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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 to plan your answers.

● Read the instructions in each sections carefully.

● Read questions carefully before answering.

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

● Give equations wherever necessary. 

● 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.

● നിർചദ്ദശങ്ങൾ മുഴുവനും ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിക്കണം 

● ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ച"ാദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.

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

ഉണ്ടായിരിക്കണം

● ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് സമവാക്യങ്ങൾ മെകാടുക്കണം 

● ചHാഗ്രാമുകൾ  മെ"യ്യാനാകാത്ത കാൽക്കുചലറ്ററുകൾ  ഒഴിമെകയുള്ള ഒരു ഇലചOാണിക്

ഉപകരണവും ഉപചയാഗിക്കുവാൻ പാ�ില്ല.
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Answer All Questions from question 
numbers    1 to 4. Each carry 1 score.

1 മുതൽ 4 വപ�യുള്ള എല്ലാ ദ്ദേ�ാദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്ത�പ ഴുതുക.

ഓദ്ദേ�ാന്നിനും 1 സ് ദ്ദേകാർ വീതം.

1. ..........deals with the phenomena involving

light.                                                     (1)

1. Hകാശം  ഉൾമെ'മെ�യുള്ള Hതിഭാസങ്ങമെT'റ്റിയുള്ള

പഠനമാണ് ......

2. 1 angstrom (A0 ) = ............... m.           (1) 2. 1 ആങ് സ് ട്രം (A0 ) = ............... m.

3. For a moving body speed is always......(1) 

a) equal to velocity.

b) less than velocity.

c) greater than or equal to velocity.

d) less than or equal to velocity.

3. "ലിക്കുന്ന വസ്തുവിന് ചവഗത എച'ാഴും........ആകുന്നു.

a) Hചവഗത്തിന് തുല്യം 

b) Hചവഗചത്തക്കാൾ കുറവ് 

c) Hചവഗചത്തക്കാൾ കൂടുതചലാ തുല്യചമാ 

d) Hചവഗചത്തക്കാൾ കുറചവാ തുല്യചമാ 

4.
The  angle  between  A⃗= î + ĵ  and

B⃗= î− ĵ  is ....................                   (1)

a) 450        b) 600          c) 900           d)1800

4. A⃗= î + ĵ ഉം  B⃗= î− ĵ ഉം  തമ്മിലുള്ള

ചകാണTവ്  ............ ആകുന്നു.

a) 450        b) 600          c) 900            d)1800

Answer Any 5 Questions from 5 to 14. Each 
carries 2 scores 

5 മുതൽ 14 വപ�യുള്ള ദ്ദേ�ാദ്യങ്ങളിൽ ഏപതങ്കിലും 5 എണ്ണ 

ത്തിന് ഉത്ത�പ ഴുതുക. ഓദ്ദേ�ാന്നിനും 2 സ് ദ്ദേകാർ വീതം. 

5. List the fundamental forces in nature   (2) 5. Hകൃതിയിമെല അ�ിസ്ഥാന ബലങ്ങളുമെ� ചപമെരഴുതുക.

6. Give  two  pairs  of  physical  quantities
having the same dimensions                (2)

6. ഒചര ടൈ`മെമൻഷനുകളുള്ള രണ്ട്  ചbാ`ി  ഭൗതിക

അTവുകൾ എഴുതുക.

7. Draw the position time graph for : 

a) State of rest.                                     (1)

b) State of motion                                (1)

7. താമെഴ പറയുന്നവയുമെ� സ്ഥാന -സമയ  ഗ്രാഫുകൾ
വരയ്ക്കുക 

a) നിശ് "ലാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തു 

b ) "ലനാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തു. 

8. Using  Newton’s  second  law  of  motion,

derive the equation,  F = ma.               (2)

8. ന്യൂട്ടമെf രണ്ടാം "ലന നിയമം ഉപചയാഗിച്ച്, F = ma
എന്ന സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുക 

9. Fill in the blanks:                                 (2)

a .............. F⃗ . S⃗ Scalar 
quantity

b Mass, m Momentum, 
P

KE=.........

c Body of 
mass, m

At a height, 
h

PE =.......... 

d Power  P P = ............. Scalar 
product.

