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1. a) ജൂള് - മറ്റുള്ളവ തതാപനനിലയുടടെ യൂണനിറ്റുകളതാണണ. 
b) ചുവപണ - മറ്റുള്ളവ ദദനിതതീയ വര്ണങ്ങളതാണണ.

2. a) നന്യൂകനിയതാര് പവര്സസ്റ്റേഷന.

 b)ടസെല്ഫണ ഇനഡകണ ഷന (2)

3. a)പവര് സപ്രേഷണണ
 b)പവര് ഗനിഡണ
 c) ടസ്റ്റേപണഅപണ ടതാനസസതാമര്.

 d) സ്റ്റേതാര് കണക്ഷന. (2)

4. a) പൂജജണ ഡനിഗനി ടസെല്ഷജസെനിടല ജലണ പൂജജണ ഡനിഗനി ടസെല്ഷജസെനിടല ടഎെസെതാകതാന വതീണണ തതാപണ
പുറണതള്ളുന.അതുടകതാണണ കൂടുതല് തണുപണ അനുഭവടപടുന. (1)

 b) മണ്കൂജയനിടല സൂക്ഷ്മസുഷനിരങ്ങളനിലൂടടെ ജലണ പുറടത്തെത്തുകയുണ ബതാഷതീകരനിക്കുകയുണ ടചെയ്യുന. 

ഇതനിനതാവശജമതായ തതാപണ ജലത്തെനില്നനിനണ സെദതീകരനിക്കുന്നതനിനതാല് ജലണ തണുക്കുന.

c) മനുഷജശരതീരത്തെനില് കൂടുതല് ജലമുള്ളതനിനതാല് അന്തരതീക്ഷതതാപനനിലയനിടല വജതനിയതാനണ ടപടട്ടെന്നണ 
ശരതീരടത്തെ ബതാധനിക്കുന്നനില. ജലത്തെനിനടറ വനിശനിഷ്ടതതാപധതാരനിത വളടര കൂടുതലതാണണ. (1)

5. 5Aa)ചെനിതണ B
 b)ചെനിതണ A
കതാരണണ ഇതനില് സെമതാന്തരരതീതനിയനിലതാണണ ബള്ബുകള് ഘടെനിപനിചനിരനിക്കുന്നതണ. ഇങ്ങടന 
ഘടെനിപനിക്കുസമതാള് രണണ ബള്ബുകളനിടലയുണ സെഫലസവതാള്ട്ടെത തുലജമതായനിരനിക്കുണ. 

സശ്രേണതീരതീതനിയനിലതാകുസമതാള് സെഫലപ്രേതനിസരതാധണ കൂടുതലതായതനിനതാല് കറനറണ കുറവതായനിരനിക്കുണ. 

അതുടകതാണണ പവര് കുറവതായനിരനിക്കുണ. (1)

5B. a)സെമതാന്തര രതീതനിയനില് (1)

 b)B3 .ഇതനിനടറ പവര് കൂടൂതലതാണണ. (2)

6. a)ടസ്റ്റേപണഅപണ 
ടതാനസസതാമര് (1)

b) 5x100= 500V (1)
c) Vs/Vp=Ns/Np; Vs/200 = 500/100
     Vs= 5×200 = 1000V (1)
d)ടസെക്കനററനി പവര്= 1000W (1/2)

      Vs x Is = 1000W ; Is = 1000/1000
7. a) ജലണ Q=2×4200×t1

ടവളനിടചണ്ണ Q = 2×2100×t2

t1; t2 = 1;2
b) Q= mct = 2×4200×10 = 84000J (1)

8. a)ശരതീരണ തനിരുമനി ചൂടുപനിടെനിപനിക്കുസമതാള് തതാപനനില വര്ധനിക്കുകയുണ രക്തത്തെനിനടറ വനിസസതാസെനിറനി 
കുറഞണ രക്തണ കട്ടെപനിടെനിക്കുന്നതണ തടെയുകയുണ ടചെയ്യുന
b) - കൃതനിമ ശദതാസസെതാചദതാസെണ നല്കുക

- മസെനിലുകള് തനിരുമനി പൂര്വസനിതനിയനിലതാക്കുക.
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- ഹൃദയണ പ്രേവര്ത്തെനിപനികതാനുള്ള പ്രേഥമശുശ്രൂഷ ആരണഭനിക്കൂക (1)

