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ആമുഖം  (
ഇത്   ഔ+ദ്യാലയം )@C#ഗികമോ അല്ലെങ്!ക+U# അല്ലെങ്കില് ആധികാരികWങ്കില് ആധികാരികമോ ആയ വി!ല് ആധികാരികമോ ആയ വിവരശേഖരണമല്ലെന്ന് ആ!ക#രി!ക+U# ആയ വിദ്യാലയം )!വിദ്യാലയം )രി+ശഖം  രിണUല്ലെങ്കില് ആധികാരികWന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു ആദ്യാലയം )@C+U
പറയുന. അതുല്ലെങ്കില് ആധികാരികക#ണ്ടുത്  ല്ലെങ്കില് ആധികാരികന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു അത്തരിത്ത!ലുള്ള d#ധികാരികമോ ആയ വിവരശേഖരണമല്ലെന്ന് ആCത്  യു( ഉത്തരിവിദ്യാലയം )#ദ്യാലയം )@!ത്തf( ഏല്ലെങ്കില് ആധികാരികhടു'വിദ്യാലയം )#ന
നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും!ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും 3/വിദ്യാലയം )#ഹU!ല്ലെങ്കില് ആധികാരികWന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു അറ!യ!'ന.

.
ഹൈസ്ഹസ്കൂള്ക്കും നിര ക്ല്ലാസുകളില്o#സുകളില് മലയാളം മീഡിയത്തില!ല് Uലയ#ളില് മലയാളം മീഡിയത്തില( ULഡിയത്തില് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധ!യത്ത!ല് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്താം ക്ലാ!'ന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്താം ക്ലാസ് പഠനത്തിനുശേഷം പ്ലസ് വ!കല്ലെങ്കില് ആധികാരികളില് മലയാളം മീഡിയത്തില
സിക്(du!v!ട+ത്ത#ളില് മലയാളം മീഡിയത്തില( പത്ത#( ക്ല്ലാസുകളില്#സിക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്താം ക്ലാനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംത്ത!നു+ശy( പ്ലസിക് വിദ്യാലയം )ണ് സിക്യനസിക് ഗ്രൂപ്പാ!നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
.+}രു+•#ള്ക്കും നിര പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്താം ക്ലാ!v ക#രിCങ്ങള്ക്കും നിര ഇ(€Ly പദ്യാലയം )@ങ്ങളുU#യ! ല്ലെങ്കില് ആധികാരികപ#രുത്തല്ലെങ്കില് ആധികാരികപ്പാട#ന കുറv
സിക്Uയല്ലെങ്കില് ആധികാരികUടുക്ക് #റുƒ . }!ല കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്താം ക്ലാസ് പഠനത്തിനുശേഷം പ്ലസ് വ!കല്ലെങ്കില് ആധികാരികളില് മലയാളം മീഡിയത്തില സിക്(du!v , അവിദ്യാലയം )രുല്ലെങ്കില് ആധികാരികട ത്  ല്ലെങ്കില് ആധികാരികന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു അഭി!പ്രാ#യത്ത!ല്
രിണ്ടുU#സിക്+ത്ത#ളില് മലയാളം മീഡിയത്തില( ഈ “ ഘട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്താം ക്ലാസ് പഠനത്തിനുശേഷം പ്ലസ് വ( “ ഉല്ലെങ്കില് ആധികാരികƒന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു പറയുന. . പ!ന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയുLട തുടര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും 3/ന( Uലയ#ളില് മലയാളം മീഡിയത്തിലത്ത!ല്
}!‡!'കയു( ഇ(€Ly!ല് എഴുതുകയു( ല്ലെങ്കില് ആധികാരിക}യ്യുകയ#ണ ഭൂരി!ഭി#ഗികമോ അല്ലെങ്( വിദ്യാലയം )!ദ്യാലയം )@C#ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും 3/Œ!കളു( ല്ലെങ്കില് ആധികാരിക}യ്യുന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയുല്ലെങ്കില് ആധികാരികത്  ന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു
വിദ്യാലയം )#ല്ലെങ്കില് ആധികാരികU#•!യ!ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും!ന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു Uനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംŽ!ല#'വിദ്യാലയം )#ന സിക്#ധികാരികമോ ആയ വിവരശേഖരണമല്ലെന്ന് ആ!'ന.
പല+പ്പാ#ഴു( സിക്#+ങ്കില് ആധികാരികമോ ആയ വിത്  !കU#യ! ഒരു ഇ(€Ly പദ്യാലയം )@( ഉല്ഭിവിദ്യാലയം )!v#ല് , അഥവിദ്യാലയം )# ഒരു പ്രാത്  !ഭി#സിക്(
കല്ലെങ്കില് ആധികാരികƒത്ത!യ#ല് അത്  !ല്ലെങ്കില് ആധികാരികനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും Uലയ#ളില് മലയാളം മീഡിയത്തിലത്ത!ല#'വിദ്യാലയം )#നുള്ള ഒരു ശ്രU( നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംട’( . അത്  !നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും#യ! Uലയ#ളില് മലയാളം മീഡിയത്തില
ഭി#yയ!ല് പദ്യാലയം )@ങ്ങള്ക്കും നിര ഒന U!ല്ലെങ്കില് ആധികാരികWങ്കില് ആധികാരികമോ ആയ വി!ല് പ!ല്ലെങ്കില് ആധികാരികന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു സിക്(സ്കൃത്   ഭി#yല്ലെങ്കില് ആധികാരികയ കൂട്ടുപ!ട!v പ്രാസ്തുത്   ഇ(€Ly
പദ്യാലയം )@fU#യ! സിക്ഹകരി!ച്ചു +പ#ക#fന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു പദ്യാലയം )@നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും!ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും 3/˜#ണ( നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംട’( . ഇത്തരിത്ത!ലുള്ള പല വിദ്യാലയം )!ധികാരികമോ ആയ വിവരശേഖരണമല്ലെന്ന് ആത്ത!ലു(
പദ്യാലയം )@നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും!ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും 3/˜#ണ( നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംട’ല്ലെങ്കില് ആധികാരികUന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു!രി!ല്ലെങ്കില് ആധികാരികക്ക്  ഏല്ലെങ്കില് ആധികാരികത്  ങ്കില് ആധികാരികമോ ആയ വി!ലുല്ലെങ്കില് ആധികാരികU#ല്ലെങ്കില് ആധികാരികരി™( ഔ+ദ്യാലയം )@C#ഗികമോ അല്ലെങ്!കU#+യ# , ജനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംകLയU#+യ#
അ(ഗികമോ അല്ലെങ്Lകരി!ക്ക് ല്ലെങ്കില് ആധികാരികപ്പാട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്താം ക്ലാസ് പഠനത്തിനുശേഷം പ്ലസ് വ#ല് പ!ല്ലെങ്കില് ആധികാരികന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു അത്   ഉപ+യ#ഗികമോ അല്ലെങ്!ച്ചൂ തുടങ്ങുന .
എന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു#ല് }!ല് പദ്യാലയം )@ങ്ങള്ക്കും നിര ഔ+ദ്യാലയം )@C#ഗികമോ അല്ലെങ്!കU#യവിദ്യാലയം )യു( ജനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംകLയU#യവിദ്യാലയം )യൂം വ്യത്യസ്തമായി തുടരുന്നു. ഉദാഹരണമായി , സര്ക്യൂട( വിദ്യാലയം )Cത്  Cസ്തU#യ!
തുടരുന. ഉദ്യാലയം )@#ഹരിണU#യ! , സിക്ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും 3/കŸട്ടു( - ല്ലെങ്കില് ആധികാരികസിക്ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും 3/ക്ക് Lട്ടു( ത്  ˜!ലുള്ള വിദ്യാലയം )Cത്  C#സിക്ല്ലെങ്കില് ആധികാരികUടുത്ത#ല് Uത്  ! .
}!ല പദ്യാലയം )@ങ്ങള്ക്കും നിര ക#ലക്രUത്ത!ല് പരി!ഷ്കരി!'നമുƒ . അത്  #യത്   പ്രാത്  !ഫിലനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും( എന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു പദ്യാലയം )@(
പ്രാത്  !പത്  നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംU#യക#രിC( ഓര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും 3/'ക.
എന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു#ല് }!ലത്  #കല്ലെങ്കില് ആധികാരികട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്താം ക്ലാസ് പഠനത്തിനുശേഷം പ്ലസ് വ അല്ലെങ്കില് ആധികാരികത്   ഇ(€Ly ഭി#yയ!ല് ത്  ല്ലെങ്കില് ആധികാരികന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു ഉപ+യ#ഗികമോ അല്ലെങ്!'നമുƒ .
ഉദ്യാലയം )@#ഹരിണU#യ! കപ്പാ#സിക്!hര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും 3/ , £#നസിക്!സ്റ്റര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും 3/ എന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു!വിദ്യാലയം )യുല്ലെങ്കില് ആധികാരികട ക#രിCല്ലെങ്കില് ആധികാരികUടുത്ത#ല് Uത്  ! .
ഇത്തരിത്ത!ലുള്ള പദ്യാലയം )@ങ്ങല്ലെങ്കില് ആധികാരികളില് മലയാളം മീഡിയത്തില'റ!ച്ചു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്താം ക്ലാനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും( നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംടത്ത!യ+പ്പാ#ള്ക്കും നിര അവിദ്യാലയം )യ!ല് ഭൂരി!ഭി#ഗികമോ അല്ലെങ്f( ജനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംകLയU#യ!
പരി!}യല്ലെങ്കില് ആധികാരികപ്പാട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്താം ക്ലാസ് പഠനത്തിനുശേഷം പ്ലസ് വത്  !നു+ശy( U#¥( സിക്!ലdŽ!ല് കയറ!പ്പാh!യത്  #ല്ലെങ്കില് ആധികാരികണന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു Uനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംŽ!ല#'വിദ്യാലയം )#ന ക•!ഞ.
അ+പ്പാ#ള്ക്കും നിര പ!ല്ലെങ്കില് ആധികാരികന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു പ്രാസ്തുത്   പദ്യാലയം )@ത്ത!നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും Uലയ#ളില് മലയാളം മീഡിയത്തില( പദ്യാലയം )@( കല്ലെങ്കില് ആധികാരികƒത്ത! ആശയല്ലെങ്കില് ആധികാരികത്ത
ഹൈസ്വിദ്യാലയം )കലCപൂര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും 3/™U#+ക്ക് ƒത്  !W+W# !
മുന സൂ}!പ്പാ!v വിദ്യാലയം )സ്തുത്  കള്ക്കും നിര ഇത്തരില്ലെങ്കില് ആധികാരികU#രു സിക്(രി(ഭി( ഏല്ലെങ്കില് ആധികാരികhടു’ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംട’+•#ള്ക്കും നിര
അഭി!മുഖം  Lകരി!+ക്ക് ƒ!വിദ്യാലയം )ന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയുവിദ്യാലയം )യ#ണ . അത്  !നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും#ല് അവിദ്യാലയം )യ!ല് }!ലതുU#¥( ആമുഖം  U#യ!
പ്രാസ്ത#വിദ്യാലയം )!ച്ചുല്ലെങ്കില് ആധികാരികവിദ്യാലയം )ന U#¥( . ഇവിദ്യാലയം )!ല്ലെങ്കില് ആധികാരികട ഫി!സിക്!ക്സ് വ!ല്ലെങ്കില് ആധികാരികല Uലയ#ളില് മലയാളം മീഡിയത്തില ഭി#y# പദ്യാലയം )@ങ്ങല്ലെങ്കില് ആധികാരികളില് മലയാളം മീഡിയത്തില ഇ(€Ly പദ്യാലയം )@ങ്ങളുU#യ!
duല്ലെങ്കില് ആധികാരികപ്പാടു’ന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു+ത്  #ല്ലെങ്കില് ആധികാരികട#പ്പാ( ഹൈസ്ഹസ്കൂള്ക്കും നിര ക്ല്ലാസുകളില്#സുകളില് മലയാളം മീഡിയത്തില!ല് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്താം ക്ലാ!v ഫി!സിക്!ക്സ് വ ആശയങ്ങല്ലെങ്കില് ആധികാരികളില് മലയാളം മീഡിയത്തില ഒനകൂട!
ഓര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും 3/˜ല്ലെങ്കില് ആധികാരികപ്പാടു’വിദ്യാലയം )#ന സിക്ഹ#യ!'കയു( ല്ലെങ്കില് ആധികാരിക}യ്യുന.
ക#ല#ക#ലങ്ങളില് മലയാളം മീഡിയത്തില!ല് ഇത്   അപ +ഡിയത്തില് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധh ല്ലെങ്കില് ആധികാരിക}യ്യണല്ലെങ്കില് ആധികാരികUന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു#ണ ഈ സിക്(രി(ഭിത്ത!ല്
ഉ+,ശ!v!രി!'ന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയുത്   . അത്  !നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും#ല് പുത്  !യ അപ +ഡിയത്തില് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധhഡിയത്തില് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധ ല്ലെങ്കില് ആധികാരികവിദ്യാലയം )ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും 3/yന ഇടല്ലെങ്കില് ആധികാരികക്ക് ങ്കില് ആധികാരികമോ ആയ വി!ലു( ല്ലെങ്കില് ആധികാരികഡിയത്തില് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധ¬ണ്+ല#ഡിയത്തില് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധ
ല്ലെങ്കില് ആധികാരിക}യ്യണല്ലെങ്കില് ആധികാരികUന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു അ+പക്ഷ ; അല്ലെങ്കില് ആധികാരികWങ്കില് ആധികാരികമോ ആയ വി!ല് U#hങ്ങള്ക്കും നിര അറ!യ#ല്ലെങ്കില് ആധികാരികത്   +പ#കു(
ല്ലെങ്കില് ആധികാരികത്  റ്റുകളു( കുറfകളു( ഇത്  !ല് സിക്°#ഭി#വിദ്യാലയം )!ക( U#¥( . അത്  !നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും#ല് ത്  ല്ലെങ്കില് ആധികാരികന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയു ല്ലെങ്കില് ആധികാരികUvല്ലെങ്കില് ആധികാരികപ്പാടുത്ത#നുള്ള
നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും!ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും 3/+,ശങ്ങളു( അഭി!പ്രാ#യങ്ങളു( പ്രാത്  Lക്ഷ!'ന
ആശസിക്ക+ളില് മലയാളം മീഡിയത്തില#ല്ലെങ്കില് ആധികാരികട
ഫി!സിക്!ക്സ് വ വിദ്യാലയം )!ദ്യാലയം )@C#ലയ( .