9. വിട്ടുചപായ ഭാഗം പൂരി'ിക്കുക:

a .............. F⃗ . S⃗ അദിശ അTവ് 

b മാസ്,  m ആക്കം, P KE = .........

c m മാസുള്ള 
വസ്തു 

h ഉയരത്തിൽ PE = .......... 

d പവർ,  P P = ................. അദിശ 
ഗുണനഫലം
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10. A ball bounces more on the surface of the
moon  than  on  the  surface  of  the  earth.
Explain why?                                       (2)

10. ഒരു പന്ത്  ഭൂമിയിൽ  കുതിച്ചുയരുന്നതിചനക്കാൾ
കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ "ന്ദ്രമെf ഉപരിതലത്തിൽ തട്ടി

കുതിച്ചുയരുന്നു. എന്തുമെകാണ്ട്?  വിശദീകരിക്കുക.

11. What  is  the  work  done  by  Centripetal

force? Justify your answer                  (2)

11. അഭിചകന്ദ്രബലം  മെ"യ്യുന്ന Hവൃത്തി  എത്ര ?
നിങ്ങളുമെ� ഉത്തരം ന്യായീകരിക്കുക

12. Two bodies of masses m1 and m2  have the
same linear momenta. What is the ratio of
their kinetic energies?                         (2)

12. m1,  m2 എന്നീ മാസുകളുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്ക് ഒചര

ചരഖീയ  ആക്കമുണ്ട്.  അവയുമെ� ഗതിചകാർജ്ജങ്ങൾ

തമ്മിലുള്ള അനുപാതം എന്ത്?

13. No  two  bodies  on  earth  move  towards

each  other  due  to  force  of  gravitational

attraction between them. Why?          (2)

13. ഭൂമിയിമെല രണ്ട്  വസ്തുക്കൾ  അവ  തമ്മിലുള്ള

ഗുരുത്വാകർഷണബലം മൂലം പരസ്പരം "ലിക്കുന്നില്ല.

എന്തുമെകാണ്ട്?

14. Why electric current is a scalar quantity?

                                                            (2)

14. എന്തുമെകാണ്ടാണ്  ടൈവദ്യുത  Hവാഹം  ഒരു അദിശ

അTവാകുന്നത്?

Answer Any 5 Questions from 15 to 24. Each
carries 3 scores 

15 മുതൽ 24 വപ�യുള്ള ദ്ദേ�ാദ്യങ്ങളിൽ ഏപതങ്കിലും 5 എണ്ണ 

ത്തിന് ഉത്ത�പ ഴുതുക. ഓദ്ദേ�ാന്നിനും 2 സ് ദ്ദേകാർ വീതം.

15. Using  dimensional  analysis  derive  an

expression for centripetal force in terms of

mass  of  the  object  (m),  velocity  of  the

object  (v)  and  radius(r)  of  the  circular

path.                                                     (3)

15. ടൈ`മെമൻഷണൽ  വിശകലനമുപചയാഗിച്ച്  വസ്തു

വിമെf പിണ്ഡം  (m),  Hചവഗം  (v),  വൃത്താകാര

പാതയുമെ� ആരം (r) എന്നിവയുമെ� അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ
അപചകന്ദ്രബലത്തിന്  ഒരു സമവാക്യം

രൂപീകരിക്കുക.

16. A particle moves along a circle of radius 

‘R’. It starts from A and moves in 

clockwise direction. Calculate the 

distance and displacement of the particle 

in each case.           

a)  From A to C                                   (1)

b)  From A to B                                   (1)

c)  In one complete revolution.           (1)

16. 'R'ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിലൂമെ� ഒരു കണിക

നീങ്ങുന്നു.  ഇത്  A യിൽ നിന്നാരംഭിച്ച് ഘ�ികാരദിശ

യിലൂമെ� സഞ്ചരിക്കുന്നു .  താമെഴ മെകാടുത്തിരിക്കുന്ന
ഓചരാ  അവസ്ഥയിലും  കണികയുമെ� പാത

