
Answer
1a)  ോകോപര ദണ്
 
b)  ഗോഢത വയതിയോനെപടനില
 
c)   പവഹികന ൈവദയതിയെട അളവ്,   ൈവദയതി പവഹികന സമയം

 d)         ോകോപര സളോഫറ് ലോയനി വിഘടിച് ോകോപര അോയോണം സളോഫറ് അോയോണമോയി
മോറന.        ോകോപര അോയോണകള െനഗറീവ് അോയോണിോലക് നീങി ഇലോകോണകള സവീകരിച്
ആറമോകന.        ഇോതോെടോപം ോപോസിറീവ് ഇലോകോഡിെല ോകോപര ആ ഇലോകോഡിോലക് തെന

    ഇലോകോണകള വിടെകോടത് അോയോണോയി ലോയനിയില പോവശികന.

e)        അോയോണികചോലനം വഴിെനഗറീവ് ഇലോകോഡില നിനം ഇലോകോണകള സവീകരിച് ആറങള
 ലോയനിയില പോവശികന.      ഇവ ോപോസിറീവ് ഇലോകോഡിോലക് നീങി ഇലോകോണകള
 വിടെകോടത് ആറമോകന.     െനഗറീവ് അോയോണകള വിടെകോടകന ഇലോകോണകള

   ബോഹയസരകീടില ൈവദയതപവോഹം പരതിയോകനതിന് സഹോയികന.



Answer

2)
a)                ഇലോകോൈലറ് സിലവറിെന ലവണലോയനി

                    ഇലോകോഡ് ോകോമിയം ദണ്

b)   സിലവര ആറങള അോയോണകളോയതിനോല.

c) സിലവര

Answer
3   ടിനിെനയം െലഡിെനയം സങരമോണ്.

   അമിതമോയി കറന് പവഹിചോല ഉരകിെപോടം.--  ഫയസ് വയര

 ഉയരന ദവണോങം
     ചടപഴത് െവളത അവസയില ദീരഘോനരം നിലനിലകോനള കഴിവ്-ടങസണ

Answer
4 ) p=I2R



Answer

5)             ഉയരന ദവണോങം

Answer

6) a)  ടങസണ ഉരകന

b)     ടങസണ വോയവിെല ഓകിജനമോയി പവരതിച് കതന.(  ബോററിയമോയി ബനികോമോള)

c)      ഇനകോനഡസന് ലോമില കറഞ മരദതില ആരഗണ നിറചിടണ്.  ഇതിനോല ഫിലെമന് 
   ദീരഘോനരം ചടപഴത അവസയില നിലനിലകം.

Answer
7) A-  ഹീറിങ് ോകോയില

 B-  ഫറസന് പദോരതം



Answer

8) 1  ഫറസന് ലോമ്
  

2   ോസോഡിയം ോവപര ലോമ്
 

3  ഇനകോനഡസന് ലോമ്.

Answer
9) (a) ൈവദയതവിോശഷണം.
 

(b)     ോകോപര അോയോണകെള െനഗറീവ് ദണിെലതികക.

(c )   ഇലോകോൈലറിെല അോയോണകെള വിഘടിപികക.

Answer

10) (a)      ോഗോളഡ് സയൈനഡിെനയം സിലവര സയൈനഡിെനയം മിശിതലോയനി , െവളികപ്, 
ബീകര, സവരണദണ്,ബോററി
(b) +VE   ഇലോകോഡോയി സവരണദണം -VE   ഇലോകോഡോയി െവളികപം ഉപോയോഗികണം. 

   സവരണദണ് പരണമോയം ഇലോകോൈലറില മങിയിരികരത്.    എനോല െവളികപ് പരണമോയം
മങിയിരികണം.



Answer
11) (a) നിോകോം
 

(b) H=P X t
      P=1000 W
      t=10 MINUTE=600 SECOND
      H=1000  X 600 = 600000J

(c ) ഉണോകം.    നീളം കടോമോള പതിോരോധം കടം.   ോഛദതലവിസീരണം കറയോമോള പതിോരോധം 
 കടകയോണ് െചയനത്.    അതിനോല ഉണോകന തോപം വരദികം.

