
PHYSOL EXAMINATION SERIES (UNITS 10 & 11)

Reg No : ...............................  PES08
Name    : ...............................

FIRST YEAR HIGHER SECONDARY EXAMINATION SERIES - 8

            Part – III            Time : 1 Hrs
  PHYSICS            Cool-off time : 15 Minutes

Maximum : 30 Scores 

General Instructions to Students

● There is a ‘cool-off time’ of 15 minutes in addition to maximum writing time

● Use cool-off time to get familiarise with questions and their answers

● Read questions and instructions carefully before answering

● Calculations, figures, graphs should be shown in the answer sheet itself

● You can write any number of questions fully or partially to get a maximum

           score of 30

● Electronic devices except non-programmable calculators are not allowed in the 

          examination

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ�ാതുനിർദ്ദേ�ശങ്ങൾ
● നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറമെമ 15 മിനിറ്റ് 'കൂൾ ഓഫ് ടൈ�ം' ഉണ്ടായിരിക്കും.

● "കൂൾ  ഓഫ്  ടൈ�ം'  ച"ാദ്യങ്ങൾ  പരി"യമെ'�ാനും  ഉത്തരങ്ങൾ  ആസൂത്രണം  മെ"യ്യാനും

ഉപചയാഗിക്കുക.

● ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ച"ാദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.

● കണക്ക്കൂട്ടലുകൾ,  "ിത്രങ്ങൾ,  ഗ്രാഫുകൾ,  എന്നിവ  ഉത്തരചപ'റിൽ  തമെന്ന

ഉണ്ടായിരിക്കണം.

● പരമാവധി  30  ചFാർ  കിട്ടുന്നതിന്  എത്ര  ച"ാദ്യങ്ങൾ  ചവണമെമങ്കിലും  മുഴുവനാചയാ

ഭാഗികമാചയാ എഴുതാം. 

● ചJാഗ്രാമുകൾ  മെ"യ്യാനാകാത്ത  കാൽക്കുചKറ്ററുകൾ  ഒഴിമെകയുള്ള  ഒരു  ഇKചSാണിക്

ഉപകരണവും ഉപചയാഗിക്കുവാൻ പാ�ില്ല.
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Questions from 1 to 4 carries 1 score. 1 മുതൽ 4 വപ�യുള്ള ദ്ദേ�ാദ്യങ്ങൾക്ക്  1 സ് ദ്ദേകാർ വീതം.

1. Pressure is a ...................... quantity. 
(scalar/vector)                                         (1)

1. മർദം ഒരു ...... അളവാകുന്നു.

(അദിശം / സദിശം )                                              (1)

2. Aerofoils are so designed that the air flow 
speed on top is higher than those below it. 
The principle behind this is..............      (1)
a) Newton’s third law
b) Conservation of mass
c) Bernoulli’s principle
d) Gravity

2. വിമാനത്തിമെ\  "ിറകുകൾ  രൂപകൽ'ന  മെ"യ്തിരിക്കു
ന്നത്  "ിറകിന്  മുകളിലുള്ള  വായു  Jവാഹത്തിമെ\
Jചവഗം  "ിറകിന്  കീഴിലുള്ള  വായു  Jവാഹത്തിമെ\

Jചവഗചത്തക്കാൾ കൂടുതKായി വരുന്ന വിധത്തിKാണ്.

ഇതിന് പിന്നിമെK തത്വം ......... ആകുന്നു.                (1)

a) ന്യൂട്ടമെ\ മൂന്നാം നിയമം 

b) മാസിമെ\ സംരക്ഷണം 

c) മെfർചണാളീസ് തത്വം 

d) ഭൂഗുരുത്വം 

3. The process of changing solid directly to
vapour is called ................                      (1)

3. ഖരം ചനരിട്ട്   വാതകമാകുന്ന Jക്രിയമെയ .......... എന്ന്

പറയുന്നു                                                          (1)

4. Why is the gap left between the iron rails 
on railway tracks?                                   (1)

4. മെറയിൽചവ ട്രാക്കിമെK ഇരുമ്പ് പാളങ്ങൾക്കി�യിൽ ഒരു

വി�വ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിന് ?                             (1)

Questions from 5 to 8 carries 2 scores. 5 മുതൽ 8 വപ�യുള്ള ദ്ദേ�ാദ്യങ്ങൾക്ക്  2 സ് ദ്ദേകാർ വീതം.

5. When  air  is  blown  between  two  balls
suspended  close  to  each  other,  they  are
attracted towards each other. Why?        (2)

5. പരസ്പരം  അടുത്തടുത്തായി  തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന  രണ്ട്

പന്തുകൾക്കി�യിൽ വായു വീശുചമ്പാൾ,  അവ പരസ്പരം

ആകർഷിക്കമെ'ടുന്നു. എന്തുമെകാണ്ട്?                       (2)

6. A hydraulic lift at a service station can lift
cars with a mass of 3500 kg. The area of
cross  section  of  the  piston  carrying  the
load is  500 cm2.  What  pressure does the
smaller piston experience? g=9.8m/s2)   (2)

6. ഒരു സർവീസ്  ചrഷനിമെK ടൈഹചsാളിക്  Kിഫ്റ്റിന്

3500 kg ഭാരമുള്ള കാറുകൾ വമെര  ഉയർത്താൻ കഴിയും.
ചKാഡ് വഹിക്കുന്ന പിrണിമെ\ ചvദതK വിസ്തീർണ്ണം

500 cm2 ആണ്.  മെ"റിയ പിrണിൽ അനുഭവമെ'ടുന്ന

മർദം എത്ര? (g=9.8m/s2)                                       (2)

