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Std:10 Physics Part :1 Sample Questions 1
1. ത ഴെക ഴെക ടൂത്തിരിക്ക രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്ന പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക
അളവ് 
പ്രത
പ്രത രോധം琛രിക്കുന്ന പട് ധം琛硥(牡
പവ് ര്
ഴെകപ ഴെകട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുകന്ഷ്യല ല
വ്  ത സം  nHㄤұ  .,;:റന്റ
സം  nHㄤұ  .,;:-മയം 
റസം  nHㄤұ  .,;:- സ്റ് വ്  റ്റ് 
ആവൃത്തിരിക്ക
ശബ്ദത്തിരിക്ക ഴെകന്റ തവ്രത
ശബ്ദഴെക.വ് ല
തപ
ച ര്0

പൂരിക്കുന്ന പട് പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ക്കു
യൂണിറ റ്റ് 

പ്രത

2. ത ഴെക പറയുന്നവ് ക്ക് കാരണം കണ് രിക്കുന്ന പട്ണിറ ഴെക3ത്തു
1. വവ് ദ്യ7ത രോധം琛.പനത്തിരിക്ക നആ AC ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുന്ന ല; DC യം  ണിറ ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുന്നത.
എന്തുഴെക 3 ?
2. ഫ7സം  nHㄤұ  .,;:- വ് യം റ യം  ഴെകചമ്പു മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുവ്  ന്ഷ്യല പ ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ഴെകലന്ന പറയുന്നഴെകതന്തുഴെക 3 ?
3. വവ് ദ്യ7ത ബള്ബിലെ ഫിബ ഴെക. ഫ .ഴെകമന്റ യം  ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ങ്സ്റ്റണ് ഉപയോഗിക്കുവാന് കാരസ്റ്ണ് ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുവ്  ന്ഷ്യല രിക്കുന്ന പട്ണിറഴെകമF ?
4. ഫൂസം  nHㄤұ  .,;:- വ് യം റ യം  ഒരു രോധം琛. ഹസം  nHㄤұ  .,;:-ങ്കരിക്കുന്ന പട് ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുവ്  ന്ഷ്യല രിക്കുന്ന പട്ണിറഴെകമF?
5. ഫ .ഴെകമന്റ . മ്പു ളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ഉള്ബിലെ ഫിM ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ വ്  യുശൂന മ ക്ക് കാരണം കണ് യം  രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്നഴെകതന്തുഴെക 3 ?
6. ഫ .ഴെകമന്റ . മ്പു ള ല അ.സം  nHㄤұ  .,;:-വ്  ത ങ്ങള്ബിലെ ഫി ന റക്കുന്നഴെകതന്തുഴെക 3 ?
7. ഫ .ഴെകമന്റ . മ്പു ള ല അ.സം  nHㄤұ  .,;:-വ്  ത ങ്ങള്ബിലെ ഫി ന റച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് രിക്കുന്ന പട് ക്കുന. പഴെകR അവ്  കുറഞ
മര്Uത്തിരിക്ക . ണിറ ന റച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്നത . ഇങ്ങഴെകന കുറഞ മര്Uത്തിരിക്ക ല ന റക്കുവ്  നുള
രിക്കുന്ന പട്ണിറഴെകമF ?
8. വ്  വ്  ധം琛硥(牡 വ് ര്Yങ്ങള ല പ്ര ശ ക്കുന്ന ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ സം  nHㄤұ  .,;:-ച ര്0 . മ്പു ള്ബിലെ ഫി ഉ3 ക്കുന്നഴെകതങ്ങഴെകന ?
9. ഫ്ലൂറഴെകസം  nHㄤұ  .,;:-ന്റ . മ്പു ള ല ഫ്ലൂറഴെകസം  nHㄤұ  .,;:-ന്റ പദ്യ ര്\ങ്ങള്ബിലെ ഫി ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുന്നഴെകതF ന ?
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10.വ് . യം  0നരോധം琛ററ്റ് റു ള ല ആര്രോധം琛മച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്ര് രോധം琛സ്റ്റ്റ് റ യം  ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുവ്  ന്ഷ്യല രിക്കുന്ന പട്ണിറഴെകമF ?
11. വ് . യം  0നരോധം琛ററ്റ് റു ള ല ഫ ലഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ Fമ യം  സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ് രിക്കുന്ന പട് F ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുന്ന ല .
എന്തുഴെക 3 ?
12. വവ് ദ്യ7ത വ്  തരിക്കുന്ന പട്ണിറ ശൃംഖലയില് ആരംഭഘ ഖ.യം  ല ആരിക്കുന്ന പട് Mഘട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുകത്തിരിക്ക ല ഴെകസ്റ്പ അപ ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മര്
ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുന്നഴെകതന്തുഴെക 3 ?
13. വ് ടു ള ല വവ് ദ്യ7ത ഉപ രിക്കുന്ന പട്ണിറങ്ങള്ബിലെ ഫി സം  nHㄤұ  .,;:-മ Fരിക്കുന്ന പട് രിക്കുന്ന പട് ത യം  . ണിറ ഘടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ക്കുന്നത .
എന്തുഴെക 3 ?
14. വ് ടു ള ല ഫdസം  nHㄤұ  .,;:- രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- വ.ന ല ഘടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ക്കുന . രിക്കുന്ന പട്ണിറഴെകമF ?
15. വ് ടു ള ല സം  nHㄤұ  .,;:-e ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് നdട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈXല വ.ന ല ഘടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ക്കുന്ന ല . എന്തുഴെക 3 ?
16. ഗൃഹവവ് ദ്യ7ത രിക്കുന്ന പട്ണിറത്തിരിക്ക ഴെകന്റ തുടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ക്ക് കാരണം കണ്ത്തിരിക്ക ല വ്  ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ഔവ് ര് മ റ്റ് ര് ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുന .
രിക്കുന്ന പട്ണിറഴെകമF ?
17. സം  nHㄤұ  .,;:-ര് dട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ല ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി തുട രിക്കുന്ന പട് ഴെകപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക തുടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ങ്ങ യം  കൂടുതല പവ് റുള ഉപ രിക്കുന്ന പട്ണിറങ്ങള്ബിലെ ഫി
ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുരോധം琛മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള്ബിലെ ഫി k പ ന്ഷ്യല പ്ലm ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്ക് കാരണം കണ്ണിറഴെകമന്ന പറയുന്നഴെകതന്തുഴെക 3 ?
18. ചന്ദ്രന ലും ബഹിരാ ബഹ രിക്കുന്ന പട് ശത്തു സം  nHㄤұ  .,;:- സം  nHㄤұ  .,;:- രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്നത ന യം  രോധം琛റഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ രോധം琛യം  സം  nHㄤұ  .,;:- വ്  ധം琛硥(牡 ന
ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുന്നഴെകതന്തുഴെക 3 ?
19. വ് വ് ലും ബഹിരാ ള്ബിലെ ഫിക്ക് കാരണം കണ് രിക്കുന്ന പട് k സം  nHㄤұ  .,;:-ഞ്ചരിക്കുന്ന പട് ക്കുവ്  നു ഇരിക്കുന്ന പട്പ ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ക്കുവ്  നു
യു . എന്തുഴെക 3 ?
20. വ് . യം  ഹ ളു ള ഴെക. സം  nHㄤұ  .,;:- . ഗു ള്ബിലെ ഫി വ് ളച്ചു ന ര്t ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്നഴെകതന്തുഴെക 3 ?
21. ദൂരിക്കുന്ന പട് സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ്.ങ്ങള രോധം琛.ക്ക് കാരണം കണ് വവ് ദുത രോധം琛പ്ര ണിറ ഴെകചയ്യുന്ന വ.നു ള്ബിലെ ഫി നമ്മുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ന ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ഴെക.
വവ് ദ്യ7ത വ.നു രോധം琛ളക്ക് കാരണം കണ് ള്ബിലെ ഫി വ് Y കൂടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ യം വ് യം  ണിറ . എന്തുഴെക 3 ?
22. ദൂരിക്കുന്ന പട് സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ്.ങ്ങള രോധം琛.ക്ക് കാരണം കണ് വവ് ദുത രോധം琛പ്ര ണിറ ഴെകചയ്യുന്ന വ.നു ള്ബിലെ ഫി വ് ളരോധം琛രിക്കുന്ന പട്
ഉയം രിക്കുന്ന പട്ത്തിരിക്ക ലyടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ യം  ണിറ രോധം琛പ കുന്നത . എന്തുഴെക 3 ?
23. ദൂരിക്കുന്ന പട് സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ്.ങ്ങള രോധം琛.ക്ക് കാരണം കണ് വവ് ദുത രോധം琛പ്ര ണിറ ഴെകചയ്യുന്ന വ.നു ള്ബിലെ ഫി മൂന്ന എYരോധം琛മ
ണുനള്ളൂ . എന്തുഴെക 3 ?
24. ഒരു ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മറ രോധം琛.ക്ക് കാരണം കണ് വ് രുന്ന വവ് ദ്യ7ത മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള്ബിലെ ഫി മൂന്ന എYവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന് അത ല ന ന്ന
രോധം琛പ കുന്ന വവ് ദ്യ7ത മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള്ബിലെ ഫി ന ഴെക.Yവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന്മ ണിറ . എന്തുഴെക 3 ?
25. രോധം琛ഹ ണ് വടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ഴെക.~ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ സ്പീക്കര് ( കോളാമ് ക്ക് കാരണം കണ്ര് ( രോധം琛 ള മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ) ന ഉച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്M ണിറ ള യം 
വ്  ഹനങ്ങള ല ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്ക് കാരണം കണ് ത്തിരിക്കഴെകതന്തുഴെക 3 ?
26. ച . സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ്.ങ്ങള ല ‘രോധം琛ഹ ണ് മ ക്ക് കാരണം കണ്രുത ’ എന സച പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ക്കുന്ന വസം  nHㄤұ  .,;:-ന്ഷ്യല രോധം琛ബ ര്ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ
ണുന . എന്തുഴെക 3 ?
27. രിക്കുന്ന പട് k .ങ്ങള ല ന ശ്ചിത സമയങ്ങളില് ഉച് ത സം  nHㄤұ  .,;:-മയം ങ്ങള ല ഉച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്M ണിറ ള്ബിലെ ഫി
ന രോധം琛രിക്കുന്ന പട് ധം琛硥(牡 ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്നഴെകതന്തുഴെക 3 ?
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28. ഇയം ര്രോധം琛ഫ ണ് അമ തമ യം  ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുന്നത ഴെകചവ്  ക്ക് കാരണം കണ് നന്നല എന്ന
പറയുന്നഴെകതന്തുഴെക 3 ?
29. ഴെകവ് ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ഴെകക്ക് കാരണം കണ്ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ആസം  nHㄤұ  .,;:-e ദ്യന ശ്രവ് രോധം琛ണിറന്ദ്ര യം ത്തിരിക്ക ന രോധം琛ദ്യ
ഴെകചയ്യുഴെകമന്ന പറയുവ്  നുള
രിക്കുന്ന പട്ണിറഴെകമF ?
30. 0നവ്  സം  nHㄤұ  .,;:-മള സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ്.ങ്ങള ല ആണിറവ് ന .യം  സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ് പ ക്കുന്നത നലതല എന്ന
പറയുവ്  ന്ഷ്യല രിക്കുന്ന പട്ണിറഴെകമF ?
31. ച . സം  nHㄤұ  .,;:- സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ് നങ്ങള ല 0.വവ് ദ്യ7ത ന .യം ങ്ങള്ബിലെ ഫിക്കു പ രിക്കുന്ന പട് ത പവവ് ദ്യ7ത
ന .യം ങ്ങള്ബിലെ ഫി ന ര്t ക്കുന്നത ഴെകന്റ രിക്കുന്ന പട്ണിറഴെകമF ?
32. ത പ വവ് ദ്യ7ത ന .യം ത്തിരിക്ക ഴെക. വവ് ദ്യ7ത ക്ക് കാരണം കണ് വ്  . കൂടുരോധം琛മ / കുറയുരോധം琛മ ?
എന്തുഴെക 3 ?
33. ന ര്t ണിറഴെകച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്.വ്  നdക്ലിയര് പവര് സ്റ്റേഷന യം ര് പവ് ര് രോധം琛സ്റ് ന ണിറ കൂടുതഴെക.ങ്ക ലും ബഹിരാ പ. രിക്കുന്ന പട് 0 ങ്ങളു
ഇത്തിരിക്കരിക്കുന്ന പട് വവ് ദ്യ7ത ന .യം ങ്ങള്ബിലെ ഫി സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ് പ ക്കുന്നഴെകതന്തുഴെക 3 ?
34. ഈയം ടുത്തിരിക്ക ഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ 0പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ന ല സുന മ യു3 യം രോധം琛പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ള്ബിലെ ഫി / ഭൂമമ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ നdക്ലിയര് പവര് സ്റ്റേഷന യം ര് പവ് ര്
രോധം琛സ്റ് നരിക്കുന്ന പട് ഴെക ന ന്ന 0നങ്ങഴെകള ഒ പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്ത ഴെകന്റ രിക്കുന്ന പട്ണിറഴെകമF ?
35. വ് ളഴെകരിക്കുന്ന പട് അ ഴെക.ന ന്ന ഴെകട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈXയം  ന്ഷ്യല വ് രുനരോധം琛3 എന്നറ യുവ്  ന്ഷ്യല ഴെകറയം  ല പ ളത്തിരിക്ക ല
ഴെകചവ്  ഴെകവ് ച്ചു രോധം琛ന ക്ക് കാരണം കണ് യം  ല മത . ഈ പ്രസ്തിരിപ്പെട്ടി തുട വ് നശരിക്കുന്ന പട് യം  രോധം琛ണിറ ? എന്തുഴെക 3 ?
36. വ് ളഴെകരിക്കുന്ന പട് ഉയം രിക്കുന്ന പട്ത്തിരിക്ക ലyടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ച . വ്  മ നങ്ങള്ബിലെ ഫി രോധം琛പ കുരോധം琛മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള്ബിലെ ഫി ന അത ഴെകന്റ ശബ്ദ
രോധം琛 ള്ബിലെ ഫിക്ക് കാരണം കണ് റ ല . എന്തുഴെക 3 ?
37. മ ന്നല ഉ3 യം ത നു രോധം琛ശ മ kമ ണിറ ഇടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ന ദ്യ രോധം琛 ള്ബിലെ ഫിക്കുന്നത . എന്തുഴെക 3 ?
ഏത ണിറ ആദ്യ ഉ3 കുന്നത ?
38. രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക മറ്റ് ര് സം  nHㄤұ  .,;:-മ Fരിക്കുന്ന പട്രിക്കുന്ന പട് ത യം  ലും ബഹിരാ അt റ്റ് ര് രോധം琛ശ്രണിറ രിക്കുന്ന പട് ത യം  ലും ബഹിരാ സം  nHㄤұ  .,;:-ര് dട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ല
ഘടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ക്ക് കാരണം കണ്ണിറഴെകമന്ന പറയുന്നഴെകതന്തുഴെക 3 ?
39. ബള്ബിലെ ഫി‰ ളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പവ് ര് കൂടുന്നത നനുസം  nHㄤұ  .,;:-രിക്കുന്ന പട് ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് പ്രത രോധം琛രിക്കുന്ന പട് ധം琛硥(牡ത്തിരിക്ക ന എന്തുവ്  ത സം  nHㄤұ  .,;:-മ ണിറ
ഉ3 കു ? ഇത ന ഒരു ഉദ്യ ഹരിക്കുന്ന പട്ണിറ നല രോധം琛മ ?
40. കൂടുതല പവ് റുള വവ് ദ്യ7ത ഉപ രിക്കുന്ന പട്ണിറങ്ങള്ബിലെ ഫി സം  nHㄤұ  .,;:-ര് dട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ല ഘടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ക്കുരോധം琛മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള്ബിലെ ഫി
ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുന്ന ച . ക്ക് കാരണം കണ്മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള്ബിലെ ഫിക്ക് കാരണം കണ് എഴെകFങ്ക ലും ബഹിരാ പ്രരോധം琛ത തയുരോധം琛3 ?
രിക്കുന്ന പട്ണിറഴെകമF?
41. ശബ്ദമ. ന രിക്കുന്ന പട്ണിറത്തിരിക്ക ഴെകന്റ അടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ് നത്തിരിക്ക ല ആരോധം琛ഘ രോധം琛വ് ളയം  ഴെക. ഴെകവ് ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ഴെകക്ക് കാരണം കണ്ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ഴെകന
വ്  .യം  രുത്തിരിക്ക രോധം琛മ ?
42. വവ് ദ്യ7രോധം琛ത ര്Š . M ക്കുന്നത ഴെകന്റ അടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ് നത്തിരിക്ക ല ഫ ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:- വ.റ്റു ളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨
ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയഴെകത്തിരിക്ക വ്  .യം  രുത്തിരിക്ക രോധം琛മ ?
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43. ഇടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ മ ന്ന. രോധം琛ണിറ , ഇടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ന ദ്യമ രോധം琛ണിറ ശരിക്കുന്ന പട് രിക്കുന്ന പട്ത്തിരിക്ക ന കൂടുതല അപ ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ രിക്കുന്ന പട് ?
എന്തുഴെക 3 ?
44. നdട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈXല വ.ന ല ഴെകത ടുന്നയം  ള ന രോധം琛 ക്ക് കാരണം കണ് ഏലക്കുരോധം琛മ ? എന്തുഴെക 3 ?
45. ശബ്ദമ. ന രിക്കുന്ന പട്ണിറവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന്മ യം  വ്  ഹനങ്ങള ഴെക. വസം  nHㄤұ  .,;:-.ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-റു ള്ബിലെ ഫിക്ക് കാരണം കണ് ബന്ധമരോധം琛3 ?
ഉത്തിരിക്കരിക്കുന്ന പട് സം  nHㄤұ  .,;:- ധൂ രിക്കുന്ന പട് ക്കു
46. ഒരു ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മറ ഴെകന്റ ഇന്ഷ്യലŽട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ല 1.5 രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ഴെകന്റ രിക്കുന്ന പട്3 ബ റ്റ് റ ള്ബിലെ ഫി
ഘടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് രിക്കുന്ന പട് ക്കുന. വപ്രമറ യം  ല 100 ചുറ്റു ളു ഴെകസം  nHㄤұ  .,;:-ക്ക് കാരണം കണ്ന്ഷ്യലഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെറ യം  ല 500 ചുറ്റു ളു
ഉഴെക3ങ്ക ല ഔട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക Žട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ല .M ക്കുന്ന രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക0 എkയം  യം  രിക്കുന്ന പട് ക്കു ?
47. മ മ ക്രിക ക്ക് കാരണം കണ് ര്ക്ക് കാരണം കണ് മറ്റുളവ് രുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ശബ്ദ അനു രിക്കുന്ന പട് ക്കുവ്  ന്ഷ്യല യൂന ? ഇത ശബ്ദത്തിരിക്ക ഴെകന്റ
ഗുണിറ , ആവൃത്തിരിക്ക എന്ന ഘടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ങ്ങളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ അടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ് നത്തിരിക്ക ല വ്  ശദ്യ രിക്കുന്ന പട് ക്കുവ്  ന്ഷ്യല
യുരോധം琛മ ?
48. രോധം琛‘ തസ്സില് ല ന ന്ന അ ലും ബഹിരാ രോധം琛ത റു ശബ്ദത്തിരിക്ക ഴെകന്റ ആയം ത കുറയുന. എങ്ക ല ആയം ത
പൂ0 മ കുന്ന സം  nHㄤұ  .,;:-മയം ത്തിരിക്ക ഉച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്ത എkയം  യം  രിക്കുന്ന പട് ക്കുഴെകമന്ന പറയം  രോധം琛മ ? എന്തുഴെക 3 ?
49. നല റ്റുള സം  nHㄤұ  .,;:-മയം ത്തിരിക്ക , റ്റുവ് ശുന്ന ദ്യ ശയം  ല ന ലക്കുന്നയം  ള ന , അ ഴെക.യുള
ശബ്ദ നലവ് Y രോധം琛 ള്ബിലെ ഫിക്കുവ്  ന്ഷ്യല യുന . ഈ പ്രസ്തിരിപ്പെട്ടി തുട വ് ന സം  nHㄤұ  .,;:- ധൂ രിക്കുന്ന പട് ക്ക് കാരണം കണ് രോധം琛മ ?
50. സ ളുരോധം琛ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨യു Žരു ന്മാരുടേയും ശബ്ദവ്യത് രുരോധം琛ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨യു ശബ്ദവ്  ത സം  nHㄤұ  .,;:-ത്തിരിക്ക ന രിക്കുന്ന പട്ണിറഴെകമF ?
51. ഉയം ര്ന്ന സം  nHㄤұ  .,;:-eര്Yവ്  .യു മ .ഴെകപ ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ക്ക് കാരണം കണ്ല പ്രശ്നങ്ങളു നടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ക്കുന്ന ഇക്ക് കാരണം കണ് .ത്തിരിക്ക
വവ് ദ്യ7തരോധം琛.പന വ്  .M മ ക്കുന്ന ആMരിക്കുന്ന പട്ണിറങ്ങളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പ്രസം  nHㄤұ  .,;:-— എF ?
52. വ് വ് ലും ബഹിരാ ള്ബിലെ ഫി ഇ. ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX
മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള ല ചത്തു ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ക്കുന്നത ന
ണിറ റു3 .
എന്തുഴെക 3 ണിറ ഇത സം  nHㄤұ  .,;:- Mവ്  ക്കുന്നത ?
53. ഒരോധം琛രിക്കുന്ന പട് ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മറ ഴെകന്റ
. ഴെകണിറങ്ക ലും ബഹിരാ ച .രോധം琛പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ള്ബിലെ ഫി ച . വ് ടു ള ല റന്റ
ഉ3 കു യു ച .ത ല റന്റ ഉ3 ത രിക്കുന്ന പട് ക്കു യു ഴെകചയ്യുന. വ്  ത സ്തിരിപ്പെട്ടി തുട രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:വ.ന ഴെകന്റ അടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ് നത്തിരിക്ക ല ഇത ന വ്  ശദ്യ രിക്കുന്ന പട്ണിറ നല രോധം琛മ ?
54. രിക്കുന്ന പട് k യം  ല ച .രോധം琛പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ള്ബിലെ ഫി ഫ .ഴെകമന്റ ബള്ബിലെ ഫി‰ ള്ബിലെ ഫി മങ്ങ പ്ര ശ ക്ക് കാരണം കണ് റു3 . അരോധം琛പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ള്ബിലെ ഫി
രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക0 കുറവ്  ഴെകണിറന്ന പറയം  റു3 . അങ്ങഴെകനയുള സം  nHㄤұ  .,;:-ന്ദര്Mത്തിരിക്ക ല റന്റ (
വവ് ദ്യ7ത പ്രവ്  ഹ തവ്രത ) എങ്ങഴെകനയം  യം  രിക്കുന്ന പട് ക്കു ? കൂടുരോധം琛മ / കുറയുരോധം琛മ ? ഴെകമ ത്തിരിക്ക
വവ് ദ്യ7രോധം琛ത ര്Šത്തിരിക്ക ഴെകന്റ അളരോധം琛വ്  ? ഈ സം  nHㄤұ  .,;:-മയം ത്തിരിക്ക കൂടുതല പവ് ര് ആവ് ശ മ യം 
ഉപ രിക്കുന്ന പട്ണിറങ്ങള്ബിലെ ഫി പ്രവ് ര്ത്തിരിക്ക ക്ക് കാരണം കണ് രോധം琛മ ? അങ്ങഴെകന പ്രവ് ര്ത്തിരിക്ക പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ല എF ണിറ
സം  nHㄤұ  .,;:- Mവ്  ക്കു ? ഴെകമ ത്തിരിക്ക വവ് ദ്യ7രോധം琛ത ര്Šവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന്
റന്റുച ര്šമ യം  ഇത ഴെകന എങ്ങഴെകന
ബന്ധഴെകപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ടുത്തിരിക്ക ?
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55. ശരിക്കുന്ന പട് യം  യം  രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക0 അനുMവ് ഴെകപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ടുന്ന സം  nHㄤұ  .,;:-മയം ത്തുമ kരോധം琛മ വ് ടു ള ല കൂടുതല പവ് ര്
ആവ് ശ മ യം  വവ് ദ്യ7ത രോധം琛മ രോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ര് തുടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ങ്ങ യം  ഉപ രിക്കുന്ന പട്ണിറങ്ങള്ബിലെ ഫി പ്രവ് ര്ത്തിരിക്ക ക്ക് കാരണം കണ് വൂ എന്ന
പറയുന്നഴെകതന്തുഴെക 3 ?
56. രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക0 കൂടുന്നതു രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക0 കുറയുന്നതു വവ് ദ്യ7ത ഉപ രിക്കുന്ന പട്ണിറങ്ങള്ബിലെ ഫിക്ക് കാരണം കണ് രോധം琛ദ്യ