Answer
12)   (a) നിോകോം
 

(b)   കറന് വളെര കടതലോകന.   ഫയസ് വയര ചടോകന.   ഫയസ് വയര ഉരകന.  ൈവദയതപവോഹം
     നിലയന.

(c )    സരകീടിെല എലോ ഉപകരണങളം ോകടോകന.



13) 2 ഓം
1.   ഒര െസല എടതമോറക.
2.  സവിച് ഓഫോകക.
1.   കറന് അതയധികം കടം
2.   ോഷോരട് സരകയട് ഉണോകം.



Answer

14 a)  ടങസണ

b)   ഒനോമെത ബളബ്.    നീളം കറവോയതിനോല പതിോരോധം കറയം.     അതിനോല കടതല
 പകോശം ലഭികം.      അതിനോല മനോമെത ബളബോണ് കടതല പവര വിനിോയോഗികനത്.

c)    അവസോനെത ബളബിന് പതിോരോധം കടതലോണ്.   ോശണിയില ഘടിപികോമോള എലോ 
  ബളബിലെടയമള കറനം തലയമോയിരികം. V=I X R    എന സമവോകയമനസരിച് പതിോരോധം കടിയ 

  ബളബില ോവോളോടജ് കടതലോയിരികം..    അതിനോല അവസോനെത ബളബിന് പകോശം 
കടതലോയിരികം.



Answer
15) a ) A

b)     നിോകോം ചടപഴത് തോപമോണ് നലകനത്.        എനോല ചടപഴത് പകോശം പറത വിടന
     ോലോഹമോയ ടങസണോണ് ബളബില ഉപോയോഗിോകണത്.

c) H=P X T
P=50 W
t=10 minute=600 second
H=600 X 50 = 30000 J

Answer
16) d-    ഇലോകോഡകളില ഉയരന ോവോളോടജ് പോയോഗികന.

a-  വോതകം അോയോണീകരികെപടന.
c-    അോയോണകളം അോയോണീകരികെപടോത തനോതകളം കടിയിടികന.
b-   പവരതനഫലമോയി വികിരണങള ഉലസരജികെപടന.



Answer

17) a)  പകോശതീവത കടം.

b)  പകോശതീവത കറയം.       നീളം കടകയം വണം കരയകയം െചയതിനോല പതിോരോധം കടം, 
  പകോശ തീവത കറയം.

Answer

18) a) രോസഫലം

b) കോനികഫലം

c) തോപഫലം



Answer
19)   ജള നിയമം--H=I2RT-തോപഫലം

ൈവദയതവിോശഷണം--അോയോണികചോലനംm proportional to Q
 ഫറസന് ലോമ്--  െമരകറി ബോഷം-  അളടോവയലറ് കിരണങള

Answer
20) C)   ോതോറിയം ഓൈകഡ് പശിയതോണ്.

Answer

21) മഞ

Answer
22) a)  െമരകറി ബോഷം.

b)   െമരകറി ോവപര ലോമ്(  ഡിസചോരജ് ലോമ്)



Answer

23) c)        അളടോവയലറ് കിരണങള ടയബിെന വശങളില ഉള പദോരതതില പതികോമോള
 ദശയപകോശം ഉണോകന.



Answer
24) a)  ആദയെത ഗോഫ്.

b)CuSO4   െന നിറം വയതയോസെപടനില.

c)  മനോമെത ഗോഫ്.AC        നലകോമോള രണ് ഇലോകോഡകളിലം ചോരജകള മോറി മോറി
വരന.   ഇതമലം ൈവദയതവിോശഷണം നടകില.     നിമിഷം പതി മോറന ൈവദയതദിശയില
(   ചിലോപോള അതിലം കറവ്)  ൈവദയതവിോശഷണം നടകില.   കോരണം ൈവദയതോലപനം

 സമയെമടകന പവതനമോണ്)

Answer

25) ജലൈവദയതനിലയം-   ഉയരതില ജലം െകടിനിരതി-  യോനിോകോരജം -ൈവദയോതോരജം
തോപൈവദയതനിലയം-കലകരി,    നോഫ മതലോവ കതിച് -തോോപോരജം-യോനിോകോരജം-
ൈവദയോതോരജം
അണശകിനിലയം-   നയകിയസിെന വിഘടിപിച് -അോണവോരജം-തോോപോരജം-
യോനിോകോരജം-ൈവദയോതോരജം



Answer

26)  A)ോസറര

B)   പചിരമ് ോകോറിലചറിയ കമിചരള

C)ോസറര

D)ൈവദയതകോനം



Answer

1 (a)   സലിറ് റിങ് കമയോടറര.