7. Find the heat required to convert 1g of ice
at 0°C to steam at 100°C. [Latent Heat of
fusion  of  ice  =  80cal/g,  specific  heat
capacity of water = 1cal/g°C, Latent heat
of vaporisation of water = 536 cal/g.]    (2)

7. 1 ഗ്രാം ഐസ് 0ºC ൽ നിന്ന്  100ºC ലുള്ള fാഷ്പമാക്കി

മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ താപം കമെണ്ടത്തുക. [ഐസിമെ\

ദ്രവീകരണ  Kീനതാപം  =  80cal/g,  ജKത്തിമെ\

വിശിഷ്ട  താപധാരിത  =  1cal/g°C,  ജKത്തിമെ\

fാഷ് പീകരണ Kീനതാപം = 536 cal/g.]              (2)

8. Burns from steam are usually more serious
than boiling water. Why?                        (2)

8. തിളച്ച  മെവള്ളം  മെകാണ്ടുള്ള  മെപാള്ളKിചനക്കാൾ

നീരാവിമെകാണ്ടുള്ള  മെപാള്ളൽ  ഗുരുതരമാണ്.  എന്തു

മെകാണ്ട്?                                                                (2)
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Questions from 9 to 12 carries 3 scores. 9 മുതൽ 12 വപ�യുള്ള ദ്ദേ�ാദ്യങ്ങൾക്ക്  3 സ് ദ്ദേകാർ വീതം.

9. The  below  graph  represents  temperature
versus  heat  for  water  at  1  atmospheric
pressure. 

9. 1 അന്തരീക്ഷമർദത്തിൽ താപനിKയും താപവും 

തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് ചുവമെ� മെകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

 a. Match the following using the above graph. (2)
    മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ്  ഉപചയാഗിച്ച് ച"രുംപ�ി ച"ർക്കുക.                                                     (2)

Graph (ഗ്രാഫ് ) Process (Jക്രിയ) State (അവസ്ഥ)

i)    BC a)  Melting (ദ്രവീകരണം ) p)   Water (ജKം)

ii)   DE b)  Sublimation (ഉൽപതനം) q)   Ice (ഐസ്)

c)  Regelation (പുനർഹിമായനം) r)   Partially Solid and liquid
     (ഭാഗികമായി ഖരവും ദ്രാവകവും) 

d)  Vaporisation (fാഷ്പീകരണം) s)  Partially liquid and vapour
     (ഭാഗികമായി ദ്രാവകവും വാതകവും ) 

b. The slopes of AB and CD are different.
    Why?                                                   (1)

b. AB യുമെ�യും CD യുമെ�യും "രിവുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്.

എന്തുമെകാണ്ട്?                                                        (1)

10. A steel rail of length 5m and area of cross
section  40  cm2 is  prevented  from
expanding while the temperature rises by
10̊C. The coefficient of linear expansion of
steel  is  1.2×10-5K-1.  Young’s  modulus  of
steel is 2×1011Nm-2. Calculate the thermal
stress and external force?                       (3)

10. 5m നീളവും 40 cm2 ചvദതK പര'ളവുമുള്ള ഒരു rീൽ

മെറയിKിമെ\  താപനിK  10ºC  ഉയരുചമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന

വികാസം  ത�യമെ'ട്ടിരിക്കുന്നു.  rീKിമെ\  ചരഖീയ

വികാസസ്ഥിരാങ്കം 1.2 × 10-5 K-1 ആകന്നു.  rീKിമെ\

യങ് സ്  ചമാഡുKസ്  2×1011Nm-2 ആകന്നു.  താപീയ

സ് മെട്രസും fാഹ്യfKവും കണ്ടുപി�ിക്കുക.              (3)
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11. The graph below exhibits  the  anomalous
expansion of water. 

a.  At  what  temperature,  water  has
minimum volume?                                  (1)
b. “During winter,  the aquatic plants and
animals  can  survive  even  when  the
atmospheric temperature goes below 0̊C”.
Explain  this  statement  based  on  above
graph.                                                      (2)

11. ജKത്തിമെ\  അസാധാരണവികാസം  ഗ്രാഫിൽ

കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

a.  ഏത്  താപനിKയിKാണ്,  ജKത്തിന്  ഏറ്റവും

കുറഞ്ഞ ഉള്ളളവ് ഉള്ളത്?                                       (1)

b.  "ശീതകാKത്ത്  ജKത്തിനുള്ളിമെK  സസ്യജീവജാK

ങ്ങൾക്ക്  അന്തരീക്ഷതാപനിK  0̊C നും താമെഴമെയത്തി

യാലും ജീവൻ നിKനിർത്താൻ കഴിയുന്നു”.  ഈ Jസ്താ

വന മുകളിമെK ഗ്രാഫ് ഉപചയാഗിച്ച് വിശദീകരിക്കുക.(2)

12. a. Why is it dangerous to stand on the edge
of a platform near the rail when the train is
passing by?                                             (2)
b. Water rises up in a narrow tube in spite
of gravity. This phenomenon is called... (1)

12. a.  മെട്രയിൻ ക�ന്നുചപാകുചമ്പാൾ റയിൽ പാതയ്ക്കടുത്തുള്ള
പ്ലാറ്റ്ചഫാമിമെ\  അരികിൽ  നിൽക്കുന്നത്  അപക�കര

മാകുന്നത് എന്തുമെകാണ്ട്?                                    (2)
b. ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എതിരായി ജKം ഒരു മെ"റിയ �്യൂfിലൂമെ�

മുകളിചKക്ക് ഉയരുന്നു. ഇതിമെന .......എന്നു പറയുന്നു. (1)

Questions from 13 to 16 carries 4 scores. 13 മുതൽ 16 വപ�യുള്ള ദ്ദേ�ാദ്യങ്ങൾക്ക്  4 സ് ദ്ദേകാർ വീതം.