ടൈദർഘ്യവും സ്ഥാനാന്തരവും കണക്കാക്കുക.

a) A മുതൽ C വമെര 

b) A മുതൽ B വമെര

c) ഒരു സമ്പൂർണ ഭ്രമണത്തിൽ 
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17. a)  Give  the  expression  to  find  the  unit

vector of a given vector A⃗               (1)

b) Find the unit vector of

A⃗ = 4 î−3 ĵ+ k̂                             (2) 

17. a) A⃗ എന്ന സദിശത്തിമെf ഏകകസദിശം

(യൂണിറ്റ്  സദിശം)  കണ്ടുപി�ിക്കുന്നതിനുള്ള
സമവാക്യം എഴുതുക 

b) A⃗=4 î−3 ĵ+k̂ എന്ന സദിശത്തിമെf ഏകക

സദിശം കണ്ടുപി�ിക്കുക. 

18. A light bullet is fired from a heavy gun.

a) Choose the correct one                     (1)

     i.  Speed of the gun and the bullet are

equal.

     ii. Momenta of the bullet and gun are

equal  in  magnitude  and  in  opposite

direction.

     iii. Momenta of the bullet and gun are

equal  in  magnitude  and  are  in  the  same

direction.

     iv. Velocity of gun and bullet are equal.

b) By using a suitable conservation law in

Physics to prove your above answer.   (2)

18. ഭാരം  കൂ�ിയ ചതാക്കിൽ നിന്നും ഒരു ഭാരം  കുറഞ്ഞ

മെവ�ിയുണ്ട ഉതിർക്കുന്നു.

a) ശരിയായ ഉത്തരം മെതരമെഞ്ഞടുക്കുക.

i)ചതാക്കിചfയും  മെവ�ിയുണ്ടയുച�യും  ചവഗത

തുല്യമാണ്.

ii)ചതാക്കിചfയും  മെവ�ിയുണ്ടയുച�യും  ആക്കത്തിമെf

പരിമാണം തുല്യവും ദിശ വിപരീതവുമാണ്.

iii)  ചതാക്കിചfയും മെവ�ിയുണ്ടയുച�യും ആക്കത്തിമെf

പരിമാണം തുല്യവും ദിശ ഒന്നുതമെന്നയുമാണ്.

iv)ചതാക്കിചfയും  മെവ�ിയുണ്ടയുച�യും  Hചവഗം

തുല്യമാണ്.

b)ഭൗതിക  ശാസ്ത്രത്തിമെല അനുചയാb്യമായ
സംരക്ഷണ  നിയമം  ഉപചയാഗമെ'ടുത്തി  മുകTിമെല

ഉത്തരം മെതTിയിക്കുക.

19. An object is dropped from a height H as
shown below :

Show that total energy is conserved at the

points A, B and C.                               (3)

19. താമെഴ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുചപാമെല ഒരു വസ്തു H

ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താചഴക്ക് വീഴുന്നു:

A,  B,  C  എന്നീ  ബിന്ദുക്കTിൽ  ആമെക ഊർbം

സംരക്ഷിക്കമെ'ടുന്നുമെവന്ന് കാണിക്കുക.

20. A girl rotates on a swivel chair as shown 

below.

20. ഒരു മെപൺകുട്ടി കറങ്ങുന്ന കചസരയിൽ ഇരിക്കുന്ന 

"ിത്രം താമെഴ മെകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
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a)What happens to her angular speed when

she stretches her arms?                        (1)

b)Name and state the conservation law 

applied for your justification.              (2)

a)  ടൈകകൾ നീട്ടി  പി�ിക്കുകയാമെണങ്കിൽ അവളുമെ�

ചകാണീയ ചവഗതയ് ക്ക്  എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു.

b) ഏത് സംരക്ഷണ നിയമമാണ് ഇവിമെ� ഉപചയാഗി

ച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ നിയമം Hസ്താവിക്കുക.

21. A  solid  cylinder  of  mass  20kg  rotates

about its axis with an angular speed of 100

rad s-1. The radius of the cylinder is 0.25m.

What  is  the  magnitude  of  angular

momentum of the cylinder about its axis?