(b) P-ആരോമചര
      Q-  കോരബണ ബഷ്.

(c)ൈവദയതകോനികോപരണം-     ചോലകവമോയി ബനെപട ൈവദയതകോനികഫകില വയതിയോനം
    സംഭവികനതിെന ഫലമോയി ചോലകതില ഒര emf   ഉലപോദിപികെപടന പകിയെയ

  ൈവദയതകോനികോപരണം എന വിളികന.

Answer
2 (a)  ഫീലഡ് കോനം,   സ് പിറ് റിങ്

(b) ആരോമചര

(c )   ആരോമചറിെന ഭമണോവഗത കടക.    ആരോമചറിെല ചറകളെട എണം കടക.

Answer
3) ഇനഡകര



Answer
4-   ോവോയിസ് ോകോയിലില ൈവദയതസിഗലകെളതന.-   ോവോയിസ് ോകോയില കമനം 
െചയന.   ോപപരോകോണ കമനം െചയന.

Answer
5 (a )C (  നമെട ോനെര)

(b)    െഫനിംഗിെന ഇടതൈക നിയമം-   ഇടതൈകയിെല തളവിരല ,ചണവിരല,  നടവിരല
       എനിവ പരസരം ലംബമോയി പിടിചോല ചണവിരല കോനികമണലതിെന ദിശോയയം നടവിരല 

      ൈവദയതപവോഹദിശോയയം സചിപിചോല ചോലകതില ബലം അനഭവെപടനത് തളവിരല
 സചിപികന ദിശിലോയിരികം.

(c )      വളെര കറഞ സമയം ഒര ദിശയിോലോട് ചലികം.    പിനീട് അതയം ോനരം    



  എതിരദിശയിോലോട് ചലികം.ഇതോവരതികം.

Answer

6 (a)    കവചിതെചമകമിയെട അറങെള ഗോലവോനോമീററമോയി ബദിപികക.   ബോര മോഗറ്
  കവചിതെചമ് കമികളിോലക് പോവശിപികക.   ഗോലവോനോമീററിെല ചലനം

നിരീകികക.   ബോര മോഗറ് തിരിെചടകക..      കടതല ോവഗതയിലം ോവഗത കറചം ഈ പവരതനം 
െചയക.      ഇനി കോനം നിശലമോയി െവച് കമിചരള ചലിപികക.

(b)   ആരോമചറിെന ഭമണോവഗത വരദിപികക,    കടതല ശകമോയ കോനം ഉപോയോഗികക.



Answer

7 a-(iii)
b-(vi)
c-(ii)
d-(i)

Answer

8 (a)   െസപ് ഡൗണ ടോനോസോമര.
  
    (b) vp=240 V

vs=12V
Np=4800
Ns=?

                                 vs/vp=Ns/Np

                               12/240=Ns/4800
                          12 X 4800=240 X Ns

                                     Ns =12 X 4800/240
                                    Nോേ=240
                              െസകനറിയിെല ചരളകളെട എണം=240
  
       (c )        ഔട്പട് ോവളോടജ്=12 V

Ns/Np=Vs/Vp

240/4800=Vs/120
240X 120=4800 Vs 

Vs=240 X120/4800

Vs=12V



Answer

9 (a)   ആളടരോനറിംഗ് കറന് (AC)



(b) Vs=6 V
Vp=240V
Ns=?
Np=4800

                                 Vs/Vp=Ns/Np
                                  6/240=Ns/8000
                            8000 X 6=240 Ns
                                      Ns=8000 X 6/240
                            Ns=200
                            െസകനറിയിെല ചരളകളെട എണം=240

( c)  ബളബ് ോകടോകം.

Answer
10- AC ജനോററര,   ചലികം ചരള ൈമോകോോഫോണ-ൈവദയതകോനികോപരണം.
                                 ോമോോടോര,    ചലികം ചരള ലൗഡ് സീകര-   കോനികമണലതില സിതി െചയന 

    ൈവദയതവോഹിയോയയ കമി ഒര ബലതിന് വിോധയമോകന. 