13. a.  Define  Pressure.  Give  its  SI  unit  and
dimension.                                              (2)
b. The areas of the pistons in a hydraulic
machine are 5cm2 and 625cm2. What force
on the smaller piston will support a load of
1250 N on the larger piston?                  (2)

13. a.  മർദ്ദം നിർവ്വ"ിക്കുക.  ഇതിമെ\ യൂണിറ്റും ടൈഡമെമൻ

ഷനും എഴുതുക                                                  (2)

b.  ഒരു  ടൈഹചsാളിക്  യന്ത്രത്തിമെK  പിrണുകളുമെ�

വിസ്തീർണ്ണം  5  cm2 ഉം  625c  m2 ഉം  ആണ്.  വKിയ

പിrണിമെK  1250  N  ചKാഡിമെന താങ്ങാൻ മെ"റിയ

പിrണിൽ എത്ര fKം ചവണ്ടിവരും ?                   (2)

14. a.  Hydraulic  lift  is  a  device  used  to  lift
heavy  loads.  State  and  explain  the
principle  behind  the  working  of  this
device.                                                     (3)
b. Which of the following statements about
a typical hydraulic brake system are true?
                                                                (1)

14. a. കനത്ത ഭാരം ഉയർത്താൻ ഉപചയാഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപ

കരണമാണ് ടൈഹചsാളിക് Kിഫ്റ്റ്. ഈ ഉപകരണത്തി

മെ\ Jവർത്തനതത്വം Jസ്താവിച്ച് വിശദീകരിക്കുക. (3)

b.  ഒരു സാധാരണ ടൈഹചsാളിക് ച�ക്ക് സംവിധാ
നമെത്തക്കുറിച്ചുള്ള  ഇനി'റയുന്ന  Jസ്താവനകളിൽ

ഏതാണ് ശരി?                                                      (1)
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(a) A hydraulic brake pedal acts as a lever
to multiply force

(b)application  force  is  multiplied
hydraulically by the wheel cylinders

(c) actual  braking  force  at  the  wheels
correlates  with  the  mechanical  force
input at the pedal

(d)all of the above

(a)  ഒരു  ടൈഹചsാളിക്  ച�ക്ക്  മെപഡൽ,  fKം
വർദ്ധി'ിക്കുന്നതിനുള്ള  ഒരു  Kിവർ  ആയി
Jവർത്തിക്കുന്നു.
(b)  Jചയാഗിക്കുന്ന  fKം  സിKിണ്ടറുകളാൽ
ടൈഹചsാളിക് ആയി വർദ്ധി'ിക്കമെ'ടുന്നു.
(c)  "ക്രങ്ങളിമെK  യഥാർത്ഥ  ച�ക്കിംഗ്  fKം
മെപഡKിൽ  നിചവശി'ിക്കമെ'ടുന്ന  യാന്ത്രിക
fKവുമായി fന്ധമെ'ട്ടിരിക്കുന്നു
(d) മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാം. 

15. A  region  of  streamline  flow  of  an
incompressible  fluid  is  shown  in  the
figure.

By considering  mass  conservation  in  the
fluid  flow,  arrive  at  the  'equation  of
continuity'.                                              (4)

15. സചങ്കാ"  രഹിതമായ  ദ്രവത്തിമെ\  ധാരാ  ചരഖീയ
Jവാഹത്തിമെ\  ഒരു  ഭാഗമാണ്  "ിത്രത്തിൽ

കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ദ്രവJവാഹത്തിൽ മാസിമെ\ സംരക്ഷണം പരിഗണിച്ചു

മെകാണ്ട്  അഭംഗുരതയുമെ�  (കണ്ടിന്യൂയിറ്റി)  സമവാക്യം

രൂപീകരിക്കുക.                                                      (4)

16. Linear expansion is a change in length of
an object with temperature.
a.  Write  an  equation  for  coefficient  of
linear expansion?                                    (1)
b.  Show  that  coefficient  of  volume
expansion is thrice its coefficient of linear
expansion.                                               (2)
c.  Invar  is  used  for  making  pendulum
clocks. Why?                                          (1)

16. ഒരു വസ്തുവിമെ\ നീളം താപത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസ

മെ'ടുന്നതിമെന ചരഖീയ വികാസം എന്നു പറയുന്നു. 

a.  ചരഖീയ  വികാസഗുണാങ്കത്തിമെ\  സമവാക്യം

എഴുതുക.                                                                (1)

b.  വ്യാപ് തീയ  വികാസഗുണാങ്കം,  ചരഖീയ  വികാസ

ഗുണാങ്കത്തിമെ\ 3 മ�ങ്ങാമെണന്ന് മെതളിയിക്കുക.      (2)

c.  ച�ാക്കിമെK  മെപൻഡുKം  നിർമ്മിക്കാൻ  ഇൻവാർ

ഉപചയാഗിക്കുന്നു. എന്തുമെകാണ്ട്?                             (1)

Questions from 17 to 18 carries 5 scores. 17 മുതൽ 18 വപ�യുള്ള ദ്ദേ�ാദ്യങ്ങൾക്ക്  5 സ് ദ്ദേകാർ വീതം.

