ARUN S NAIR (STATE RESOURCE PERSON ) HST CHSS ADAKKAKUNDU
1.Nichrome നിേ കാം
2.50V
3. Optic center പകാശിക േക

ം

4.1V
5. Split ring commutator
6. Scattering വിസരണം
7. kilowatt hour
8. Fleming,s left hand rule െ

മിംഗി

െറ ഇട

ൈക നിയമം

9. Regular reflectionON കമ പതിപതനം
10. u= -60ccm , v=-30cm f=uv/u+v = 1800/-90 f=-20cm
11. Always shut off the power to a circuit or device that you will be working on. Always
use appropriate insulated rubber gloves and chappals.
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ുക.
12. When it is rotated fast the colour blend to form white colour due to persistence of
vision. Persistence of vision is also known as an optical illusion that takes place when
pictures are in motion. This happens when the human brain perceives more than two
images that are formed on the retina within a time period of 1/16th of a second.
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13.a Violet
b.Red
c. This is because Violet has the least wavelength in the spectrum and therefore
undergoes maximum refraction. Red deviates the least as it has the highest wavelength.
െപ ട
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14.a Electric energy into sound energy ൈവദ ുേതാർ
മാറു ു.
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മായി

b.Musical signals from amplifier in the form of electrical signals flows through the
speaker’s voice coil, creating a magnetic field that causes it to move (to and fro) and
vibrate the diaphrom , that creates sound waves as the air moves rapidly and
reproducing the sound.
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15. a Stepdown
b. Stepup
c.Stepup
d.Stepdown
e.Stepup
f.Stepdown
16. u=-12cm, v=-24 , ho =5cm
a) M= -(v/u) = -( -24/-12) = -2
b) hi = -(v/u) x ho = -2 x 5 =-10cm
c) Magnification is positive for virtual images and magnification is negative for real
images.
മിഥ പതിബിംബമാെണ ിൽ ആവർധനം േപാസി ീ
പതിബിംബമാെണ ിൽ ആവർധനം െനഗ ീ
ആ .
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17.a) L.E.D
b) when high potential difference is applied between the electrodes electrones are emitted
and gas gets ionized .ions and atoms collide each other to produce light ഇല േ ടാണുകൾ
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ു
.അേയാണുകള ം ആ
ള ം പര പരം കൂ ിയിടി ് പകാശം ഉ പാദി ി ു ു

18 a) AC
b) 1 Field Magnet ,2 Armature coil ,3 Slip rings, 4 Brushes
c) Electromagnetic induction ൈവദ ുത കാ

ിക േ പരണം.

19 a)

b) Image is inverted real and enlarged
പതിബിംബം തലകീഴായതും യാഥാർ
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c) 2F
20 a) The energy crisis is the concern that the world’s demands on the limited natural
resources that are used to power industrial society are diminishing as the demand rises.
വ ാവസായിക സമൂഹെ
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ു തി ഉപേയാഗി
ു
പകൃതി
തിനനുസരി ് ലഭ ത കുറയു ു എ

b) energy waste , over consumption & non judicious use ഊർ
ഉപേഭാഗവും

പാഴാ

ലും അമിത

Use energy efiicient devices and machines.Increase the use of renewable
sources of energy .Solar Energy, Wind Energy, Hydroelectric Energy, Geothermal
Energy, Tidal Power of Ocean, Biomass, Hydrogen are various resources of renewable
energy
ഊർ
കാര
മമായ ഉപകരണ
ള ംയ
ള ം ഉപേയാഗി
ുക.
പുനരുപേയാഗി
ാവു
ഊർ
േ സാത
കള െട ഉപേയാഗം വർ ി ി ുക.
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ം, ജലൈവദ ുത ഊർ
ം, ഭൂതാപ ഊർ
ം,
സമു ദ
ി െറ േവലിേയ ശ
ി, ൈജവവ തു
ൾ, ൈഹ ഡജൻ എ ിവ
പുനരുപേയാഗി
ാവു
ഊർ
ി െറ േ സാത
കളാ .
21.a) Power

b) R= V2 /P = 2002 /100 = 400Ω
c) Long Lifespan,energy efficiency,low voltage operation, ,low power consumption ,no
loss of energy in the form of heat ,no UV emissions. ദീർഘായു ്,ഊർ
കാര
മത,കുറ
േവാൾേ
പവർ
നം, താപ രൂപ
ിലു
ന ം ഇല ,
അൾ ടാ വയല ് എമിഷൻ ഇല.

22a) Watt hour metre
b) 1) In parallel combination each appliance gets the full voltage. 2) If one appliance is
switched on/of others are not affected. 3) The parallel circuit divide the current through
the appliances. Each appliance gets proper current depending on its resistance.
1) സമാ ര രീതിയിൽ ഓേരാ ഉപകരണ
ിനും പൂർ
േവാൾേ
ലഭി
2) ഒരു ഉപകരണം സ ി ് ഓണാ ിയാൽ/മ
വെയ ബാധി
ില.
3) സമാ ര രീതിയിൽ ഓേരാ ഉപകരണ
ിനും അതി െറ പതിേരാധം
അനുസരി ് ശരിയായ കറ
ലഭി
ു ു.

ു

ു.

c) ELCB stands for earth leakage circuit breaker, it is a protective device which would
suddenly switch the electricity off in case of any leakage of electricity. This device can protect
the people from electric shock, ELCB is also called as RCD.
ELCB എ ാൽ എർ
് ലീേ
സർക ൂ ് േ ബ ർ, ഇ ഒരു സംര
ണ
ഉപകരണമാ , ൈവദ ുതി േചാർ യു
ായാൽ െപെ
് ൈവദ ുതി ഓ
െച
ം.
ഈ ഉപകരണ
ി ആള കെള ൈവദ ുതാഘാത
ിൽ നി ് സംര
ി ാൻ കഴിയും,
ELCB-െയ RCD എ ും വിളി
ു ു.
23 a) 42o
b) C
c) It is the optical phenomenon in which waves arriving at the interface (boundary) from one
medium to another (e.g., from water to air) are not refracted into the second ("external")
medium, but completely reflected back into the first ("internal") medium. ഒരു മാധ മ
ിൽ
നി ് മെ ാ ിേല ് (ഉദാ: െവ
ിൽ നി ് വായുവിേല ്) കട
ു
പകാശ
തരംഗ
ൾര
ാമെ
("ബാഹ ") മാധ മ
ിേല
് അപവർ
നം സംഭവി
ാെത ,
ആദ േ
തിേല ് പൂർ മായും പതിഫലി
ു
പകാശ പതിഭാസമാണി .
പൂർണാ ര പതിപതനം.

24 a) 3 Ω ,12 Ω
b) I=V/R = 12/3 = 4A
c) H=I2 Rt = (V2 t) / R = (122 x 1800) /12 = 21600 J
arun s nair 9747113838