                                                             (3)

21. 20  kg  മാസുള്ള ഒരു ഖരസിലിണ്ടർ  അതിമെf

അക്ഷത്തിച�ൽ  100  rad  s'  എന്ന ചകാണീയ

ചവഗതയിൽ കറങ്ങുന്നു.  സിലിണ്ടറിമെf ആരം  0.25

മീ.  ആണ്.  സിലിണ്ടറിമെf പരിക്രമണചത്താ�
നുബന്ധിച്ചുള്ള ചകാണീയ ആക്കത്തിമെf പരിമാണം

കണ്ടുപി�ിക്കുക?

22. a) Write the equation for potential energy

of a spring.                                          (1)

b) A spring extended to a length x  and the

energy stored is E.  If  it  is extended to a

distance 2x, find the energy developed in

the spring in terms of E.                      (2)

22. a)  ഒരു സ്Hിങ്ങിമെല സ്ഥിതിചകാർജ്ജത്തിമെf

സമവാക്യം എഴുതുക. 

b)  x  ദൂരത്തിൽ  നീട്ടിയ  ഒരു സ്Hിങ്ങിൽ  E  എന്ന

ഊർbം  സംഭരിക്കമെ'ട്ടിരിക്കുന്നു.  ദൂരം  2x  ആയി

നീട്ടിയാൽ സ്Hിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർbം  E യുമെ�

രൂപത്തിൽ കണ്ടുപി�ിക്കുക.

23. a) A cricketer moves his hands backwards

while holding a catch. Why?               (1)

b) A man throws a ball of mass 150g to a

wall  with  a  velocity  20  m/s  and  it  re

bounce  with  same  velocity.  Find  the

change in momentum in this process? (2)

23 a)  ഒരു ക്യാച്ച്  എടുക്കുചമ്പാൾ  ഒരു ക്രിക്കറ്റ്

കTിക്കാരൻ  ടൈകകൾ  പിന്നിചലക്ക്  നീക്കുന്നു.

എന്തുമെകാണ്ട്?

b)  ഒരാൾ  150  ഗ്രാം  മാസുള്ള ഒരു പന്ത്  20  m/s

ചവഗതയിൽ  ഒരു മതിലിചലക്ക്  എറിയുന്നു .  അത്

അചത Hചവഗത്തിൽ  തിരിച്ച്  സഞ്ചരിക്കുന്നു .  ഈ

Hക്രിയയിൽ ആക്ക മാറ്റമെമത്ര?

24. Find the percentage change in acceleration

due to gravity at a height 3200 km from

the surface of earth?                             (3)

(Radius of earth is = 6400km)

24. ഭൂമിയുമെ� ഉപരിതലത്തിൽ  നിന്ന്  3200  km
ഉയരത്തിൽ  ഭൂഗുരുത്വത്വരണത്തിമെല ശതമാനമാറ്റം

കണ്ടുപി�ിക്കുക ? 

(ഭൂമിയുമെ� ആരം = 6400 കിചലാമീറ്റർ)

Answer Any 4 Questions from 25 to 32. Each
carries 4 scores. 

25 മുതൽ 32 വപ�യുള്ള ദ്ദേ�ാദ്യങ്ങളിൽ ഏപതങ്കിലും 4 എണ്ണ 

ത്തിന് ഉത്ത�പ ഴുതുക. ഓദ്ദേ�ാന്നിനും 4 സ് ദ്ദേകാർ വീതം.

25. The  correctness  of  an  equation  can  be

checked  using  the  principle  of

homogeneity in dimensions.

a) State the principle of homogeneity   (1)

25. ഒരു സമവാക്യത്തിമെf കൃത്യത ടൈ`മെമൻഷനുകളുമെ�

ഏകാത്മകത തത്വം ഉപചയാഗിച്ച്  പരിചശാധിക്കാം.

a)ടൈ`മെമൻഷനുകളുമെ� ഏകാത്മകത  തത്വം

Hസ്താവിക്കുക. 
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b) Using this principle, check whether the

equation  f =2π√
l
g

is  dimensionally

correct, where f-frequency, l - length and

g- acceleration due to gravity.            (1.5)

c) The velocity v of a particle depends on  

time  't'  as  v  =  At2 +  Bt.  Find  the

dimensions and units of A and B.       (1.5)

b)  ഈ  തത്വമുപചയാഗിച്ച്   f =2π√ l
g

എന്ന
സമവാക്യത്തിമെf ടൈ`മെമൻഷണൽ  സാധുത

പരിചശാധിക്കുക. 