17. The flow of an ideal fluid in a pipe of 
varying cross section is shown.

17. ഒരു  ആദർശ  ദ്രവത്തിമെ\  വിവിധ  ചvദതK
വിസ് തീർണമുള്ള  �്യൂfിലൂമെ�യുള്ള  ഒഴുക്ക്  താമെഴ
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
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(a) Differentiate between streamline     
flow and turbulent flow                          (1)
(b) State and prove Bernoulli’s principle.
                                                                (4)

(a)  ധാരാചരഖിത  Jവാഹവും  വിക്ഷുf് ധ  Jവാഹവും

തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെമന്ത്?                                (1)
(b) മെfർചണാളീസ് തത്വം Jസ്താവിച്ച് മെതളിയിക്കുക.

                                                                      (4)

18. (a) Amount  of  heat  required  to  increase
the temperature of 1kg of the substance by
1°C is called.......                                     (1)
(b) Latent heat of vaporisation of water is
536 cal/g. Explain the idea of latent heat of
vaporisation.                                           (1)
(c) When 0.15 kg of ice at 0°C is mixed
with  0.30  kg  of  water  at  50°C  in  a
container,  the  resulting  temperature  is
6.7°C. Calculate the latent heat of fusion
of  ice.  Given  specific  heat  capacity  of
water 4186 J kg-1K-1.                               (3)

18. (a)   1  kg  മാസുള്ള  വസ്തുവിമെ\  താപനിK  1°C  മാറ്റം
വരുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ താപത്തിമെ\ അളവിമെന

......... എന്നു വിളിക്കുന്നു.                                      (1)
(b) ജKത്തിമെ\ fാഷ് പീകരണ Kീനതാപം 536  cal/g
ആകുന്നു.  fാഷ് പീകരണ Kീനതാപം എന്ന ആശയം

വിശദീകരിക്കുക.                                               (1)
(c) 0°C ൽ ഉള്ള 0.15 kg ഐസ് 50°C ൽ ഉളള 0.30 kg
ജKവുമായി  ഒരു  പാത്രത്തിൽ  കKർത്തുചമ്പാൾ
താപനിK 6.7°C ആയി മാറുന്നു. ഐസിമെ\ ദ്രവീകരണ
Kീനതാപം  കണക്കാക്കുക.  ജKത്തിമെ\  വിശിഷ്ട

താപധാരിത 4186 J kg-1K-1 എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു.      (3)

Best wishes to all 
HSPTA MALAPPURAM
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PHYSOL EXAMINATION SERIES
Test 8-CHAPTER 10 & 11

SUNDAY 15-08-2021 @ 7.00pm

PES08 TIME: 1 HOUR

MAXIMUM SCORE:30

ANSWER KEY

1 Scalar (Tensor) 1

2 Bernoulli’s principle 1

3 Sublimation 1

4 If no gap is left between the iron rails, the rails may bend due to expansion in summer and 
the train may get derailed.

1

5 When we blow air in between the balls the air speed in between the balls increases. This 
causes a low pressure region between the balls. As the air pressure outside this region is 
high, the air will push the balls to the low pressure region. So the balls will come closer.

2

6 Pressure 
Force
Area

=
3500 ×9.8

500× 10− 4
=6.86 ×105 N /m2 2

7 Q= mL + mcΔθ +mL, Q =1x 80 +1x 1 x 100 +1 x 536 = 716 cal =3007 J. 2

8 Burn due to steam is more dangerous because heat content in steam at 100°C is very high
compared to that in water at 100° C. Steam has more heat energy than water due to its latent
heat of vaporisation. 2

9 a)
Graph Process State
i) BC a) Melting r)Partially Solid and liquid
ii) DE d) Vaporisation s) Partially liquid and vapour

b) Specific heat capacity of ice and water are different (specific heat of ice < specific heat of
water)

2

1

10  Y = 2 ×1011 N m−2

  α l=
∆ l

L ∆ T
          Y= 

∆ F / A
∆l / L

   

 Compressive strain = 
∆ l
l

=α l ∆T=1.2 ×10−5× 10=1.2×10−4
  

Thermal stress = 
∆ F
A

=Y ×
∆l
l

=2 ×1011 × 1.2×10−4
 = 2.4 × 107 N m−2                   

         External force ∆ F=A × 2.4 ×107
=40×10−4 ×2.4 ×107≅105 N

3

11 a) 4 ºC. 
b) In cold countries during winter as the temperature of the atmosphere falls, the upper layer
of water in the ponds, lakes etc cools and sinks to the bottom. This goes on until the whole
water is cooled to 40 C .When the top layer cools below 40 C , it does not sink as its density is
less than the water below it. Thus the top layer cools further and freezes but there is water at
40 C below the ice. Thus aquatic animals and plants are saved.

1

2
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12 a)When a fast train crosses the platform, the air dragged along with the train also moves 
with a high velocity. In accordance with Bernoulli's equation, the pressure in the region of 
high velocity gets decreased. If a person stands near the edge of the platform he may be 
pushed towards the train due to high pressures outside.

b) Capillarity(Capillary Rise)

2

1

13 a) Normal force acting per unit area is called pressure.
    P= F/A 
    Unit : SI unit for pressure is Pascal (Pa) 
    Other Units N/m2, or kg·m−1·s−2

b) F 1 = 1250N      A 1 = 625cm2

     F 2 = xN           A 2 = 5cm2

   Since pressure is constant.

  
F1

A1

=
F2

A2

 

  
1250
625

=
x
5

    x= 10N

2

2

14
a) When force is applied on a liquids the pressure is transmitted equally in all directions 
inside the liquids there fore the hydrostatic pressure has no fixed direction and hence it is a 
scalar quantity

Let, F 1 --> force on smaller piston.
       F 2 -->force developed on larger piston.
       A 1 --> area of smaller piston,
       A 2 --> area of larger piston.
According to Pascal’s law, the pressure applied on smaller piston is transmitted with out
change at all points in the liquid.