9. a) x - a , y - b , z - c (1)
b) തതീപനിന പ്ലഗനിടല എെര്ത്തെണ പനിന ഉപകരണത്തെനിനടറ സലതാഹചട്ടെക്കൂടുമതായനി ബനനിപനിചതനിനതാല് 
ഏടതങനിലുണ കതാരണത്തെതാല് സലതാഹചട്ടെക്കൂടെനിസലക്കണ വവദദ്യുതപ്രേവതാഹമുണതായതാല് വവദദ്യുതനി 
എെര്ത്തെണപനിന വഴനി ഭൂമനിയനിസലക്കണ ഒഴുകുകയുണ ഫന്യൂസെണ വയര് ഉരുകനി വവദദ്യുതനി ബനണ വനിസഛേദനിക്കുകയുണ
സുരക്ഷ ഉറപതാക്കുകയുണ ടചെയ്യുന. (2)

10. കറനറനിനടറ അനുപതാതണ 3:2 ആയനിരനിക്കുണ. കതാരണണ പവറനില് വജതജതാസെണ വരുന്നനില. Vs x Is = Vp 

x Ip പ്രേകതാരണ വപ്രേമറനിസവതാള്ട്ടെത കുറയുസമതാള് ആനുപതാതനികമതായനി വപ്രേമറനികറനറണ കൂടുകയുണ 
ടസെക്കനററനിസവതാള്ട്ടെത കൂടുസമതാള് ആനുപതാതനികമതായനി ടസെക്കനററനി കറനറണ കുറയുകയുണ ടചെയ്യുന . 
(2)

11. A. a)പ്രേകതാശപ്രേകതീര്ണ്ണനണ (1)

മഴവനില്ലുണതാകുന്നതണ.
b) Red < Orange < Yellow < Green < Blue < Indigo < Violet
11B. a) Text book page No:93
ചെനിതണ 6.4

b)സൂരജപ്രേകതാശണ ജലകണനികകളനില് കൂടെനി കടെനസപതാകുസമതാള് അപവര്ത്തെനത്തെനിനുണ 
ആന്തരപ്രേതനിപതനത്തെനിനുണ വനിസധയമതാകുന . ഒസര നനിറത്തെനില് കതാണടപടുന്ന കണനികകടളലതാണ ഒരു 
വൃത്തെചെതാപത്തെനില് സനിതനിടചെയ്യുന്നതതായനി നമുക്കനുഭവടപടുന . അപ്രേകതാരണ പുറണവക്കനില് ചുവപണ 
അകവശത്തെണ വയരറ്റുണ മറ്റു വര്ണങ്ങള് തരണഗവദര്ഘജത്തെനിനനുസെരനിചണ ഇവക്കനിടെയനിലതായുണ 
കതാണടപടുന. (2)

12.  a) x - മഞ (1/2) ; y - മഞ (1/2).

b) ചുവപണ : സെയന or നതീല : മഞ (1).

13. a) x -തതാപണ സെദതീകരനിക്കണണ (1/2)

y - തതാപണ പുറത്തുവനിടെണണ (1/2)

b) നതീരതാവനി ജലമതാകുന്നതുണ ജലണ ടഎെസെതാകുന്നതുണ . ( 1)

c)നതീരതാവനി ജലമതാകുസമതാള് (1)

1kg ജലണ ഐസെതാകുസമതാള് 335000 J തതാസപതാര്ജ്ജസമ പുറണ തള്ളുനള. 1kg നതീരതാവനി 
ജലമതാകുസമതാള് 2260000J തതാസപതാര്ജ്ജണ പുറണതള്ളുനണണ. (2)

14.  a)ഹരനിതസഗഹവതാതകങ്ങളുടടെ ആധനികജണ മൂലണ ഭഭൗസമതാപരനിതലത്തെനിനടറയുണ അന്തരതീക്ഷത്തെനിനടറയുണ 
തതാപനനില വര്ധനിക്കുന്ന പ്രേതനിഭതാസെമതാണണ ആസഗതാളതതാപനണ. (1)

b)
- മഞ്ഞുമലകള് ഉരുകുന. 

- തതാഴ്ന്ന പ്രേസദശങ്ങള് ടവള്ളത്തെനിനടെനിയനിലതാകുന. (1 ) 

c)*സഫതാസെനില് ഇനനങ്ങളുടടെ അമനിസതതാപസയതാഗണ കുറക്കുക .
*CFC യുടടെ ഉപസയതാഗണ കുറക്കുക .*ഹരനിതസഗഹ വതാതകങ്ങള് പുതുതതായനി സൃഷ്ടനിക്കുന്നതണ പരമതാവധനി 
കുറക്കുക .
* വഹഡ്രജന ഇനനമതായനി ഉപസയതാഗനിക്കുന്ന ഫലപ്രേദമതായ മതാര്ഗണ കടണത്തുക. (2)

15. a)ഇല . സനിരനിറണ ബതാഷതീകരനിക്കുന്നതനിനതാല് ടതര്സമതാമതീറര് B യനിടല തതാപനനില കുറയുന. (1)

b) കതാറണ , അന്തരതീക്ഷ തതാപനനില (1)
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