Answer
11 (a) 3V,50 Hz AC,AC     െകോടകോമോള മോതോമ ോവോയിസ് ോകോയില ചലിക.DC  യില

ചലികില.

(b) ൈവദയോതോരജം-യോനിോകോരജം-ശബ്ോദോരജം.

(c )        ോവോയിസ് ോകോയില കമനം െചയോമോള ോപപര ോകോണ കമനം ,െചയന.  ഇതിെന
     ഫലമോയി ഡയഫതിെന സമീപതള വോയ കമനം െചയയന.   ഇതിെന ഫലമോയി

ശബമണോകന.



Answer
12 (a) െതറ്,        ഒര ചലികം ചരള ൈമോകോോഫോണിെന ഔട്പട് ലീഡില ോപരണം

 െചയെപടനത് AC ൈവദയതിയോണ്

(b)  െതറ് .AC       െസരകീടില ഒര ഇനഡകര ഉളെപടതിയോല ആ െസരകീടിെല
  ൈവദയതപവോഹെത എതിരകന emf ഉണോകം.

Answer
13 (a) AC 

(b)  കോനമോണ് കറങനത്.   അതിനോല സളിപ്റിങിെന ആവശയമില.
(c)    കടതല ോവഗതയില ൈസകിള ചവിടക.



Answer
14 (b) ഇല

(c )  ഉണോകം AC     െസരകീടില ഇനഡകര പതിോരോധകം ആയി പവരതികം.

Answer

15 (a) ോസോളിോനോയിഡ്.
    
     (b)      െസരകീടില ോസോളിോനോയിഡ് ഉളെപടതോമോള ോസോളിോനോയിഡ് കോനമോയി 
വരതികം.AC         നലകോമോള ഈ കോനതിെല ഫക് ോരഖകള ഖണികെപടകയം െസരകയടില ഒര 
emf  ോപരിതമോകകയം െചയന.     ഇത് െസരകയടിെല ൈവദയതപവോഹദിശെയ എതിരകന (ബോക് 
emf)ദിശയിലോയിരികം.    ഇതിനോല ബളബിെന പകോശതീവത കറയന.



Answer

16 b-     ൈപമറിയിെല കരന് െസകനറിയിെല അോപകിച് കറവോണ്.

Answer
17 b-AC   യെട ആവതി 50 Hz ആകന.

Answer
18  മയചവല ഇനഡക്ഷന

Answer
19 (a) Is=0.40A
                                     Vs=24 V

p=?
P=V X I

  p=24 X0.40A
p=0.96 W

 ഔട്പട് പവര=0.96 W
(b)                               Vs=24 V
                                      Vp=?

Ip=0.40 A
Is=2A



                               Vs/Vp=Ip/Is
                               24/Vp=2/0.4
                           24 X 0.4=Vp X 2
                                    Vp=24 X 0.4/2
                                    Vp=4.8 V 

  ൈപമറിയില െകോടത ോവോളോടജ്=4.8V

Answer
20  ോവോയിസ് ോകോയില

Answer
21 ( a)   ദിശ മോറിെകോണിരികന ൈവദയതിെയ.

(b)      ൈവദയതോലപനതിന് രണ് ഇലോകോഡകളിലം വിതയസമോയ ചോരജകള
 നിലനിലോകണത് ആവശയമോണ്.    ഇലോകോണിെല ചോരജകള മോറിെകോണിരികോമോള

 ൈവദയതോലപനം സോധയമല.    കോരണം ൈവദയതോലപനതിന് സമയം ആവശയമോണ്.

©  ടോനസോഫോമര

Answer
22  (iii)       സിപ് റിങകള മോറി സ് പളിറ് റിങകള ഘടിപികണം.



Answer
23  തളവിരല -    ചോലകതില പോയോഗികെപടന ബലതിെന ദിശ

 ചണവിരല -  കോനികമണലതിെന ദിശ
നടവിരല-  കറനിെന ദിശ

24 (a)   ചലികം ചരള ലൗഡസീകര
    
    (b) ൈവദയോതോരജം-----യോനിോകോരജം-------------ശോബോരജം
  
    (c )  ോവോയിസ് ോകോയില