Thus         
F1

A1

=
F2

A2

3
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Therefore F2=
F1

A1

A2

                  as A 2 >>A 1 , F 2 >>F 1

This shows that the small force applied on the smaller piston will be appearing as a very
large force on the large piston. As a result of which a heavy load placed on the larger piston 
is easily lifted upwards.
b)  d. All of the above 1

15 Equation of continuity.

 APvp = AQvQ = ARvR

Av = Constant. 
This is called the equation of continuity and it is a statement of conservation of mass in flow
of incompressible fluids. 

4

16 a)         α l=
∆ l

L ∆ T

b)Consider a cube of side 1m. 

Original volume = 1×1 ×1=1m3

Let it  be heated so that its temperature increases by 10 C

New volume  = (1+α l)(1+αl)(1+α l)   =(1+α l )
3

Increase in volume  =  (1+α l )
3
−1 =  3 α l+3 αl

2
+α l

3

                   ≅3 α l(higher powers neglected)

            α v=
∆ V

V ∆ T
=

3 αl

1 ×1
=3α l

1

2

PHYSOL-The solution for learning Physics
Prepared by Higher Secondary Physics Teachers Association Malappuram



c) The pendulum of the clock are made of invar. The coefficient of volume expansion

of invar is low. T=2 π √ l
g

 .  So even when temperature changes, there is no change in 

length of pendulum. So the clock keeps correct time in all seasons.

1

17 a)

b) 
Bernoulli’s theorem:
It states that “for the stream line flow of an ideal liquid, the total energy (sum of pressure
energy, potential energy, and kinetic energy) per unit mass remains constant at every cross
section through out the flow”

P
ρ

+
V 2

2
+gh  or P+

ρv2

2
+ ρgh

This is the conservation law of energy for a flowing liquid.
Proof: 

Let
P 1 --> pressure applied at A,
P 2 --> pressure at B,
a 1 --> area of cross section at A,
a 2 --> area of cross section at B,
h 1 --> mean height of section A

1
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h 2 --> mean height of section B,
v 1 --> normal velocity of liquid at A
v 2 --> normal velocity of liquid at B.
ρ--> density of liquid.

Net work done per second on the liquid by the pressure energy in moving
the liquid from section A to B = P 1 V – P 2 V
[By equation of continuity volume of liquid ‘V’ flowing per second remains constant]
The increase in potential energy /second of the liquid = mgh2 -mgh1

The increase in kinetic energy /second of the liquid = 
1

2
mv2

2 – 
1

2
mv1

2

According to work energy principle,
work done/second by the pressure energy= increase in PE/second + increase in KE/second.

                       

                 P1V−P2V =mgh2−mgh1+
1
2

mv
2

2−
1
2

mv
1

2

                P1V +mgh1+
1
2

mv
12=P2 V +mgh2+

1
2

mv
22

Dividing    by    ' m ',

              
P1V

m
+gh1+

1
2

v
1
2=

P2 V

m
+gh2+

1
2

v
2
2

              
P1

ρ
+gh1+

1
2

v
1

2=
P2

ρ
+gh2+

1
2

v
2

2

ie . ,         
P
ρ

+gh+
1
2

v2=cons tan t .

                               OR   P+ρgh+
ρ v2

2
=constant

Thus, Pressure energy per unit mass+ PE per unit mass + KE per unit mass = a constant.
This proves Bernoulli’s theorem

4

18
a) Specific heat capacity.
b)  Quantity of heat required to convert 1g of water at its boiling point into steam at the

same temperature is 536 cal.
c)  Heat lost by water = heat gained by ice 

                         mw sw (T w−T )=mice sw ( T−T ice )+mice L

            0.30 × 4186 (50−6.7 )=0.15 × 4186 × (6.7−0 )+0.15× L    

                                                      L= 3.354 ×105 Jk g−1

1

1

3
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PHYSOL EXAMINATION SERIES
അധ്യായം 10 & 11 

15-08-2021 ഞായർ 7.00 pm

PES08 സമയം : 1 മണിക്കൂർ 

പരമാവധി സ്ക�ാർ : 30

ഉത്തരസൂചിക

1 അദിശം 1

2 ബെ	ർണ�ോളീസ് തത്വം 1

3 ഉൽപതനം 1

4 പോളങ്ങൾക്കിടയിൽ വിടവ് അവണശഷിക്കുന്നിബെ$ങ്കിൽ,  ണവനൽക്കോലത്ത് ഇരുമ്പിബെ,
തോപീയ  വികോസം   മൂലം  പോളങ്ങൾ  വളയുകയും  ബെ0യിൻ  പോളം  ബെതറ്റുകയും
ബെ3ണ4ക്കോം.

1

5 വോയു വീശുണമ്പോൾ   പന്തുകൾക്കിടയിബെല വോയുവിബെ, ണവഗത  വർദ്ധിക്കുന്നു .  ഇത്
പന്തുകൾക്കിടയിൽ മർദം കുറയുന്നതിന് കോര�മോകുന്നു. ഈ പ്രണദശത്തിന് പുറത്തുള്ള
വോയുവിബെ, മർദ്ദം  കൂടുതലോയതിനോൽ ,  വോയു പന്തുകബെള  ന്യൂനമർദ്ദണമഖലയിണലക്ക്
തള്ളിവിടും. അതിനോൽ അവ പരസ്പരം ആകർഷിക്കബെLടുന്നു. 

2

6 മർദം  = 	ലം
പരLളവ്

=
3500 × 9.8

500 ×10−4
=6.86 ×105 N /m2 2

7 തോപം, Q =  mL + mcΔθ +mL, Δθ +mL, 

               = (1× 80) + (1× 1× 100) + (1× 536) = 716 cΔθ +mL, al = 3007 J.