ഴെകചയ്യു ? ഈ പ്രസ്തിരിപ്പെട്ടി തുട വ് ന ശരിക്കുന്ന പട് രോധം琛യം  ഴെകതരോധം琛റ്റ്  ? സം  nHㄤұ  .,;:- ധു രിക്കുന്ന പട് ക്കു
57. രിക്കുന്ന പട്3 15 വ്  ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ബള്ബിലെ ഫി‰ ളു ഒരു 40 വ്  ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ബള്ബിലെ ഫി‰ രോധം琛സം  nHㄤұ  .,;:- നു രോധം琛ശ്രണിറ രിക്കുന്ന പട് ത യം  ല ഘടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ച്ചു
. രിക്കുന്ന പട്3 15 വ്  ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ബള്ബിലെ ഫി‰ ള്ബിലെ ഫി പ്ര ശ ക്കു യു 40 വ്  ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ബള്ബിലെ ഫിബ പ്ര ശ ക്ക് കാരണം കണ് ത രിക്കുന്ന പട് ക്കു യു
ഴെകചയ. ഇത ല ന ന്ന 40 വ്  ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ബള്ബിലെ ഫിബ ലyടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ വവ് ദ്യ7ത പ്രവ് ഹ ക്കുന്ന ല എന്ന
ന ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയമനത്തിരിക്ക ല രോധം琛സം  nHㄤұ  .,;:- നു എത്തിരിക്ക രോധം琛ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്ര്ന. ഈ ന ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയമനഴെകത്തിരിക്കക്കുറ ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ന ങ്ങളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨
അM പ്ര യം ഴെകമF ? രോധം琛ശ്രണിറ രിക്കുന്ന പട് ത യം  ല ഒരു ബള്ബിലെ ഫിബ ലyടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ വവ് ദ്യ7ത പ്രവ് ഹ ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ഴെകലങ്ക ല മറ്റ് 
ബള്ബിലെ ഫി‰ ള്ബിലെ ഫി പ്രവ് ഹ ക്കുരോധം琛മ ?
58. ഗൃഹവവ് ദ്യ7ത രിക്കുന്ന പട്ണിറത്തിരിക്ക ല ചുവ് പ്പുന റത്തിരിക്ക ലും ബഹിരാള രോധം琛 ബ ള്ബിലെ ഫി രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- വ.ന ഴെകണിറന
ന. അഥവ്  റുപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 നdട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈXല വ.ന ഴെകണിറന പച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് എര്ത്തിരിക്ക വ.ന ഴെകണിറന വ്  നു
മനസ്സില് . ക്ക് കാരണം കണ് . അങ്ങഴെകന 60 വ്  ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക പവ് ര് ഉള ഒരു ബള്ബിലെ ഫിബ ഴെകന ന .യു പച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്യു ഉള
രോധം琛 ബ ള്ബിലെ ഫി ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് വ്  നു ണിറ ഴെകചയ . പ്രസ്തുത ബള്ബിലെ ഫിബ ഴെകന ഒരു ടു പ്ലm ല ണിറ
ഴെകചയ. അരോധം琛പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ള്ബിലെ ഫി വ്  നുവ്  ന ഒരു സം  nHㄤұ  .,;:- ശയം  ? ഇത്തിരിക്കരിക്കുന്ന പട്ത്തിരിക്ക ല ന റങ്ങള്ബിലെ ഫി ഉള വ് യം ര്
ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്തുഴെക 3 രോധം琛ഫസു നdട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈXലും ബഹിരാ .M ക്കുരോധം琛മ ? വ് യം ര് ടു പ ന്ഷ്യല പ്ലm ല ണിറ
ഴെകചയ്യുരോധം琛മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള്ബിലെ ഫി രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- വ.നു നdട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈXല വ.നു പരിക്കുന്ന പട്സ്പീക്കര് ( കോളാമ്രിക്കുന്ന പട് മ റ രോധം琛പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 കുരോധം琛മ ? അങ്ങഴെകന
മ റ രോധം琛പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 യം  ല ബള്ബിലെ ഫിബ പ്ര ശ ക്കുരോധം琛മ ? ഇത ഏഴെകതങ്ക ലും ബഹിരാ തരിക്കുന്ന പട്ത്തിരിക്ക ലും ബഹിരാള അപ ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨
ഉ3 ക്കുരോധം琛മ ? ബള്ബിലെ ഫിബ പ്ര ശ പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ക്കുവ്  ന്ഷ്യല എന്തുഴെക 3 k പ ന്ഷ്യല പ്ലm
ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുന്ന ല? ന ങ്ങള്ബിലെ ഫിക്ക് കാരണം കണ് വ്  നുവ്  ന ഉത്തിരിക്കരിക്കുന്ന പട് നലകുവ്  ന്ഷ്യല സം  nHㄤұ  .,;:- ധം琛硥(牡 ക്കുരോധം琛മ ?
59. വവ് ദ്യ7രോധം琛ത ര്Š പ്രത സം  nHㄤұ  .,;:-ന്ധ അനുMവ് ഴെകപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ട്ടുഴെക 3 രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്ന ഇക്ക് കാരണം കണ് .ത്തിരിക്ക കൂടുല
വവ് ദ്യ7ത ന .യം ങ്ങളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ന ര്t ണിറമ രോധം琛ണിറ അരോധം琛ത വവ് ദ്യ7ത ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയത്തിരിക്ക ലും ബഹിരാള
ന യം ന്ത്രണിറമ രോധം琛ണിറ കൂടുതല അM മ ? ഇക്ക് കാരണം കണ് രിക്കുന്ന പട് ത്തിരിക്ക ല ന ങ്ങളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ അM പ്ര യം  എF ?
60. “ എഴെകന്റ വ് ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ല വവ് ദ്യ7ത കൂടുത. യം  ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ല ന ങ്ങള്ബിലെ ഫിക്ക് കാരണം കണ് എF ?
അത നുള പണിറ എഴെകന്റ വ് ട്ടു ഴെകരിക്കുന്ന പട്രോധം琛ല ഴെക ടുക്കുന്നത “ വവ് ദ്യ7രോധം琛ത ര്Š
സം  nHㄤұ  .,;:- രിക്കുന്ന പട്Rണിറഴെകത്തിരിക്കക്കുറ ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് നടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ന്ന ഴെകസം  nHㄤұ  .,;:-മ ന റ ല ഒരു വ്  ദ്യ ര്\ യുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ അM പ്ര യം മ ണിറ ത .
ഈ പ്രസ്തിരിപ്പെട്ടി തുട വ് ന നത രിക്കുന്ന പട് ക്ക് കാരണം കണ് വും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന്ന്നത രോധം琛ണിറ ?
പ്രസ്തുത വ്  ദ്യ ര്ഥ രോധം琛യം  ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ രിക്കുന്ന പട് ങ്ങള്ബിലെ ഫി പറഞ്ഞുമനസ്സില് . ക്കുവ്  ന്ഷ്യല ന ങ്ങള്ബിലെ ഫി ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുന്ന
രോധം琛പ യം  ന്റു ള്ബിലെ ഫി ഏഴെകതല മ യം  ര്ക്കുഴെകമന്ന . സ്റ് ഴെകച¥ രോധം琛മ ?
61. വഫസം  nHㄤұ  .,;:-ല തഴെകന്റ ഗ്രാമത്തിലെ റോ മത്തിരിക്ക ഴെക. രോധം琛റ ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ ലൂഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ നടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ക്കു യം  യം  രുന. അരോധം琛പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ള്ബിലെ ഫി പ.
സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ്.ത്തുള ഇ. ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX രോധം琛പ സ്റ്റു ള ഴെക. മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ എY വ്  ത സ്തിരിപ്പെട്ടി തുടമ യം  രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്നത
ണ്ടു . രിക്കുന്ന പട്3 , മൂന്ന , ന . , അഞ്ച എന്ന ങ്ങഴെകന വ്  ത സ്തിരിപ്പെട്ടി തുട എY മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള്ബിലെ ഫി ഇ. ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX
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രോധം琛പ സ്റ് ല വഫസം  nHㄤұ  .,;:-ല ണ്ടു. എങ്ക ല ഇവ്  ഏഴെകത ഴെകക്ക് കാരണം കണ് എന്ന ന ങ്ങള്ബിലെ ഫിക്ക് കാരണം കണ്
പറയം  ന കുരോധം琛മ ?
62. ഒരു വ് ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക രോധം琛.ക്കു വ് രുന്ന ഇ. ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX
മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ അടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ് നത്തിരിക്ക ല , പ്രസ്തുത വ് ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ല
ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുന്ന വവ് ദ്യ7ത സം  nHㄤұ  .,;:- ങ്ക ല രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- ആരോധം琛ണിറ k രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- ആരോധം琛ണിറ എന്ന
ന ങ്ങള്ബിലെ ഫിക്ക് കാരണം കണ് പറയം  ന കുരോധം琛മ ? എന്തുഴെക 3 ?
63. നമ്മുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ന ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ഴെക. ഴെകത ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുകടുത്തിരിക്ക വവ് ദ്യ7ത ന .യം ത്തിരിക്ക ല കു പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ഴെകമ നമ ഴെകലങ്ക ലും ബഹിരാ
അ ഴെക.യുള വവ് ദ്യ7ത ന .യം ത്തിരിക്ക ല പ്രശ്നമ3 യം  ല നമ്മുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ന ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ഴെക. വവ് ദ്യ7ത
വ്  തരിക്കുന്ന പട്ണിറഴെകത്തിരിക്ക ബ ധം琛硥(牡 ക്കുന്നത നു രിക്കുന്ന പട്ണിറഴെകമF ? ഈ സം  nHㄤұ  .,;:- വ്  ധം琛硥(牡 നത്തിരിക്ക നു പറയുന്ന
രോധം琛പഴെകരിക്കുന്ന പട്F ?
64. വവ് ദ്യ7ത ഴെക 3 ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുന്ന വബക്കു ളു
റു ളു കൂടുത. യം  ഇറങ്ങ യം  ല
അതുവ്  കൂടുതല വവ് ദ്യ7ത ഴെകചവ് വ്  ണിറ ഉ3 കു . അത ന ല അത്തിരിക്കരിക്കുന്ന പട്
വ്  ഹനങ്ങളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ഉª ദ്യന നന്നല എന്ന അM പ്ര യം രോധം琛ത്തിരിക്ക ടുള ന ങ്ങളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പ്രത രിക്കുന്ന പട്ണിറ
രോധം琛രിക്കുന്ന പട്ഖഴെകപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ടുത്തു .
65. വ് ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ല ഇന്ഷ്യലഴെകവ് ര്ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുകര് ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ല റന്റ ച ര്0 കൂടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ഴെകലന്ന രോധം琛സം  nHㄤұ  .,;:- നു . പവ് ര് ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക
സം  nHㄤұ  .,;:-മയം ത്തിരിക്ക പ്രസ്തുത വ് ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ല ബള്ബിലെ ഫിബ ത്തുന്നത ന ല റന്റ ച ര്0 കൂടുഴെകമന്ന വ്  നു .
ഇവ് രിക്കുന്ന പട് ല ആരുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ അM പ്ര യം മ ണിറ ശരിക്കുന്ന പട് ? എന്തുഴെക 3 ?
66. വവ് ദ്യ7രോധം琛ത ര്Š ശരോധം琛ബ്ദ ര്Šമ യം  നടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ക്കുന്ന ഊര്Šപരിക്കുന്ന പട് വ് ര്ത്തിരിക്കനമ ണിറ ഴെക.~ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ
സ്പീക്കര് ( കോളാമ് ക്ക് കാരണം കണ്റ ല നടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ക്കുന്നഴെകതന്ന അനുവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന് അതല വവ് ദ്യ7രോധം琛ത ര്Š യം  ന്ത്ര രോധം琛 ര്Šമ യം 
നടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ക്കുന്ന പ്രവ് ര്ത്തിരിക്കനമ ഴെകണിറന്ന വ്  രോധം琛വ് കു വ്  ദ്യ ച്ചു . ഇവ് രിക്കുന്ന പട് ല ആരുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ അM പ്ര യം മ ണിറ
ശരിക്കുന്ന പട് ? എന്തുഴെക 3 ?
67. ശബ്ദമ. ന രിക്കുന്ന പട്ണിറ കുറക്കുവ്  നുള ഒരു മ ര്mമ ണിറ രോധം琛റ ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെരു ല മരിക്കുന്ന പട് ഴെകവ് ച്ചു
പ ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ക്കുന്നത . ഈ പ്രസ്തിരിപ്പെട്ടി തുട വ് ന ശരിക്കുന്ന പട് യം  രോധം琛ണിറ ? മരിക്കുന്ന പട്ങ്ങള്ബിലെ ഫി എങ്ങഴെകനയം  ണിറ
ശബ്ദമ. ന രിക്കുന്ന പട്ണിറ കുറക്കുന്നത ?
68. അFരിക്കുന്ന പട് Rത്തിരിക്ക ല ചൂടുള സം  nHㄤұ  .,;:-മയം ത്തിരിക്ക രോധം琛ണിറ തണുപ്പുള സം  nHㄤұ  .,;:-മയം ത്തിരിക്ക രോധം琛ണിറ ശബ്ദ കൂടുതല
അ രോധം琛.ക്ക് കാരണം കണ് സം  nHㄤұ  .,;:-ഞ്ചരിക്കുന്ന പട് ക്കു ? രിക്കുന്ന പട്ണിറഴെകമF ?
69. റന്റ എ സം  nHㄤұ  .,;:- ആഴെകണിറങ്ക ല മ kരോധം琛മ രോധം琛 ക്ക് കാരണം കണ് ഏലക്കു യുള്ളുഴെകവ് ന ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ സം  nHㄤұ  .,;:- റന്റ ല
രോധം琛 ക്ക് കാരണം കണ് ഏലക്കു യം  ഴെകലന മനു പറഞ്ഞു . എന്ന ല രോധം琛സം  nHㄤұ  .,;:- നു അത രോധം琛ന ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ രോധം琛യം  0 ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ല.
രോധം琛സം  nHㄤұ  .,;:- നുവ്  ഴെകന്റ അM പ്ര യം ത്തിരിക്ക ല ഏത റന്റ ലും ബഹിരാ രോധം琛 ക്ക് കാരണം കണ് ഏലക്കുഴെകമന്ന ണിറ ? ഇവ് രിക്കുന്ന പട് ല
ആരുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ അM പ്ര യം മ ണിറ ശരിക്കുന്ന പട് ? എന്തുഴെക 3 ?
70. വവ് ദ്യ7ത . M ക്ക് കാരണം കണ് ന യം  വ്  ങ്ങ യം  CFL ഴെകന്റ ഴെകവ് ള ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്ത്തിരിക്ക ല വ്  യം  ക്ക് കാരണം കണ് ന്ഷ്യല
‰® മട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ഴെകണിറന്ന രോധം琛സം  nHㄤұ  .,;:- നു പറഞ്ഞു. അª കൂടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പവ് ര് കൂടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ യം  CFL വ്  ങ്ങ യം  ല ഈ
പ്രശ്ന പരിക്കുന്ന പട് ഹരിക്കുന്ന പട് ക്ക് കാരണം കണ് ഴെകമന്ന അ0 യു പറഞ്ഞു. പഴെകR , രോധം琛സം  nHㄤұ  .,;:- നു ഈ അM പ്ര യം ത്തിരിക്ക രോധം琛ന ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨
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രോധം琛യം  0 ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ല . ഇവ് രിക്കുന്ന പട് ല ആരുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ അM പ്ര യം മ ണിറ ശരിക്കുന്ന പട് ? എന്തുഴെക 3 ?
71. വ് ളഴെകരിക്കുന്ന പട് അടുത്തിരിക്ക ഴെകണിറങ്ക ല രോധം琛പ ലും ബഹിരാ ചന്ദ്രന ല ബഹ രിക്കുന്ന പട് ശ സം  nHㄤұ  .,;:-ഞ്ച രിക്കുന്ന പട് ള്ബിലെ ഫി പരിക്കുന്ന പട്സ്പീക്കര് ( കോളാമ്രിക്കുന്ന പട്
സം  nHㄤұ  .,;:- സം  nHㄤұ  .,;:- രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്നത രോധം琛റഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ രോധം琛യം  സം  nHㄤұ  .,;:- വ്  ധം琛硥(牡 ന ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ണിറ . ഇത നു രിക്കുന്ന പട്ണിറ ചന്ദ്രന ല
ശബ്ദത്തിരിക്ക നു സം  nHㄤұ  .,;:-ഞ്ചരിക്കുന്ന പട് ക്കുവ്  നുള മ ധം琛硥(牡 മമ യം  അFരിക്കുന്ന പട് Rവ്  യു ഇല എന്നത ഴെകണിറന്ന വ്  നു
പ ഠ Žസ്തിരിപ്പെട്ടി തുട ത്തിരിക്ക ല ന ന്ന മനസ്സില് . ക്ക് കാരണം കണ് . അരോധം琛പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ള്ബിലെ ഫി വ്  നുവ്  ന ച . സം  nHㄤұ  .,;:- ശയം ങ്ങള്ബിലെ ഫി
ഉ3 യം  .അവ്  ത ഴെക ഴെക ടുക്കുന.
രോധം琛റഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ രോധം琛യം  തരിക്കുന്ന പട് ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയങ്ങള്ബിലെ ഫിക്ക് കാരണം കണ് സം  nHㄤұ  .,;:-ഞ്ചരിക്കുന്ന പട് ക്ക് കാരണം കണ് ന്ഷ്യല മ ധം琛硥(牡 മ ആവ് ശ മ രോധം琛ല ?
ചന്ദ്രന ഴെക. മണ്ണും പാറയുമൊ പ റയുഴെകമ ഴെകക്ക് കാരണം കണ് ശബ്ദസം  nHㄤұ  .,;:-ഞ്ച രിക്കുന്ന പട്ത്തിരിക്ക ന ഉതകുന്ന മ ധം琛硥(牡 മമ യം 
ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ച്ചുകൂഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ?
72. രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- വ.ന ല ഇരിക്കുന്ന പട് ക്കുന്ന ഒരു പR ക്ക് കാരണം കണ് രോധം琛 ക്ക് കാരണം കണ് ഏലക്കുരോധം琛മ ? എന്തുഴെക 3 ?
73. രോധം琛റ ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ ഴെക. ഇ. ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX രോധം琛പ സ്റ് ഴെക. രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- വ.ന ല ഒരു പR യു നdട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈXല വ.ന ല
രോധം琛വ് ഴെകറ രു പR യു ഇരിക്കുന്ന പട് ക്കുന. അªസം  nHㄤұ  .,;:-മയം 
ഞരോധം琛പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ള്ബിലെ ഫി അവ്  തt ല
ഴെക ക്കുഴെക 3 ഉരിക്കുന്ന പട്സം  nHㄤұ  .,;:- . എന്തു സം  nHㄤұ  .,;:- Mവ്  ക്കു ? രിക്കുന്ന പട്ണിറ പറയം  രോധം琛മ ?
74. വവ് ദ്യ7ത സുരിക്കുന്ന പട്R സം  nHㄤұ  .,;:- വ്  ധം琛硥(牡 നങ്ങഴെകളക്കുറ ച്ചുള ഴെകസം  nHㄤұ  .,;:-മ ന ര് രോധം琛 ട്ടു ഴെക 3 രുന്നരോധം琛പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ള്ബിലെ ഫി
വ്  ന ക്ക് കാരണം കണ് ഒരു സം  nHㄤұ  .,;:- ശയം  ? രോധം琛 രോധം琛ക്ക് കാരണം കണ്റ്റ്  ല ആള്ബിലെ ഫി മരിക്കുന്ന പട് ക്കുന്നഴെകതന്തുഴെക 3 ? ന ങ്ങള്ബിലെ ഫിക്ക് കാരണം കണ്
അത ഴെകന രു വ്  ശദ്യ രിക്കുന്ന പട്ണിറ നല രോധം琛മ ?
3. ഘടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ങ്ങള്ബിലെ ഫി ഴെക3ത്തു
1. ഒരു മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ യുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാന വൃത്തിരിക്ക ഏഴെകതല ഘടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ങ്ങഴെകള ആശ്രയം  ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് രിക്കുന്ന പട് ക്കുന?
2. ഉച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്തഴെകയം  സം  nHㄤұ  .,;:-e ധം琛硥(牡 ന ക്കുന്ന ഘടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ങ്ങള്ബിലെ ഫി ഏവ്  ?
3. ഒരു ഹ ള ല ശബ്ദ വ്  —മ യം  രോധം琛 ള്ബിലെ ഫിക്കുവ്  ന്ഷ്യല എഴെകF ഴെകക്ക് കാരണം കണ് ഴെകച¥ണിറ ?
4. ശബ്ദമ. ന രിക്കുന്ന പട്ണിറ നഴെകt എങ്ങഴെകന രോധം琛ദ്യ
രിക്കുന്ന പട്മ യം  ബ ധം琛硥(牡 ക്കുന?
5. ശബ്ദമ. ന രിക്കുന്ന പട്ണിറ കുറക്കുവ്  നുള മ ര്mങ്ങള്ബിലെ ഫി എഴുതു ?
6. അള്ബിലെ ഫിട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX രോധം琛സം  nHㄤұ  .,;:- ണിറ ശബ്ദത്തിരിക്ക ഴെകന്റ ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയങ്ങള്ബിലെ ഫി എഴുതു
7. ആവ് ര്ത്തിരിക്കന പ്രത പതന ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയഴെകപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ടുത്തിരിക്ക യം  രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്ന സം  nHㄤұ  .,;:-ന്ദര്Mങ്ങള്ബിലെ ഫി
ഴെക3ത്തു ?
8. വവ് ദ്യ7ത പവ് ര് വ്  തരിക്കുന്ന പട്ണിറത്തിരിക്ക ഴെക. വ്  വ്  ധം琛硥(牡 ഘട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുകങ്ങള്ബിലെ ഫി ഏവ്  ?
9. ഗൃഹവവ് ദ്യ7ത രിക്കുന്ന പട്ണിറ സം  nHㄤұ  .,;:-ര് dട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ഴെക. വ്  വ്  ധം琛硥(牡 ഘട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുകങ്ങള്ബിലെ ഫി ഏവ്  ?
10. AC അനുരോധം琛യം  0 മല ഴെകത്തിരിക്ക സം  nHㄤұ  .,;:-ന്ദര്Mങ്ങള്ബിലെ ഫി ഏവ് ?
11. CFL ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുരോധം琛മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ഴുള രോധം琛ദ്യ ങ്ങള്ബിലെ ഫി ഏവ്  ?
12. ഫ .ഴെകമന്റ . മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ഴെകന അരോധം琛പR ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ഫ്ലൂറഴെകസം  nHㄤұ  .,;:-ന്റ . മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ നുള രോധം琛മന്മാരുടേയും ശബ്ദവ്യത് ള്ബിലെ ഫി ഏവ്  ?
13. ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ങ്സ്റ്റണ് ഉപയോഗിക്കുവാന് കാരസ്റ്ണിറ ഴെകന്റ ഏഴെകതല സം  nHㄤұ  .,;:-വ്  രോധം琛ശ ത ള ണിറ അത ഴെകന്റ ഫ .ഴെകമന്റ യം 
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ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുവ്  ന്ഷ്യല രോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ മ ക്കുന്നത ?
14. ഫdസം  nHㄤұ  .,;:- വ് യം റ ഴെകന്റ പ്രരോധം琛ത ത ള്ബിലെ ഫി ഏവ്  ?
15. ഒരു ച . ത്തിരിക്ക ഴെകന്റ പ്രത രോധം琛രിക്കുന്ന പട് ധം琛硥(牡ഴെകത്തിരിക്ക ബ ധം琛硥(牡 ക്കുന്ന ഘടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ങ്ങള്ബിലെ ഫി ഏവ്  ?
16. വവ് ദ്യ7ത രോധം琛.പന ഴെക ണ്ടുള ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയങ്ങള്ബിലെ ഫി ഏവ്  ?
17. ദൂരിക്കുന്ന പട് സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ്.ങ്ങള രോധം琛.ക്ക് കാരണം കണ് വവ് ദ്യ7ത രോധം琛പ്ര ണിറ ഴെകചയ്യുരോധം琛മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള്ബിലെ ഫി ന അM മഖ രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങള്ബിലെ ഫി ഏവ്  ? അത പരിക്കുന്ന പട് ഹരിക്കുന്ന പട് ക്കുന്നഴെകതങ്ങഴെകന ?
18. വ് ടു ള ല റന്റ ബ ല കുറക്കുവ്  ന്ഷ്യല സം  nHㄤұ  .,;:-e രിക്കുന്ന പട് ക്ക് കാരണം കണ് വും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന്ന്ന മ ര്mങ്ങള്ബിലെ ഫി എഴെകF ഴെകക്ക് കാരണം കണ് ?
19. ഴെകസ്റ്പ അപ ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മര് ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുന്ന സം  nHㄤұ  .,;:-ന്ദര്Mങ്ങള്ബിലെ ഫി . സ്റ് ഴെകചയ്യു ?
20. ന രോധം琛ക്രിക മ ഴെകന്റ ഏഴെകതല സം  nHㄤұ  .,;:-വ്  രോധം琛ശ ത ള ണിറ അത ഴെകന തപന
ഉപ രിക്കുന്ന പട്ണിറങ്ങള ഴെക. ഹറ്റ്  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ രോധം琛 യം  ലും ബഹിരാ3 ക്ക് കാരണം കണ് ന്ഷ്യല രോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ മ ക്കുന്നത ?
4. ത ഴെക ഴെക

