഉള്ള

കാരണങ്ങൾ

എപ്പെന്തല്ലാം?
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13 മുതൽ 16 വരെ യുള്ള ച

ോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും മൂന്ന് എണ്ണം എഴുതുക

(3 സ്ചകോർ വീതം)
13.
a. ഹീറ്റിംഗ് ഫകായിലുകളിൽ ഹീറ്റിംഗ് എലപ്പെമൻറ് ആയി ഉ ഫയാഗിക്കുന്ന

ദാർത്ഥം

ഏത്?
b. ഈ

ദാർത്ഥത്തിപ്പെ@ 4 ക്ട്ര ഫത്യകതകൾ എKുതുക

14 .

.
a. ക്ട്ര തി തന ഫകാൺ എക്ട്രത ?
b.ക്ട്ര തി തന നിയമങ്ങൾ ക്ട്ര സ്താവിക്കുക
15.

a.[ിക്ട്രതം

ൂർത്തിയാക്കുക

b.ക്ട്ര തിബിംബത്തിപ്പെ@ സ്ഥാനം , സZഭാവം എന്നിവ എKുതുക
16.ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ക്ട്ര തിഫരാധങ്ങപ്പെള രണ്ട് രീതിയിൽ ബന്ധി ിക്കാം ഫക്ട്രശണി രീതിയിലും
സമാന്തര രീതിയിലും.
a. 6Ω , 12Ω എന്നീ രണ്ട് ക്ട്ര തിഫരാധങ്ങൾ ആദ്യം ഫക്ട്രശണീ രീതിയിലും

ിന്നീ ് സമാന്തര

രീതിയിലും ബന്ധി ിക്കുന്നു രണ്ട് രീതിയിലുമുള്ള സഫല ക്ട്ര തിഫരാധം കണക്കാക്കുക
b.സമാന്തര രീതിയിൽ ഘ ി ിച്ച [ിക്ട്രതം വരയ്ക്കുക

തോരെഴ നൽകിയ ച

ോദ്യത്തിന് ഉത്ത ം എഴുതുക ( 3 മോർക്ക് )

17 .
a.മഞ്ഞുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന ക്ട്ര കാശകിരണങ്ങൾ വരുന്ന
ാത നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ കKിയുന്നു. ഇതിന് കാരണമായ ക്ട്ര തിഭാസം ഏത് ?
b.ഈ ക്ട്ര തിഭാസം വിശദമാക്കുക
c.വിസരണവും തരംഗലൈദർഘ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധപ്പെമന്ത്?
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18 മുതൽ 20 വരെ യുള്ള ച

ോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും

ണ്ട് എണ്ണം എഴുതുക ( 4

സ്ചകോർ വീതം)
18.

a.ഈ ഉ കരണം ഏത് ?
b. ഇതിപ്പെ@ ക്ട്ര വർത്തനതതZം എന്ത്?
c.ഇതിപ്പെല ഊർജ്ജമാറ്റം എKുതുക
d.ഇതിൽ A എന്ന് അ യാളപ്പെ

ുത്തിയ ഭാഗം ഏത്?

19. ഒരു ഉ കരണത്തിൽ 150 W , 230 V എന്ന് ഫരഖപ്പെ
a.150W, 230V

ുത്തിയിരിക്കുന്നു.

എന്നത് പ്പെകാണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

b.ഈ ഉ കരണത്തിൻപ്പെറ ക്ട്ര തിഫരാധം എക്ട്രത?
c.230 V നു

കരം 115 V ആക്കിയാൽ

വർ എക്ട്രതയാവും ?

20.
a.ദർ ണ സമവാക്യം എKുതുക
b.ഒരു ഫകാൺഫകവ് ദർ ണത്തിപ്പെല മുൻ ിൽ 40 പ്പെസൻറീമീറ്റർ അകപ്പെലയായി ഒരു
വസ്തു വച്ചഫ ാൾ അതിപ്പെ@ യഥാർത്ഥ ക്ട്ര തിബിംബം 60 പ്പെസൻറീമീറ്റർ അകപ്പെലയായി
ലഭിക്കുന്നുപ്പെവങ്കിൽ ഫഫാക്കസ് ദൂരം എക്ട്രത?
c.ആവർധനം കണക്കാക്കുക

21 മുതൽ 22 വരെ

ഉള്ള ച

ോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതുക (നോല്

സ്ചകോർ വീതം )
21

a. A എന്ന് അ യാളപ്പെ

ുത്തിയ ഉ കരണം ഏത്?

b. DC മാറ്റി AC പ്പെകാ ുത്താൽ ബൾബിപ്പെ@ ക്ട്ര കാശത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ?
c. ഇതിനു കാരണമായ ക്ട്ര തിഭാസം വിശദമാക്കുക
d. A യ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു

ച്ചിരു7ു

ഫകാർ പ്പെവച്ചുകKിഞ്ഞാൽ ക്ട്ര കാശത്തിന് എന്ത്

സംഭവിക്കും?
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22.

a. ഉ കരണം ഏത്?
b. ഇതിപ്പെ@ ക്ട്ര വർത്തനതതZം എന്ത് ?
c. പ്പെസക്കൻഡറി ഫവാൾഫട്ടജ് എക്ട്രത?

23 മുതൽ 24

വരെ യുള്ള ച

ോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും ഒരെ ണ്ണം എഴുതുക (

അഞ്ച് സ്ചകോർ വീതം)
23.
a. ഉ കരണഫമത് ?
b. ഇതിപ്പെ@ ഭാഗങ്ങൾ ഏപ്പെതല്ലാം ?
c. ഇതിൽ ന ക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്ത് ?
d. ക്ട്ര വർത്തനതതZം എന്ത് ?
e. ഇതിൻപ്പെറപ്പെ@ ക്ട്ര വർത്തനം വിശദമാക്കുക

24. 250 ഫവാൾട്ടിൽ ക്ട്ര വർത്തിക്കുന്ന ഒരു താ ന ഉ കരണത്തിന് ക്ട്ര തിഫരാധം 125Ω ആണ്
a. ഇതിലൂപ്പെ ഒKുകുന്ന കറൻറ് എക്ട്രത ?
b. ഈ ഉ കരണത്തിപ്പെ@

വർ കണക്കാക്കുക?

c. ഈ ഉ കരണത്തിപ്പെ@ ഫകായിലി@ നീളം കുറച്ചാൽ താ ത്തിപ്പെ@ അളവിൽ മാറ്റം
ഉണ്ടാകുഫമാ ? എന്തുപ്പെകാണ്ട് ?
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