1

ഫ സ ക വ ദ ലയ

ക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതുമ
:മ്പര്ത്

ഇ ഗ്ല ഷ് പദം പദ

മലയ ള പദ

1

Absolute Scale or Kelvin
അബ്സല ട്ട് സ്കെയ സ്കെയില്  യ ല്
Scale

2

Absolute Zero

കകവല പൂജ്യം 

3

Acceleration

ത5രണം (

4

Acceleration due to
Gravity

ഗുരുത5 ത5രണം (

5

Accommodation

അകക മകDഷ് പദംന്

6

Acoustics of Buildings

സ്കെയില് കട്ട് സ്കെയ Vങ്ങളുസ്കെയില് V
ശബ്ദശ സ്റ്റ്രം ;X

7

Action

പ്രവര്ത്ത്തി നെ സമയം:

8

Agricultural Chemistry

ക ര്ത്ഷ് പദം ക രസതന്ത്രം y@

9
10

Alpha Ray
Amplification

ആല്ഫ ക രണം (
ആപ്ല ഫ കകഷ് പദംന്

11

Amplitude

ആയത

12

Anticlockwise

13

Aperture of a Mirror

അപ്രദ ക്ഷണം (ദ ശ
ദര്ത്പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ണം (ത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f
പ്രത ഫല:തല

14

Archimedes Principle

15

21

Area Of Cross Section കkദതല വ സ്തീര്ണ്ണ ര്ത്m
Aries
കമV
കൃത്ര മ ക•Dകയ
Artificial Radio Activity
ആക്ടിവിറ്റിent㤱P വ റ്റ
Artificial Satellite
കൃത്ര മ ഉപഗ്രഹ
Asteroids
ക്ഷുദ്ര ഗ്രഹങ്ങള്
Astronomical Unit
സ്കെയില് സwരദൂര
Atmosphere
അന്തര ക്ഷ

22

Atmospheric Pressure
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17
18
19
20

ഇ ബക സ ര സ : 2

വ ശദ കരണം (
ഊഷ് വളക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelവ ന് അബ്സല ട്ട് സ്കെയ സ ക• അV സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് :മ യ
സ5 കര ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s ട്ടുള്ള കത ത സ്കെയില് : അബ്സല ട്ട് സ്കെയ സ്കെയില്  യ ല് എന്നു
പ•യുന്നു. ഇത സ്കെയില് : കല D സ്കെയില് കല്വ ന് എന്ന ശ സ്ത്രജ്ഞസ്കെയില് f
ബ്ഹുമ : ര്ത്ˆ സ്കെയില് കല്വ ന് സ്കെയില്  യ ല് എന്നു പ•യുന്നു .
സ്കെയില് കല്വ ന് സ്കെയില്  യ ല ല് ഊഷ് വ പ•യുകമ്പ ള് D ഗ്ര
എന്നു കചാര്ജ്ജുള്ളര്ത്ത്തി നെ സമയം പ•യ • ല്ല .
ഒരു പദ ര്ത്ˆത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f ഊഷ് വ കു•ച്ചുസ്കെയില് ക ണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   രുന്ന ല് ഒരു
ഘട്ട് സ്കെയസ്കെയില് മത്തുകമ്പ ള് , ത• ത്ര ചാര്ജ്ജുള്ളല: പൂര്ത്mമ യ
: ലക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelകയു ശര ശര ഗത കക ര്ത്‘
പൂജ്യം  മ യ ത്തി നെ സമയം രുകയു സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ളക’ണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും  ത ണം ( . ഇങ്ങസ്കെയില് :
ത• ത്ര ചാര്ജ്ജുള്ളല: പൂര്ത്mമ യ : ലക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ഊഷ് വ ണം ( ത . (
-273.16 D ഗ്ര സ്കെയില് സല്ഷ് പദം സ )
പ്രകവഗമ റ്റത്തി നെ സമയം സ്കെയില് : സമയ സ്കെയില് ക ണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   ഹര ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s ല് ലഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel
ഭൂമ ബ്ല പ്രകയ ഗ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നതുമൂലമുണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   കുന്ന ത5രണം (മ ണം (
ഗുരുത5 ത5രണം (
മനുഷ് പദം ക:ത്രത്തി നെ സമയം സ്കെയില് ല ക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതു സ്റ്റല യ സ്കെയില് ലന്സ സ്കെയില് f കഫ കസ
ദൂര വ ത സസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുത്തി നെ സമയം അടുത്തു അകസ്കെയില് ലയുമുള്ള
വസ്തുകളുസ്കെയില് V വ ക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മ യ പ്രത ബ് ബ് സ്കെയില് •റ്റ :യ ല്
രൂപ കര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതു യയ ണം ( ത
ഒരു ഹ ള് : ര്ത്§ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelകമ്പ ള് വ ക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മ യ ശബ്ദ
ശ്രവ കത്തി നെ സമയംകര ത യ ല് അത സ്കെയില് : രൂപസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുത്തി നെ സമയം ന്
ശ്ര\ കകണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   ക ര ങ്ങസ്കെയില് ളക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel• ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s പ്രത പ ദ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന
ശ സ്ത്രശ ഖ
മm സ്കെയില് f ഗുണം (ങ്ങള് , ര സവളങ്ങളുസ്കെയില് V ഉപകയ ഗങ്ങള് ,
സസ ങ്ങളുസ്കെയില് V : യന്ത്രം y@ണം ( തുVങ്ങ യവസ്കെയില് യക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel• ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s
പ്രത പ ദ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ശ സ്ത്രശ ഖ
കപ സറ്റ വ ചാര്ജ്ജുള്ള ര്ത്Rള്ള കണം (ങ്ങളുസ്കെയില് V പ്രവ ഹ
വൈവദYത സ ഗ:ലുകളുസ്കെയില് V ശക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന  വര്ത്\ പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതു യ
തുല: ബ് ന്ദുവ ല് : ന്ന കബ് ബ് നുണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   കുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസ കൂV യ
സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് : ന്തര
കc ക സ്കെയില് ല സൂചാര്ജ്ജുള്ള യുസ്കെയില് V ചാര്ജ്ജുള്ളല:ത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f വ പര ത ദ ശ

ആര്ത്ക മ D സ തത്തി നെ സമയം5

അന്തര ക്ഷ മര്ത്z

ക•Dകയ ആക്ടിവിറ്റിent㤱P വ അല്ല ത്തി നെ സമയം മ സുകു•ഞ്ഞ ആറ്റങ്ങള ല്
ഉണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   ക സ്കെയില് യടുക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ക•D കയ ആക്ടിവിറ്റിent㤱P വ റ്റ

യൂണം ( റ്റ വ സ്തീര്ണ്ണ ര്ത്mത്തി നെ സമയം ല് അനുഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniquവസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുന്ന വ യുവ സ്കെയില് f
ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ര
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Atomic Mass Unit

ആകറ്റ മ ക മ സ യൂണം ( റ്റ

24

Average Speed
Average Speeds
Axis

ശര ശര കവഗത
കവഗതകളുസ്കെയില് V ശര ശര
അക്ഷ

25
26

27

Back e m f

ബ് ക ഇ എ എഫ

28

Banking Of Curve

ബ് ങ്ക ഗ ഓഫ കര്ത്വ

29

Barometer

ബ് കര മ റ്റര്ത്

30
31

Base
Beta Ray

കബ്സ
ബ് റ്റ ക രണം (

32

Binding Energy

വൈബ്ന്D ഗ എ:ര്ത്ജ്യം 

33

Bio Chemistry

വൈജ്യം വ രസതന്ത്രം y@

34

Biomass

ബ്കയ മ സ

35

Black Dwarf

കറുത്തി നെ സമയം കുള്ളന്

36

Boiling Point

ത ള: ല

37

Boyle's law

കബ് യ ല് : യമ

38

Buoyant Force

പ്ലവക്ഷമ ബ്ല

39

Calorific Value

കകല • ഫ ക മൂല

40

Cancer

കര്ത്ക Vക

41

Capacitors

കപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  സ റ്റര്ത്

42

Capillarity

കകശ കത5

43

Capricorn

മകര

44

Centre of Curvature

വക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതുത കകന്ദ്രം 

45

Centre of Gravity

ഗുരുത5 കകന്ദ്രം 

46

Centripetal Force

അഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu കകന്ദ്രം ബ്ല

ഇ ബക സ ര സ : 2

ആറ്റത്തി നെ സമയം കfയു അത :കത്തി നെ സമയം ക ണം (സ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുന്ന
കണം (ങ്ങളുകVയു മ സ പ്രസ്തീര്ണ്ണ വ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന യൂണം ( റ്റ

സ്കെയില് സല്ഫ ഇന്Dക്ഷന് മൂലമുള്ള വൈവദYതപ്രവ ഹത്തി നെ സമയം സ്കെയില് :
ദ ശ : ലവ ലുള്ള വൈവദYതപ്രവ ഹത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f ദ ശക
എത ര കയ ല് ഈ ഇ എ എഫ സ്കെയില് : ബ് ക ഇ എ എഫ
എന്നു പ•യുന്നു.
ക• D സ്കെയില് f വളവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസകള ല് ബ് ഹ ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ഗത്തി നെ സമയം : ഉയര കൂട്ട് സ്കെയ
മകറ്റവശത്തി നെ സമയം : ഉയര കു•ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s ക• D : ര്ത്§ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നത സ്കെയില് :
ബ് ങ്ക ഗ ഓഫ കര്ത്വ എന്നു പ•യുന്നു.
അന്തര ക്ഷ മര്ത്z അളക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelവ ന് ഉപകയ ഗ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന
ഉപകരണം (
ത ഴ്ന്ന ശ്രുത യ ലുള്ള ശബ്ദതര ഗങ്ങളുസ്കെയില് V കൂട്ട് സ്കെയമ ണം ( കബ്സ
സ്കെയില് :ഗറ്റ വ ചാര്ജ്ജുള്ള ര്ത്Rള്ള കണം (ങ്ങളുസ്കെയില് V പ്രവ ഹ
: c യസ്സിലെ ആണവ സ്കെയില് ല ആണം (വ കണം (ങ്ങസ്കെയില് ള സ കയ ജ്യം  പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s
: റുത്തുന്നത : വശ മ യ ഊര്ത്‘
ജ്യം  വ കള ല് :Vക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ര സപ്രവര്ത്ത്തി നെ സമയം:ങ്ങസ്കെയില് ളക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel• ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s
പ്രത പ ദ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നു.
വൈജ്യം വ വശ ഷ്ടങ്ങസ്കെയില് ള സ്കെയില് പ തുസ്കെയില് വ പ•യുന്ന കപര
സൂര സ്കെയില് f മ സ സ്കെയില് f 1.44 മVങ്ങ ത ഴ്ന്ന മാസുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാന്ന മ സുള്ള
:ക്ഷത്രങ്ങളുസ്കെയില് V പര ണം ( മത്തി നെ സമയം സ്കെയില് ല അവസ : ഘട്ട് സ്കെയ
ഒരു പദ ര്ത്ˆ ത ളക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് കര ഷ് വ
സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് കര ഷ് വ ല് സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് ത സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ളയ്യുന്ന ഒരു : ശ്ചിതമാസ് വാതകത്തിന്റെ മര്ദ്ദം അതിന്റെ തമ സ
വ തകത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f മര്ത്z അത സ്കെയില് f വ പ്തത്തി നെ സമയം : വ പര ത
അനുപ തത്തി നെ സമയം ല യ ര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel
ഒരു വസ്തു പൂര്ത്mമ കയ ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ഗ കമ കയ ദ്ര വകത്തി നെ സമയം ല്
മുങ്ങ യ ര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel കമ്പ ള് അത ക•ല് ദ്ര വക മുകള കലക
പ്രകയ ഗ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ബ്ലമ ണം ( ത
ഒരു ക കല ഗ്ര ഇന്ധ: പൂര്ത്mമ യ കത്തുകമ്പ ള്
പു•ത്തുവ ടുന്ന ത കപ ര്ത്‘ത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f അളവ
സര്ത്ക ട്ടുകള ല് വൈവദYത ചാര്ജ്ജുള്ള ര്ത്‘ സ ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniquര ച്ചുസ്കെയില് വക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നത നു
ആവശ നുസരണം ( വ ട്ടുസ്കെയില് ക ടുക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നത നു ഉപകയ ഗ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന
ഘVക
ഭൂഗുരുത5ത്തി നെ സമയം : എത ര യ ദ്ര വക ത• ത്രകള് സൂക്ഷ്മ
സുഷ് പദം രങ്ങള ല്ÉV മുകള കലക ഉയരുന്ന പ്രത ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu സ
ദര്ത്പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ണം ( ഏത കഗ ളത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ഗമ യ വരുന്നുകവ
ആകഗ ളത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f കകന്ദ്രം 
ഒരു വസ്തുവ സ്കെയില് f ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ര മുഴുവന് കകന്ദ്രം  കര കസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ട്ട് സ്കെയ കപ സ്കെയില് ല
വര്ത്ത്തി നെ സമയം ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ഒരു ബ് ന്ദു ഓകര വസ്തുവ ലുമുണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   . ഈ
ബ് ന്ദുവ ണം ( ഗുരുത5കകന്ദ്രം 
ഒരു ചാര്ജ്ജുള്ളരV ല് സ്കെയില് കട്ട് സ്കെയ യ കല്ല ചുഴ്ന്ന മാസുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാറ്റുകമ്പ ള് ചാര്ജ്ജുള്ളരV ല്ÉV
കല്ല ക•ല് ഒരു ബ്ല : ഒരു ബ്ല പ്രകയ ഗ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നു.
പര ക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതുമണം ( സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ളയ്തുസ്കെയില് ക ണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   ര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന കല്ല ക•ല് :മ്മുസ്കെയില് V
വ രലുകള് പ്രകയ ഗ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ബ്ലമ ണം ( അഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu കകന്ദ്രം ബ്ല
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47