ടുത്തിരിക്ക രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്ന പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക യം  ല പറഞ രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്ന

AC
DC
CFL
LED Lamp
Vs
Vp
Ns
Np
Ip
Is
MCB
ELCB
SONAR
emf

5. ത ഴെക പറയുന്ന ഉപ രിക്കുന്ന പട്ണിറങ്ങളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയഴെകമഴുതു
അtറ്റ് ര്

രിക്കുന്ന പട് ങ്ങളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പൂര്Yരൂപ എഴുതു ?

9

രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക മറ്റ് ര്
ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ലവ് രോധം琛ന മറ്റ് ര്
വ്  ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ഔവ് ര് മറ്റ് ര്
ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മര്
ഴെകസ്റ്പ അപ ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മര്
ഴെകസ്റ്പ ഴെകഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ~ണ് ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മര്
ഴെകഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെസം  nHㄤұ  .,;:- ഴെകബല മറ്റ് ര്
രോധം琛സം  nHㄤұ  .,;:- ണിറ ര്

6. ത ഴെക പറയുന്ന ഉപ രിക്കുന്ന പട്ണിറങ്ങള ല നടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ക്കുന്ന ഊര്Šപരിക്കുന്ന പട് വ് ര്ത്തിരിക്കഴെകനഴെകമഴുതു
വമരോധം琛ക്രിക രോധം琛ഫ ണ്
ഴെക.~ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ സ്പീക്കര് ( കോളാമ് ക്ക് കാരണം കണ്ര്
എ സം  nHㄤұ  .,;:- 0നരോധം琛ററ്റ് ര്
ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ സം  nHㄤұ  .,;:- 0നരോധം琛ററ്റ് ര്
ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ സം  nHㄤұ  .,;:- രോധം琛മ രോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ര്
എ സം  nHㄤұ  .,;:- രോധം琛മ രോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ര്
വവ് ദ്യ7ത ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി തുട രിക്കുന്ന പട് ഴെകപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക
വവ് ദ്യ7ത ഫ ന്ഷ്യല
7. ത ഴെക പറയുന്ന സം  nHㄤұ  .,;:-മവ്  ങ്ങള്ബിലെ ഫി എF നുരോധം琛വ് 3 യം  ഴെകണിറന അത ഴെക. അRരിക്കുന്ന പട്ങ്ങള്ബിലെ ഫി
എF ഴെകന സച പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ക്കുന എന വ്  —മ ക്കു
സം  nHㄤұ  .,;:-മവ് 
ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ
അRരിക്കുന്ന പട്ങ്ങള്ബിലെ ഫി സച പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ക്കുന്നത
.m = സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ് രിക്കുന്ന പട് ങ്ക x Q
H = I2Rt
P = W/t
P = I2R
H = VIt
Vs/Vp = Ns/Np
Vp x Ip = Vs x Is
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V= f λ
8. ത ഴെക പറയുന്നവ് യുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ രോധം琛രിക്കുന്ന പട്ഖ ച k വ് രിക്കുന്ന പട്ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് M ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയങ്ങള്ബിലെ ഫി അടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨യം  ളഴെകപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ടുത്തു
1. ഒരു അലൂമ ന യം  സ്പൂണ് സം  nHㄤұ  .,;:-eര്Y പൂശുന്നത
2. ഒരു ഇരുമ്പു പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ഴെകവ് ള പൂശുന്നത
3. ഫ്ലൂറഴെകസം  nHㄤұ  .,;:-ന്റ . മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ
4. എ സം  nHㄤұ  .,;:- 0നരോധം琛ററ്റ് ര്
5. ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ സം  nHㄤұ  .,;:- 0നരോധം琛ററ്റ് ര്
6. ഒരു DC 0നരോധം琛ററ്റ് റ ല ന ന .M ക്കുന്ന വവ് ദ്യ7ത യുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ഗ്രാമത്തിലെ റോ ഫ ച k രിക്കുന്ന പട്ണിറ
7. ഒരു ബ റ്റ് റ യം  ല ന ന്ന .M ക്കുന്ന വവ് ദ്യ7ത യുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ഗ്രാമത്തിലെ റോ ഫ ച k രിക്കുന്ന പട്ണിറ
8. ച. ക്കു ചുരുള്ബിലെ ഫി വമരോധം琛ക്രിക രോധം琛ഫ ണ്
9. ഴെകസ്റ്പ അപ ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മര്
10. ഴെകസ്റ്പ ഴെകഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ~ണ് ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മര്
11.ച. ക്കു ചുരുള്ബിലെ ഫി ഴെക.~ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ സ്പീക്കര് ( കോളാമ് ക്ക് കാരണം കണ്ര്
12. സ്റ് ര് ണിറRന്ഷ്യല
9. ത ഴെക ഴെക ടുത്തിരിക്ക രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്ന പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക അനുരോധം琛യം  0 മ യം  സം  nHㄤұ  .,;:-മവ് 
ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് പൂരിക്കുന്ന പട് പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ക്കു .
പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക വ്  ശ .ന ഴെകചയ്ത് എന്ത് നിഗമനത് എF ന ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയമനത്തിരിക്ക . ണിറ ന ങ്ങള്ബിലെ ഫി എത്തുന്നത ?
രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക0 200 രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ആകുരോധം琛മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള്ബിലെ ഫി ത ഴെക തന്ന രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്ന ഏത ഘടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ങ്ങള . ണിറ മ റ്റ് 
ഉ3 കുന്നത ? ഏത ഘടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ത്തിരിക്ക . ണിറ മ റ്റ്  ഇല ത്തിരിക്കത ?
പവ് ര് P

രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക0 V

15
25
40
60
100
750
1000

230
230
230
230
230
230
230

റന്റ I

പ്രത രോധം琛രിക്കുന്ന പട് ധം琛硥(牡 R

10. ന ങ്ങള്ബിലെ ഫി പഠ ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് പ ഠM ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന്മ യം  ബന്ധഴെകപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ശ സജ്ഞന്മാരുടേയും ശബ്ദവ്യത് രുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ രോധം琛പരു ള ണിറ ത ഴെക
ഴെക ടുത്തിരിക്ക രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്നത . അവ് രുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ഏത ണ്ടുപ ടുത്തിരിക്കങ്ങള ണിറ ന ങ്ങള്ബിലെ ഫിക്ക് കാരണം കണ്

11

പഠ ക്കുവ്  നു3 യം ത എന്ന വ്  —മ ക്ക് കാരണം കണ് രോധം琛മ ?
വമക്ക് കാരണം കണ്ല ഫ രിക്കുന്ന പട്ഴെകഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ
ഴെക0യം  സം  nHㄤұ  .,;:- പ്രസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛 ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ജൂള്ബിലെ ഫി
എഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ സം  nHㄤұ  .,;:-ണ്
ഴെക·മ ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ
ക്രിക സ്റ്ന്ഷ്യല ആന്ഷ്യല¸ യം  സം  nHㄤұ  .,;:- രോധം琛ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ പ്ലര്
11. ത ഴെക പറയുന്നവ് യുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പ്രവ് ര്ത്തിരിക്കന വ്  ശദ്യമ ക്കു
1. ഇന്ഷ്യല ന്ഷ്യലഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെഴെകസം  nHㄤұ  .,;:-ന്റ . മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ
2. ഫ്ലൂറഴെകസം  nHㄤұ  .,;:-ന്റ . മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ
3. CF . മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ
4. LED . മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ
5. AC 0നരോധം琛ററ്റ് ര്
6. DC 0നരോധം琛ററ്റ് ര്
7. ച. ക്കു ചുരുള്ബിലെ ഫി വമരോധം琛ക്രിക രോധം琛ഫ ണ്
8. ഴെകസ്റ്പ അപ ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മര്
9. ഴെകസ്റ്പ ഴെകഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ~ണ് ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മര്
10.DC വവ് ദ്യ7ത രോധം琛മ രോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ര്
11. ച. ക്കു ചുരുള്ബിലെ ഫി ഴെക.~ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ സ്പീക്കര് ( കോളാമ് ക്ക് കാരണം കണ്ര്
12.k പ ന്ഷ്യല പ്ലഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ
13.ഫdസം  nHㄤұ  .,;:14.0.വവ് ദ്യ7ത ന .യം 
15.ത പ വവ് ദ്യ7ത ന .യം 
16.നdക്ലിയര് പവര് സ്റ്റേഷന യം ര് പവ് ര് രോധം琛സ്റ് ന്ഷ്യല
12. ന . ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മറു ഴെകളക്കുറ ച്ചൂള വ്  വ് രിക്കുന്ന പട്ങ്ങള ണിറ ത ഴെക ഴെക ടുത്തിരിക്ക രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്നത .
അനുരോധം琛യം  0 മ യം  സം  nHㄤұ  .,;:-മവ് 
ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക പൂരിക്കുന്ന പട് പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ക്കു . ഓരോധം琛രിക്കുന്ന പട് ന ഏത ന
ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മര് ആഴെകണിറന്ന വ്  —മ ക്കു .പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക വ്  ശ .ന ഴെകചയ്ത് എന്ത് നിഗമനത് ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മറ ഴെക.
രോധം琛 യം  ലും ബഹിരാ ളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ എYവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന് രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക» തt ലും ബഹിരാള അനുപ ത ഴെക3ത്തു .
ക്രികമ
Np
Vp
Ns
Vs
നമ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാര്
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1
2
3
4

1500
500
2200

240
12
250

200
3000
4000

13. ത ഴെക പറയുന്നവ്  എഴെകFന്ന വ്  —മ ക്കു
1.ജൂള്ബിലെ ഫി ന യം മ
2.മdച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്ല ഇന്ഷ്യലഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെRന്ഷ്യല
3.ഴെകസം  nHㄤұ  .,;:-ലഫ ഇന്ഷ്യലഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെRന്ഷ്യല
4.ഴെക·മ ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ഴെകന്റ ഇടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨തുവ ന യം മ
5.സം  nHㄤұ  .,;:-e M വ്  ആവൃത്തിരിക്ക
6.പ്രരോധം琛ണിറ ദ്യ ത മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാന
7.അനുന ദ്യ
8.ശബ്ദ തവ്രത
9.ഉച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്ത
10.
ശ്രുത
11.
രോധം琛ബസം  nHㄤұ  .,;:12.
ഴെകട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈXബ ള്ബിലെ ഫി
13.
രോധം琛ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ പ്ലര് ഇഫ
14.
ശ്രവ് ണിറ പരിക്കുന്ന പട് ധം琛硥(牡
15.
ഇന്ഷ്യല½ രോധം琛സം  nHㄤұ  .,;:- ണിറ ശബ്ദ
16.
അള്ബിലെ ഫിട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX രോധം琛സം  nHㄤұ  .,;:- ണിറ ശബ്ദ
17.
ശ്രവ് ണിറ സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ് രിക്കുന്ന പട്ത
18.
പ്രത ധം琛硥(牡eന
19.
ഴെക ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ങ്ങളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ശബ്ദശ സ
20.
എ വസം  nHㄤұ  .,;:-റ്റ് ര്
21.
ഫ രിക്കുന്ന പട്ഴെകഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെയുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ വവ് ദ്യ7ത വ്  രോധം琛¾ ണിറ ന യം മ
22.
വവ് ദ്യ7തരോധം琛.പന
23.
ഫ്ലൂറഴെകസം  nHㄤұ  .,;:-ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:24.
ഫ ലഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ F
25.
ആര്രോധം琛മച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്ര്

12
1000
400
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26.

