
                സാഫലയം _ഡയറ് വയനാട്
       പതാംതരം തലയത   മാതകാ പരീക
                                 PHYSICS
  

          score   30
നിരേദശങള                                                                                   Time  1  hour½
15 മിനിട് സമാശവാസ സമയമാണ്.  ഈ സമയം േചാദയങള നനായി വായിച് 
മനസിലാകണം

 േചായിസള  േചാദയങളില ഏെതങിലം ഒനിനമാതം ഉതരെമഴതിയാല മതി.

1. ൈവദയത വിതരണതിെല സാര കണക്ഷനിെല രണ് േഫസൈലനകള തമിലള  
േവാളടത വയതയാസം എത ?                                                                     1
  ( 230V, 400V, 0V, 11KV)   
2) മഴവിലിനകാരണമായ പതിഭാസം ഏത്?                                               1
  ( വിസരണം, പകിരണനം, അനനാദം, വീകണസിരത)
3.ബനം കെണതക                                                                               1
 ഫിലെമന് ലാമ് = ടംങസണ
ഹീറിംഗേകായില=................
4. ഇലേകാണിക് സരകയടിെല ചില ഘടകങളെട പതീകം ചവെട െകാടതിരികന.

a)  AC െയ DC ആകന ഇലേകാണിക് ഘടകം ഏത്?       1
b)ഈ ഘടകങളെട ധരമം നിരവഹികന അരദചാലകകിസല ഏതേപരിലാണ് 
അറിയെപടനത്?                                                            1
5.കാനിവതെത 12 രാശികളാകി തിരിചിരികന.
a)എനാണകാനിവതം?                                  `             1
b)സരയന് ഒര രാശികടകാന എത ദിവസം േവണം?                     1
6.ൈവദയത സരകീടിെല അഭിഭാജയഘടകമാണ് ഫയസ്
a) ഫയസ് ഉണാകാന ഉപേയാഗികന പദാരതം ഏത്?                       1
b) ഫയസ് സരകീടിെന രകികനെതങെന?                                 2
7.താെഴ െകാടതിരികന സരകീടകള  നിരീകികക

 a)   ഏത് സരകീടിലാണ് ൈവദയതപവാഹം സാധയമാകനത്?                  1
b) നിങളെട ഉതരം സാധകരികക                                                      1

8. 20Hz ല കറഞശബതരംഗം  മനഷയന് േകളകാന സാധയമല. 
      a) ഇതരം ശബതരംഗം ഏതേപരിലാണ് അറിയെപടനത്?                          1



9.  കണിെന നയനതയമായിബനെപട ചിതമാണ് താെഴ െകാടതിരികനത്

a)കണിെന  ഈ നയനത ഏതേപരിലറിയെപടന. ?                                1
b)  ഈ നയനതയ് കാരണെമന്?                                                          1

10. ഒര ജനേറററിെന ചിതമാണ് താെഴ െകാടതിരികനത്.
 

ജനേറററിെന ബാഹയസരകീടിെല ൈവദയതിയെട ഗാഫ് വരയക                   1          
     

11. മിനലില നിനം രകേനടാനള  2 മനകരതലകള എവ?                    1

12   LPG, CNG എനിവയിലടങിയിരികന ഘടകങളെട അടിസാനതില അവ 
തമിലള വയതയാസം കെണതക ?                                                           1
          13 A, B ഇവയില ഒനിന് ഉതരെമഴതിയാല മതി
13A .ഒര േബാക് ൈടപ് േസാളാര കകറിെന ചിതമാണ് താെഴ െകാടതിരികനത്

a) േസാളാര കകറിെന ഒര േമനയം ഒര പരിമിതിയം കെണതക                             2
                                   

                                OR



B.ബേയാമാസിെന അേപകിച് ബേയാഗയാസ്  ഒര നല ഇനനമാണ്.
a)  ഒര നല ഇനനതിനേവണ ഗണങള എെനലാം                                              1
b)ബേയാമാസിെന അേപകിച് ബേയാഗയാസിെന ഒര േമന എന്?                              1
14. േതാണിയില നിന് കരയിേലക് ചാടേമാള േതാണി പിേനാട് േപാകന.
  a)  ഈ പവരതനവമായി ബനെപട  നയടെന ചലനനിയമം ഏത്?                1
  b) ഇതിെല പവരതനവം, പതിപവരതനവം ഏെതന് എഴതക .              
15.  േരഖാ ചിതം വരച് പതിപതന രശിയെട പാത അടയാളെപടതക 
 

പതിബിംബതിെന പേതയകത എഴതക                                                         2
16.   ഒരാള ചിതതില കാണനതേപാെല A യില നിനം   200m സഞരിച് B യില 
എതന.അവിെട നിന് 100m   സഞരിച് C യില എതിേചരന. 

    

  

a) അയാള  സഞരിച ദരം എത?                                                                       1
b) സാനാനരം എത?                                                                                     1
c)  25 െസകന് െകാണ് C യില  എതിേചരനാല േവഗത എത?                          1
     17 A, B ഇവയില ഒനിന് ഉതരെമഴതിയാല മതി
17 A  .150 ഗാം മാസള കികറ് േബാള 40m/s േവഗതയില എറിഞ. 
 a) േബാളിെന ആകം എത?                                                                             2
 b) ഒര കളികാരന 2 െസകന് െകാണ്  േബാളിെന നിശലമാകനെവങില 
േബാളിെന അനിമആകം എത?                                                                        1
                                                 OR
17B.  10 ഓം  പതിേരാധമള ഒര ചാലകതിലെട 2A ൈവദയതി പവഹികന. എങില 
a)ചാലകതിെന അഗങളകിടയിെല െപാടനഷയലവയതയാസം എത?                      1
b) 10 മിനിട് സമയം പവരതിപിചാല ഉലാദിപികന താപം എത?                     2