Chain Reaction

സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ളയ ന് • യ ക്ഷന്

48

Change of State

അവസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് പര വര്ത്ത്തി നെ സമയം:

49

Charles Law

50

Chemical Effect of
Electric Current

ചാര്ജ്ജുള്ള ള്സ : യമ

ഇ ബക സ ര സ : 2

തുVര്ത്ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.sയ യ :Vക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന : c യര്ത് ഫ ഷ് പദംന് പ്രവര്ത്ത്തി നെ സമയം: .
ഫ ഷ് പദം: ല് ഉണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   കുന്ന : ക× ണുകള് സ്കെയില് ക ണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   കൂടുതല്
ആറ്റങ്ങള ല് ഫ ഷ് പദംന് ഉണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   കുകയു അവയ ല് : ന്ന
കൂടുതല് ആറ്റങ്ങള കലക ഫ ഷ് പദംന് വ പ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelകയു സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ളയ്യുന്ന
രത .
ഒരു : ശ്ചിതമാസ് വാതകത്തിന്റെ മര്ദ്ദം അതിന്റെ ത മ സ വ തകത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f വ പ്ത
സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് രമ യ ര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelകമ്പ ള് ആ വ തകത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f മര്ത്z
അബ്സ്കെയില് സ ലൂട്ട് സ്കെയ ഊഷ് വ : ക:ര്ത് അനുപ തത്തി നെ സമയം ല യ ര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel

Chromosphere
Circular Motion
Clockwise
Coal

വൈവദYത
പ്രവ ഹത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f
ര സഫല
വര്ത്mമണ്ഡല
വര്ത്ത്തുള ചാര്ജ്ജുള്ളല:
പ്രദക്ഷ ണം (ദ ശ
കല്കര

55

Coefficient of Linear
Expansion

വൈദര്ത്ഘ വ കസ:
ഗുണം ( ങ്ക

56

Combination of Resistors

57

Comets

പ്രത കര ധികം വരകങ്ങളുസ്കെയില് V
സ കയ ജ്യം :
ധൂമകകതു

59

Complimentary Colours

പൂരകവര്ത്mങ്ങള്

58

62

Composite Light
Compressions
Conductors
Constant

63

constellations

64

Corona

65

Covalent Bond

66

71

Cream
Crust
Dew Point
Diameter
Directly Proportional to
Discharge Lamp

72

Dispersion

73

Displacement

74

Doping

സമ:5 ത പ്രക ശ
മര്ത്z കൂV യ പ്രകദശങ്ങള്
ചാര്ജ്ജുള്ള ലകങ്ങള്
വൈവദYത കVത്തി നെ സമയം വ ടുന്ന പദ ര്ത്ˆങ്ങള്
സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് രസ ഖ
ഭൂമ യ ല് : ന്ന ക: ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelകമ്പ ള് ക ണുന്ന :ക്ഷത്രങ്ങളുസ്കെയില് V
:ക്ഷത്രഗണം (ങ്ങള്
കൂട്ട് സ്കെയങ്ങള്
കക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതു മ സഫ യ• നു പു•ത്തി നെ സമയം യ ക ണം (സ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുന്ന സ ന്ദ്രം ത
സ്കെയില് ക ക• ണം (
കു•ഞ്ഞ സ്കെയില് സwര അന്തര ക്ഷ
സഹസ കയ ജ്യം ക
ബ്ന്ധ:
സ്കെയില് ക ഴുപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം 
ശഗ
ശബ്ദതര ഗത്തി നെ സമയം : ശ ഗവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസ ഗര്ത്ത്തി നെ സമയംവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസ ഉണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും  
തുഷ് പദം ര ങ്ക
അന്തര ക്ഷ ജ്യം ലബ് ഷ്പംകൊണ്ട്  പൂരി സ്കെയില് ക ണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   പൂര തമ കുന്ന ഊഷ് വ
വ സ
ക:ര്ത് അനുപ തത്തി നെ സമയം ല്
D സചാര്ജ്ജുള്ള ര്ത്ജ്യം  ല മ്പ
ദൃശ പ്രക ശ ഘVകവര്ത്mങ്ങള യ കവര്ത്ത ര യുന്ന
പ്രക ശപ്രക ര്ത്m:
പ്രത ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu സ
സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് : ന്തര
ഒരു അര്ത്\ചാര്ജ്ജുള്ള ലകത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f ചാര്ജ്ജുള്ള ലകത
വര്ത്\ പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  കത്തി നെ സമയംകവ ധികം വരത്തി നെ സമയം ല് അത സ്കെയില് f ക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതു സ്റ്റല് ഘV:യ ല്
കD പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ഗ
അനുകയ ജ്യം  മ യ ഏസ്കെയില് തങ്ക ലു അ: പദ ര്ത്ˆങ്ങള്
കചാര്ജ്ജുള്ളര്ത്ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ര ത

51
52
53
54

60
61

67
68
69
70

പ്രഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu മണ്ഡലത്തി നെ സമയം നു പു•ത്തുള്ള ക: കു•ഞ്ഞ കമഖല
ഒരു വസ്തു വൃത്തി നെ സമയം ക ര പ തയ ല് സഞ്ചര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelത
കc ക സ്കെയില് ല സൂചാര്ജ്ജുള്ള യുസ്കെയില് V ചാര്ജ്ജുള്ളല:ത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f ദ ശ
ഒരു സ്കെയില് സfമ റ്റര്ത് : ളമുള്ള ഒരു ദണ്ഡ സ്കെയില് f ഊഷ് വ ഒരു
Dഗ്ര സ്കെയില് സല്ഷ് പദം സ ഉയര്ത്ത്തുകമ്പ ള് : ള എത്ര
വര്ത്\ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നുസ്കെയില് വന്ന ക ണം ( ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന സ ഖ

ധികം വരവള പ്രക ശ ലഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ക ന് പ്ര ഥമ ക വര്ത്mകത്തി നെ സമയം സ്കെയില് V പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം 
കൂട്ട് സ്കെയ കച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.sര്ത്ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന വര്ത്mകജ്യം  D കള്
ഒന്ന ലധികം വര ക വര്ത്mങ്ങള് കചാര്ജ്ജുള്ളര്ത്ന്ന പ്രക ശ
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75

Doppler Effect

കD പ്ലര്ത് ഇഫക്ടിവിറ്റിent㤱P

ശബ്ദസ5 കരണം ( യുകVകയ ശബ്ദകá തസ്സിലെ ആണവ കfകയ
അസ്കെയില് ല്ലങ്ക ല് രണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   കfയുകമ ആകപക്ഷ ക ചാര്ജ്ജുള്ളല: മൂല
കശ്ര ത വ ശ്രവ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ശബ്ദത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f ആവൃത്തി നെ സമയം യ ല്
മ റ്റമുണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   കുന്നത ണം ( കD പ്ലര്ത് ഇഫക്ടിവിറ്റിent㤱P

76

emf

ഇ എ എഫ

വ ദ ത ചാര്ജ്ജുള്ള ലക ബ്ല

77

Earth

ഭൂമ

78

Echo

പ്രത ധികം വര5:

79
80

Effective Resistance
Effort

സഫലപ്രത കര ധികം വര
യത്

81

Elastic Force

ഇല സ്റ്റ ക ബ്ല

82

Elasticity
Electric Current

ഇല സ്റ്റ സ റ്റ
വൈവദYത

83

ഇ ബക സ ര സ : 2

ഒരു ശബ്ദത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f പ്രത ഫല: മൂലമുണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   കുന്നതു
ആദ ശബ്ദത്തി നെ സമയം ല് : ന്നു വ ക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മ യ
കവര്ത്ത ര ച്ചുകകള്ക വും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസന്നതുമ യ ശബ്ദമ ണം ( പ്രത ധികം വര5:
ആസ്കെയില് ക പ്രത കര ധികം വര
ഒരു ലഘുയന്ത്രം y@ത്തി നെ സമയം ല് : പ്രകയ ഗ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ബ്ല
ഒരു വസ്തുവ : രൂപ വ ത സ വരത്തി നെ സമയംകവ ധികം വര ബ്ല
പ്രകയ ഗ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelകമ്പ ള് അത സ്കെയില് :ത ര യ വസ്തുവ ല് ഉണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   കുന്ന
ആന്തര ക ബ്ല
ഇല സ്റ്റ ക ബ്ല ഏല്പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelവ നുള്ള കഴ്ന്ന മാസുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാ വ

90

രണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   പ്രതലങ്ങള് ത§ ലുള്ള ഘര്ത്ഷ് പദംണം ( മൂല
Electro Static Charge സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് ത വൈവദYത ചാര്ജ്ജുള്ള ര്ത്‘ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും എന്നാല്  മറ്റ് ഭാ ദ പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  കസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുന്നതു എന്ന ല് മറ്റ ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ഗങ്ങള കലക
ചാര്ജ്ജുള്ളല ക സ്കെയില് ത വസ്തുവ ല് തസ്കെയില് ന്ന സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് ത സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ളയ്യുന്ന ചാര്ജ്ജുള്ള ര്ത്ജ്യം 
ഒരു ചാര്ജ്ജുള്ള ലകവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസമ യ ബ്ന്ധസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ട്ട് സ്കെയ ക ന്ത ക ഫ്ലക ല്
വൈവദYത ക ന്ത ക
Electromagnetic Induction
വ ത യ : ഉണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   കുന്നത സ്കെയില് f ഫലമ യ ചാര്ജ്ജുള്ള ലകത്തി നെ സമയം ല് ഒരു
കപ്രരണം (
ഇ എ എഫ കപ്രരണം ( സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ള’സ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതു യ
ഒരു ചാര്ജ്ജുള്ള ലക വസ്തുവ സ്കെയില് f ഉപര തലത്തി നെ സമയം ല് വൈവദYത
Electroplating
വൈവദYതകലപ:
വ കäഷ് പദംണം ( മുകഖ: മസ്കെയില് റ്റ രു കല ഹ പൂശുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതു യ
Energy
ഊര്ത്‘
Equations of Motion
ചാര്ജ്ജുള്ളല: സമവ ക ങ്ങള്
ഇക5കറ്റ • യല്
ഭൂമ\ കരഖക മുകള ല യ ഒരു പര ക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതുമണം (പഥത്തി നെ സമയം ല് ഭൂമ യ
Equatorial Satellite
ഉപഗ്രഹങ്ങള്
പര ക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതുമണം ( സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ളയ്യുന്നവ
Equilibrium
തുല:: ല

91

Equilibrium Position

തുല: ബ് ന്ദു

സ്കെയില് പന്æല : ശ്ചിതമാസ് വാതകത്തിന്റെ മര്ദ്ദം അതിന്റെല വസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ്യ ല ര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelകമ്പ ള് ഉള്ള സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് :

92

Escape Velocity

പല യ: പ്രകവഗ

ഭൂമ യുസ്കെയില് V അകര്ത്ഷ് പദംണം (ത്തി നെ സമയം ല് : ന്നു രക്ഷസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ട്ടുകപ ക ന്
ഒരു വസ്തുവ : വശ മ യ ഏറ്റവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസ കു•ഞ്ഞ പ്രകവഗ

93

Evaporation
Expansion
External Force

84

85

86
87
88
89

94
95
96
97
98

99

ബ് ഷ്പംകൊണ്ട്  പൂരി പ്കരണം കരണം (
വക സ
ബ് ഹ ബ്ല
എക× ന്സ ക
Extrinsic Semiconductors
സ്കെയില് സമ കണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും  ക്ടിവിറ്റിent㤱Pര്ത്
Far point
വ ദൂരബ് ന്ദു
Final Velocity
അന്ത പ്രകവഗ

കD പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ഗ മുകഖ: ചാര്ജ്ജുള്ള ലകത വര്ത്\ കസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ട്ട് സ്കെയ
അര്ത്\ചാര്ജ്ജുള്ള ലകങ്ങള്