ഇന്ഷ്യലഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-

14. ത ഴെക പറയുന്നവ്  തt ലും ബഹിരാള സം  nHㄤұ  .,;:- മ വും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന് വ്  ത സം  nHㄤұ  .,;:-വും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന് ഴെക3ത്തു
1. ച. ക്കു ചുരുള്ബിലെ ഫി ഴെക.~ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ സ്പീക്കര് ( കോളാമ് ക്ക് കാരണം കണ്റു ച. ക്കു ചുരുള്ബിലെ ഫി വമരോധം琛ക്രിക രോധം琛ഫ ണു
2. ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ സ്ചച ര്0 . മ്പു ഫ്ലൂറഴെകസം  nHㄤұ  .,;:-ന്റ . മ്പു
3. എ സം  nHㄤұ  .,;:- 0നരോധം琛ററ്റ് റു ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ സം  nHㄤұ  .,;:- 0നരോധം琛ററ്റ് റു
4. ഴെകസം  nHㄤұ  .,;:-പ അപ ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മറു ഴെകസം  nHㄤұ  .,;:-പ ഴെകഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ~ണ് ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മറു
5. ഴെകസം  nHㄤұ  .,;:-ലഫ ഇന്ഷ്യലഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെRനു മdച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്ല ഇന്ഷ്യലഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെRനു
6. സം  nHㄤұ  .,;:- ങ്ക ള്ബിലെ ഫി രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- 0നരോധം琛ററ്റ് റു kരോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- 0നരോധം琛ററ്റ് റു
7. രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- വ.നു നdട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈXല വ.നു
8. ടു പ ന്ഷ്യല പ്ലഗ്ഗും ത്രീ പി k പ ന്ഷ്യല പ്ലഗ്ഗും ത്രീ പി
9. രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക» റന്റു
10. ബള്ബിലെ ഫി‰ ള്ബിലെ ഫി രോധം琛ശ്രണിറ രിക്കുന്ന പട് ത യം  ലും ബഹിരാ സം  nHㄤұ  .,;:-മ Fരിക്കുന്ന പട് രിക്കുന്ന പട് ത യം  ലും ബഹിരാ
11. MCB യു ELCB യു
12. ജൂള്ബിലെ ഫി ന യം മവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന് ഓ ന യം മവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന്
13. സം  nHㄤұ  .,;:-e M വ് 
മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാനവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന് പ്രരോധം琛ണിറ ദ്യ ത മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാനവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന്
14. ശബ്ദത്തിരിക്ക ഴെകന്റ തവ്രതയു ഉച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്തയു
15. ശബ്ദത്തിരിക്ക ഴെകന്റ ശ്രുത യു ഴെകട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈXബ ളു
16. ഇന്ഷ്യല½ രോധം琛സം  nHㄤұ  .,;:- ണിറ ക്കു അള്ബിലെ ഫിട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX രോധം琛സം  nHㄤұ  .,;:- ണിറ ക്കു
17. വവ് ദ്യ7ത വ്  രോധം琛¾ ണിറവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന് വവ് ദ്യ7ത രോധം琛.പനവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന്
18. ഫdസം  nHㄤұ  .,;:- വ് യം റു ന രോധം琛ക്രിക മ
19. വ്  ട്ടു രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിട്ടു
20. 0.വവ് ദ്യ7തന .യം വും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന് ത പ വവ് ദ്യ7ത ന .യം വും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന്
21. ത പവവ് ദ്യ7ത ന .യം വും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന് നdക്ലിയര് പവര് സ്റ്റേഷന യം ര് പവ് ര്രോധം琛സ്റ് നു
22. DC രോധം琛മ രോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക റു DC 0നരോധം琛ററ്റ് റു
23. സം  nHㄤұ  .,;:- ധം琛硥(牡 രിക്കുന്ന പട്ണിറ 0നരോധം琛ററ്റ് റു പവ് ര്ഴെകഹ~സം  nHㄤұ  .,;:- ഴെക. 0നരോധം琛ററ്റ് റു
24. പവ് ര്രോധം琛സ്റ് ന ഴെക. ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മറു വ്  തരിക്കുന്ന പട്ണിറ ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മറു
25. റസം  nHㄤұ  .,;:- സ്റ്ന്ഷ്യലസു റസം  nHㄤұ  .,;:- സ്റ് വ്  റ്റ്  യു
26. സ പ റ ഗ്സും സ്പ്സു സം  nHㄤұ  .,;:-പ്ല റ്റ്  റ ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയസു
27. വപ്രമറ രോധം琛 യം  ലും ബഹിരാ ഴെകസം  nHㄤұ  .,;:-ക്ക് കാരണം കണ്ന്ഷ്യലഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെറ രോധം琛 യം  ലും ബഹിരാ
28. രോധം琛 ര്ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക സം  nHㄤұ  .,;:-ര് dട്ടു ഓവ് ര്രോധം琛. ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ ഗു
29. പവ് ര് ട്ടു രോധം琛. ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ രോധം琛 ഡ്ഡിംഗും Pജ ഗു
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30.
31.
32.
33.
34.
35.

ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨dബ വ.റ്റു CFL ഉ
AC യു DC യു
പ്രത ധം琛硥(牡eന യു അനുരിക്കുന്ന പട്ണിറനവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന്
സം  nHㄤұ  .,;:- ങ്ക ല രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- വ.നു ളു k രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- വ.നു ളു
വവ് ദ്യ7ത യുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന് ദുരുപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന്
ഇ. ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨സ്റ്റു ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ലവ് രോധം琛ന മ റ്റ് റു

ഉത്തിരിക്കരിക്കുന്ന പട്സചന
1. ഇത ഴെകന്റ ഉത്തിരിക്കരിക്കുന്ന പട് പ ഠŽസ്തിരിപ്പെട്ടി തുട ത്തിരിക്ക ല ഉ3