2

8 1 kg ജലം 100ºC ൽ ആവിയോകുന്നതിന് 22.6×105 J  തോപം ആവശ്യമോ�്.  അതോയത്
100ºC  ഉള്ള നീരോവിയിൽ  100ºC ൽ  ഉള്ള ബെവള്ളണത്തക്കോൾ  22.6×105  J  കൂടുതൽ
തോണപോർജമുണ്ടോകും. അതുബെകോണ്ടോ�് തിളച്ച ബെവള്ളം ബെകോണ്ടുള്ള ബെപോള്ളലിണനക്കോൾ
നീരോവിബെകോണ്ടുള്ള ബെപോള്ളൽ ഗുരുതരമോകുന്നത്. 2

9 a)
 ഗ്രാഫ് പ്രക്രിയ അവസ്ഥ

i) BC a) ദ്രവീകരണം r)   ഭാഗികമായി ഖരവും ദ്രാവകവും
ii) DE d) 

ബാഷ്പീകരണം
s)   ഭാഗികമായി ദ്രാവകവും വാതകവും

b)     ഐസിന്റെ�യും ജലത്തിന്റെ�യും വിശിഷ്ട താപധാരിത വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് താപധാരിത വ്യത്യസ്തമായതുന്റെകാണ്ട് .

2

1
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10  Y = 2×1011 N m−2

 α l=
∆ l

L ∆ T           Y= 
∆ F / A
∆l / L    

കബെ`സ്സിവ് ബെbയിൻ (സമ്മർദ്ദിത വിരൂപ�ം),

                                  ∆ l
l

=α l ∆T=1.2 ×10−5× 10=1.2×10−4  

  താപീയസ് ന്റെ+സ്  = 
∆ F
A

=Y ×
∆l
l

=2 ×1011 × 1.2×10−4
 =  2.4× 107 N m−2                

     ബാഹ്യബലം,  ∆ F=A × 2.4×107
=40×10−4 ×2.4×107≅105 N

3

11 a) 4 ºC. 
b)  ശീതകോലത്ത് തടോകങ്ങളിബെലയും കുളങ്ങളിബെലയും ഉപരിതലത്തിബെല ജലം  4˚C C  ൽ
തോബെh എത്തിണച്ചരുണമ്പോൾ  സോന്ദ്രത  കുറയുകയും  ക്രണമ� ഖരീഭവിക്കുകയും  ബെ3യ്യും .
ഇതുവhി ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിണലക്ക് കടത്തിവിടോത്ത ഒരു പോളി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനോൽ
തോബെhയുള്ള ജലം  ഖനീഭവിക്കുന്നി$ .  അതിനോൽ  ജലത്തിനുള്ളിബെല സസ്യജീവ
ജോലങ്ങളുബെട ജീവിതം തോh് ന്ന തോപനിലയിലും തുടരോനോകുന്നു. 

1

2

12 a) അതിണവഗത്തിൽ ബെ0യിൻ പ്ലോറ്റ്ണzോം കടന്നുണപോകുണമ്പോൾ, ബെ0യിനിബെനോLം 
അവിബെടയുള്ള വോയുവും ഉയർന്ന ണവഗതയിൽ നീങ്ങുന്നു. ബെ	ർണനോളീസ് 
തത്വമനുസരിച്ച്, ഉയർന്ന ണവഗതയിലുള്ള ണമഖലയിബെല മർദ്ദം കുറയുന്നു. ഒരോൾ 
പ്ലോറ്റ്ണzോമിബെ, അരികിൽ നിൽക്കുകയോബെ�ങ്കിൽ, പുറബെത്ത ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദം  
അയോബെള ബെ0യിനിനടുണത്തക്ക് തള്ളിവിടോം.
b) ണകശിക ഉയർച്ച (ണകശികത്വം)

2

1

13 a) യൂ�ിറ്റ് പരLളവിൽ അനുഭവബെLടുന്ന ലം	 	ലമോ�് മർദ്ദം. 

   മർദ്ദം, P = 	ലം
പരLളവ്

=
F
A

              

SI യൂ�ിറ്റ് : പോസ്കൽ (Pa).
b) F1 = 1250 N      A 1 = 625 cm2

   F2 = ?             A 2 = 5 cm2

മർദം ഒരുണപോബെലയോയതിനോൽ 

  
F1

A1

=
F2

A2

 

  1250
625

=
F2

5
    F2 = 10 N

2

2

14 a) ഹൈ�ണ�ോളിക് ലിഫ്റ്റ് പോസ്കൽ നിയമം അടിസ്ഥോനബെLടുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  
ദ്രോവകം നിറച്ചതും വ്യത്യസ്ത ണ�ദതല പരLളവുമുള്ള രണ്ടു സിലിണ്ടറുകബെള ഒരു

കുhലുപണയോഗിച്ച്  പരസ്പരം  	ന്ധിLിച്ചിരിക്കുന്നു.  ബെ3റിയ  പിസ്റ്റ�ിബെ, ണ�ദതല
പരLളവ്  A1 ഉം  വലിയ പിസ്റ്റ�ിബെ, ണ�ദതല പരLളവ്  A2 ഉം  ആ�്.  ബെ3റിയ
പിസ്റ്റ�ിൽ F1 	ലം പ്രണയോഗിക്കുണമ്പോൾ വലിയ പിസ്റ്റ�ിൽ F2 എന്ന വലിയ 	ലം
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അനുഭവബെLടുന്നു.  
പോസ്കൽ  നിയമപ്രകോരം  ബെ3റിയ  പിസ്റ്റ�ിൽ

പ്രണയോഗിക്കബെLട്ട മർദം  (P=
F1

A1

)  വലിയ

പിസ്റ്റ�ിൽ അനുഭ വബെLടുന്ന മർദത്തിന് (P=
F2

A2

)

തുല്യമോയിരിക്കും. 