ഇവിമെ� f എന്നത് ആവൃത്തിയും l നീTവും  g ഭൂഗുരുത്വ

ത്വരണവുമാകുന്നു.

c)  v  =  At2 +  Bt  എന്ന സമവാക്യമനുസരിച്ച്   ഒരു

കണികയുമെ� Hചവഗം  t  സമയമെത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു .

A,  B  എന്നിവയുമെ� ടൈ`മെമൻഷനുകളും  യൂനിറ്റുകളും
കണ്ടുപി�ിക്കുക.

26. Velocity-time  graph  of  a  ball  thrown

vertically upwards with an initial velocity

is shown in figure.

a) What is the magnitude of initial velocity

of the ball?                                           (2)

b) Calculate the distance travelled by the

ball in 20 s, from the graph.                (2)

26. നിശ്ചിത ആദ്യ Hചവഗചത്താമെ� ഒരു പന്ത് കുത്തമെന
മുകTിചലക്ക്  എറിയുചമ്പാഴുള്ള Hചവഗവും
സമയവുമായുള്ള ഗ്രാഫ്  "ിത്രത്തിൽ

കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.  

a) ആദ്യHചവഗത്തിമെf പരിമാണം എത്ര?

b) 20 s ൽ പന്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം ഗ്രാഫിൽനിന്നും

കണക്കാക്കുക. 

27. The  figure  below  shows  the  path  of  a

projectile motion.

a)  Obtain  the  expressions  for  maximum

height and time of flight.                    (3)

b)  What  is  the  angle  of  projection  for

maximum horizontal range?               (1)

27. ഒരു മെHാbടൈ�ൽ "ലനത്തിമെf പാതയുമെ� "ിത്രം

താമെഴ മെകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

a)  പരമാവധി  ഉയരത്തിമെfയും  പറക്കാമെനടുക്കുന്ന

സമയത്തിമെfയും സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുക. 

b)  പരമാവധി  തിരശ്ചീനപരിധിക്കുള്ള വിചക്ഷപണ

ചകാണTവ് എത്ര?

28. To  reduce  friction  and  accident  by

skidding the roads are banked at curves.

28. ഘർഷണം കുറയ്ക്കുന്നതിനും അപക�ം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും

വTവുകTിൽ ചറാ`് ബാങ്ക്`് ആക്കുന്നു.
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a) What is meant by banking of roads? (1)

b) Sketch the schematic diagram of a 

vehicle on a banked road with friction and

mark the various forces.                        (1)

c)Derive an expression for maximum safe

speed of a vehicle on a banked road with

friction.                                                 (2)

a) ചറാഡുകTിമെല ബാങ്കിങ് എന്താണ് ? 

b)  ഘർഷണ  ബലം  ഉTT  ബാങ്ക്`്  ചറാ`ിലൂമെ�
ചപാകുന്ന ഒരു വാഹനത്തിമെല വിവിധ ബലങ്ങൾ

കാണിക്കുന്ന `യഗ്രം വരയ്ക്കുക. 
ബാങ്ക്`്  ചറാ`ിലൂമെ� അപക�മില്ലാമെത ചപാകാൻ
പറ്റിയ  ഏറ്റവും  ഉയർന്ന Hചവഗം

കണ്ടുപി�ിക്കുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുക.

29. a) 1 horse power  =........ watts.            (1)

b) A motor pump can fill water in a tank of

area 40m2 and height 1m, in 40 minutes.