രിക്കുന്ന പട്ണിറ

ഴെക3ത്തു

1. ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ സം  nHㄤұ  .,;:- യുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ഇ. രോധം琛ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ഡു ള്ബിലെ ഫി സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ് രിക്കുന്ന പട്മ ണിറ . അത യം ത രോധം琛പ സം  nHㄤұ  .,;:-റ്റ്  വ്  ഇ. രോധം琛ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ഡു
ഴെകനഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയറ്റ്  വ്  ഇ. രോധം琛ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ഡു സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ് രിക്കുന്ന പട്മ ണിറ. പഴെകR , എ സം  nHㄤұ  .,;:- ദ്യ ശമ റുന്ന വവ് ദ്യ7ത
ആയം ത ന ല ഇ. രോധം琛ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ഡു ളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ് രിക്കുന്ന പട്ത ഇല.
2. ഴെകചമ്പു മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ല , അമ തമ യം  വവ് ദ്യ7ത പ്രവ് ഹ ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ല അത ചൂടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ യം 
ഉരുകു യം  ല. തന്മൂ. വവ് ദ്യ7ത ഉപ രിക്കുന്ന പട്ണിറങ്ങള രോധം琛.ക്ക് കാരണം കണ് അമ ത വവ് ദ്യ7ത എത്തു യു അവ് 
നശ ക്കു യു ഴെകചയ്യുന.
3. ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ങ്സ്റ്റണ് ഉപയോഗിക്കുവാന് കാരസ്റ്ണിറ ന ഉയം ര്ന്ന പ്രത രോധം琛രിക്കുന്ന പട് ധം琛硥(牡 , ഉയം ര്ന്ന ദ്രവ് ണിറ ങ്ക , ഉയം ര്ന്ന റസം  nHㄤұ  .,;:- സ്റ് വ്  റ്റ്  ,
രോധം琛നര്ത്തിരിക്ക മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ യം  ക്ക് കാരണം കണ് മ റ്റ്  നുള സം  nHㄤұ  .,;:- ധം琛硥(牡 ത ( ഉയം ര്ന്ന ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ . റ്റ്  ) , ചുട്ടുപഴുത്തിരിക്ക ഴെകവ് ളുത്തിരിക്ക
അവ് സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ്യം  ല ദ്യ ര്ഘരോധം琛നരിക്കുന്ന പട് ന .ന ലക്ക് കാരണം കണ് നുള അവ് സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ് എന്ന വ്  ഉ3 .
4. രോധം琛. ഹസം  nHㄤұ  .,;:-ങ്കരിക്കുന്ന പട്ത്തിരിക്ക ഴെകന്റ ദ്രവ് ണിറ ങ്ക ഘടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ രോധം琛. ഹത്തിരിക്ക രോധം琛ന്റത രോധം琛നക്ക് കാരണം കണ് ള്ബിലെ ഫി കുറവ്  യം  രിക്കുന്ന പട് ക്കു .
അത ന ല അത രോധം琛വ് ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയത്തിരിക്ക ല ചൂടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ യം  ഉരുകുന.
5. വ്  യു ഉ3 യം  ല ഫ .ഴെകമന്റ വ്  യുവ്  ഴെക. ഓക്സിജനുമായി പ്രവര്ത്തിച്ച് കത്തിയെരി 0നുമ യം  പ്രവ് ര്ത്തിരിക്ക ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്
ത്തിരിക്ക ഴെകയം രിക്കുന്ന പട് ഞ്ഞുരോധം琛പ കു .
6. അ.സം  nHㄤұ  .,;:-വ്  ത ങ്ങള്ബിലെ ഫി ന റച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ല അവ്  ഫ .ഴെകമന്റുമ യം  രിക്കുന്ന പട് സം  nHㄤұ  .,;:-പ്രവ് ര്ത്തിരിക്കനത്തിരിക്ക ല
ഏര്ഴെകപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ടു യം  ല . മ kമല ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨Òസ്റ്ണിറ ഴെകന്റ ബ ഷ്പ മ യം  ബള്ബിലെ ഫിബ ഴെകന്റ M ത്തിരിക്ക ള ല
പറ്റ്  പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്നത തടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨യുവ്  നു
യു .
7. കൂടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ യം  മര്Uത്തിരിക്ക ല ന റച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ല ബള്ബിലെ ഫിബ പ്ര ശ ക്കുഴെകമ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള്ബിലെ ഫി ഉ3 കുന്ന ചൂടുന മ ത്തിരിക്ക
ബള്ബിലെ ഫിബ നുള ഴെക. മര്U കൂടു യു ബള്ബിലെ ഫിബ ഴെകപ ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ഴെകത്തിരിക്കറ ക്കുവ്  ന്ഷ്യല ഇടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨വ് രിക്കുന്ന പട് യു ഴെകചയ്യു .
8. ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ സം  nHㄤұ  .,;:-ച ര്0 . മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ല ന റച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്ന വ്  ത ത്തിരിക്ക നനുസം  nHㄤұ  .,;:-രിക്കുന്ന പട് ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ണിറ അത Žറഴെകപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ടുവ്  ക്കുന്ന
പ്ര ശത്തിരിക്ക ഴെകന്റ ന റ ആശ്രയം  ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്നത .
9. അള്ബിലെ ഫിട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX വ് യം .റ്റ്  രിക്കുന്ന പട്ശ്മികളെ ദൃശ്യപ്രകാ ഴെകള ദൃശ പ്ര ശമ ക്ക് കാരണം കണ് മ റ്റുവ്  ന്ഷ്യല ഫ്ലൂറഴെകസം  nHㄤұ  .,;:-ന്റ പദ്യ ര്\ങ്ങള്ബിലെ ഫിക്കു
യു .
10. വ് . യം  0നരോധം琛ററ്റ് റു ള ല ആര്രോധം琛മച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്റ ഴെകന്റ M രിക്കുന്ന പട് കൂടുതല ആണിറ , തന്മൂ. ഗ്രാമത്തിലെ റോ വഫറ്റ്  ബ്ര
ഒ വ്  ക്ക് കാരണം കണ് നു അവ്  ഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨യു3 കുന്ന സ്പീക്കര് ( കോളാമ് ര്ക്ക് കാരണം കണ് ഒ വ്  ക്ക് കാരണം കണ് നു സം  nHㄤұ  .,;:-ഹ യം  ക്കുന.
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11. ശ—മ യം  F ഉ3 ക്കുവ്  നുള പരിക്കുന്ന പട് മ ത , F ശ— കുരോധം琛റഴെകÛയം  യം 
നഷ്ടഴെകപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ടുഴെകമന്ന രിക്കുന്ന പട് , വവ് ദ്യ7ത Fമ ഴെകണിറങ്ക ല ആവ് ശ നുസം  nHㄤұ  .,;:-രിക്കുന്ന പട്ണിറ
Fശ—
വ്  ത സം  nHㄤұ  .,;:-ഴെകപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ടുത്തിരിക്ക ഴെകമന്ന ഴെകമച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്
12. ദ്യ ര്ഘദൂരിക്കുന്ന പട് പവ് ര് രോധം琛പ്ര ണിറത്തിരിക്ക ല രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക0 രോധം琛¸ പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 പരിക്കുന്ന പട് ഹരിക്കുന്ന പട് ക്കുന്നത ന ഉന്നത
രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക0 ല വവ് ദ്യ7ത രോധം琛പ്ര ണിറ ഴെകച¥ണിറ . ഴെകസ്റ്പ അപ ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:- രോധം琛ഫ മര് വ്  ഇത
പരിക്കുന്ന പട് ഹരിക്കുന്ന പട് ക്കുവ്  ന്ഷ്യല സം  nHㄤұ  .,;:- ധം琛硥(牡 ക്കുന . അത യം ത രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക0 ഉയം ര്ത്തിരിക്ക രോധം琛പ്ര ണിറ ഴെകചയ്യുവ്  ന്ഷ്യല
യുന.
13. എല ഉപ രിക്കുന്ന പട്ണിറങ്ങള്ബിലെ ഫിക്കു ഒരോധം琛രിക്കുന്ന പട് രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക0 .M ക്കുന്നത ന യുന.
14. വവ് ദ്യ7ത രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- വ.ന . ണിറ ഉളത . അതുഴെക ണ്ടുതഴെകന്ന ച . പ്രരോധം琛ത
സം  nHㄤұ  .,;:- ഹചരിക്കുന്ന പട് ങ്ങള ല ( ഓവ് ര് രോധം琛. ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ , രോധം琛 ര്ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക സം  nHㄤұ  .,;:-ര് dട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ) വവ് ദ്യ7ത പ്രവ്  ഹ
വ്  രോധം琛Ýദ്യ ക്ക് കാരണം കണ്ണിറഴെകമങ്ക ല ഫdസം  nHㄤұ  .,;:- രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- വ.ന ല ഘടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ക്ക് കാരണം കണ്ണിറ
15. സം  nHㄤұ  .,;:-e ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് നdട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈXല വ.ന ല ഘടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ല ഉപ രിക്കുന്ന പട്ണിറത്തിരിക്ക ല വവ് ദ്യ7ത ഉ3 കു .
16. ഒരു വ് ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ല ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് വവ് ദ്യ7ത യുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ അളവ്  ഴെക3ത്തുവ്  ന ണിറ വ്  ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ഔവ് ര് മ റ്റ് ര്
ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുന്നത .അത ന ല തുടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ക്ക് കാരണം കണ്ത്തിരിക്ക ല ഘടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ഴെകലങ്ക ല വ് ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ല ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്
വവ് ദ്യ7രോധം琛ത ര്Šത്തിരിക്ക ഴെകന്റ അളവ്  ഴെക3ത്തുവ്  ന്ഷ്യല യം  ല.
17. കൂടുതല പവ് ര് ഉള വവ് ദ്യ7ത ഉപ രിക്കുന്ന പട്ണിറങ്ങള്ബിലെ ഫി ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുരോധം琛മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള്ബിലെ ഫി കൂടുതല റന്റ (
വവ് ദ്യ7ത പ്രവ്  ഹ ) ഉ3 കുന. അതുഴെക ണ്ടുതഴെകന്ന ഉപ രിക്കുന്ന പട്ണിറത്തിരിക്ക ഴെകന്റ രോധം琛ബ ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ യുമ യം 
സം  nHㄤұ  .,;:-മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാര്ക്ക് കാരണം കണ്ത്തിരിക്ക ല വ് ന്ന ല രോധം琛 ക്ക് കാരണം കണ് രോധം琛 ക്ക് കാരണം കണ് ഏലക്ക് കാരണം കണ് നുള സം  nHㄤұ  .,;:- ധം琛硥(牡 ത കൂടുതല ആണിറ .
18. ശബ്ദത്തിരിക്ക ന സം  nHㄤұ  .,;:-ഞ്ചരിക്കുന്ന പട് ക്കുവ്  ന്ഷ്യല മ ധം琛硥(牡 മ ആവ് ശ മ ണിറ ചന്ദ്രന ലും ബഹിരാ ബഹ രിക്കുന്ന പട് ശത്തു
അFരിക്കുന്ന പട് Rവ്  യു ഇല.
19. വ് വ് ലും ബഹിരാ ള്ബിലെ ഫി രിക്കുന്ന പട് k സം  nHㄤұ  .,;:-ഞ്ചരിക്കുന്ന പട് ക്കുന്നതു ഇരിക്കുന്ന പട്പ ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ക്കുന്നതു അള്ബിലെ ഫിട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX രോധം琛സം  nHㄤұ  .,;:- ണിറ
ശബ്ദതരിക്കുന്ന പട് ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയങ്ങള്ബിലെ ഫി ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ണിറ . അത ന ല അവ് ക്ക് കാരണം കണ് ഇക്ക് കാരണം കണ് രിക്കുന്ന പട് ങ്ങള്ബിലെ ഫി സുഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയമമ യം 
ന ര്വ് ഹ ക്കുവ്  ന്ഷ്യല യുന.
20. ശബ്ദത്തിരിക്ക ഴെകന്റ പ്രത ഫ.ന മൂ. ഓരോധം琛രിക്കുന്ന പട് വ് രിക്കുന്ന പട് യം  രോധം琛.യു ആളു ള്ബിലെ ഫിക്ക് കാരണം കണ് വ്  —മ യം  രോധം琛വ് ദ്യ യം  ഴെക.
ശബ്ദ രോധം琛 ള്ബിലെ ഫിക്കുവ്  ന്ഷ്യല യുന.
21. ദൂരിക്കുന്ന പട്സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ്.ങ്ങള രോധം琛.ക്ക് കാരണം കണ് വവ് ദ്യ7ത രോധം琛പ്ര ണിറ ഴെകചയ്യുരോധം琛മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള്ബിലെ ഫി രോധം琛നരിക്കുന്ന പട് ടുന്ന പ്രധം琛硥(牡 ന
പ്രശ്നങ്ങള രോധം琛. ന്ന മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ യുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പ്രത രോധം琛രിക്കുന്ന പട് ധം琛硥(牡 ന മ ത്തിരിക്ക വവ് ദ്യ7ത ത രോധം琛പ ര്Šത്തിരിക്ക ഴെകന്റ
രൂപത്തിരിക്ക ല ന ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ഴെകപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ടുന എന്നത ണിറ , പ്രത രോധം琛രിക്കുന്ന പട് ധം琛硥(牡 കുറഞ മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള്ബിലെ ഫി
ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കു യം  ഴെകണിറങ്ക ല ഇത പരിക്കുന്ന പട് ഹരിക്കുന്ന പട് ക്കുവ്  ന്ഷ്യല യു , അത ന ല രോധം琛പ്ര ണിറ
വ.ന ഴെകന്റ വ് Y കൂട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക പ്രത രോധം琛രിക്കുന്ന പട് ധം琛硥(牡 കുറക്കുന.
22. വവ് ദ്യ7ത പ്രവ് ഹ ക്കുന്ന ച . ത്തിരിക്ക നു ചുറ്റു ഒരു F മണ്ഡ. ഉ3 കുന എന്ന
നമക്ക് കാരണം കണ് അറ യം  . പ്രസ്തുത F മണ്ഡ. അത ലൂരോധം琛ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പ്രവ് ഹ ക്കുന്ന റന്റ ഴെകന്റ
ആനുപ ത വും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന്മ ണിറരോധം琛ല . അത ന ല തഴെകന്ന ഉയം ര്ന്ന രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക0 ല പ്രവ് ഹ ക്കുന്ന ഈ
മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള്ബിലെ ഫിക്കു ചുറ്റ്  ശ— യം  യം  F മണ്ഡ. ഉ3 കുവ്  ന്ഷ്യല സം  nHㄤұ  .,;:- ധം琛硥(牡 തയു3 . F
മണ്ഡ.ത്തിരിക്ക ഴെകന്റ ആ ര്
സം  nHㄤұ  .,;:-eM വ്  നമക്ക് കാരണം കണ് അറ യം  മരോധം琛ല . അത ന ല
അത്തിരിക്കരിക്കുന്ന പട്ത്തിരിക്ക ലും ബഹിരാള അപ ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ങ്ങള്ബിലെ ഫി ഒ വ്  ക്കുവ്  ന ണിറ ഉയം രിക്കുന്ന പട്ത്തിരിക്ക ല രോധം琛പ്ര ണിറ വ.നു ള്ബിലെ ഫി
വ് . ക്കുന്നത .
23. ഇവ്  ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മറ രോധം琛.ക്കു വ് രുന്ന വ.നു ള ണിറ , അത ന ല മൂന്ന രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- വ.നു ള്ബിലെ ഫി
മ kരോധം琛മ ഉ3 കു യുള്ളൂ. വ്  തരിക്കുന്ന പട്ണിറ ശൃംഖലയില് ആരംഭഘ ഖ.ക്ക് കാരണം കണ് ണിറ സ്റ് ര് ണിറRന്ഷ്യല
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ബ ധം琛硥(牡 മ യം  രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്നത .
24. ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മറ ല പവ് ര് ഴെകഹ~സം  nHㄤұ  .,;:- ഴെക. k രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- 0നരോധം琛ററ്റ് റ ല ന നള മൂന്ന രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:വ.നു ള്ബിലെ ഫി വ് രുന . എന്ന ല വ്  തരിക്കുന്ന പട്ണിറ ശൃംഖലയില് ആരംഭഘ ഖ.യം  ല സ്റ് ര് ണിറRന്ഷ്യല രിക്കുന്ന പട് ത യം  ണിറ
നമ്മുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ന ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ല ന .വ്  ലും ബഹിരാളത . അത ന ല സ്റ് ര് ണിറRന്ഷ്യല രിക്കുന്ന പട് ത യം  ല നdട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈXല വ.ന്ഷ്യല
കൂടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ രോധം琛യം  തരൂ. തന്മൂ. മൂന്ന രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- വ.നു ളു ഒരു ന7ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈXല വ.നു ഉള്ബിലെ ഫിഴെകപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ന ലും ബഹിരാ
വ.നു ള്ബിലെ ഫി ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മറ ഴെകന്റ ഔട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക Žട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ല ണുന.
25. ശബ്ദമ. ന രിക്കുന്ന പട്ണിറവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന്മ യം  ബന്ധഴെകപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ന യം മങ്ങള്ബിലെ ഫി രിക്കുന്ന പട്ണിറമ ണിറ ത . രോധം琛ഹ ണ് വടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀
ഴെക.~ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ സ്പീക്കര് ( കോളാമ് ക്ക് കാരണം കണ്ര് ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുന്നത ഴെകനത ഴെകരിക്കുന്ന പട് വ്  .ക്കു3 .
26. അമ ത ശബ്ദ പ ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ല ത്തിരിക്ക സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ്.ങ്ങള ല ( ഉദ്യ രോധം琛ഹ സ്പീക്കര് ( കോളാമ് റ്റ് ല തുടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ങ്ങ യം വ്  ) ഉച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്ത്തിരിക്ക ലും ബഹിരാള
ശബ്ദ ന രോധം琛രിക്കുന്ന പട് ധം琛硥(牡 ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്നത ഴെകന്റ സചനയം  ണിറ ത .
27. മന്ഷ്യലപ സച പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്തുരോധം琛പ ഴെക. ശബ്ദന യം ന്ത്രണിറവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന്മ യം  ബന്ധഴെകപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ന യം മങ്ങള ണിറ ഇത നു
രിക്കുന്ന പട്ണിറ
28. ഇയം ര് രോധം琛ഫ ണിറ ല ന ന വ് രുന്ന മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാനങ്ങള്ബിലെ ഫി രോധം琛നരിക്കുന്ന പട് ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ഉന്നത മര്Uത്തിരിക്ക ല ര്Y Žടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ത്തിരിക്ക ല
വ് ന തട്ടുന. അത ഴെകചവ്  ക്ക് കാരണം കണ് രോധം琛ദ്യ
ഴെകചയ്യുയു ബധം琛硥(牡 രിക്കുന്ന പട്തക്ക് കാരണം കണ് രിക്കുന്ന പട്ണിറമ കുന്ന
സം  nHㄤұ  .,;:- ഹചരിക്കുന്ന പട് ഴെകമ രുക്ക് കാരണം കണ് നുള രിക്കുന്ന പട്ണിറമ യം  Mവ്  ക്കു യു ഴെകചയ്യു .
29. ഴെകവ് ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ഴെകക്ക് കാരണം കണ്ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ഉച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്ത്തിരിക്ക ലും ബഹിരാള ശബ്ദമ ണിറ . മന്ഷ്യലപ സച പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്തുരോധം琛പ ഴെക. ഉച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്ത്തിരിക്ക ലും ബഹിരാള ശബ്ദ
ഴെകചവ്  ക്ക് കാരണം കണ് രോധം琛ദ്യ
ഴെകചയ്യു .
30. ന യം ന്ത്രണിറ വ്  രോധം琛ധം琛硥(牡യം മ ക്ക് കാരണം കണ് യം  ഒരു ആറ്റ്  രോധം琛ബ ബ ണിറ ഒരു നdക്ലിയര് പവര് സ്റ്റേഷന യം ര് റ യം  ര് എന
രോധം琛വ് ണിറഴെകമങ്ക ല പറയം  , അത ന ല ഈ ന .യം ത്തിരിക്ക ന രോധം琛 ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ സം  nHㄤұ  .,;:- Mവ്  ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ല അമ തമ യം 
രോധം琛റഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ രോധം琛യം  ന്ഷ്യല ചുറ്റുപ ടു ഉ3 കു .
31. രോധം琛 രിക്കുന്ന പട്ളത്തിരിക്ക ഴെക.രോധം琛പ ഴെക. എല സം  nHㄤұ  .,;:- സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ് നങ്ങള ലും ബഹിരാ ഇkക്കു 0. സു.Mമല .
32. വ്  . കൂടു
രിക്കുന്ന പട്ണിറ 0. നരിക്കുന്ന പട് വ്  യം  ക്കുവ്  നുള ഇന്ധന വ്  . ഴെക ടുത്തിരിക്ക വ്  രോധം琛ങ്ങ3 വ് രു
.
33. ന ര്t ണിറഴെകച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്.വും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന്മ kരോധം琛മ കൂടുത. യം  വ് രുനള്ളൂ . തുടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨നള ച .വ്  കുറവ്  ണിറ . മ kമല
Žത യം  ഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ രോധം琛ന ള0 യുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ വ്  സം  nHㄤұ  .,;:- സം  nHㄤұ  .,;:- ധം琛硥(牡 തയുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ രിക്കുന്ന പട് വും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന് അത ലും ബഹിരാ3 . അത ന ല
തഴെകന്ന M വ്  യം  ല അപ ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ സം  nHㄤұ  .,;:- ധം琛硥(牡 ത ളു ന ര്t ണിറഴെകച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്.വും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന് കുറരോധം琛ഞക്ക് കാരണം കണ് എഴെകന്ന രു
സം  nHㄤұ  .,;:- ധം琛硥(牡 തയു തള ക്ക് കാരണം കണ്ളയുവ്  ന്ഷ്യല പറ്റ്  ല.
34. നdക്ലിയര് പവര് സ്റ്റേഷന യം ര് പവ് ര്രോധം琛സ്റ് ന ല ന നള രോധം琛റഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ രോധം琛യം  ന്ഷ്യല 0നങ്ങള്ബിലെ ഫിക്ക് കാരണം കണ് ആപലക്ക് കാരണം കണ്രിക്കുന്ന പട്മ ണിറ .