ഇVതു വൈകയ സ്കെയില് ല തള്ളവ രല് ചൂണ്ടുവ രല് , :ടുവ രല്
എന്ന വ ഓകര ന്നു പരസ്പര ല ബ്മ യ വരത്തി നെ സമയംകവ ധികം വര
: റുത്തുക. ഇത ല് ചൂണ്ടുവ രല് ക ന്ത ക മണ്ഡലത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f
സ്കെയില് ഫ്ലമ ഗ സ്കെയില് f ഇVതുവൈക
Flemings Left Hand Rule
ദ ശകയയു :ടുവ രല് വൈവദYത പ്രവ ഹദ ശകയയു
: യമ
സൂചാര്ജ്ജുള്ള പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelകയ സ്കെയില് ണം (ങ്ക ല് തള്ള വ രല് ചാര്ജ്ജുള്ള ലകത്തി നെ സമയം ല് ബ്ല
അനുഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniquവസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുന്ന ദ ശകയയു സൂചാര്ജ്ജുള്ള പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നു. ഇത ണം (
സ്കെയില് ഫ്ലമ ഗ സ്കെയില് f ഇVതുവൈക : യമ
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100

Floating

പ്ലവ:

101

Fluid

ദ്രവ

102

Fluorescence

ഫ്ലൂ•സ്കെയില് സന്സ

103

Fluorescent Lamp

ഫ്ലൂ•സ്കെയില് സf ല മ്പ

104

Flux Density

ഫ്ലക സ ന്ദ്രം ത

105

Focal Length

106
107

Force Of Adhesions
Force Of Cohesion

108

Forced Vibration

109

Forward Biasing

110

Fractional Distillation

111

Free Fall

112

Freezing Mixture

113
114

Frequency
Friction

115

Frictional Force

116
117

Fuel
Fuel Efficiency

118

Galactic Bulge

119

Gamma Ray

120

Geiger Counter

121

Gemini

മ ഥു:

122

Geostationary Satellite

ഭൂസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് ര ഉപഗ്രഹങ്ങള്

123

Half Life Period

അര്ത്ദധികം വര യുസ്സിലെ ആണവ

124

Heat

തപ

ഇ ബക സ ര സ : 2

ദ്ര വക വ തക എന്ന രണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   അവസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ്കള ലുമുള്ള
പദ ര്ത്ˆങ്ങള് ഉള്സ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുന്നത ണം ( ദ്രവ
തര ഗവൈദര്ത്ഘ കു•ഞ്ഞ പ്രക ശസ്കെയില് ത്തി നെ സമയം ആഗ രണം ( സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ളയ്ത് തരംഗദൈര്ഘ്യം കൂടിയ പ്രകാശമാക്കി മാറ്
തര ഗവൈദര്ത്ഘ കൂV യ പ്രക ശമ ക മ റ്റുന്ന
പദ ര്ത്ˆങ്ങള്

ഒരു യൂണം ( റ്റ വ സ്തീര്ണ്ണ ര്ത്mത്തി നെ സമയം ലുള്ള ബ്ലകരഖകളുസ്കെയില് V എmസ്കെയില് ത്തി നെ സമയം
ക ന്ത ക ഫ്ലക എന്നു പ•യുന്നു
സ്കെയില് ലന്സ സ്കെയില് f പ്രക ശ കകകന്ദ്രം  മുതല് മുഖ കഫ കസ
കഫ കസ ദൂര
വസ്കെയില് രയുള്ള ദൂര
അDഹ ഷ് പദംന് ബ്ല
വ ത സ്തീര്ണ്ണയ : ത• ത്രകള് ത§ ലുള്ള ആകര്ത്ഷ് പദംണം ( ബ്ല
സ്കെയില് ക ഹ ഷ് പദംന് ബ്ല
ഒകരയ : ത• ത്രകള് ത§ ലുള്ള ആകര്ത്ഷ് പദംണം ( ബ്ല
കമ്പ: സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ളയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവ സ്കെയില് f കപ്രരണം ( മൂല
പ്രകണം ( ദ ത കമ്പ:
സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ളലുത്തുന്ന വസ്തുവ സ്കെയില് f അകത അവൃത്തി നെ സമയം യ ല് മസ്കെയില് റ്റ രു വസ്തു
കമ്പ: സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ളയ്യുന്നത ണം ( പ്രകണം ( ദ ത കമ്പ:
ഒരു Dകയ D സ്കെയില് f കപ സറ്റ വ ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ഗ സ്കെയില് സല്ല സ്കെയില് f
കപ സറ്റ വ ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ഗത്തി നെ സമയം ക: ടു സ്കെയില് :ഗറ്റ വ ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ഗ സ്കെയില് :ഗറ്റ വ
കഫ ര്ത്കവD ബ്യസ ഗ
ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ഗത്തി നെ സമയം ക: ടു ബ്ന്ധ പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s വൈവദYതപ്രവ ഹ
സ \ മ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ര ത
അ ശ കകസ5ദ:
ഒരു വസ്തുവ സ്കെയില് : ഉയരത്തി നെ സമയം ല് : ന്ന സ5തന്ത്രം y@മ യ ത കഴ്ന്ന മാസുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാക
: ര്ത്ബ് ധികം വര പത:
വ ഴുവ ന് അനുവദ ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s ല് അത ഗുരുത5 കര്ത്ഷ് പദംണം ( ബ്ല
സ്കെയില് ക ണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   ഭൂമ യ കലക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel പത ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നത
മഞ്ഞുകട്ട് സ്കെയയു ഉപ്പും അഥവാ മഞ്ഞ അഥവ മഞ്ഞുകട്ട് സ്കെയയു ജ്യം ലത്തി നെ സമയം ല്
ശ ത മ ശ്ര ത
ലയ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ഒരു അപദ്രവ വും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസ കചാര്ജ്ജുള്ളര്ത്ന്ന മ ശ്ര ത . ഇത സ്കെയില് f
ദ്രവണം ( ങ്ക പൂജ്യം  D ഗ്ര സ്കെയില് സല്ഷ് പദം സ ലു കു•വ യ ര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel
ആവൃത്തി നെ സമയം
ഒരു സ്കെയില് സകന്D ലുണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   കുന്ന കദ ല:ങ്ങളുസ്കെയില് V എm
ഘര്ത്ഷ് പദംണം (
ഒരു വസ്തു മസ്കെയില് റ്റ രു വസ്തുവ ക•ല്ÉV : ങ്ങുകമ്പ ള്
സ്പര്ത്ശ:തലങ്ങള്ക Vക ഒരു ബ്ല അനുഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniquവസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുന്നു . ഈ
ഘര്ത്ഷ് പദംണം (ബ്ല
ബ്ല സ്പര്ത്ശ:തലങ്ങള്ക Vക സമ ന്തരമ യ ണം (
അനുഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniquവസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുന്നത . ഒരു വസ്തു മസ്കെയില് റ്റ രു വസ്തുവ ക•ല്ÉV
ചാര്ജ്ജുള്ളല ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നത സ്കെയില് : ഈ ബ്ല തVസ്സിലെ ആണവസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുത്തുന്നു.
ഇന്ധ:
ഇന്ധ:ക്ഷമത
ക്ഷ രപഥത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f മ\ ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ഗത്തി നെ സമയം :ക്ഷത്രങ്ങള്
ഗ ലക്ററ്റ ക ബ്ള്ജ്യം 
കകന്ദ്രം  കര ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s ര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ്ല
ഗ മ ക രണം (
ചാര്ജ്ജുള്ള ര്ത്‘ ല്ല ത്തി നെ സമയം ക രണം (
ക•D കയ ആക്ടിവിറ്റിent㤱P വ റ്റ അളക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelവ ന് ഉപകയ ഗ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന
ഗ ഗര്ത് സ്കെയില് കwണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും  ര്ത്
ഉപകരണം (
ഭൂമ യുസ്കെയില് V ഭ്രമണം (ക ലത്തി നെ സമയം : (24 മണം ( Éര്ത് ) തുല മ യവ
ഒരു : ശ്ചിതമാസ് വാതകത്തിന്റെ മര്ദ്ദം അതിന്റെ ത മ സ ക•D കയ ആക്ടിവിറ്റിent㤱P വ ഐകസ കV പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം 
കശ ഷ് പദംണം ( സ ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniquവ ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s പകുത യ യ മ റുവ സ്കെയില് :ടുക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന
ക ലയളവ ണം ( അര്ത്\ യുസ്സിലെ ആണവ
ഒരു പദ ര്ത്ˆത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f ത• ത്രകളുസ്കെയില് V ആസ്കെയില് ക
ഗത കക ര്ത്‘ത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f അളവ
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125

Heat Capacity

ത പധികം വര ര ത

126

Heating Effect of Electric വൈവദYത പ്രവ ഹത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f
Current
ത പഫല

ഒരു പദ ര്ത്ˆത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f ത പ: ല ഒരു D ഗ്ര സ്കെയില് സത്ഷ്യസ് ഉയര്ത്തുന്നതിനാവശ്യമായ താപം 敤瑮摯sഷ് പദം സ
ഉയര്ത്ത്തുന്നത : വശ മ യ ത പ

ഒരു അര്ത്\ചാര്ജ്ജുള്ള ലക ക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതു സ്റ്റല ല് സഹസ കയ ജ്യം ക
ബ്ന്ധ:ത്തി നെ സമയം സ്കെയില് ല കപ സറ്റ വ ചാര്ജ്ജുള്ള ര്ത്ജ്യം  കപ സ്കെയില് ല പ്രവര്ത്ത്തി നെ സമയം ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന
ഇലക ക× ണം ( സ്കെയില് f അഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu വമ ണം ( കഹ ള്
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കഹ ള്
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House Wiring

ഗൃഹവൈവദYത കരണം (
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ആര്ത്ദ്രത

130
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വൈഹകഗ്ര മ റ്റര്ത്
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ദ ര്ത്ഘദൃഷ്ട
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പ്രത ബ് ബ് രൂപ കരണം (

134
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ഇന്ക ന്Dസ്കെയില് സf ല മ്പ

135
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പത: ബ് ന്ദു
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പത:കക ണ്
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Induced Current
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Induced Magnetism
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Inertia
Infinity
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Infra red Rays
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Infrasonic Sound

ഇന്ø കസ ണം ( ക ശബ്ദ 20 സ്കെയില് ഹര്ത്ട്ട് സ്കെയസ ആവൃത്തി നെ സമയം ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel ത സ്കെയില് ഴ്ന്ന മാസുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണായുള്ള ശബ്ദ
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ഇ ബക സ ര സ : 2

അന്തര ക്ഷവ യുവ ല് അVങ്ങ യ ര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ജ്യം ലബ് ഷ്പംകൊണ്ട്  പൂരിത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f
അളവ
ആകപക്ഷ ക ആര്ത്ദ്രത അളക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelവ ന് ഉപകയ ഗ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന
ഉപകരണം (
ചാര്ജ്ജുള്ള ല ആളുകള്ക അകസ്കെയില് ലയുള്ള വസ്തുകള് ക ണം ( .
എന്ന ല് അടുത്തുള്ളവ വ ക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മ യ ക ണുവ ന് കഴ്ന്ന മാസുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാ യ ല്ല .
ഇത ണം ( ദ ര്ത്ഘദൃഷ്ട

പത:ബ് ന്ദുവ ലൂസ്കെയില് V വ ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniquജ്യം :തലത്തി നെ സമയം ല് വരച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s ല ബ്ത്തി നെ സമയം നു
പത: ക രണം (ത്തി നെ സമയം നു ഇVക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelള്ള കക ണ്
ചാര്ജ്ജുള്ളര വും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസതല
ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ര കൂV യ വസ്തുകള് ഉയര്ത്ത്തുന്നത : ഉപകയ ഗ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നു
കപ്രര ത ഇ എ എഫ മുകഖസ്കെയില് : ഉണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   കുന്ന
കപ്രര ത വൈവദYത
വൈവദYതപ്രവ ഹ
വൈവദYത ക ന്ത ക കപ്രരണം ( മുകഖ: ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും എന്നാല്  മറ്റ് ഭാ ദ കസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുന്ന ഇ
കപ്രര ത ഇ എ എഫ
എ എഫ
ഒരു ക ന്ത ക മണ്ഡലത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f സ5 ധികം വര : സ്കെയില് ക ണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും  
കപ്രര ത ക ന്തശക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന 
ഒരുക ന്ത ക വസ്തുവ : ലഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ക ന്തശക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന 
സര്ത്ക ട്ട് സ്കെയ സ്കെയില് ല വൈവദYത പ്രവ ഹത്തി നെ സമയം നുണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   കുന്ന മ റ്റങ്ങസ്കെയില് ള
ഇന്Dക്ടിവിറ്റിent㤱Pര്ത്
എത ര്ത്ക ന് കഴ്ന്ന മാസുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാ വും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസള്ള കമ്പ ച്ചുരുളുകള്
ഗ്ല സ , ചാര്ജ്ജുള്ള യങ്ങള് , വര്ത്mകങ്ങള് ,കല ഹങ്ങള് ,
വ വസ യ ക രസതന്ത്രം y@ കല ഹസങ്കരങ്ങള് തുVങ്ങ യ പദ ര്ത്ˆങ്ങളുസ്കെയില് V
: ര്ത്§ ണം (സ്കെയില് ത്തി നെ സമയംക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel• ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s ഇത ല് പ്രത പ ദ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നു.
ജ്യം Dത5
അ:ന്തത
സൂര പ്രക ശത്തി നെ സമയം സ്കെയില് ല സ്കെയില് സ്പക ×ത്തി നെ സമയം സ്കെയില് ല അദൃശ മ യ
ഇന്ø സ്കെയില് •D രശ്മികള്  കള്
രശ്മികള്  കള്

