
 

SSLC MODEL Examination Feb 2017 
PHYSICS 

 
1. േറഡിേയാ തരംഗം 
2. a. ചുവ� ് b. 50 Hz 
3.  

○ ഉയർ� കേലാറിഫിക് മൂല�ം, പുന�ാപി�ാൻ കഴിയു� 
ഊർജേ�സാത�് 

○ സ്േഫാടക സ�ഭാവം, സംഭരി�ാനു� ബു�ിമു�് 
4.  

a. 
○ മുറിവുകൾ െപെ��് ഉണ�ു� ബാെ�ജുകൾ ഉ�ാ�ാം 
○ �മത കൂടിയ ബാ�റികൾ നിർമി�ാം 
○ ഭാരം കുറ� ഡിസ്േ� സ്�കീനുകൾ നിർമി�ാം 
○ ഈടുനിൽ�ു� െട�ിസ്േബാൾ 

b. 
○ പദാർഥ�െള നാേനാ വലു��ിേല�ു മാ��േ�ാൾ അവയുെട �പതല 
പര�ളവും വ�ാപ്തവും ത�ിലു� അനുപാതം �കമാതീതമായി 
കൂടു�തുെകാ�് അവയുെട ഭൗതികഗുണ�ളിൽ വൻ മാ�മു�ാകു�ു 

5.  
○ P=V2/R, R = V2/P = 2402 / 40=1440 Ohm 
○ ഉയർ� റസി�ിവി�ി, ഉയർ� �ദവണാ�ം, ഉയർ� ഡക്ടിലി�ി, 
ചു��പഴു� ്ധവള�പകാശം പുറ�ുവിടാനു� കഴിവ് 

6.  
A.  

a. ഘടക വർണ�ള�െട തരംഗൈദർഘ��ിെല വ�ത�ാസം 
b. േസാസിയം തേയാസൾേഫ�് ഉപേയാഗി��� പരീ�ണം (page 101) 
c. അ�രീ��ിെല കണ�ള�െട വലു�ം �പകാശ�ിെ� 
തരംഗൈദർഘ�േ��ാൾ കൂടുതലായാൽ എ�ാ വർണ�ൾ�ും 
വിസരണം ഒരുേപാെലയായിരി�ും 

B.   
a. �പകാശ�ിെ� �കമരഹിതവും ഭാഗികവുമായ �പതിപതനമാണ് 
വിസരണം 

b. വിസരണം മൂലം വളെര െചറിയ കണികകൾ �പകാശിതമാകു�തിനാൽ 
�പകാശ�ിെ� സ�ാരപാത ദ�ശ�മാകു�താണ് ടി�ൽ �പഭാവം 

c. വിസരണം കുറവായതിനാൽ വിദൂരവസ്തു�ള�െട വ��മായ േഫാേ�ാ 
എടു�ാൻ സാധി�ു�ു. രാ�തികാല�ളിലും വ��മായ േഫാേ�ാ 
എടു�ാൻ സാധി�ു�ു. 

d. ഇരു�തായി കാണെ�ടു�ു 
7.  

a. ക�നം െച��� വസ്തുവിെ� സ�ാഭാവിക ആവൃ�ിയും 
�പേണാദിതക�ന�ിന് വിേധയമാകു� വസ്തുവിെ� സ�ാഭാവിക 
ആവൃ�ിയും തുല�മാകുേ�ാൾ �പേണാദിതക�ന�ിന് 
വിേധയമാകു� വസ്തു അതിെ� പരമാവധി ആയതിയിൽ ക�നം 
െച���ു. ഇതാണ ്അനുനാദം. 

b. െറസണൻസ് േകാളം. 
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c. അനുൈദർഘ� തരംഗ�ൾ. വായുകണികകൾ തരംഗ�ിെ� 
സ�ാരദിശയ്�് സമാ�രമായി ക�നം െച��കയും 
ഉ�മർദേമഖലകള�ം നീചമർ�േമഖലകള�ം സൃഷ്ടി�ുകയും െച���ു. 

8.  
a. ആവർ�ന�പതിപതന�ിെ� ഫലമായി തുടർ�യായി ഉ�ാകു� 
മുഴ�മാണ ്അനുരണനം. 

b. തറ പരു�നാ�ുക, കർ�നുകൾ ഉപേയാഗി�ുക. 
9.  

a. 0.6 A 
b. ചി�തം B (സമാ�ര രീതി) 
c. ഉപകരണ�ൾ �പേത�കം നിയ��ി�ാൻ സാധി�ു�ു. എ�ാ 
ഉപകരണ�ിേലയ്�ും തുല� േവാൾ�ത ലഭി�ു�ു. 

10.  

പ� വർണം പൂരക വർണം മജ� 

ഇൻഡക്ടർ 
 

െഹൻറി 

ന���ിയർ 
ഊർ�ം 

പാര�േര�തരം �ബൗൺ എനർജി 

11. ഒരു �ദാവകം അതിെ� തിളനിലയിൽവ�് ബാഷ്പമായി മാറു� 
�പവർ�നമാണ് ബാഷ്പനം. �ദാവേകാപരിതല�ിെല ത�ാ�തകൾ 
ചു��പാടുകളിൽ നി�ും താപം സ�ീകരി�് വാതകാവ�യിേല�ു മാ�െ�ടു� 
�പവർ�നമാണ് ബാഷ്പീകരണം. 
ബാഷ്പീകരണം എ�ാ താപനിലയിലും നട�ുേ�ാൾ, ബാഷ്പനം തിളനിലയിൽ 
മാ�തം നട�ു�ു. 

12.  
a. Vs/Vp=Ns/Np, Vs=30000*160/20000 = 240 V 
b. ൈ�പമറിയിേലയും െസ�ൻഡറിയിേലയും ഓേരാ ചുരുളിലും ഉ� 
േ�പരിത emf തുല�മായിരി�ും. അതിനാൽ ചു��കള�െട എ�ം 
കൂടുേ�ാൾ െസ��റിയിെല േ�പരിത emf കൂടു�ു 

c. 500 W 
13.  
A.  

a. വിശിഷ്ട താപധാരിത c = 209300 / (5 * 10) = 4186 J kg -1K-1 
b. േറഡിേയ�റുകളിൽ കൂള�ായി ജലം ഉപേയാഗി�ു�ു. അ�രീ� 
താപനിലയിലു�ാകു� വ�ത�ാസം ന�ുെട ശരീര താപനിലെയ െപെ��് 
ബാധി�ു�ി�. 

B.  
a. J/kg 
b. ഒരു കിേലാ�ഗാം ഖരവസ്തു അതിെ� �ദവണാ��ിൽവ�് 
താപനിലയിൽ വ�ത�ാസമി�ാെത പൂർണമായും �ദാവകമായി മാറാൻ 
സ�ീകരി�ു� താപ�ിെ� അളവാണ ്അതിെ� �ദവീകരണ ലീനതാപം. 

c. മ�ുമലകൾ മുഴുവനായും ഒരുമി�് ഉരുകി ജലമായി മാറു�ി�. ഭ�� 
വസ്തു�ളിെല തണു� ്നിലനിർ�ാൻ ഐസ് ഉപേയാഗി�ു�ു 

14. 55000 kJ/ kg 