35. ഈ പ്രസ്തിരിപ്പെട്ടി തുട വ് ന ശരിക്കുന്ന പട് യം  ണിറ ശബ്ദ വ്  യുവ്  ലyടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ സം  nHㄤұ  .,;:-ഞ്ചരിക്കുന്ന പട് ക്കുന്നത രോധം琛നക്ക് കാരണം കണ് ള്ബിലെ ഫി കൂടുതല
രോധം琛വ് ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയതയം  ല പ ള ന ര്t ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്ന ഉരുക്ക് കാരണം കണ് ലyടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ സം  nHㄤұ  .,;:-ഞ്ചരിക്കുന്ന പട് ക്കുന . ( ശബ്ദത്തിരിക്ക ഴെകന്റ
വ്  യുവ്  ഴെക. പ്രരോധം琛വ് ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ 340 m /s ആഴെകണിറങ്ക ല ഉരുക്ക് കാരണം കണ് ഴെക. പ്രരോധം琛വ് ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ 5960 m /s ആണിറ.
36. പ്രസ്തുത ശബ്ദ നമ്മുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ഴെകചവ്  യം  ല എത്തുരോധം琛മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ രോധം琛 ക്കു ഇല ത വും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന്ന .
ഴെകM~ത ശ സപരിക്കുന്ന പട്മ യം  പറഞ ല ശബ്ദത്തിരിക്ക ഴെകന്റ ആയം ത നമ്മുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ഴെകചവ്  യം  ല
എത്തുരോധം琛മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ രോധം琛 ക്കു പൂ0 മ യം  മ റുന.
37. പ്ര ശ ശബ്ദരോധം琛ത്തിരിക്കക്ക് കാരണം കണ് ള്ബിലെ ഫി രോധം琛വ് ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയതയം  ല സം  nHㄤұ  .,;:-ഞ്ചരിക്കുന്ന പട് ക്കുന. അത യം ത പ്ര ശ മൂന്ന .R
രോധം琛. മറ്റ് ര് രോധം琛വ് ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയതയം  ല സം  nHㄤұ  .,;:-ഞ്ചരിക്കുന്ന പട് ക്കുന. യം ഥ ര്\ത്തിരിക്ക ല മ ന്നല ആണിറ ആദ്യ
ഉ3 കുന്നത .
38. രോധം琛പ ഴെകട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുകന്ഷ്യല ല വ്  ത സം  nHㄤұ  .,;:- അളക്കുന്നത രിക്കുന്ന പട്3 അഗ്രാമത്തിലെ റോങ്ങള . ണിറ അതുഴെക 3 രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക മ റ്റ് ര്
സം  nHㄤұ  .,;:-മ Fരിക്കുന്ന പട്മ യം  ഘടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ക്കുന. പഴെകR വവ് ദ്യ7തപ്രവ്  ഹ ത വ്രത രോധം琛ശ്രണിറ രിക്കുന്ന പട് ത യം  രോധം琛.
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അളക്കുവ്  ന്ഷ്യല യൂ. ഉപ രിക്കുന്ന പട്ണിറത്തിരിക്ക ന സം  nHㄤұ  .,;:-മ Fരിക്കുന്ന പട്മ യം  അt റ്റ് ര് ഘടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ലപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ഴെകന്ന
അത ലyടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ യം രോധം琛ല വവ് ദ്യ7ത പ്രവ് ഹ ക്കു യുള്ളൂ.
39. ബള്ബിലെ ഫി‰ ളുരോധം琛ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പവ് ര് കൂടുന്നത നനുസം  nHㄤұ  .,;:-രിക്കുന്ന പട് ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് പ്രത രോധം琛രിക്കുന്ന പട് ധം琛硥(牡 കുറയു . തുടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ര്ന വ് രുന്ന
രോധം琛ച ദ്യ ങ്ങള ഴെക. പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക വ്  ശ .ന ഴെകചയ്ത് എന്ത് നിഗമനത് ല ഇത മനസ്സില് . ക്ക് കാരണം കണ് .
40. കൂടുതല പവ് റുള വവ് ദ്യ7ത ഉപ രിക്കുന്ന പട്ണിറങ്ങള്ബിലെ ഫിക്ക് കാരണം കണ് കൂടുതല വവ് ദ്യ7ത പ്രവ്  ഹ ത വ്രതയുള
മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള്ബിലെ ഫി രോധം琛വ് ണിറ . അത യം ത ആമ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ യം രോധം琛റ0 കൂടുതലും ബഹിരാളവ്  ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്ക് കാരണം കണ്ണിറ , ഒനകൂടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨
വ്  —മ യം  പറഞ ല മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പ്രത രോധം琛രിക്കുന്ന പട് ധം琛硥(牡 കുറവ്  യം  രിക്കുന്ന പട് ക്ക് കാരണം കണ്ണിറ . അത ന ല വ് Y
കൂടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ യം  മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള്ബിലെ ഫി ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുന.
41. ആരോധം琛ഘ രോധം琛വ് ളയം  ഴെക. ഴെകവ് ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ഴെകക്ക് കാരണം കണ്ട്ടു ള്ബിലെ ഫി ശബ്ദമ. ന രിക്കുന്ന പട്ണിറ ഉ3 ക്കുന എന്ന രിക്കുന്ന പട് ത്തിരിക്ക ല
സം  nHㄤұ  .,;:- ശയം മ ല . എന്ന രുന്ന ലും ബഹിരാ ഇവ്  നമ്മുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ സം  nHㄤұ  .,;:- â രിക്കുന്ന പട്വും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന്മ യം  ബന്ധഴെകപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുകത ന ല ശ സ
വ് ശങ്ങള്ബിലെ ഫി അവ് ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയണിറ ക്കു രോധം琛യം  ന വൃത്തിരിക്ക യുള്ളൂ
42. ഫ ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:- വ.റ്റൂ ളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ന പഠ ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്ത ഴെകന്റ അടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ് നത്തിരിക്ക ല വവ് ദ്യ7ത യുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨
ദുരുപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയത്തിരിക്ക ലഴെകപടുന്നവ് യം  ഴെകണിറന്ന പറയം  . എന്ന രുന്ന ലും ബഹിരാ മന്ഷ്യലപ
സച പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്തുരോധം琛പ ഴെക. ഇതു നമക്ക് കാരണം കണ് അവ് ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയണിറ രോധം琛ക്ക് കാരണം കണ്3 വ് രുനഴെകവ് ന മ k
43. ഇടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ മ ന്നല തഴെകന്നയം  ണ്കൂടുതല് അപകടകരം .കൂടുതല അപ ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ രിക്കുന്ന പട് . ഇടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ മ ന്നല ഉന്നത രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക0 ലും ബഹിരാള
വവ് ദ്യ7ത യം  ണിറ . എന്ന രുന്ന ലും ബഹിരാ ശ രിക്കുന്ന പട് രിക്കുന്ന പട് അസം  nHㄤұ  .,;:-eസ്തിരിപ്പെട്ടി തുടത ള്ബിലെ ഫി ഉളവ് ര്ക്ക് കാരണം കണ് ഇടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ന ദ്യ
‰® മട്ടു ള്ബിലെ ഫി സൃഷ്ട ക്ക് കാരണം കണ് റു3 .
44. നdട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈXല വ.നു ഭൂമ യുമ യുള ഴെകപ ഴെകട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുകന്ഷ്യല ല വ്  ത സം  nHㄤұ  .,;:- പൂ0 ആണിറ. അത ന ല
രോധം琛 ക്ക് കാരണം കണ് ഏലക്ക് കാരണം കണ് ല . എന്ന രുന്ന ലും ബഹിരാ ച . പ്രരോധം琛ത സം  nHㄤұ  .,;:- ഹചരിക്കുന്ന പട് ങ്ങള ല നdട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈXല
വ.ന ലyടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ വവ് ദ്യ7ത പ്രവ് ഹ ക്കുന്ന സം  nHㄤұ  .,;:-ന്ദര്Mങ്ങള്ബിലെ ഫി ഉ3 യം  ട്ടു3 . അത്തിരിക്കരിക്കുന്ന പട്ത്തിരിക്ക ല
രോധം琛 രോധം琛ക്ക് കാരണം കണ്റ്റ്  ട്ടുള പkവ്  ര്ത്തിരിക്ക ള്ബിലെ ഫി 3ട്ടുമ3 .
45. നല വസം  nHㄤұ  .,;:-ഴെക.ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-റു ള്ബിലെ ഫി ഉള വ്  ഹനങ്ങള്ബിലെ ഫി എഞ്ച ഴെകന്റ ശബ്ദ കുറക്കുന .
46. ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ന്ഷ്യലസം  nHㄤұ  .,;:-രോധം琛ഫ മര് ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ സം  nHㄤұ  .,;:- യം  ല പ്രവ് ര്ത്തിരിക്ക ക്ക് കാരണം കണ് ല . അത ന ല ഴെകസം  nHㄤұ  .,;:-ക്ക് കാരണം കണ്ന്ഷ്യലഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെറ രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക0
പൂ0 ആയം  രിക്കുന്ന പട് ക്കു .
47. ന ഉ3 ക്കുന്ന ശബ്ദ സം  nHㄤұ  .,;:-eനതന്തുവ്  ഴെകന്റ മ k മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാനഫ.മ യം  ഉ3 കുന്നതല ; മറ ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്
അത രോധം琛ന ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨നുബന്ധ M ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയങ്ങളു പ്രരോധം琛ണിറ ദ്യ ത മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാനത്തിരിക്ക ല ഏര്ഴെകപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ടുന3 . അത ഴെകന്റ
ആ ത്തു യം  ണിറ ന രോധം琛 ള്ബിലെ ഫിക്കുന്ന ശബ്ദ . അത ന ല തഴെകന്ന അത്തിരിക്കരിക്കുന്ന പട്ത്തിരിക്ക ല
രോധം琛പശ ക്രികമ രിക്കുന്ന പട്ണിറ സം  nHㄤұ  .,;:- ® മ ക്കുന്ന ഒരിക്കുന്ന പട് ള്ബിലെ ഫിക്ക് കാരണം കണ് ഇത സം  nHㄤұ  .,;:- ധം琛硥(牡 ക്കു .
48. ആയം ത കുറയുന്നത നനുസം  nHㄤұ  .,;:-രിക്കുന്ന പട് ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ഉച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്ത കുറയുന . അത ന ല ആയം ത പൂ0 മ യം  ല
ഉച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്ത പൂ0 ആയം  രിക്കുന്ന പട് ക്കു .
49. ശബ്ദത്തിരിക്ക ഴെകന്റ സം  nHㄤұ  .,;:-ഞ്ച രിക്കുന്ന പട് പ തയുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ദ്യ ശയം  ല വ്  യുസം  nHㄤұ  .,;:-ഞ്ച രിക്കുന്ന പട്മ3 യം  ല ഉച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്ത വ് ര്® ക്കു
50. സം  nHㄤұ  .,;:-eനതന്തുവ്  ഴെക. വ് ലും ബഹിരാപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ക്കുറവ്  ണിറ ഈ വ്  ത സം  nHㄤұ  .,;:-ത്തിരിക്ക നു രിക്കുന്ന പട്ണിറ
51. ഇത്തിരിക്കരിക്കുന്ന പട്ത്തിരിക്ക ലും ബഹിരാള പ്രശ്നങ്ങള ല ന ന്ന രിക്കുന്ന പട്Rരോധം琛നടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ന്ഷ്യല ഒരു പരിക്കുന്ന പട് ധം琛硥(牡 വ് ഴെകരിക്കുന്ന പട് നഴെകt
സം  nHㄤұ  .,;:-ഹ യം  ക്കുന
52. വ് വ് ല അള്ബിലെ ഫിട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX രോധം琛സം  nHㄤұ  .,;:- ണിറ തരിക്കുന്ന പട് ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയങ്ങള്ബിലെ ഫി വ്  വ്  യം  ഴെക. തടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨സ്സില് ത രിക്കുന്ന പട് ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്റ യുന3 . രിക്കുന്ന പട്3
മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള്ബിലെ ഫി ഉ3 എന്ന രിക്കുന്ന പട് അറ യു യു ഴെകചയ്യുന3 . പഴെകR , അവ് ക്ക് കാരണം കണ് ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨യം  ലyടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨
രോധം琛പ കുരോധം琛മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള്ബിലെ ഫി , ച റകു ള്ബിലെ ഫി രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- ലും ബഹിരാ നdട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX. ലും ബഹിരാ തട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക യം  ല രോധം琛 രോധം琛ക്ക് കാരണം കണ്ലക്കുഴെകമന്ന രോധം琛ബ ധം琛硥(牡
അവ് ക്ക് കാരണം കണ് ലരോധം琛ല .
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53. പ്രസ്തുത വ് ടു ള്ബിലെ ഫിരോധം琛.ക്ക് കാരണം കണ് ണിറRന്ഷ്യല ഴെക ടുത്തിരിക്ക രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്നത വ്  ത സ്തിരിപ്പെട്ടി തുട രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- വ.നു ള ല
ന ന്ന ണിറ .
54. രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക0 കുറയുന്നത ന ല ഴെകമ ത്തിരിക്ക വവ് ദ്യ7രോധം琛ത ര്Šത്തിരിക്ക ഴെകന്റ അളവ്  കുറയുന. തന്മൂ.
റന്റു കുറയുന. പ്രസ്തുത സം  nHㄤұ  .,;:-മയം ത്തിരിക്ക ( പ ക്ക് കാരണം കണ് സം  nHㄤұ  .,;:-മയം ത്തിരിക്ക ) പവ് ര്കൂടുതലും ബഹിരാള വവ് ദ്യ7ത
ഉപ രിക്കുന്ന പട്ണിറങ്ങള്ബിലെ ഫി പ്രരോധം琛ത ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് വവ് ദ്യ7ത രോധം琛മ രോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ര് പ്രവ് ര്ത്തിരിക്ക പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ക്കുന്നത നലതല. ച .രോധം琛പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀
അവ്  രോധം琛 ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ വ്  ന്ഷ്യല സം  nHㄤұ  .,;:- ധം琛硥(牡 തയു3 . രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക0 കുറയുരോധം琛മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള്ബിലെ ഫി കൂടുതല പവ് റുള
ഉപ രിക്കുന്ന പട്ണിറങ്ങല അമ തമ യം  റന്റ എടുക്കുന്നത ന ല അത ഴെകപഴെകട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുകന്ന ചൂടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ക്കുന.
ഇത്തിരിക്കരിക്കുന്ന പട്ത്തിരിക്ക ല വവ് ദ്യ7രോധം琛ത ര്Šത്തിരിക്ക ഴെകന്റ അളവ്  കൂടുന്നത ന ല റന്റ ച ര്š കൂടുന.
55. ഇന്നയം  ന്ന ഉപ രിക്കുന്ന പട്ണിറങ്ങള്ബിലെ ഫി ഇkയം  k രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക0 ല പ്രവ് ര്ത്തിരിക്ക പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ല മ kരോധം琛മ ശരിക്കുന്ന പട് യം  യം 
ഫ. നലകു യൂള്ളൂ. അത ന ല തഴെകന്ന കുറഞ രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക0 ല പ്രവ് ര്ത്തിരിക്ക പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ല
അവ് ക്ക് കാരണം കണ് രോധം琛 ടുപ ടു ള്ബിലെ ഫി സം  nHㄤұ  .,;:- Mവ്  ക്കു യം  യം  രിക്കുന്ന പട് ക്കു ഫ.
56. ശരിക്കുന്ന പട് യം  ണിറ . മ ള ല സച പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്തുരോധം琛പ ഴെക. ഈ പ്രശ്ന രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക0 കുറവ്  ഴെകന്റ രിക്കുന്ന പട് ത്തിരിക്ക ല
മ kമല രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക0 കൂടുത. ഴെകന്റ രിക്കുന്ന പട് ത്തിരിക്ക ലും ബഹിരാ ബ ധം琛硥(牡 മ ണിറ.
57. രോധം琛സം  nHㄤұ  .,;:- നുവ്  ഴെകന്റ ന ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയമന ഴെകതറ്റ്  ണിറ . 40 വ്  ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ബള്ബിലെ ഫിബ ലyടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ വവ് ദ്യ7ത പ്രവ് ഹ ക്കു3 .
രോധം琛ശ്രണിറ രിക്കുന്ന പട് ത യം  ല ഏഴെകതങ്ക ലും ബഹിരാഴെകമ രു ബള്ബിലെ ഫിബ ലyടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ വവ് ദ്യ7ത പ്രവ് ഹ ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ഴെകലങ്ക ല മറ്റ് 
ബള്ബിലെ ഫി‰ ള്ബിലെ ഫി പ്ര ശ ക്കു യം  ല.
58. രോധം琛 ബ ള്ബിലെ ഫി വ് യം ര് ചുവ് ന്ന ന റത്തിരിക്ക . യം തുഴെക ണ്ടുമ k അത രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- വ.ന്ഷ്യല
ആ ണിറഴെകമന്ന ല . ടു പ ന്ഷ്യല പ്ലm ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുരോധം琛മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള്ബിലെ ഫി അത ഴെകന്റ രോധം琛ഫ സം  nHㄤұ  .,;:- , നdട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈXല എന്ന വ് 
മ റ . എങ്ക ലും ബഹിരാ ബള്ബിലെ ഫിബ പ്ര ശ ക്കു . എന്ന രുന്ന ലും ബഹിരാ പ്രസ്തുത പ്ലm ഴെകന്റ സം  nHㄤұ  .,;:-e ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:വ.ന . യം  രിക്കുന്ന പട് ക്കു ഘടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് രിക്കുന്ന പട് ക്കു . ഇത്തിരിക്കരിക്കുന്ന പട്ത്തിരിക്ക ല മ റ ഴെക. ന അപ ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ സം  nHㄤұ  .,;:- Mവ്  ക്ക് കാരണം കണ് ല .
പഴെകR , kപ ന്ന ഴെകന്റ രിക്കുന്ന പട് ത്തിരിക്ക ല രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- വ.ന്ഷ്യല മ റു യം  ല .
59. കൂടുതല ന .യം ങ്ങള്ബിലെ ഫി ന ര്t ക്കുന്നത രോധം琛നക്ക് കാരണം കണ് ള്ബിലെ ഫി എളുപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀മ ണിറ വവ് ദ്യ7രോധം琛ത ര്Šത്തിരിക്ക ഴെകന്റ
ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയന യം ന്ത്രണിറ .
60. പണിറ ഴെക ടുക്കുന്നത പ്രസ്തുത വ്  ദ്യ ര്\ യം  ഴെകണിറങ്ക ലും ബഹിരാ അത ഒരു ന ണിറല രോധം琛വ് സ്റ്
ആകുന . അത യം ത രിക്കുന്ന പട് 0 ത്തിരിക്ക ല ഴെകപ തുവ്  യം  വവ് ദ്യ7രോധം琛ത ª ദ്യന നടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ഴെകന്നങ്ക ല
മ kമരോധം琛ല ഓരോധം琛രിക്കുന്ന പട് വ് ട്ടു ര്ക്കു ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുവ്  ന്ഷ്യല സം  nHㄤұ  .,;:- ധം琛硥(牡 ക്കു യുള്ളൂ. അത ന ല പ്രസ്തുത
വ്  ദ്യ ര്\ യുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ അM പ്ര യം ത്തിരിക്ക ന യു— യു ധം琛硥(牡 ര്t തയു ഇല.
61. രിക്കുന്ന പട്3 വ് യം ര് : രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- വ.നു നdട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈXല വ.നു
മൂന്ന വ് യം ര് : മൂന്ന രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- വ.നു ള്ബിലെ ഫി മ k / രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- വ.നു നdട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈXല വ.നു മഴെകറ്റ്  ന്ന
ഴെകതരുവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന് വ്  ളക്കു ള്ബിലെ ഫി ഓണ് ആക്കുന്നത നു ഓഫ ആക്കുന്നത നുമളവ.ന്ഷ്യല
ന ലും ബഹിരാവ.ന്ഷ്യല : മൂന്ന രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- വ.നു ഒരു നdട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈXല വ.നു
അഞ്ചു വ.ന്ഷ്യല : മൂന്ന രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- വ.നു ഒരു നdട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈXല വ.നു അഞ്ച മരോധം琛ത്തിരിക്കത
ഴെകതരുവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന്വ്  ളക്കു ള്ബിലെ ഫി ഓണ് ഴെകചയ്യുന്നത നു ഓഫ ഴെകചയ്യുന്നത നുമള വ.നു ള്ബിലെ ഫി
62. സം  nHㄤұ  .,;:- ങ്ക ല രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- ആഴെകണിറങ്ക ല രിക്കുന്ന പട്3 വ.നു ള്ബിലെ ഫി ഉ3 കു k രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- ആഴെകണിറങ്ക ല മൂന്ന
രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- വ.നു ളു ഒരു നdട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈXല വ.നു
ണു .
63. നമ്മുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ഴെകത ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുകടുത്തിരിക്ക ന .യം ത്തിരിക്ക ല ന നമ kമല നമക്ക് കാരണം കണ് വവ് ദ്യ7ത .M ക്കുന്നത . ഇF ഴെകയം 
അഞ്ചു പവ് ര് ഗ്രാമത്തിലെ റോ ഡു ള യം  ത രിക്കുന്ന പട് ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് രിക്കുന്ന പട് ക്കുന . ഓരോധം琛രിക്കുന്ന പട് ഗ്രാമത്തിലെ റോ ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ രോധം琛.യു 0നരോധം琛ററ്റ് റു ഴെകള
സം  nHㄤұ  .,;:-മ Fരിക്കുന്ന പട്മ യം  ബന്ധ പ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀 ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് രിക്കുന്ന പട് ക്കുന അത ന ല ഒരു വവ് ദ്യ7ത ന .യം ത്തിരിക്ക ഴെക.
ത രിക്കുന്ന പട് റു ള്ബിലെ ഫി ഴെകമ ത്തിരിക്ക ഗ്രാമത്തിലെ റോ ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ ഴെക. വവ് ദ്യ7ത വ്  തരിക്കുന്ന പട്ണിറഴെകത്തിരിക്ക ബ ധം琛硥(牡 ക്കുന.
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64.