മൂലകങ്ങളുകVയു സ യുക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ങ്ങളുകVയു : ര്ത്§ ണം ( ,
ഗുണം (ങ്ങള് , ഉപകയ ഗങ്ങള് എന്ന വ പ്രത പ ദ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന
ശ സ്ത്രശ ഖ
വൈവദYത കVത്തി നെ സമയം വ V ത്തി നെ സമയം പദ ര്ത്ˆങ്ങള്
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അര്ത്\ചാര്ജ്ജുള്ള ലക
വ പര ത
Inversely Proportional to
അനുപ തത്തി നെ സമയം ല്
Intrinsic Semi Conductor

154

Isobars

ഐകസ ബ് റുകള്

155

Isotopes

ഐകസ കV പ്പും അഥവാ മഞ്ഞകള്

156

Joule`s Law

ജൂള് : യമ

157
159

Jovian Planets
Jupiter
Kinetic Energy

160

Kinetic Theory of Heat

കജ്യം  വ യന് ഗ്രഹങ്ങള്
വ ഴ്ന്ന മാസുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാ
ഗത കക ര്ത്‘
ത പത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f ഗത ക
സ \ ന്ത

161

Larynx

സ5:തന്തുകള്

162

Latent Heat

ല :ത പ

163

Law of Conservation of ഊര്ത്‘സ രക്ഷണം (
Energy
: യമ
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Law of Conservation of ആക സ രക്ഷണം (
Momentum
: യമ
Leo
ചാര്ജ്ജുള്ള ങ്ങ

166

Lever

ഉകത്തി നെ സമയം ലക

167

170

Libra
light
Light Year
Lightening

തുല
പ്രക ശ
പ്രക ശ വര്ത്ഷ് പദം
മ ന്നല്

171

Lightening Conductor

മ ന്നല് രക്ഷ ചാര്ജ്ജുള്ള ലക
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Lightning Conductor

മ ന്നല് രക്ഷ ചാര്ജ്ജുള്ള ലക

173

Limit Of Audibility

ശ്രവണം (പര ധികം വര

174

Line of Flux

ക ന്ത ക ബ്ലകരഖ

175

Line of Vision

ദൃഷ്ട കരഖ

176

Liquid Pressure

ദ്ര വക മര്ത്z
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168
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അ: പദ ര്ത്ˆങ്ങള് കലര ത്തി നെ സമയം ശു\മ യ അര്ത്\ചാര്ജ്ജുള്ള ലക

ഒകര മ സ :മ്പറു വ ത സ്തീര്ണ്ണ ആറ്റമ ക :മ്പറുമുള്ള
ആറ്റങ്ങള ണം ( ഐകസ ബ് റുകള്
ഒകര മൂലകത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f വ ത സ്തീര്ണ്ണ മ സ :മ്പറുള്ള ആറ്റങ്ങള ണം (
ഐകസ കV പ്പും അഥവാ മഞ്ഞകള്
ഒരു ചാര്ജ്ജുള്ള ലകത്തി നെ സമയം ലൂസ്കെയില് V വൈവദYത പ്രവഹ കസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുന്നത സ്കെയില് f
ഫലമ യ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും എന്നാല്  മറ്റ് ഭാ ദ പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  കസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുന്ന ത പത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f അളവ
വൈവദYത പ്രവ ഹത വ്രതയുസ്കെയില് V വര്ത് ത്തി നെ സമയം നു ചാര്ജ്ജുള്ള ലകത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f
പ്രത കര ധികം വരത്തി നെ സമയം നു വൈവദYത പ്രവഹ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന സമയത്തി നെ സമയം സ്കെയില് fയു
ഗുണം (:ഫലത്തി നെ സമയം : തുല മ ണം ( .
വ ഴ്ന്ന മാസുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസമ യ സ മ മുള്ള ഗ്രഹങ്ങള്
വസ്തുവ : ചാര്ജ്ജുള്ളല: മൂല ലഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ഊര്ത്‘

മനുഷ് പദം : ല് ശബ്ദ ഉണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   കുന്നത ഇത സ്കെയില് : കമ്പ: മൂലമ ണം (
ഒരു യൂണം ( റ്റ മ സ പദ ര്ത്ˆ അവസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് പര വര്ത്ത്തി നെ സമയം:
:Vത്തുകമ്പ ള് സ5 കര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ത പ
ഊര്ത്‘സ്കെയില് ത്തി നെ സമയം : ര്ത്§ ക ക: :ശ പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ക ക: സ \ മല്ല .
ഊര്ത്‘ല ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniquകമ ഊര്ത്‘ :ഷ്ടകമ കൂV സ്കെയില് ത , ഒരു
രൂപത്തി നെ സമയം ലുള്ള ഊര്ത്‘ മസ്കെയില് റ്റ രു രൂപത്തി നെ സമയം കലക മ റ്റുവ ന്
മ ത്രകമ കഴ്ന്ന മാസുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാ യൂ.
ബ് ഹ ബ്ല പ്രകയ ഗ കസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുന്ന സ്കെയില് ല്ലങ്ക ല് ഒരു വ ഹത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f
ആസ്കെയില് ക ആക എകപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ഴു സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് രമ യ ര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel
ധികം വര ര എന്ന സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് ര ബ് ന്ദുവ സ്കെയില് : ആസ്പദമ ക യകഥഷ്ട
ത ര യുവ ന് കഴ്ന്ന മാസുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാ വും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസള്ള ഒരു ദൃDദണ്ഡ

സ്കെയില് കട്ട് സ്കെയ Vങ്ങസ്കെയില് ള ഇV മ ന്നല ല് : ന്നുണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   കുന്ന
: ശത്തി നെ സമയം സ്കെയില് :ത സ്കെയില് ര സ രക്ഷണം ( :ല്കുന്നത നുള്ള ഉപ യ
ഒര ള്ക 20സ്കെയില് ഹര്ത് സ നു 20,000 സ്കെയില് ഹര്ത്Vസ നു ഇVക
ആവൃത്തി നെ സമയം യുള്ള ശബ്ദ കകള്ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelവ ന് സ ധികം വര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel . ഇത ണം (
ശ്രവണം ( പര ധികം വര
.ഒരു ക ന്ത ക മണ്ഡലത്തി നെ സമയം ല് സ5തന്ത്രം y@മ യ ഉത്തി നെ സമയംരധ്രുവ
ചാര്ജ്ജുള്ളല ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന പ ത . (അദൃശ മ യ ക ന്ത ക മണ്ഡലസ്കെയില് ത്തി നെ സമയം
ക ന്ത ക ബ്ലകരഖ ഉപകയ ഗ ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s ചാര്ജ്ജുള്ള ത്ര കര ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s ര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നു)
മഴ്ന്ന മാസുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാവ ല്ല സ്കെയില് f കകന്ദ്രം കത്തി നെ സമയംയു : ര ക്ഷകക:യു ത§ ല്
കയ ജ്യം  പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന കരഖ
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177

Load

കര ധികം വര

178

Longitudinal Wave

അനുവൈദര്ത്ഘ തര ഗ

179

Loudness

ഉച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.sത

180

Lubricants

ക ഹകങ്ങള്

181
182

Magnet
Magnetic Field

ക ന്ത
ക ന്ത ക മണ്ഡല

183

Magnetic Flux

ക ന്ത ക ഫ്ലക

184

Magnetic Induction

ക ന്ത ക കപ്രരണം (

185
186

Magnetic Poles
Magnetism

ക ന്ത ക ധ്രുവങ്ങള്
ക ന്ത ക പ്രഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu വ

187

Magnification

ആവര്ത്\:

188
189

Mars
Mass

സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ള വ
പ ണ്ഡ

190

Mass Defect

മ സ D ഫക്ടിവിറ്റിent㤱P

191

198

Matter
Mechanical Advantage
Mechanical Waves
Medium
Melting
Melting Point
Mercury
Meteors

ദ്രവ
യന്ത്രം y@ ക ല ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu
യ ന്ത്രം y@ ക തര ഗങ്ങള്
മ \മ
ദ്രവ കരണം (
ദ്രവണം ( ങ്ക
ബധികം വരന്
ഉല്കകള്

199

Microscope

സൂക്ഷ്മദര്ത്ശ :

200

Milky Way
Mirror

ക്ഷ രപഥ
ദര്ത്പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ണം (
ദര്ത്പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ണം (സൂത്രവ ക
മ ശ്ര ത
ചാര്ജ്ജുള്ളല: ത്മകതയുള്ള
ദ്ര വകങ്ങള്

192
193
194
195
196
197

201

202 Mirror Formula
203

Mixture

204

Mobile Liquids

205

Moderator

കമ Dക•റ്റര്ത്

206

Momentum
Moon

ആക
ചാര്ജ്ജുള്ളന്ദ്രം ന്

207

ഇ ബക സ ര സ : 2

ഒരു ലഘുയന്ത്രം y@ത്തി നെ സമയം ല് കര ധികം വരവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസ യത്വും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസ തുല: പരസ്പര
തുല: സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ളയ്യുകമ്പ ള് അവ ത§ ലുള്ള അനുപ തസ്കെയില് ത്തി നെ സമയം
പ•യുന്ന കപര
മ \ മത്തി നെ സമയം സ്കെയില് ല കണം ( കകള് കമ്പ: സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ളയ്യുന്നത
തര ഗത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f സഞ്ച ര ദ ശക സമ ന്തര
ശബ്ദ ഒര ള ലുണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന കകള്വ അനുഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniquവത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f
അളവ ണം ( ഉച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.sത
ഖര വസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ്യ ലുള്ള രണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   പ്രതലങ്ങള് ത§ ലുള്ള ഘര്ത്ഷ് പദംണം (
കു•ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelവ ന് ഉപകയ ഗ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന പദ ര്ത്ˆങ്ങള്
ക ന്തത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f ശക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന  അനുഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniquവസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുന്ന കമഖല
ഒരു ക ന്ത ക മണ്ഡലത്തി നെ സമയം സ്കെയില് ല എല്ല ബ്ലകരഖകള്ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel കൂV
സ്കെയില് പ തുവ യ പ•യുന്ന കപര
ഒരു ക ന്തത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f സ : \ ത്തി നെ സമയം ല് ഒരു ക ന്ത ക വസ്തു
ക ന്തമ യ മ റുന്ന പ്രത ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu സ

പ്രത ബ് ബ്ത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f ഉയരവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസ വസ്തുവ സ്കെയില് f ഉയരവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസ ത§ ലുള്ള
അനുപ ത
വസ്തുവ ലVങ്ങ യ ര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ദ്രവ ത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f അളവ ണം ( മ സ
ഒരു : c യസ്സിലെ ആണവ സ്കെയില് ല കപ്ര കട്ട് സ്കെയ ണുകളുകVയു
: ക× ണുകളുകVയു ആസ്കെയില് ക മ സു : c യസ്സിലെ ആണവ സ്കെയില് f
യഥ ര്ത്ˆമ സു ത§ ലുള്ള വ ത സ

അടുത്തുള്ള വസ്തുകസ്കെയില് ള വലുത യ ക ണുന്നത നുള്ള
ഉപകരണം (
സ്കെയില് സwരയൂഥ ഉള്സ്കെയില് ക ള്ളൂന്ന ഗ ലക

ത ഴ്ന്ന മാസുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാന്ന വ സകക സ റ്റ യുള്ള ദ്ര വകങ്ങള് ( ഉദ : മസ്കെയില് mm
, സ്കെയില് പക× ള് )
: c യര്ത് • യ ക്ടിവിറ്റിent㤱P• ല് സ5തന്ത്രം y@മ കസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുന്ന
: ക× ണുകളുസ്കെയില് V കവഗത കു•ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelവ നുപകയ ഗ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന
പദ ര്ത്ˆങ്ങള്
മ സ കfയു പ്രകവഗത്തി നെ സമയം കfയു ഗുണം (:ഫല
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208

Mutual Induction

മ ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.sല് ഇന്Dക്ഷന്

സമ പസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ്ങ്ങള യ സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് ത സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ളയ്യുന്ന രണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   കമ്പ ച്ചുരുളുകള ല്
ഒന്ന സ്കെയില് ല വൈവദYത പ്രവ ഹത വ്രതക മ റ്റമുണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   കുകമ്പ ള്
അത നു ചുറ്റുമുള്ള ക ന്ത ക മണ്ഡലത്തി നെ സമയം ല്
വ ത യ :മുണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   കുകയു ഇത സ്കെയില് f ഫലമ യ രണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   മസ്കെയില് ത്തി നെ സമയം
ചുറ്റ ല് ഒരു ഇ എ എഫ കപ്രര തമ കസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുകയു സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ളയ്യുന്ന
പ്രക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതു യയ ണം ( മ ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.sല് ഇന്Dക്ഷന്

209

Myopia

ഹ്രസ5ദൃഷ്ട

ചാര്ജ്ജുള്ള ല ആളുകള്ക അടുത്തുള്ള വസ്തുകള് ക ണം ( . എന്ന ല്
അകസ്കെയില് ലയുള്ളവ വ ക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മ യ ക ണുവ ന് കഴ്ന്ന മാസുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാ യ ല്ല .
ഇത ണം ( ഹ്രസ5ദൃഷ്ട

210

Natural Gas
Natural Magnets

പ്രകൃത വ തക
സ5 ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu വ ക ക ന്തങ്ങള്

