
 SSLC MODEL EXAMINATION,FEBRUARY 2016
ANSWER KEY – PHYSICS (MALAYAM MEDIUM )

1. (i)
2. ഇനഫാെറഡ്, അളടാവയലറ്,  x-കിരണം, ഗാമാകിരണം
3. സപളിറ് റിംഗ് കമയേടറര
4. ഉചതകറയന.

5. ഉപഗഹതിെന പരികമണകാലം ഭമിയെട ഭമണകാലേതാട് തലയമാകേമാള
6. CNG
7. അയേണാസിയര. അനരീകതിെല വിവിധ മണലങളിെലാനാണ് ഇത്. ബാകിയളവ 

സരയെന പധാന പാളികളാണ്.

8. ബേയാമാസ് ചാണകവരളി അനരീക മലിനീകരണം
ഹീറിംഗ് എലെമന് നിേകാം ഉയരന പതിേരാധം
കപാസിറര ൈഡഇലകിക് ഫാരഡ്

9. a. ൈവദയതപവാഹതീവതയെട വരഗം, ചാലകതിെന പതിേരാധം, ൈവദയതി 
ഒഴകിെകാണിരികന സമയം
b. H = V2 t/R   V=12 V, R= 24 ഓം, t= 10 * 60 Sec = 600 sec

    H= 122 * 600/24 = 12*12*600/24 = 6*600 = 3600 J

10.  a. ആവതി = പേവഗം/തരംഗൈദരഘയം = 339/0.015 m = 22600 Hz. or 22.6 Khz

 b. കഴിയില. കാരണം, ശവണ പരിധിയിലം കടതല ആവതിയളതിനാല. or 

അളടാേസാണിക് ശബമായതിനാല.

11.  P – ചവപ് Q – നീല R – മജന S – സയന

12. കഴിയില. മഞ ഫളഡ് ൈലറില ഇര ടീമകളം മഞ ഷരടിലം, കറത േഷാരട്സിലം 
കാണപടന.

13.  a. ആംപിഫയര  b. ആയതി

14.  a. 1 Kg ഇനനം പരണമായി ജവലികേമാള ഉതപാദിപികെപടന താേപാരജതിെന 
അളവ്  b. േറാകറകളില ഇനനമായി. (െപാപലനായി)

15.  a. വണവം, നീളവം കടതലാണ്. ഈ പിന എരതെചയിതിരികം. b. േലാഹചടകടമായി. 
അമിതമായ ൈവദയതപവാഹം ഉണാകന അവസരങളില ഫയസ് എരിയകയം, 

ൈവദയതബനം വിേചദികെപടകയം െചയന. അതിനാല സരകിതതവം ഉറപാകന.



16. a. P = VI  I=P/V   =500/250 = 2 A
b. R = V/I = 250/2 = 125 ഓം.

c. Kwh = പവര ( വാടില ) * മണികര / 1000.  500 *10/ 1000 = 5000/1000 = 5 യണിറ്.

17. a. ചിതം (i)  േശണിരീതി.      ചിതം (ii)  സമാനരരീതി
b. സമാനരരീതി. 
ഓേരാ ഉപകരണതിനം ആവശയമായ ൈവദയതി ലഭികന. 

എലാ ഉപകരണങളം തലയ െപാടനഷയലവതയാസതില പവരതികന. 

ഓേരാ ഉപകരണതിനം പേതയകം, പേതയകം സവിച് ഏരെപടതാന സാധികന. 

സരകീടിെല സഫലപതിേരാധം വളെര കറവായിരികം.

18. A. a.  കമനം െചയാന േപരിപികെപട വസവിെന സവാഭാവികാവതിയം, പേണാദിത 
കമനതിന് വിേധയമാകെപട വസവിെന സവാഭാവികാവതിയം തലയമാകേമാള.

    b. പാഠപസകം കാണക. േപജ് 107 െല ചിതം 8.7 മായി ബനെപട പരീകണം.

18 B a.ഒര ശബം ശവിച േശഷം അേത ശബം വീണം േകളകനതാണ് പതിധവനി. b. 

ശബേശാതസം, േശാതാവം തമില 17 m അകലമണായരികണം. c. െസതേസാപ്.

19.  a. താപനില കറഞ നകതം ചവപ നിറതിലം,താപനില കടിയ നകതം നീല 
നിറതിലം കാണെപടന. b. ആനഡിബാരന/േചാതി/േരാഹിണി.

20. A. a. A b. െസപ് ഡൗണ ടാനേസാമര. c.ടാനേസാമര DC യില പവരതികകയില. DC 

യില മയചവല ഇനഡകന നടകകയില.

20 B. a. Vs/Vp = Ns/Np   Ns = Vs*Np/Vp  60*9600/240 = 9600/4 = 2400 ചറകള
          b. Vs Is = Vp Ip  48W = Vp Ip     240V *Ip = 48W    Ip = 48/240  = 2/10 = 0.2 A
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