രിക്കുന്ന പട് ങ്ങള്ബിലെ ഫി ഇത്തിരിക്കരിക്കുന്ന പട്ത്തിരിക്ക ല വ്  ഖ ന ക്ക് കാരണം കണ് ഴെകമങ്ക ലും ബഹിരാ ഴെകപരോധം琛ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ള യം  ഇന്ധനങ്ങളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨
ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയത്തിരിക്ക ഴെകന്റ
രിക്കുന്ന പട് ത്തിരിക്ക ല ഇതുവ്  കുറവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന്3 കു . അത നമ്മുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ രിക്കുന്ന പട് 0 ത്തിരിക്ക ന
നലത ണിറ . ഓര്ക്കു ഴെകപരോധം琛ട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈX ള യം  നമക്ക് കാരണം കണ് ഇറക്കുമത ഴെകചരോധം琛¥3 വ് രുന എന്ന രിക്കുന്ന പട് .
65. ഇന്ഷ്യലഴെകവ് ര്ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുകര് ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കു യം  ഴെകണിറങ്ക ല അത ഴെക. ച ര്0 ത രുമരോധം琛ല . അത ന ല
വ്  നുവ്  ഴെകന്റ അM പ്ര യം മ ണിറ ശരിക്കുന്ന പട്
66. രിക്കുന്ന പട്ണ്ടു ഒരു തരിക്കുന്ന പട്ത്തിരിക്ക ല രോധം琛ന ക്ക് കാരണം കണ് യം  ല ശരിക്കുന്ന പട് തഴെകന്നയം  ണിറ . ഴെക.~ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ സ്പീക്കര് ( കോളാമ് ക്ക് കാരണം കണ്റ ഴെക.
ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെയം ½ത്തിരിക്ക ഴെകന്റ മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാന വ്  യം  ണിറരോധം琛ല ശബ്ദ ഉ3 കുന്നത .
67. മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാന മൂ.മ ണിറരോധം琛ല ശബ്ദ ഉ3 കുന്നത . രോധം琛റ ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ ലും ബഹിരാള മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാന മൂ. മരിക്കുന്ന പട്ങ്ങള ഴെക.
ഇ. ള്ബിലെ ഫി മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാന ഴെകചയ്യുന. ഇത ശബ്ദത്തിരിക്ക ഴെകന്റ ത വ്രത ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയണിറ മ യം  കുറക്കുന.
68. ചൂടുള സം  nHㄤұ  .,;:-മയം ത്തിരിക്ക ; മ ധം琛硥(牡 മത്തിരിക്ക ഴെകന്റ സം  nHㄤұ  .,;:- ന്ദ്രത വ് ര്® ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ല ശബ്ദത്തിരിക്ക ഴെകന്റ ഉച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്ത വ് ര്® ക്കുന
. ചൂടുള സം  nHㄤұ  .,;:-മയം ത്തിരിക്ക വ്  യുവ്  ഴെകന്റ സം  nHㄤұ  .,;:- ന്ദ്രത വ് ര്® ക്കുന.
69. രോധം琛 ക്ക് കാരണം കണ് ഏലക്കുന്നത എ സം  nHㄤұ  .,;:- , ഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ സം  nHㄤұ  .,;:- എന്ന വ് ഴെകയം  ആശ്രയം  ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്ല . ഏത
വവ് ദ്യ7ത യം  യം  ലും ബഹിരാ അത ഴെക. രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക0 , റന്റ എന്ന വ് യം  ണിറ ആശ്രയം  ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ണിറ രോധം琛 ക്ക് കാരണം കണ്
ഉ3 കുന്നത . രോധം琛വ്  ള്ബിലെ ഫിരോധം琛ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക» റന്റു ഉയം ര്ന്ന ല രോധം琛 ക്ക് കാരണം കണ് ഏലക്കു .
70. രോധം琛സം  nHㄤұ  .,;:- നുവ്  ഴെകന്റ അM പ്ര യം മ ണിറ ശരിക്കുന്ന പട് . ഴെകചറ യം  പവ് ര് ഉള CFL മങ്ങ യം  ഴെകവ് ള ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്മ യം  രിക്കുന്ന പട് ക്കു
നലകു . ഈ ഴെകവ് ള ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്ത്തിരിക്ക ല വ്  യം  ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് ല Y ന രോധം琛ദ്യ മ ണിറ ഉ3 കു . അത ന ല
അª പവ് ര് കൂടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ യം  CFL വ്  ങ്ങ ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്കുന്നതുതഴെകന്നയം  ണിറ നലത .
71. രോധം琛റഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ രോധം琛യം  തരിക്കുന്ന പട് ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയങ്ങള്ബിലെ ഫി വവ് ദ്യ7ത F തരിക്കുന്ന പട് ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയങ്ങള്ബിലെ ഫി ആണിറ . വവ് ദ്യ7ത F
തരിക്കുന്ന പട് ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയങ്ങള്ബിലെ ഫിക്ക് കാരണം കണ് സം  nHㄤұ  .,;:-ഞ്ചരിക്കുന്ന പട് ക്കുവ്  ന്ഷ്യല മ ധം琛硥(牡 മ ആവ് ശ മ ല.
ചന്ദ്രന ഴെക. മY ലും ബഹിരാ പ റയുഴെകമ ഴെകക്ക് കാരണം കണ് മ ധം琛硥(牡 മമ യം  ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ക്ക് കാരണം കണ് . അത ലyടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ശബ്ദ
സം  nHㄤұ  .,;:-ഞ്ചരിക്കുന്ന പട് ക്കു യു ഴെകചയ്യു . പഴെകR , മനു ഴെകന്റ ഴെകചവ്  യുമ യം  സം  nHㄤұ  .,;:-മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാര്ക്ക് കാരണം കണ്ത്തിരിക്ക ല വ് രുത്തുന്ന
അത്തിരിക്കരിക്കുന്ന പട് ഉപ രിക്കുന്ന പട്ണിറങ്ങളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പ്ര രോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ത ആണിറ പ്രശ്ന . രോധം琛റഡിസ്ചാര്ജ് ലാമ്പുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെ രോധം琛യം  ഉപ രിക്കുന്ന പട്ണിറങ്ങള്ബിലെ ഫി
ഉപരോധം琛യം  ഗിക്കുന്നില്ല;  DC യാണ് ഉപയ ച്ചുള ആശയം വ്  ന മയം മ ണിറ കൂടുതല എളുപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀
72. പR ക്ക് കാരണം കണ് രോധം琛 ക്ക് കാരണം കണ് ഏലക്ക് കാരണം കണ് ല ; രിക്കുന്ന പട്ണിറ ഒരു ഴെകപ ഴെകട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുകന്ഷ്യല ല വ്  ത സം  nHㄤұ  .,;:- ഉഴെക3ങ്ക ല
മ kരോധം琛മ വവ് ദ്യ7ത പ്രവ് ഹ ക്കു യുള്ളൂ . പR സ്ഥിരകാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല . എന്തുകൊണ് ത ഴെകചയ്യുന്നത ഒരോധം琛രിക്കുന്ന പട് ഴെകപ ഴെകട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുകന്ഷ്യല . ല
ആണിറ.
73. രിക്കുന്ന പട്ണ്ടു പR ള്ബിലെ ഫിക്കു രോധം琛 ക്ക് കാരണം കണ് ഏലക്കു . രിക്കുന്ന പട്ണിറ രോധം琛ഫസം  nHㄤұ  .,;:- വ.ന . രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്ന പR യം  ലൂഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨
നdട്രാന്സ്ഫോമര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?ÈXല വ.ന രിക്കുന്ന പട് ക്കുന്ന പR യം  രോധം琛.ക്ക് കാരണം കണ് ഇവ്  തt ലും ബഹിരാള സം  nHㄤұ  .,;:-മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാര്ക്ക് കാരണം കണ് മൂ. വവ് ദ്യ7ത
പ്രവ് ഹ ക്കുന.
74. ശരിക്കുന്ന പട് രിക്കുന്ന പട്ത്തിരിക്ക ലൂഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨യുള വവ് ദ്യ7ത പ്രവ്  ഹഴെകത്തിരിക്കയം  ണിറ ന രോധം琛 രോധം琛ക്ക് കാരണം കണ്ലക്കു എന്ന പറയുന്നത
. ഇപ്ര രിക്കുന്ന പട് വവ് ദ്യ7ത ശരിക്കുന്ന പട് രിക്കുന്ന പട്ത്തിരിക്ക ലyടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨നരോധം琛പ കുരോധം琛മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ള്ബിലെ ഫി ശരിക്കുന്ന പട് രിക്കുന്ന പട്ത്തിരിക്ക ഴെകന്റ ഊì വ് 
കുറയുന. തലഫ.മ യം  രിക്കുന്ന പട്—ത്തിരിക്ക ഴെകന്റ വ്  രോധം琛í സം  nHㄤұ  .,;:- റ്റ്  കുറയുന. അത ന ല ഹൃദ്യയം ത്തിരിക്ക ന
രിക്കുന്ന പട്— പമ്പുഴെകചയ്യുന്നത ന ‰® മട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക അനുMവ് ഴെകപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ടുന