ഇവിബെട  F2 = PA2 = F1

A2

A1
 .  

A2

A1

എന്നത് ഉപകര�ത്തിബെ, യോന്ത്രിക ലോഭം (Mechanical advantage) ആ�്.

b)   (d) മുകളിൽ പറഞ്ഞ എ$ോം. 

3

1

15

        3ിത്രത്തിൽ കോണുന്നതുണപോബെല പ്രതലബെത്ത മുറിച്ചു കടക്കുന്ന ദ്രവക�ങ്ങളുബെട

എണ്ണം  P യിലും   R ലും  Q വിലും  തുല്യമോയിരിക്കും.  ഈ  	ിന്ദുക്കളിബെല ണ�ദതല

പരLളവുകൾ  AP,  AR,  AQ ഉം,  ഇവിടുബെത്ത ദ്രവക�ങ്ങളുബെട ണവഗത  vP,  vR,  vQ ഉം

ആബെ�ന്ന്  സങ്കൽLിച്ചോൽ  Δt  എന്ന സമയത്തിൽ  AP യിൽ  കൂടി  കടന്നുണപോകുന്ന

ദ്രവത്തിബെ, മോസ്, 

mΔ P = ρPAPvPΔt ആ�്. 

ഇതുണപോബെല AR യിൽ കൂടി കടന്നുണപോകുന്ന ദ്രവത്തിബെ, മോസ്,

 mΔ R = ρRARvRΔt ആ�്. 

AQ യിൽ കൂടി കടന്നുണപോകുന്ന ദ്രവത്തിബെ, മോസ്,

 mΔ Q = ρQAQvQΔt  ആയിരിക്കും.
എ$ോയിടത്തും  പുറണത്തബെക്കോഴുകുന്ന ദ്രോവകത്തിബെ, മോസ്സും  അകണത്തബെക്കോഴുകുന്ന

ദ്രോവകത്തിബെ, മോസും തുല്യമോ�്. 

അതിനോൽ  ρPAPvPΔt =  ρRARvRΔt =  ρQAQvQΔt

സണങ്കോ3 ര�ിതമോയ ദ്രവത്തിബെ, ഒഴുക്കിന്  ρP =  ρR =  ρQ

അണLോൾ മുകളിബെല സമവോക്യം ,

   APvP = ARvR  = AQvQ      എന്ന് കോ�ോം. 

ഇതിബെന കണ്ടിന്യൂയിറ്റി സമവോക്യം എന്നു വിളിക്കുന്നു.

4

16 a)         α l=
∆ l

l ∆ T
1
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b)  'l' വശമുള്ള ഒരു ണലോ�സമ3തുരക്കട്ടയുബെട വ്യോപ്തം (V = l3) ആബെ�ന്നിരിക്കബെട്ട. 
തോപീയവികോസത്തിലൂബെട ഇതിബെ, നീളം 'l' ൽ നിന്നും 'l+Δl' l' Δ ആയി മോറിയോൽ,

പുതിയ വ്യോപ്തം V' = (l+Δl' l)Δ 3  = l3+Δl' 3l2 l+Δl' 3l lΔ Δ 2+Δl' lΔ 3   എന്ന് ലഭിക്കുന്നു.  
ഇവിബെട lΔ വളബെര ബെ3റുതോയതിനോൽ 3LΔl lΔ 2+Δl' lΔ 3 എന്ന പദം ഒhിവോക്കുന്നു. 
                      V' = l3+Δl' 3l2 lΔ
 വ്യോപ്ത വർദ്ധനവ്  V  = V' - VΔ
                                = l3 +Δl'  3l2 l – lΔ 3

                                            V  =  3lΔ 2 lΔ

                        ΔVV
V

= 3 l2 ΔVl
l3

                        ΔVV
V

= 3 ΔVl
l

 --- (1)

                        ΔVl
l

 = αl ΔT   --- (2)      എന്നു നമുക്കറിയോം.

(1), (2) ഉപണയോഗിച്ച്   ΔVV
V

 = 3αl ΔT എന്ന് ലഭിക്കുന്നു.

സമവോക്യം നോലിൽ നിന്നും, ΔVV
V

 = αv ΔT എന്നും നമുക്കറിയോം. ഇതിൽ 
നിന്നും,   αv =3αl എന്ന് മനസിലോക്കോം.

c)  ഇൻവോറിബെ, ഉള്ളളവു വികോസഗു�ോങ്കം വളബെരകുറവോയതിനോൽ തോപനിലയിബെല
മോറ്റങ്ങൾ ബെപൻഡുലത്തിബെ, നീളബെത്ത 	ോധിക്കി$ .  അതിനോൽ ഏത്  കോലോവസ്ഥ
യിലും ണ¸ോക്ക് ശരിയോയ സമയം നിലനിർത്തുന്നു.