Find the power required for the process if

the tank is placed at a height of 5m from

the surface?                                          (3)

(Density of water is 1000 kg/m3)

29. a) 1 കുതിരശക്തി = ........... വാട്ട്

b)ഒരു ചമാചട്ടാർ  പമ്പിന്  40  m2 പര'Tവും,  1m

ഉയരവുമുള്ള ഒരു �ാങ്കിമെന 40  മിനിറ്റിൽ  നിറയ്ക്കാൻ

കഴിയുന്നു.  തറയിൽനിന്ന്  5 m  ഉയരത്തിലാണ് �ാങ്ക്
സ്ഥിതി മെ"യ്യുന്നമെതങ്കിൽ പമ്പ്  ഉപചഭാഗം മെ"യ്യുന്ന
പവർ കണ്ടുപി�ിക്കുക 

(bലത്തിമെf സാന്ദ്രത 1000 kg/m3 ആകുന്നു.  

30. a)Show that τ=
dl
dt

for rotational motion(2)

b) State the law of conservation of angular

momentum.(1)

c)  Write  an  example  for  the  motion  in

which angular momentum is conserved(1)

30. a)ഭ്രമണ"ലനത്തിന് τ=
dl
dt

എന്ന് മെതTിയിക്കുക.

b)ചകാണീയ  ആക്കസംരക്ഷണ  നിയമം

Hസ്താവിക്കുക.

c)ചകാണീയ  ആക്കം  സംരക്ഷിക്കമെ'ടുന്ന

"ലനത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം എഴുതുക.

31. The value  of  acceleration  due  to  gravity

(g) is same for all objects at a given place. 

a) Derive an equation for the acceleration

due to gravity in terms of radius (R) and

mass (M) of the earth.                         (2)

b) Arrive at mathematical expressions for

variation of g below and above the surface

of the earth.                                         (2)

31. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭൂഗുരുത്വ ത്വരണത്തിമെf (g  )  മൂല്യം

എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഒരു ചപാമെല ആയിരിക്കും.

(a)  ഭൂമിയുമെ� ആരം  (R)  ഉം  മാസ്  (M)  ഉം
ഉപചയാഗിച്ച്  ഭൂഗുരുത്വ ത്വരണത്തിന്  സമവാക്യം

രൂപീകരിക്കുക. 
(b)  ഭൂമിയുമെ� ഉപരിതലത്തിന്  താമെഴയും  മുകTിലും
ഭൂഗുരുത്വത്വരണത്തിന്  (g) )  വരാവുന്ന വ്യത്യാസം
കാണുന്നതിനുള്ള ഗണിതസമ  വാക്യങ്ങൾ
രൂപീകരിക്കുക.

32. Aristotle had an idea that constant force is

required  to  produce  a  constant  velocity.

Hence he concluded that in the absence of

forces bodies would come to rest.

a) State Newton’s first law of motion (1)

b) Why a horse cannot pull a cart and run

in empty space?                                  (1)

32. അരിച ാട്ടിലിമെf കാഴ് "'ാ�ിൽ വസ്തുക്കളുമെ� "ലനം
തു�ർന്ന്  ചപാകുന്നതിന്  ഒരു ബാഹ്യബലത്തിമെf

സാന്നിധ്യം  ആവശ്യമാണ്.  ഇത്തരം  ബലത്തിമെf
അഭാവത്തിൽ  വസ്തുക്കൾ  ക്രചമണ  നിശ്ചലാവസ്ഥ

യിചലക്ക് എത്തിചച്ചരുന്നു. 

a) ന്യൂട്ടമെf ഒന്നാം "ലന നിയമം Hസ്താവിക്കുക.

b)  ശൂന്യാകാശത്ത്  ഒരു കുതിരക്ക്  വണ്ടി  വലിച്ചു
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c) The motion of a particle of mass ‘m’ is

described by, y = At + Bt2. Find the force

acting on the particle                          (2)

മെകാണ്ട് ഓ�ാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുമെകാണ്ട് ?

c) m മാസുള്ള ഒരു വസ്തുവിമെf "ലനം y = At + Bt2

എന്ന്  തന്നിരിക്കുന്നു.  വസ്തുവിച�ൽ  Hചയാഗിക്ക

മെ'ടുന്ന ബലം കണ്ടുപി�ിക്കുക.

