
SSLC MODEL EXAM - 2019
PHYSICS ANSWER KEY

1. ചുവപപ

2. ഗഗ്രാഫഫൈറപ ബ്രഷപ

3 . 32 ° F

4. ചുവപപ

5. 256 Hz

6. Green Energy - Solar Cell, Biomass

Brown  Energy - അററഗ്രാമമികപ റമിയഗ്രാക്ടർ , തതെർമ്മർ പവർ സ്റ്റഷൻ

7. ആർദ്രതെ, സഗ്രാന്ദ്രതെ, കഗ്രാറപ, തെഗ്രാപനമില

8.  1. അന്തരരീക്ഷമമില്ല - വമിസരണണം സണംഭവമിക്കുനമില്ല.  2.വമിസരമിതെ പ്രകഗ്രാശമമില്ലഗ്രാത്തതെമിനഗ്രാൽ ആകഗ്രാശണം 
ഇരുണപ കഗ്രാണതപടുന.

9. (a) Option (ii) B to A

(b) Fleming തന്റെ വലതെപ ഫക നമിയമണം. ( പ്രസഗ്രാവന Ref T.B )

10. 1. മധധ്യഭഗ്രാഗതത്ത പമിൻ എർത്തപ പമിൻ - വണ്ണവണം നരീളവണം കൂടുതെൽ അതെമിനഗ്രാൽ മറ്റുള്ളവതയ അറപക്ഷമിചപ 
പ്രതെമിറരഗ്രാധണം കുറവപ

2. സർകക്യൂടമിൽ ആദധ്യണം  ബനമിപമിക്കതപടുനതണം അവസഗ്രാനണം വമിറച്ഛേദമിക്കതപടുനതണം എർത്തപ പമിൻ 

റഫൈഫസ്ലൈൻ റലഗ്രാഹ ഉപരമിതെലവമഗ്രായമി സമ്പർക്കത്തമിൽ വരുറമ്പഗ്രാൾ ഫവദദ്യുതെമി പ്രതെമിറരഗ്രാധണം കുറഞ്ഞ എർത്തപ
പഗ്രാതെയമിലൂതടെ ഒഴുകമി സർകക്യൂടമിതല ELCB ഓഫൈഗ്രാകുന or ഫൈക്യൂസപ ഉരുകമി ഫവദക്യൂതെ ബനണം നമിലയ്ക്കുന. സുരക്ഷ 
ഫകവരുന.

11. (a)അദൃശധ്യങ്ങളഗ്രായ U.V രശമികതള ആഗമിരണണം തചെയപ ദൃശധ്യപ്രകഗ്രാശതത്ത പുറത്തപ വമിടുന .(
തെരണംഗഫദർഘധ്യണം കുറഞ്ഞ വമികമിരതണതത്ത ആഗമിരണണം തചെയപ തെരണംഗഫദർഘധ്യണം കൂടെമിയ വമികമിരണതത്ത 
(Visible light) പുറത്തു വമിടുന 

Or

ആവൃത്തമി കൂടെമിയ വമികമിരതണതത്ത ആഗമിരണണം തചെയപ ആവൃത്തമി കുറഞ്ഞ  വമികമിരണതത്ത (Visible light) 
പുറത്തു വമിടുന.

11 (b) Tube പ്രകഗ്രാശമിചപ തടെങ്ങുവഗ്രാൻ 1000V ആവശധ്യമഗ്രാണപ. ഇതെമിനപ ആവശധ്യമഗ്രായ ഉയർന 
ഫരീകക്വൻസമിയമിലുള്ള A.C ഉതെപപഗ്രാദമിപമിക്കുക 

 



12 . (a) വഗ്രാതെകങ്ങളുതടെ തെഗ്രാപരീയ വമികഗ്രാസണം { ഫസദഗ്രാന്തമികമഗ്രായമി എത്തമിറചരഗ്രാൻ പറ്റുന ഏറവണം തെഗ്രാഴ്ന്ന 
തെഗ്രാപനമില - 273.16°C ആതണന അടെമിസഗ്രാനത്തമിൽ ( ചെഗ്രാൾസപ നമിയമത്തമിതന്റെ  അടെമിസഗ്രാനത്തമിൽ 
തെനഗ്രാത്രകളുതടെ ഗതെമിറകഗ്രാർജണം നമിലയ്ക്കുന തെഗ്രാപനമില പൂജധ്യമഗ്രായമി എടുത്തു തകഗ്രാണപ }

(b). റകവല പൂജധ്യണം - Zero Kelvin or -273.16°C

(c) 37+ 273 = 310 K

13 (a) മക്യൂചൽ ഇൻഡക്ഷൻ ( ഫവദദ്യുതെ കഗ്രാന്തരീക റപ്രരണ തെതെക്വണം)

(b) 50 V

(c) 2 A  { P = VI ; 100 = 50 x I 
I= 100/50 = 2 A }

14. (a) ഫൈമിലതമൻറമിതന്റെ നരീളണം കുറയുന പ്രതെമിറരഗ്രാധണം കുറയുന. ഫവദക്യൂതെ പ്രവഗ്രാഹ തെരീവ്രതെ ( കറൻറപ I ) 
കൂടുന,  ബൾബമിതന്റെ പ്രകഗ്രാശ തെരീവ്രതെ കൂടുന

(b) 1440 Ohm 
{R = VxV/P = 240*240/40 = 1440 Ohm}

15. (a) 8 (X-298) = 2(353-X) = 309 K

(b) ഉണഗ്രാകുണം മഗ്രാസപ വധ്യതെധ്യസ്തമഗ്രായതെമിനഗ്രാൽ . (ആതക തെഗ്രാപണം 12978000 J ഇതെമിതന 6 kg , 4 kg ആയമി 
ഭഗ്രാഗമിക്കുറമ്പഗ്രാൾ തെഗ്രാപത്തമിനപ മഗ്രാസമിനപ അനുസരമിചപ വധ്യതെധ്യഗ്രാസണം വരുന. (റചെഗ്രാദധ്യത്തമിൽ C യുതടെ മൂലധ്യണം കൂടെമി  
തെറരണതെഗ്രായമിരുന.)