2

1

17 a)  ദ്രവത്തിബെ, ക്രമമോയും 3ിട്ടണയോടുകൂടിയതുമോയ ഒഴുക്കിബെന ധോരോണരഖിത പ്രവോ�ം
എന്ന്  പറയുന്നു.  ഇവിബെട ഒരു കുhലിലൂബെടയുള്ള ഒരു ദ്രവപ്രവോ�ത്തിബെല ഒരു
	ിന്ദുവിലൂബെട കടന്നു ണപോകുന്ന എ$ോ  തന്മോത്രകളുബെടയും  3ലനം  ഒണര
പ്രവോ�ോവസ്ഥയിലോയിരിക്കും.
         വിക്ഷു	് ധ പ്രവോ�ത്തിൽ ദ്രോവകത്തിബെ, ണവഗത തുടർച്ചയോയി അളവിലും
ദിശയിലും മോറ്റങ്ങൾക്ക് വിണധയമോ�്.

b) ബെ'ർസ്കണാളീസ് തത്വം (Bernoulli's Principle)Bernoulli's Principle)
ഒരു ധോരോണരഖിത പ്രവോ�ത്തിബെല ഏബെതോരു ണ�ദതലത്തിലും ,

മർദത്തിബെ,യും(P),  യൂ�ിറ്റ്  ഉള്ളളവിബെല ഗതിണകോർജത്തിബെ,യും (
1
2

ρvv2
) ,  യൂ�ിറ്റ്

ഉള്ളളവിബെല സ്ഥിതിണകോർജത്തിബെ,യും  ( gh)ρgh) ,  ആബെക തുക  എ$ോയ്ണLോഴും
സ്ഥിരമോയിരിക്കും.  
       ധോരോണരഖിതപ്രവോ�മുള്ള ഒരു ഹൈപLിബെ, P1 എന്ന അഗ്രം h1 ഉയരത്തിലും P2

എന്ന അഗ്രം  h2 ഉയരത്തിലും  ആബെ�ന്നും   ദ്രോവക  സോന്ദ്രത  ' '  ρgh) ആബെ�ന്നും
അനുമോനിക്കുന്നു. 

1

4

PHYSOL-The solution for learning Physics
Prepared by Higher Secondary Physics Teachers Association Malappuram



P1  ബെല അഗ്രമുഖ വിസ്തീർ�ം = A1  ,  മർദ്ദം = P1   ,  പ്രണവഗം = v1  , t  സമയബെത്ത P1 ബെല
ദ്രോവക സ്ഥോനോന്തരം =  x1   എന്നിങ്ങബെന എടുത്തോൽ, 
	ലം  (F) = P1 × A1

പ്രവൃത്തി  (W1) = 	ലം ×  സ്ഥോനോന്തരം = P1 A1  × x1 =  P1 VΔ         

[വിസ്തീർ�ം(A) × സ്ഥോനോന്തരം(x1 ) = വ്യോപ്തം ( V)]Δ
സമോന രീതിയിൽ  P2 ബെല പ്രവൃത്തി, W2   = P2 VΔ    

ആബെക പ്രവൃത്തി  W  =  W1 - W2  

W = P1  VΔ  - P2 VΔ   

W = ( P1 - P2) x  VΔ           -----------(1)

P1  ബെല ഗതിണകോർജ്ജം K1  = 1
2

mv1
2

P2 ബെല ഗതിണകോർജ്ജം K2  =
1
2

mv2
2

ഗതിണകോർജ്ജവ്യത്യോസം,    

K = KΔ 2 - K1  =
1
2

m(v2
2- v1

2)  ---- (2)
P1 ബെല സ്ഥിതിണകോർജ്ജം  U1 = mgh1 .         

P2 ബെല സ്ഥിതിണകോർജ്ജം U2 = mgh2

സ്ഥിതിണകോർജ്ജവ്യത്യോസം U = UΔ 2 - U1 = mg(h2 - h1)   -----------(3)
പ്രവൃത്തി - ഊർജ്ജ സിദ്ധോന്തമനുസരിച്ച്,  
പ്രവൃത്തി = ഊർജ്ജവ്യത്യോസം ആകുന്നു. 
(1), (2), (3) എന്നിവ ഉപണയോഗിച്ച്  

( P1 – P2) × VΔ  =
1
2

m(v2
2- v1

2)  +Δl'   mg(h2 - h1)       --------- (4)  എബെന്നഴുതോം.           
(4) ബെന VΔ   ബെകോണ്ട് �രിച്ചോൽ

P1 – P2  = 1
2

m
ΔVV

(v2
2- v1

2) +Δl' m
ΔVV

g(h2 - h1)         
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P1 - P2  =
1
2

(vρgh) 2
2- v1

2) +Δl'  (hρgh) 2 - h1)           ( ഇവിബെട = m
ΔVV

= , ρgh) സോന്ദ്രത)               
ഇത് ക്രമീകരിച്ചോൽ

P1 +Δl' 
1
2

vρgh) 1
2  +Δl'  ghρgh) 1  = P2 +Δl' 

1
2

vρgh) 2
2  +Δl'  ghρgh) 2    എബെന്നഴുതോം.           

ഇതിൽ നിന്നും , P +Δl' 1
2

v2  +Δl'  gh = ρgh) ρgh) ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു. ഇതോ�്
ബെ	ർണ�ോളീസ് സമവോക്യം. 

18 a)  വിശിഷ്ട തോപധോരിത
b)  ഒരു ഗ്രോം  ജലം  അതിബെ, തിളനിലയിൽ  ദ്രോവകോവസ്ഥയിൽനിന്ന്
വോതകോവസ്ഥയിണലക്ക്  മോറുന്നതിനോവശ്യമോയ തോപത്തിബെ, അളവ്  536  കണലോറി
ആ�്.
c) ജലത്തിന് നഷ്ടബെLട്ട തോപം = ഐസിന് ലഭിച്ച തോപം.  
                        mw sw (T w−T )=mice sw ( T−T ice )+mice L
              0.30 × 4186 (50−6.7 )=0.15 × 4186 × (6.7−0 )+0.15× L    
                                      L=3.354 × 105 Jk g−1

1
1
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