Answer Any 3 Questions from 33 to 38. Each
carries 5 scores. 

33 മുതൽ 38 വപ�യുള്ള ദ്ദേ�ാദ്യങ്ങളിൽ ഏപതങ്കിലും 3 എണ്ണ 

ത്തിന് ഉത്ത�പ ഴുതുക. ഓദ്ദേ�ാന്നിനും 5 സ് ദ്ദേകാർ വീതം.

33. Derive the following equations of motion
for  a  body  moving  with  uniform
acceleration in a straight line.

a) v=v0+at                                   (1)

b) S=v0 t+
1
2

at 2                            (2)

c) v2
=v0

2
+2 as                               (2)

33. ചനർചരഖയിൽ  സമത്വരണത്തിലുള്ള വസ്തുവിമെf
താമെഴ'റഞ്ഞിരിക്കുന്ന "ലന  സമവാക്യങ്ങൾ

രൂപീകരിക്കുക. 

a)   v = v0 + at

b) S=v0 t+
1
2

at 2

c)   v2 = v0
2 + 2aS 

34. Energy of a body is defined as its capacity

of doing work.

a)  The  energy  possessed  by  a  body  by

virtue of motion is known as .........   (1)

b) A body of mass 5 kg initially at rest is

subjected  to  a  horizontal  force  of  20  N.

What is the kinetic energy acquired by the

body at the end of 10 s?                     (3)

c) State whether the following statement is

TRUE or FALSE. 

“The change in kinetic energy of a particle

is equal to the work done on it by the net

force”                                                  (1)

34. Hവൃത്തി  മെ"യ്യാനുള്ള ഒരു വസ്തുവിമെf കഴിവിമെന

അതിമെf ഊർജ്ജം എന്ന് പറയുന്നു.

(a)  "ലനം  മെകാണ്ട്  ഒരു വസ്തുവിന്  ഉണ്ടാകുന്ന

ഊർജ്ജമെത്ത ...... എന്ന് പറയുന്നു.

(b)നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള 5  kg  മാസ്സുള്ള ഒരു

വസ്തുവിമെf ചമൽ  20 N  ബലം തിരശ്ചീന ദിശയിൽ

Hചയാഗിക്കുന്നു.  10  മെസക്കൻ`ിന്  ചശഷം  വസ്തു

ചനടുന്ന ഗതിചകാർജ്ജം എത്ര ?

(c)മെകാടുത്തിരിക്കുന്ന Hാസ്താവന  ശരിചയാ  മെതചറ്റാ

എന്ന് എഴുതുക. 

“ഒരു കണികയുമെ� ഗതിചകാർജ്ജത്തിലുള്ള
വ്യത്യാസം  അതിൻചമൽ  ആമെക ബലം  മെ"യ്യുന്ന

Hവൃത്തിക്ക് തുല്യമാണ്.”

35.  From the table given below:

Force (N) 2 4 6 8 10

Displacement (m) 1 2 3 4 5

a) Draw the force–displacement graph(1)

b) How can you find the work done from

the above graph?                                 (1)

c) Suggest any two situations in which the

work done by a force is zero.              (1)

35. താമെഴ തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്നും 

ബലം (N) 2 4 6 8 10

സ്ഥാനാന്തരം (m) 1 2 3 4 5

a) ബലം - സ്ഥാനാന്തര ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക.

b)  മുകTിമെല ഗ്രാഫിൽനിന്നും  Hവൃത്തി  എങ്ങിമെന

കണ്ടുപി�ിക്കാം?

c)  ബലം മെ"യ്ത Hവൃത്തി പൂb്യമാകുന്ന ഏമെതങ്കിലും

രണ്ട് സാഹ"ര്യങ്ങൾ എഴുതുക.
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d) A ball is pushed with a force of 3N for

2s  along  a  frictionless  track.  The  graph

shows  the  velocity  of  the  body  against

time.                                                    (2)

How much work is done by the force?

d) ഘർഷണരഹിതമായ ഒരു ട്രാക്കിലൂമെ� ഒരു പന്ത് 2

മെസക്കf് സമയം  3N ബലം ഉപചയാഗിച്ച് തള്ളുന്നു.
സമയത്തിമെനതിരായ  വസ്തുവിമെf ചവഗത  ഗ്രാഫിൽ

കാണിക്കുന്നു. 

