സാഫലയം _ഡയറ് വയനാട്
പതാംതരം തലയത

മാതകാ പരീക

PHYSICS
score 30
Time 1½ hour

നിരേദശങള

15 മിനിട് സമാശവാസ സമയമാണ്. ഈ സമയം േചാദയങള നനായി വായിച്
മനസിലാകണം

1.
2.

3.

േചായിസ് ഉള േചാദയങളില ഏെതങിലം ഒനിനമാതം ഉതരെമഴതിയാല മതി.
ഒനാമെത പദേജാഡിയിെല .ബനം കെണതി രണാമെത പദേജാഡി പരിപികക 1
ഉചത= െഡസിെബല
ശബതീവത=...................
േകാളം A യില ഉപകരണങള നലകിയിരികന..േകാളം B യില അവയില നടകന
ഊരജമാറവം െകാടതിരികന.
3
A
B
ൈവദയത േമാേടാര

ൈവദയേതാരജം േയാനിേകാരജം

േസാളാര െസല

….....(a).......

ഇലകിക് അേയണ

….......(b).........

േടായ് കാര ഓടന.

….....(c)........

പടികയിെല വിടഭാഗം a,b,c പരതിയാകക
ഇലേകാണിക് ഘടകങളെട പതീകങളാണ് താെഴ െകാടതിരികനത്.

ദരബലമായ സിഗലകളെട ശകിവരധിപികാനള ഘടകം ഏത്?
4
5

നിറതിയിടിരികന ഒരബസ് െപെടന് മേനാെടടകേമാള ബസിെല യാതകാര
പറേകാടവീഴാനള പവണത കാണികന. ഇതിനപിനെല ശാസീയ തതവെമന്?
ഉയരന കേലാറികമലയമള ഇനനമാണ് ൈഹഡജന .
a) കേലാറികമലയം എനതെകാണ് എനാണ് അരതമാകനത്?
b) ഒര ഇനനെമന നിലയില ൈഹഡജെന പരിമിതികള എെനലാം?
c)നല ഇനനങളകേവണ ഏെതങിലം 2 ഗണങള എഴതക

1
1
1
1
1

6.

7.

8.

ഒര േകാണേകവ് ദരപണതിന് മനില 20 cm അകെല " O" എന സലത്
വസെവചേപാള അവിെട തെന പതിബിംബം കിടി.
a) “O” എനിെന സചിപികന ?
b) ഈ ദരപണതിെന േഫാകസ് ദരം എത?

1
1

ഫിലെമന് ലാമകളില ഫിലെമനായി ഉപേയാഗികന പദാരതമാണ് ടംങസണ.
a) ടംങസണ ഫിലെമനായി ഉപേയാഗികാനള കാരണെമന്?
b) ഫിലെമന് ലാമിെന പധാനേപാരായെയന്?

1
1

ചവെട െകാടതിരികന സരകീട് നിരീകികക

a) സവിച് 'S' ഓണ െചയാല ഏത് ബളബാണ് പകാശികക ? എനെകാണ് ?
9.

െവളതില കിടകന ഒര േതാണിയില നിനം ഒരാള കരയിേലക് ചാടന
a) ഇതില പവരതനം ഏത്?
b) പതിപവരതനം ഏതാണ്?
c) പവരതനവം പതിപവരതനവം തലയമാെണങിലം അവ
നിരവീരയമാകാതെതനെകാണ്?
10. ചവെട െകാടതിരികനത് സരയെന ഘടനയാണ്.

a) ചിതതിെല സരയെന േമഖലകളായ i, ii, iii എനിവ പരതിയാകക

2
1
1
1

2

b) സരയഗഹണസമയത് ദശയമാകന സരയെന പാളി ഏത്?
11. ശബമലിനീകരണം തടയാന സവീകരികാവന ഏെതങിലം 2 മാരഗങള എഴതക

1
1

12 ചവെട െകാടതിരികന സരകീട് നിരീകികക

a) സരകീടില അനഭവെപടന സഫലപതിേരാധം എത?
b) സരകീടില കടിയള ൈവദയതപവാഹതീവത (കറന് ) എത?

1
2

OR
240 V ല പവരതികന ഉപകരണതിലെട 2A ൈവദയതി പവഹികന.
ഉപകരണതിെന പതിേരാധം എത?
10 മിനടെകാണ് ഉലാദിപികന താപം എത?

1
2

13. തരംഗചലനവമായി ബനെപട ചില പസാവനകളാണ് താെഴ തനിരികനത്.
അവെയ അനപസതരംഗങെളനം അനൈദരഘതരംഗങെളനം തരം തിരിച്
പടികെപടതക.
* മാധയമതിെല കണങള തരംഗചലനദിശയ് ലംബമായി കമനം െചയന.
* മാധയമതിെല കണങള തരംഗചലനദിശയ് സമാനരമായി കമനം െചയന.
* വായവിെല ശബതരംഗങള
* പകാശം സഞരികനത്

OR
256 Hz, 512 Hz ആവതിയള രണ് വസകള കമനം െചയന.
a) ശതി കടിയത് ഏതിലാണ്?
c) ഒേര ഉചതയം ശതിയമാെണങിലം രണ് വയകികളെട ശബം തിരിചറിയാന
കഴിയനത് ശബതിെന ഏത് സവിേശഷതമലമാണ് ?

2

1
1

14

താെഴ െകാടതിരികന ചിതം നിരീകികക

a) ഉപകരണം തിരിചറിയക
b) ഇവിെട ഉപേയാഗിചിരികന സിപ് റിങിനപകരം സ്പിറ് റിങ്
ഉപേയാഗിചാല ബാഹയസരകീടിെല ൈവദയതിയില എന് മാറമണാകം?
c)ൈവദയതിയിയെട ഗാഫ് വരയക
OR
താെഴ െകാടതിരികന ചിതതില അപവരതന രശികള വരചേചരത്
പതിബിംബരപികരണം പരതിയാകക

പതിബിംബതിെന 2 സവിേശഷതകള എഴതക

1
1
1

2

1