211

212

213
214
215
216
217
218

219

220

221

222
223
224
225

226

227

ഒരു മൂലകത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f : ക× ണ് കപ്ര കട്ട് സ്കെയ ണ് അനുപ ത ഒരു
: ശ്ചിതമാസ് വാതകത്തിന്റെ മര്ദ്ദം അതിന്റെ ത പര ധികം വര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelള്ള ല് അല്ല സ്കെയില് ത വരുകമ്പ ള് അത സ്കെയില് f
സ5 ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu വ ക ക•D കയ
Natural Radio Activity
: c യസ്സിലെ ആണവ സ5യ ഊര്ത്‘ ഉല്സര്ത്‘ ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s
ആക്ടിവിറ്റിent㤱P വ റ്റ
പു:ര്ത്ക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതുമ കരണം ( :Vത്തുന്ന കശ ഷ് പദംണം ( പ്രവര്ത്ത്തി നെ സമയം:മ ണം (
സ5 ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu വ ക ക•D കയ ആക്ടിവിറ്റിent㤱P വ റ്റ
: യര്ത്കപ യ f കലക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelള്ള വ ക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മ യ ക ഴ്ചക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelള്ള ഏറ്റവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസ കു•ഞ്ഞ ദൂരമ ണം ( ത .
Near Point
ദൂര
( 25സ്കെയില് സ മ )
: കVബ് ന്ദു
Near Point
Neptune
സ്കെയില് :പറ്റൂണ്
Neutral Equilibrium
ഉദ സ : തുല:: ല
കഗ ള യ ദര്ത്പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ണം (ത്തി നെ സമയം ല് : ന്ന വസ്തുവ കലക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel
New Cartesian Sign
: ക ര്ത്ട്ട് സ്കെയ ഷ് പദം ന് ചാര്ജ്ജുള്ള ഹ്നര ത കഫ കസ്സിലെ ആണവ കലക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel പ്രത ബ് ബ്ത്തി നെ സമയം കലക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel അളക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന
Convention
ദൂരത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f ചാര്ജ്ജുള്ള ഹ്ന : ര്ത്mയ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ര ത
Newtons Colour Disc
: ട്ട് സ്കെയസ്കെയില് f വര്ത്m പമ്പര
അസന്തുല തമ യ ബ് ഹ ബ്ല പ്രകയ ഗ ക
Newtons First Law of : ട്ട് സ്കെയസ്കെയില് f ഒന്ന ചാര്ജ്ജുള്ളല: സ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുന്നതുവസ്കെയില് ര ഏസ്കെയില് ത രു വസ്തുവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസ അത സ്കെയില് f : ശ്ചിതമാസ് വാതകത്തിന്റെ മര്ദ്ദം അതിന്റെല
Motion
: യമ
വസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ്യ കല ക:ര്ത്കരഖയ ലൂസ്കെയില് V യുള്ള സമ : ചാര്ജ്ജുള്ളല:ത്തി നെ സമയം
കല തുVരുന്നത ണം (
പ്രപഞ്ചത്തി നെ സമയം ലുള്ള എല്ല വസ്തുകളു പരസ്പര
ആകര്ത്ഷ് പദം ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നു.അവ ത§ ലുള്ള ആകര്ത്ഷ് പദംണം ( ബ്ല
Newtons Law of
: ട്ട് സ്കെയസ്കെയില് f സ ര്ത്വ ക
അവയുസ്കെയില് V മ സുകളുസ്കെയില് V ഗുണം (:ഫലത്തി നെ സമയം : ക:ര്ത്
Universal Gravitation
ഗുരുത5 കര്ത്ഷ് പദംണം ( : യമ
അനുപ തത്തി നെ സമയം ലു അവ ത§ ലുള്ള അകലങ്ങളുസ്കെയില് V
വര്ത് ത്തി നെ സമയം : വ പര ത അനുപ തത്തി നെ സമയം ലുമ യ ര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel
ഒരു വസ്തുവ നുണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   കുന്ന ആക വ ത യ :ത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f : രക
Newtons Second Law of : ട്ട് സ്കെയസ്കെയില് f രണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   ചാര്ജ്ജുള്ളല: അത ല് പ്രകയ ഗ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന അസന്തുല ത ബ് ഹ ബ്ലത്തി നെ സമയം :
Motion
: യമ
ക:ര്ത് അനുപ തത്തി നെ സമയം ലു ആക വ ത സ സ ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniquവ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നത
ബ്ലത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f ദ ശയ ലുമ യ ര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel
Newtons Third Law of : ട്ട് സ്കെയസ്കെയില് f മൂന്ന ചാര്ജ്ജുള്ളല: ഏസ്കെയില് ത രു പ്രവര്ത്ത്തി നെ സമയം:ത്തി നെ സമയം നു തുല വും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസ വ പര തവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസമ യ ഒരു
Motion
: യമ
പ്രത പ്രവര്ത്ത്തി നെ സമയം: ഉണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   യ ര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel
Non Uniform Speed
അസമകവഗത
പ്രക ശ പത ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ബ് ന്ദുവ കലക പ്രത പത:തലത്തി നെ സമയം :
Normal
ല ബ്
ല ബ്മ യ വരക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന കരഖ
North Pole
ഉത്തി നെ സമയംര ധ്രുവ
ത രതകമ : ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ര കൂV യ ഒര റ്റത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f : c യസ്സിലെ ആണവ കലക
മത യ യ ഊര്ത്‘മുള്ള കണം ( പ യ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelകമ്പ ള് : c യസ്സിലെ ആണവ
Nuclear Fission
:Yc യര്ത് വ ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniquജ്യം :
വ ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniquജ്യം  കസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുകയു ഊര്ത്‘ സ5തന്ത്രം y@മ കുകയു
സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ള’സ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുന്ന പ്രവര്ത്ത്തി നെ സമയം:
Nuclear Force
അണുകകന്ദ്രം  ബ്ല
അണുകകന്ദ്രം  കണം (ങ്ങള് ത§ ലുള്ള ആകര്ത്ഷ് പദംണം ( ബ്ല
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228

Nuclear Fusion

: c യര്ത് ഫ ഷ് പദംന്

229

Nuclear Reactor

: c യര്ത് • യ ക്ടിവിറ്റിent㤱Pര്ത്

230

Nucleons

അണുകകന്ദ്രം  കണം (ങ്ങള്

231

Ohms Law

ഓ : യമ

232

Opaque Objects
Optic Centre
Optical Density
Optical Illusions

അത ര വസ്തുകള്
പ്രക ശ ക കകന്ദ്രം 
പ്രക ശ ക സ ന്ദ്രം ത
മ യ ദൃശ ങ്ങള്

233
234
235
236

Orbital Velocity

ഓര്ത്ബ് റ്റല് പ്രകവഗ

237

Organic Chemistry

ക ര്ത്ബ്ണം ( ക രസതത്ര

238

Oscillation

കദ ല:

239

Period

പ ര യD

240

Period of a Satellite

പര ക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതുമണം (ക ല

241

Permeability

സ്കെയില് പര്ത്മ യബ് ല റ്റ

242

Persistence of vision

വ ക്ഷണം (സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് രത

243

Pharmaceutical Chemistry ഔഷ് പദംധികം വര രസത്രന്ത്രം y@

244

Phases of Moon

ചാര്ജ്ജുള്ളന്ദ്രം സ്കെയില് f വൃ\ ക്ഷയങ്ങള്

245

Photosphere

പ്രഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu മണ്ഡല

246

Physical Chemisrty

സ്കെയില് ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ത ക രസതത്ര

247

Pitch

ശ്രുത

248

Polar Satellite

കപ ള ര്ത് ഉപഗ്രഹങ്ങള്

249
250

Pole
Pole Star

കപ ള്
ധ്രുവ :ക്ഷത്ര

251

Polymer Chemistry

കപ ള മര്ത് രസതന്ത്രം y@

252

Position Time Graph

253

Potential Difference

സമയ സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് : ഗ്ര ഫ
സ്കെയില് പ സ്കെയില് ട്ട് സ്കെയന്ഷ് പദം ല്
വത സ

254

Potential Energy

സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് ത കക ര്ത്‘

ഇ ബക സ ര സ : 2

മ സ കു•ഞ്ഞ : c യസ്സുകസ്കെയില് ള സ കയ ജ്യം  പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s മ സ കൂV യ
: c യസ്സുകള ക മ റ്റുന്ന പ്രവര്ത്ത്തി നെ സമയം:
: യന്ത്രം y@ ത : c യര്ത് ഫ ഷ് പദംന്മൂല സ5തന്ത്രം y@മ കുന്ന
ആണം (കവ ര്ത്‘ ഉപകയ ഗ പ്രദമ കുന്ന സ വ ധികം വര :
ത പ: ല സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് രസ്കെയില് മങ്ക ല് ഒരു ചാര്ജ്ജുള്ള ലകത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f അഗ്രങ്ങള്
ത§ ലുള്ള സ്കെയില് പ സ്കെയില് ട്ട് സ്കെയന്ഷ് പദം ല് വ ത സവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസ അത ലൂസ്കെയില് Vയുള്ള
ക• ത§ ലുള്ള അനുപ ത സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് രമ യ ര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel . ഇത ണം (
ഓ : യമ
പ്രക ശ കVത്തി നെ സമയം വ V ത്തി നെ സമയം വസ്തുകള്
സ്കെയില് ലന്സ സ്കെയില് f മ\ ബ് ന്ദുവ ണം ( ത

പര ക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതുമണം (പഥത്തി നെ സമയം ല്ÉV ചാര്ജ്ജുള്ളല ച്ചുസ്കെയില് ക ണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   ര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ഒരു
ഉപഗ്രഹത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f പ്രകവഗത്തി നെ സമയം സ്കെയില് : ഓര്ത്ബ് റ്റല് പ്രകവഗ എന്നു
പ•യുന്നു.
ക ര്ത്ബ്ണ് സ യുക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ങ്ങസ്കെയില് ളക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel• ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ കും  ്ന രേഖ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ശ സ്ത്രശ ഖ
ഒരു : ശ്ചിതമാസ് വാതകത്തിന്റെ മര്ദ്ദം അതിന്റെ ത ബ് ന്ദുവ സ്കെയില് : ആസ്പദമ ക സ്കെയില് പന്æലത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f
മുകന്ന ട്ടു പ കന്ന ട്ടുമുള്ള ചാര്ജ്ജുള്ളല:
ഒരു കദ ല:ത്തി നെ സമയം : വശ മ യ സമയ
ഭൂമ സ്കെയില് യ ഒരു പ്ര വശ ചുറ്റുന്നത : ഒരു
ഉപഗ്രഹത്തി നെ സമയം നുകവണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   വരുന്ന ക ല
ഒരു ക ന്ത ക വസ്തുവ : ക ന്ത ക ഫ്ലക സ്കെയില് : ഉള്ള കലക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel
വ പ പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelവ നുള്ള കശഷ് പദം
മനുഷ് പദം ന് ഒരു ദൃശ കണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   ല് അത 1 /16 സ്കെയില് സകന്D
സമയകത്തി നെ സമയംക കm സ്കെയില് f സ്കെയില് •റ്റ :യ ല് തങ്ങ : ല്ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel . ഈ
പ്രത ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu സമ ണം ( വ ക്ഷണം (സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് രത
ഔഷ് പദംധികം വരങ്ങള് : ര്ത്§ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നത സ്കെയില് :ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel• ച്ചു ശര രത്തി നെ സമയം ലുള്ള
അവയുസ്കെയില് V പ്രവര്ത്ത്തി നെ സമയം:ങ്ങസ്കെയില് ളക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel• ച്ചു ഇത ല്
പ്രത പ ദ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നു.
സൂര സ്കെയില് f പു•സ്കെയില് ത്തി നെ സമയം പ ള
ര സപ്രവര്ത്ത്തി നെ സമയംങ്ങസ്കെയില് ള സ ബ്ന്ധ ച്ചുള്ള : യമങ്ങസ്കെയില് ളക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel• ച്ചു
സ \ ന്തങ്ങസ്കെയില് ളക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel• ച്ചു ര സമ റ്റകത്തി നെ സമയം V ബ്ന്ധസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ട്ട് സ്കെയ
ഊര്ത്‘ പര വര്ത്ത്തി നെ സമയം:ങ്ങസ്കെയില് ളക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel• പ്രത പ ദ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നു
സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ളവ യ ലുണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   കുന്ന ശബ്ദ കൂര്ത്§തസ്കെയില് യ ശ്രുത എന്നു
പ•യുന്നു
ഭൂമ യുസ്കെയില് V ഉത്തി നെ സമയംര ദക്ഷ ണം (ധ്രുവങ്ങള്ക മുകള ലൂസ്കെയില് V 200
ക കല മ റ്റര്ത് മുതല് 1000 ക കല മ റ്റര്ത് വസ്കെയില് ര ഉയരത്തി നെ സമയം ലുള്ള
ഭ്രമണം (പഥത്തി നെ സമയം ല് ഭൂമ സ്കെയില് യ ചുറ്റുന്നവ
ദര്ത്പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ണം (ത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f പ്രത ഫല:തലത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f മ\ ബ് ന്ദു
വൈ:കല ണ് , സ്കെയില് V• ല ന് തുVങ്ങ യ കൃത്ര മ: രുകള് ,
പ്ല സ്റ്റ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelകള് എന്ന വസ്കെയില് യക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel• ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s ഇത ല് പ്രത പ ദ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നു .