ബലം എത്രചത്താTം Hവൃത്തി മെ"യ്യുന്നു?

36. Moment of inertia about a diameter of a

ring is I d=
MR2

2
a) Name the theorem that helps to find the

moment of inertia about a tangent parallel

to the diameter.                                   (1)

b) Draw a diagram and find the moment of

inertia  about  a  tangent,  parallel  to  the

diameter of the ring.                           (3)

c)  The  rotational  analogue  of  mass

is .................                                       (1)

36. ഒരു റിംഗിമെf വ്യാസമെത്ത ആസ്പദമാക്കിയുള്ള

മെമാമെമf് ഓഫ് ഇചനർഷ്യ  I d=
MR2

2
ആണ്.

a)വ്യാസത്തിനു സമാന്തരമായ  സ്പർശചരഖമെയ
അ�ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മെമാമെമf്  ഓഫ്  ഇചനർഷ്യ

കമെണ്ടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന നിയമം ഏത്?

b)"ിത്രം  വരച്ച്  ഒരു റിംഗിമെf വ്യാസത്തിനു
സമാന്തരമായ സ്പർശചരഖമെയ അ�ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള

മെമാമെമf്  ഓഫ് ഇചനർഷ്യ കണ്ടുപി�ിക്കുക.

c)മാസിനു സമാനമായ  വാർത്തുT  "ലനത്തിമെല

അTവ് .... ആണ് 

37. The static friction comes into play at the

moment the force is applied.

(a)  Write  the  relation  between  static

friction and normal reaction.              (1)

(b) Determine the maximum acceleration

of  the  train  in  which  a  box lying  on its

floor will remain stationary, given that the

coefficient  of  static  friction  between  the

box and the train’s floor is 0.15.         (3)

(c) State the laws of limiting friction  (1)

37. ബലം  Hചയാഗിക്കുന്ന നിമിഷത്തിലാണ്   ാറ്റിക്

ഫ്രിക്ഷൻ(സ്ഥിതഘർഷണം) Hാവർത്തികമാവുന്നത്.

(a)സ്ഥിതഘർഷണവും ലംബമായ ബലവും തമ്മിലുള്ള

ബന്ധം കാണിക്കുന്ന സമവാക്യം എഴുതുക.

(b)ഒരു മെട്രയിനിമെf തറയിൽ  ഒരു ചബാക്സ്
നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ  തു�രണമെമങ്കിൽ  ട്രയിനിന്

മെകാടുക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂ�ിയ ത്വരണം കണ്ടുപി�ിക്കുക .
ചബാക്സും  മെട്രയിനിമെf തറയും  തമ്മിലുള്ള  ാറ്റിക്

ഫിക്ഷൻ 0.15 ആണ്.

(c)ലിമിറ്റിംഗ് ഘർഷണത്തിമെf നിയമങ്ങൾ എഴുതുക.
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38. The minimum speed required for an object

to escape from the earth is called escape

speed. 

a) Arrive at an expression for escape speed

of earth.                                                (3)

b) Explain whether escape speed depends

on mass of the body or not.                 (1)

c)  Show  how  escape  speed  and  orbital

velocity are related.                             (1)

38. ഭൂമിയിൽനിന്ന്  പലായനം  മെ"യ്യുന്നതിന്  ഒരു
വസ്തുവിന്  ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചവഗതമെയ

പാലായന ചവഗം എന്നു പറയുന്നു.

a)  ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള പാലായന  ചവഗത്തിനുള്ള

സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുക.

b)  പാലായന  ചവഗം  വസ്തുവിമെf മാസിമെന

ആശ്രയിക്കുന്നുചണ്ടാ ഇല്ലചയാ എന്ന് വിശദമാക്കുക.

c)  പാലായന  ചവഗവും  പരിക്രമണ  Hചവഗവും

തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങിമെനമെയന്ന് കാണിക്കുക. 

Best wishes to all 
HSPTA MALAPPURAM
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