16. (a) പ്രകഗ്രാശ പ്രകരീർണ്ണനണം

16 (b)  ( അതെപ സമനക്വമിതെ പ്രകഗ്രാശമഗ്രായതെമിനഗ്രാൽ )
or
തെരണംഗഫദർഘധ്യണം വധ്യതെധ്യസ്തമഗ്രായതെമിനഗ്രാൽ ഓറരഗ്രാ വർണ്ണത്തമിനുണം അപവർത്തനണം സണംഭവമിക്കുനതെപ വധ്യതെധ്യസ്ത 
അളവമിലഗ്രായമിരമിക്കുണം. വധ്യതെമിയഗ്രാനത്തമിതന്റെ അളവപ തെരണംഗഫദർതത്ത ആശ്രയമിചമിരമിക്കുനതെമിനഗ്രാൽ അവ 
വധ്യതെധ്യസ്ത അളവമിൽ  വധ്യതെമിയഗ്രാനണം സണംഭവമിചപ  തെരണംഗങ്ങൾ റവർപമിരമിയുന.

( c) രണപ പ്രമിസങ്ങൾ ഉപറയഗ്രാഗമിച്ചുള്ള ചെമിത്രരീകരണണം T.B

17. (a)കൽക്കരമി

(b) 1.  ഉപറയഗ്രാത്തമിനനുസരമിചപ പുനർ നമിർമ്മമിക്കതപടുനമില്ല - 
തെരീർനപ റപഗ്രാകുന.

2. മലമിനരീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷമിക്കുന.

3. വരീണണം ഉണഗ്രാവണതമങമിൽ ലക്ഷക്കണക്കമിനപ വർഷങ്ങൾ റവണമി വരുണം.

17 (c) ആറഗഗ്രാളതെഗ്രാപനത്തമിനപ കഗ്രാരണമഗ്രാകുന വഗ്രാതെകങ്ങൾ വർദമിക്കുന. ഭൂമമിയുതടെ ചൂടെപ കൂടുന.



കഗ്രാർബൺ ഡറയഗ്രാഫക്സൈസമിതന്റെ അളവപ വർദമിക്കുന.

അന്തരരീക്ഷത്തമിതന്റെ നമിറണം മഗ്രാറത്തമിനപ കഗ്രാരണമഗ്രാകുന etc ..

18. (a) ജല ഉപരമിതെലണം - അനു പ്രസ തെരണംഗണം, ശധ്യണംഗങ്ങളുണം ഗർത്തങ്ങളുണം

ശബണം തെരണംഗണം - അനു ഫദർഘധ്യതെരണംഗണം, ഉചമർദ്ദറമഖല , നരീചെമർദ്ദറമഖല ഉണഗ്രാക്കുന

18 (b) v= f * lamda ;
lamda = V/f = 340/1360 = 0.25 m

19.  (a) AC തയ DC യഗ്രാക്കുന പ്രവർത്തനണം

(b) ഡയഗണം T.B

(c) ഡയഗണം T.B (ഒറര ദമിശയമിൽ ഒഴുകുന സ്പന്ദനമുള്ള ഫവദദ്യുതെമി ഗഗ്രാഫൈപ )

20.(a) പവർഹഹൗസപ - Step up transformer
വമിതെരണ ശധ്യണംഖലകളമിൽ മതറല്ലഗ്രാ ഭഗ്രാഗത്തുണം  Step down transformer  (സബപ റസ്റ്റഷൻ , ഗഗ്രാർഹരീക വമിതെരണ
ശണംഖല etc) or (step down at 110 kv, 66 Kv/33 kv/ 11 kv  സബപ റസ്റ്റഷനുകൾ & ഗഗ്രാർഹമിക 
വമിതെരണത്തമിൽ  11 kv to 230 V Step down)

(b) റവഗ്രാൾറടജപ റഡഗ്രാപണം ഊർജ നഷവണം - (ചെഗ്രാലകത്തമിതന്റെ പ്രതെമിറരഗ്രാധവണം ഉയർന ഫവദദ്യുതെ പ്രവഗ്രാഹ 
തെരീവ്രതെയുണം മൂലണം തെഗ്രാപ നഷണം ഉണഗ്രാകുന.)

(c) റവഗ്രാൾറടജപ ഉയർത്തമി കറൻറപ കുറചപ  പവർ നഷമമില്ലഗ്രാതതെ ഫപ്രമറമിയമിതല പവർ തസക്കണറമിയമിറലയപ 
മക്യൂചൽ ഇൻഡക്ഷൻ മുഖഗ്രാന്തമിരണം ഫകമഗ്രാറണം തചെയ്യുന. റവഗ്രാൾറടജപ കൂടുകയുണം കറൻറപ കുറയുകയുണം തചെയ്യുനതെപ 
മൂലണം ജൂൾ നമിയമണം H= I2Rt അനുസരമിച്ചുള്ള തെഗ്രാപ നഷണം കുറയഗ്രാൻ സഗ്രാധമിക്കുന.
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