വസ്തുവ : സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് : മൂലവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസ സസ്കെയില് ×യ ന് മൂലവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസ ലഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന
ഊര്ത്‘
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സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ളയ്ത് തരംഗദൈര്ഘ്യം കൂടിയ പ്രകാശമാക്കി മാറ് പ്രവൃത്തി നെ സമയം സ്കെയില് യ സമയ സ്കെയില് ക ണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   ഹര ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s ല് പവര്ത്
ലഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നു
കm സ്കെയില് f : യര്ത് കപ യf കലക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelള്ള ദൂര പ്ര യ
കൂടുന്നത :നുസര ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s കൂV വരുന്നു.
യൂണം ( റ്റ വ സ്തീര്ണ്ണ ര്ത്mത്തി നെ സമയം ല് ല ബ്മ യ അനുഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniquവസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുന്ന
ബ്ലമ ണം ( ത
പച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s , ചുവപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  , : ല

255

Power

256

Presbyopia

257

Pressure

മര്ത്z

258
260

Primary Colours
Principle
Principle axis

പ്ര ധികം വരമ ക വര്ത്mങ്ങള്
തത്തി നെ സമയം5
മുഖ അക്ഷ

261

Principle axis of a Lens സ്കെയില് ലന്സ സ്കെയില് f മുഖ അക്ഷ വക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതുത കകന്ദ്രം ങ്ങസ്കെയില് ള ത§ ല് കയ ജ്യം  പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന കരഖ

259

262
263
264
265
266

Principle of Method of
Mixtures
Proportional
Pulley
Quantity
Quantity of Heat

പവര്ത്
സ്കെയില് വസ്കെയില് ള്ളഴുത്തി നെ സമയം

അനുപ തത്തി നെ സമയം ല്
കപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം 
അളവ
ത പപര മ ണം (

Radial Acceleration

268

Radio Active Radiations

269

Radius

ക•D കയ ആക്ടിവിറ്റിent㤱P വ
വ ക രണം (ങ്ങള്
ആര

270

Radius of Curvature

വക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതുത ആര

271

മഴ്ന്ന മാസുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാവ ല്ല
: ചാര്ജ്ജുള്ളമര്ത്z മണ്ഡല

276

Rainbow
Rarefaction
Rate of Change of
Momentum
Reaction
Real
Reciprocal

277

Rectification

സ്കെയില് •ക്ടിവിറ്റിent㤱P ഫ കകഷ് പദംന്

278

Reflection

പ്രത പത:

279

Refracted Ray

അപവര്ത്ത്തി നെ സമയം:കക ണ്

280

Refraction

അപവര്ത്ത്തി നെ സമയം:

273
274
275

വക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതുത കകന്ദ്രം വും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസ കപ ളു ത§ ല് ബ്ന്ധ പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന കരഖ

മ ശ്രണം (തത്തി നെ സമയം5

267

272

ഇ ബക സ ര സ : 2

അ:5 രത5രണം (

വര്ത്ത്തുള പ തയ ല് സഞ്ചര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന വസ്തുവ സ്കെയില് f
ത5രണം (ത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f ദ ശ വൃത്തി നെ സമയംത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f ആരത്തി നെ സമയം ല്ÉV
അത സ്കെയില് f കകന്ദ്രം ത്തി നെ സമയം കലക ണം ( . അത : ല് ഇത സ്കെയില് :
അ:5 ര ത5രണം ( എന്നു പ•യുന്നു.

ദര്ത്പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ണം ( ഏത കഗ ളത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ഗമ കണം ( ആ
കഗ ളത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f ആര
മര്ത്z കു•ഞ്ഞ മണ്ഡല

ആക വ ത യ : : രക ആക വ ത സസ്കെയില് ത്തി നെ സമയം സമയ സ്കെയില് ക ണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   ഹര ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s ല് ക ട്ടുന്നത
പ്രത പ്രവര്ത്ത്തി നെ സമയം:
യഥ ര്ത്ˆ
വYല്ക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതുമ

281

Regelation

പു:ര്ത്ഹ മ യ:

282

Relative Humidity

ആകപക്ഷ ക ആര്ത്ദ്രത

283

Relative Velocity

ആകപക്ഷ ക പ്രകവഗ

എ സ വൈവദYത സ്കെയില് യ ഒകര ദ ശയ ല ക മ റ്റുന്ന
പ്രവര്ത്ത്തി നെ സമയം:
പത:ബ് ന്ദുവ സ്കെയില് ല ല ബ്ത്തി നെ സമയം നു അപവര്ത്ത്തി നെ സമയം:
ക രണം (ത്തി നെ സമയം നു ഇVക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelള്ള കക ണ്
മര്ത്z കൂടുകമ്പ ള് ഐസ സ്കെയില് f ദ്രവണം ( ങ്ക കു•യുകയു
അത സ്കെയില് f ഫലമ യ ഐസ ഉരുകുകയു സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ളയ്യുന്നു. മര്ത്z
: ങ്ങുകമ്പ ള് ഉരുക യ ഐസ ഘ: ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniquവ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നു. ഇത ണം (
പു:ര്ത്ഹ മ യ:
അന്തര ക്ഷത്തി നെ സമയം സ്കെയില് ല ഒരു മ റ്റര്ത് ക ബ് വ പ്തത്തി നെ സമയം ലുള്ള
ജ്യം ലബ് ഷ്പംകൊണ്ട്  പൂരിത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f മ സു അകത വ പ്ത പൂര തമ ക ന്
കവണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   ജ്യം ലബ് ഷ്പംകൊണ്ട്  പൂരിത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f മ സു ത§ ലുള്ള
അനുപ തസ ഖ
ഒരു വസ്റ്റുവ സ്കെയില് f പ്രകവഗ അത : ര ക്ഷ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ആള സ്കെയില് f
അവസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ്സ്കെയില് യ ആശ്രയ ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s ര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നു
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285

Research
Resistance

286

Resistance in Parallel

287

Resistance in Series

284

ഗകവഷ് പദംണം (
പ്രത കര ധികം വര
പ്രത കര ധികം വരകങ്ങള്
സമ ന്തര ര ത യ ല്
പ്രത കര ധികം വരകങ്ങള്
കശ്രണം ( ര ത യ ല്

288

Resistor

പ്രത കര ധികം വരക

289

Resonance

അനു: ദ

290

Retardation

മന് കരണം (

291

Reverse Biasing

• കവഴ്ന്ന മാസുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാസ ബ്യസ ഗ

292

Right Hand Rule

വലതുവൈക : യമ

293

Rotational Motion

ചാര്ജ്ജുള്ളക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതുഗത

294

300

Safety Fuse
Safety Fuse
Sagittarius
Satellite
Saturn
Scalar Quantities
Scale

301

Scattering of light

302

Scorpius

സുരക്ഷ ഫYസ
അപ യരഹ ത ഫYസ
ധികം വരനു
ഉപഗ്രഹ
ശ:
അദ ശ അളവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസകള്
കത ത
പ്രക ശത്തി നെ സമയം സ്കെയില് :
വ സരണം (
വൃശ്ചിതമാസ് വാതകത്തിന്റെ മര്ദ്ദം അതിന്റെ ക

303

Secondary Colours

ദ5 ത യ വര്ത്mങ്ങള്

304

Self Induction

305

Semi Conductors

306

Simple Machine
Simple Pendulum

295
296
297
298
299

307

ഇ ബക സ ര സ : 2

സര്ത്ക ട്ട് സ്കെയ സ്കെയില് ല വൈവദYതപ്രവ ഹ : യന്ത്രം y@ ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s ഓകര
ഘVകത്തി നെ സമയം നു ആവശ മ യ സ്കെയില് പ സ്കെയില് ട്ട് സ്കെയന്ഷ് പദം ല് വ ത സ
പ്രദ : സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ളയ്യുന്ന ഘVക
പ്രകണം ( ദ ത കമ്പ:ത്തി നെ സമയം : വ കധികം വരയമ കുന്ന വസ്തുവ സ്കെയില് f
സ5 ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu വ ക ആവൃത്തി നെ സമയം യു കപരണം ( സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ളയ്യുന്ന വസ്തുവ സ്കെയില് f
സ5 ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu വ ക ആവൃത്തി നെ സമയം യു തുല മ യ ല് പ്രകണം ( ദ ത
കമ്പ:ത്തി നെ സമയം : വ കധികം വരയമ കുന്ന വസ്തു കൂടുതല് ആയത യ ല്
കമ്പ: സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ളയ്യു . ഈ സന്ര്ത്ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniquത്തി നെ സമയം ല് രണ്ടു വസ്തുകളു
അനു: ദത്തി നെ സമയം ല സ്കെയില് ണം (ന്ന പ•യുന്നു.
ത5രണം ( കു•ഞ്ഞുവരുകമ്പ ള് മന് കരണം ( സ ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniquവ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നു
ഒരു Dകയ D സ്കെയില് f സ്കെയില് :ഗറ്റ വ ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ഗ സ്കെയില് സല്ല സ്കെയില് f കപ സറ്റ വ
ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ഗത്തി നെ സമയം ക: ടു കപ സറ്റ വ ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ഗ സ്കെയില് :ഗറ്റ വ
ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ഗത്തി നെ സമയം ക: ടു ബ്ന്ധ പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s വൈവദYതപ്രവ ഹ
സ \ മ ക ത്തി നെ സമയം ര ത
വലതു വൈകയുസ്കെയില് V തള്ളവ രല് വൈവദYത പ്രവ ഹ ദ ശ
സൂചാര്ജ്ജുള്ള പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel വ ധികം വര ഋജു ചാര്ജ്ജുള്ള ലകസ്കെയില് ത്തി നെ സമയം പ V ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നു എന്നു
സങ്കല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും എന്നാല്  മറ്റ് ഭാ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelക.മറ്റ വ രലുകളുസ്കെയില് V അറ്റ സൂചാര്ജ്ജുള്ള പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന
ദ ശയ യ ര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel ക ന്ത ക മണ്ഡലത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f ദ ശ . ഇത ണം (
വലതുവൈക : യമ
ഒരു വസ്തു ചാര്ജ്ജുള്ളല ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelകമ്പ ള് അത സ്കെയില് f ഓകര ബ് ന്ദുവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസ
വരക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന വൃത്തി നെ സമയംങ്ങളുസ്കെയില് V കകന്ദ്രം ങ്ങള് ഒകര
കരഖയ ല സ്കെയില് ണം (ങ്ക ല് അത്തി നെ സമയംര ചാര്ജ്ജുള്ളല:മ ണം ( ചാര്ജ്ജുള്ളക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതുഗത

പര ണം ( മ മ ത്ര പ്രസ്തീര്ണ്ണ വ കകണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   അളവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസകള്

രണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   പ്ര ഥമ ക വര്ത്mങ്ങള് കൂട്ട് സ്കെയ കച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.sര്ത്ത്തുണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   കുന്ന
വര്ത്mങ്ങള്
ഒരു ചാര്ജ്ജുള്ള ലകച്ചുരുള ലൂസ്കെയില് Vയുള്ള വൈവദYത പ്രവ ഹത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f
വ ത യ : സ്കെയില് ക ണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   ക ന്ത ക ഫ്ലക ല് വ ത യ : ഉണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   യ
സ്കെയില് സല്ഫ ഇന്Dക്ഷന്
അകത ചാര്ജ്ജുള്ള ലകത്തി നെ സമയം ല്തസ്കെയില് ന്ന ഒരു കപ്രര ത ഇ എ എഫ
ഉണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   കുന്ന പ്രത ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu സമ ണം ( സ്കെയില് സല്ഫ ഇന്Dക്ഷന്
വൈവദYത സ്കെയില് യ ക:ര യകത ത ല് മ ത്ര കVത്തി നെ സമയം വ ടുന്ന
അര്ത്\ചാര്ജ്ജുള്ള ലകങ്ങള്
പദ ര്ത്ˆങ്ങള്
ലഘുയന്ത്രം y@
സ മ്പ ള് സ്കെയില് പന്æല
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308

Snell’s Law

സ്കെയില്  ല്സ : യമ

309

Soft Iron

പച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s രുമ്പ

310

Solar prominence

311

Solar System
Solar Wind

സ്കെയില് സwരവ ത

313

Solenoid

കസ ള ക: യ്ഡ് eD

314

317

Sound
Sound Pollution
Source
South Pole

318

Space Exploration

ശബ്ദ
ശബ്ദമല : കരണം (
കá തസ്സിലെ ആണവ
ദക്ഷ ണം (ധ്രുവ
ബ്ഹ ര ക ശ
പര കവഷ് പദംണം (

319

Specific Heat Capacity

316

320

321

322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

332

333

ഒരു മ \ മത്തി നെ സമയം ല്: ന്ന മസ്കെയില് റ്റ രു മ \ മത്തി നെ സമയം കലക
പ്രക ശരശ്മികള്  സഞ്ചര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelകമ്പ ള് രണ്ടു മ \ മങ്ങസ്കെയില് ള
സ ബ്ന്ധ ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s Vകത്തി നെ സമയം ള വൈസന് ഐ / വൈസന് ആര്ത് ഒരു
സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് രസ ഖ യ യ ര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel .ഇത സ്കെയില് : സ്കെയില്  ല്സ : യമ എന്നു
പ•യുന്നു.
കലര്ത്പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ല്ല ത്തി നെ സമയം ഇരുമ്പ
സ്കെയില് സwരപ്രതലത്തി നെ സമയം സ്കെയില് ല ആര്ത്ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s രൂപത്തി നെ സമയം ല്
ഉയര്ത്ന്നുസ്കെയില് പ ങ്ങുന്ന ജ്യം 5 ലകള്

സ്കെയില് സwരയൂഥ

312

315

ഇ ബക സ ര സ : 2

സ്കെയില് സwരപ്രതലത്തി നെ സമയം ല് : ന്ന പു•കത്തി നെ സമയംക വൈഹഡ്രജ്യം കfയു
ഹ ല യത്തി നെ സമയം കfയു അണുകകന്ദ്രം ങ്ങളുസ്കെയില് V വന്പ്രവ ഹ
സ ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniquവ ച്ചുസ്കെയില് ക ണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   ര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നത സ്കെയില് : പ•യുന്ന കപര
സര്ത്പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ള കൃത യ ല് ചുറ്റ സ്കെയില് യടുത്തി നെ സമയം വൈവദYത വ ഹ യ യ
കമ്പ ച്ചുരുള സ്കെയില് : കസ ള ക: യ്ഡ് eD എന്നു പ•യുന്നു.