സം  nHㄤұ  .,;:- മ വും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന് വ്  ത സം  nHㄤұ  .,;:-വും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന്
1.

ഴെക3ത്തു

റസം  nHㄤұ  .,;:- സ്റ്ന്ഷ്യലസു റസം  nHㄤұ  .,;:- സ്റ് വ്  റ്റ്  യു തt ലും ബഹിരാള വ്  ത സം  nHㄤұ  .,;:- എF ?
ഒരു ച . ത്തിരിക്ക ലൂഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨യുള വവ് ദ്യ7ത പ്രവ്  ഹത്തിരിക്ക ഴെകന്റ തടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨സം  nHㄤұ  .,;:-ത്തിരിക്ക ഴെകന പ്രത രോധം琛രിക്കുന്ന പട് ധം琛硥(牡 എന
പറയം  . പഴെകR, ഒരു ച . ത്തിരിക്ക ഴെകന്റ യൂണിറ റ്റ്  വ്  സ്തിരിപ്പെട്ടി തുട ര്Yത്തിരിക്ക ല അനുMവ് ഴെകപ്പിക്കുകp栨ߨ桐ߨ桸ߨ梠ߨ棈ߨ棰ߨ椘ߨ楀ടുന്ന
വവ് ദ്യ7ത
പ്രവ്  ഹത്തിരിക്ക ഴെകന്റ തടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨സം  nHㄤұ  .,;:-മ ണിറ റസം  nHㄤұ  .,;:- സ്റ് വ്  റ്റ്  . മഴെകറ്റ്  രു തരിക്കുന്ന പട്ത്തിരിക്ക ല പറഞ ല
വ്  ത സ്തിരിപ്പെട്ടി തുട നളവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന് വ് Yവും അതില് നിന്ന് പോകുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികള് നാലെണ്ണവുമാണ് . എന്മള രിക്കുന്ന പട്3 ഴെകചമ്പു മ്പി ഉപയോഗിക്കുവാന് പാ ളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ പ്രത രോധം琛രിക്കുന്ന പട് ധം琛硥(牡 വ്  ത സ്തിരിപ്പെട്ടി തുടമ ഴെകണിറങ്ക ലും ബഹിരാ
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റസം  nHㄤұ  .,;:- സ്റ് വ്  റ്റ്  തു. മ യം  രിക്കുന്ന പട് ക്കു .അത യം ത പദ്യ ര്\ത്തിരിക്ക ഴെകന്റ ന ള വ് Y എന്ന വ് 
മ റുന്നത നനുസം  nHㄤұ  .,;:-രിക്കുന്ന പട് ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത് റസം  nHㄤұ  .,;:- സ്റ് വ്  റ്റ്  മ റുന്ന ല.
2.
75. മറ്റു രോധം琛ച ദ്യ ങ്ങളുഴെകടില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?¨ ഉത്തിരിക്കരിക്കുന്ന പട്ങ്ങള്ബിലെ ഫി Žസ്തിരിപ്പെട്ടി തുട ത്തിരിക്ക ല രോധം琛നരിക്കുന്ന പട് ട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ഉ3