ഒരു ക കല ഗ്ര പദ ര്ത്ˆത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f ത പ: ല ഒരു D ഗ്ര
സ്കെയില് സല്ഷ് പദം സ അഥവ ഒരു സ്കെയില് കല്വ ന്
ഉയര്ത്ത്തുന്നത : വശ മ യ ത പത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f അളവ
ഒരു ക കല ഗ്ര ഖര വസ്തു അത സ്കെയില് f ദ്രവണം ( ങ്കത്തി നെ സമയം ല് സ്കെയില് വച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s
Specific Latent Heat of
, ത പ: ലയ ല് വ ത സമ ല്ല സ്കെയില് ത പൂര്ത്mമ യു
ദ്രവ കരണം ( ല :ത പ
Fusion
ദ്ര വകമ യ മ റുവ ന് സ5 കര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ത പസ്കെയില് ത്തി നെ സമയം അത സ്കെയില് :
ദ്രവ കരണം (ല :ത പ എന്നു പ•യൂന്നു
ഒരു ക കല ഗ്ര ദ്ര വക അത സ്കെയില് f ത ള: ലയ ല് സ്കെയില് വച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s
Specific Latent Heat of
ബ് ഷ്പംകൊണ്ട്  പൂരി കരണം ( ല :ത പ ത പ: ലയ ല് മ റ്റമ ല്ല സ്കെയില് ത പൂര്ത്mമ യു വ തകമ യ
Vaporisation
മ റുവ ന് സ5 കര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ത പസ്കെയില് ത്തി നെ സമയം പ•യുന്ന കപര
സഞ്ചര ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s ദൂരത്തി നെ സമയം സ്കെയില് : സമയ സ്കെയില് ക ണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   ഹര ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s ല് കവഗത
Speed
കവഗത
ലഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel
Speed Limit
കവഗപര ധികം വര
Spherical Mirrors
കഗ ള യ ദര്ത്പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ണം (ങ്ങള്
Spin Motion
ഭ്രമണം (ചാര്ജ്ജുള്ളല:
Stable Equilibrium
സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് ര തുല:: ല
Star Chart
:ക്ഷത്രച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s ര്ത്ട്ട് സ്കെയ
Static Electricity
സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് ത വൈവദYത
ഇരുമ്പു ക ര്ത്ബ്ണു ചാര്ജ്ജുള്ള ലകപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ള് സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ള• യ കത ത ല്
Steel
ഉരുക
മറ്റുകല ഹങ്ങളു അVങ്ങ യ കല ഹസങ്കര
സ്കെയില് സ്റ്റപ സ്കെയില് Dwണ്
ഒരു എ സ യുസ്കെയില് V കവ ള്കട്ട് സ്കെയജ്യം  കു•ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നത നുള്ള
Step Down Transformer
× ന്സകഫ മര്ത്
ഉപകരണം (
സ്കെയില് സ്റ്റപ അപ
ഒരു എ സ യുസ്കെയില് V കവ ള്കട്ട് സ്കെയജ്യം  ഉയര്ത്ത്തുന്നത നുള്ള
Step Up Transformer
× ന്സകഫ മര്ത്
ഉപകരണം (
ഘര്ത്ഷ് പദംണം ( കു•ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelവ ന് കവണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   വസ്തുകളുസ്കെയില് V മ\ ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ഗ
Streamlining
ധികം വര ര കരഖ തമ കല്
വm കൂV യു മുന്നറ്റവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസ പ ന്നറ്റവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസ വm കു•ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന
ആകൃത യ ല ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ര ത
ഒരു ഖരവസ്തു ചൂV കുകമ്പ ള് അത ക:ര ട്ട് സ്കെയ
Sublimation
ഉതപത:
വ തക വസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ്യ കലക മ റുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതു യ
വ ശ ഷ്ടത പധികം വര ര ത
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334

Sun

സൂര ന്

335

Sun Spots

സ്കെയില് സwരകളങ്കങ്ങള്

336

Supersonic

സൂപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ര്ത്കസ ണം ( ക

337

Surface Tension

പ്രതലബ്ല

338

342

Susceptible
Suspension
Tangent
Taurus
Telecommunication

വശഗ
പ്ലവ
സ്പര്ത്ശകരഖ
ഇVവ
വ ര്ത്ത്തി നെ സമയം വ : മയ

343

telescope

ദൂരദര്ത്ശ :

344

Temperature

ത പ: ല , ഊഷ് വ

345
346

Temporary Magnet
Terrestrial Planets

347

Theory of Relativity

ത ല്ക ല ക ക ന്ത
സ്കെയില് ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniquwമഗ്രഹങ്ങള്
ആകപക്ഷ കത
സ \ ന്ത

348

Thrust

വ പക മര്ത്z

349

Timbre

ഗുണം (

339
340
341

350

Total Internal Reflection

പൂര്ത്m ആന്തര
പ്രത പത:

351

Transformer

× ന്സ കഫ മര്ത്

352

Transparent Objects

സുത ര വസ്തുകള്

353

Transverse Wave

അനുപ്രസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ്തര ഗ

354

Treble

സ്കെയില് ×ബ് ള്

355

Trough
Ultrasonic Sound

356
357
358
359
360
361
362
363
364

ഇ ബക സ ര സ : 2

പ്രഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu മണ്ഡലത്തി നെ സമയം ല് ക ണം (സ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുന്ന ത പ: ല കു•ഞ്ഞ
ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ഗങ്ങള്
ശബ്ദത്തി നെ സമയം ക:ക ള് കവഗതയ ല് സഞ്ചര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന വസ്തുകള്
ദ്ര വകത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f സ5തന്ത്രം y@പ്രതലത്തി നെ സമയം ല് പ്രതലവ സ്തീര്ണ്ണ ര്ത്m
കു•ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelവ ന് ശ്രമ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ഒരു ബ്ല പ്രതലത്തി നെ സമയം :
സമ ന്തരമ യ പ്രവര്ത്ത്തി നെ സമയം ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നു. ഇത ണം ( പ്രതല ബ്ല

അകസ്കെയില് ലയുള്ള വസ്തുകസ്കെയില് ള അടുത്തി നെ സമയം യ ക ണുന്നത നുള്ള
ഉപകരണം (
ഒരു പദ ര്ത്ˆത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f ത• ത്രകളുസ്കെയില് V ശര ശര
ഗത കക ര്ത്‘ത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f അളവ
ഭൂമ യുമ യ സ മ മുള്ള ഗ്രഹങ്ങള്
ഒരു പ്രതലത്തി നെ സമയം ല് അനുഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniquവസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ടുന്ന ആസ്കെയില് ക ല ബ്ബ്ല
മ ണം ( ത
പ്രക ശ ക സ ന്ദ്രം ത കൂV യത ല് : ന്നു കു•ഞ്ഞത കലക
ക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതു ട്ട് സ്കെയ കല് കക ണം (ളവ ലു കൂV യ കക ണം ( ല് പ്രക ശ
പത ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s ല് അത : അപവര്ത്ത്തി നെ സമയം: സ ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniquവ ക സ്കെയില് ത അകത
മ \ മത്തി നെ സമയം കലക പ്രത പത ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel . ഇത ണം ( പൂര്ത്m ആന്തര
പ്രത പത:
ഒരു എ സ യുസ്കെയില് V കവ ള്കട്ട് സ്കെയജ്യം  വ ത സസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുത്തുന്നത നുള്ള
ഉപകരണം (
പ്രക ശ കVത്തി നെ സമയം വ ടുന്ന വസ്തുകള്
മ \ മത്തി നെ സമയം സ്കെയില് ല കണം ( കകള് കമ്പ: സ്കെയില് ചാര്ജ്ജുള്ളയ്യുന്നത
തര ഗത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f സഞ്ച ര ദ ശക ല ബ്
ഉയര്ത്ന്ന ശ്രുത യ ലുള്ള ശബ്ദതര ഗങ്ങളുസ്കെയില് V കൂട്ട് സ്കെയമ ണം (
സ്കെയില് ×ബ് ള്

ഗര്ത്ത്തി നെ സമയം
അള്× കസ ണം ( ക ശബ്ദ 20 ക കല സ്കെയില് ഹര്ത്ട്ട് സ്കെയസ ആവൃത്തി നെ സമയം ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel മുകള ലുള്ള ശബ്ദ
സൂര പ്രക ശത്തി നെ സമയം സ്കെയില് ല സ്കെയില് സ്പക ×ത്തി നെ സമയം സ്കെയില് ല അദൃശ മ യ
Ultraviolet Rays
അള്× വയലറ്റ രശ്മികള്  കള്
രശ്മികള്  കള്
Uniform Acceleration
സമത5രണം (
ഒരു വസ്തു വൃത്തി നെ സമയം ക രപ തയ ല് സഞ്ചര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelകമ്പ ള്
Uniform Circular Motion സമവര്ത്ത്തുള ചാര്ജ്ജുള്ളല:
തുല സമയ സ്കെയില് ക ണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   തുല ദൂര സഞ്ചര ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നത
Uniform Speed
സമകവഗത
തുല സമയങ്ങള ല് തുല ദൂര സഞ്ചര ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s ല് സമകവഗത
Unstable Equilibrium
അസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് ര തുല:: ല
Uranus
യു• :സ
സ കയ ജ്യം ക ഇലക
Valance Electrons
ക× ണുകള്
Vector Quantities
സദ ശ അളവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസകള്
പര ണം ( മകത്തി നെ സമയം കV പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ദ ശ പ്രസ്തീര്ണ്ണ വ കകണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   അളവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസകള്
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തര ഗചാര്ജ്ജുള്ളല:
ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ര
സ്കെയില് വറ്റ ആന്D വൈഡ്ര
ബ്ള്ബ് വൈഹകഗ്ര മ റ്റര്ത്

379

White Dwarf

സ്കെയില് വള്ളക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelള്ളന്

380

Wind Mill
Work

ക റ്റ V
പ്രവൃത്തി നെ സമയം

367
368

377
378

381
382

Zodiac

ര ശ ചാര്ജ്ജുള്ളക്രിയ ്വരണം 耀Aഭൂമി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതു

സ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തോതിനെ അബ് : തരത്തി നെ സമയം സ്കെയില് :

ഇ ബക സ ര സ : 2

സമയ സ്കെയില് ക ണ്ട് ഹരിച്ചാല്  ലഭിക്കും   ഹര ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s ല് ലഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCel

ഉയര്ത്ന്ന വ സകക സ റ്റ യുള്ള ദ്ര വകങ്ങള് ( ഉദ : കതന് ,
V ര്ത് )
ദ്ര വക പVലങ്ങള് പരസ്പര ബ്ല പ്രകയ ഗ ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s ആകപക്ഷ ക
ചാര്ജ്ജുള്ളല:സ്കെയില് ത്തി നെ സമയം കു•ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelവ ന് ശ്രമ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന സ5ഭിക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqu വ
വൈവദYകത ര്ത്‘ത്തി നെ സമയം സ്കെയില് f അളവ ക:ര ട്ട് സ്കെയ
കരഖസ്കെയില് പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം ടുത്തുന്നത : വൈവദYത കബ് ര്ത്D ഉപകയ ഗ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന
ഉപകരണം (

വസ്തുവ ല് ഭൂമ പ്രകയ ഗ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന ആകര്ത്ഷ് പദംണം ( ബ്ല
ആകപക്ഷ ക ആര്ത്ദ്രത അളക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelവ ന് ഉപകയ ഗ ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്ന
ഉപകരണം (
സൂര സ്കെയില് f മ സ സ്കെയില് f 1.44 മVങ്ങ ത ഴ്ന്ന മാസുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാന്ന മ സുള്ള
:ക്ഷത്രങ്ങളുസ്കെയില് V പര ണം ( മത്തി നെ സമയം സ്കെയില് ല ഒരു ഘട്ട് സ്കെയ
ക റ്റ ല്: ന്ന വൈവദYത ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും എന്നാല്  മറ്റ് ഭാ ദ പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelന്നു
തലക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelമ സ്കെയില് ത ക ഴ്ന്ന മാസുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാക്കും   x2com.sun.star.sheet.XUniqueCelപV ഞ്ഞ • യ വരുന്ന 12
:ക്ഷത്രഗണം (ങ്ങസ്കെയില് ള കയ ജ്യം  പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ്വരണം  ച്ചാല്  ലഭിക്കും   x2com.s : Vകപ സ്കെയില് ല
കണം (ക ക വും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം 敬琺扡汥Aയൂണിറ്റ്  വിസന്ന കമഖല
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