മ തക ച ദ ങള - (Short Answer type )
1.തണപള ദ"വസങള"ല സ(ല ഗ സ* മരപലകച.ക ള തണതത ." ചത നന.
എനകക ണ* ?
2.തണപള ര ജ ങല"ല ജസകപ"കള കവളത"ല ണ* സക"യനത* . എനകക ണ* ?
3.ഫ"ഡജ"നള"ല ക ച". പപടH കവച ല തണകകമങ"ലH അത"കM കപ ട"യന
സOഭ വത"ന* മ റH വരന"ല. എനകക ണ* ?
4.ഒര അടച മറ"യകതള കറഫ"ജചറററ"കM വ ത"ല സ"രമ ." തറനകവച"രന ല മറ"
തണകചമ ? എനകക ണ* ?
5.ന ഫ*തല"ന ഗള"കള (പ റ ഗള"ക ) തറനകവച"രന ല കചമണ ഇല ത വന.
എനകക ണ* ?
6.ത( പ"ന പഗ* ന"രiനമ ക ന ക രണകമന* ?
7.വ(ടകള"ല വവദoത സരക(ടകള എരത* ക യചr ള കഴ"ക.ടത* അലH ഉപH
"രടകര"യH ഇട ണ* കഴ" മടനത* .അതചപ കല ചവനലക ലത* പസതഭ ഗത* ജലH ഒഴ"ച*
നനച* കക ടക റമണ* . എന ണ* ഇത"നക രണH ?
8.ന"ങളകട വ(ട"കല ഫ~സ* കകട".ചപ ള കട"കട". ക r*കr"കക ണ* ഫ~സ* കകട". ഇത*
ശര". ചണ ? എനകക ണ* ?
9.ചക ണചകവ* ,ചക ണകവക* എന( ദരപണങള ഉപച. ഗ"യന സനരഭങള ല"സ* ക യക ?
10.ഇനക ന‡കസM* ല r"ല ചരള ക". ഫ"ലകമM* ഉപച. ഗ"യനകതനകക ണ* ?

ഉതരസ "ക
1.വ"ശ"ഷത ലധ ര"ത സ(ല"ന* മരത"ചനക ള അധ"കമ ണ*.
2.ജലത"ന* വ"ശ"ഷത പധ ര"ത കടതല ണ*
3.ഫ"‡*ജ"നള"ല ആരŒത കറവ ണ* ( അനര(കത"കല ജല i ഷത"കM അളവ ണ*
ആരŒത.)
4.തണക"ല.ക രണH അചത മറ"."ചലയതകന. ണ* ഫ"ഡജ* ത പH പറചതയവ"ടനതH
5.ക രണH, ഉത*പതനH (Sublimation ).(ഒര ഖര വസ ചട കചr ള അത* ചനര"ട*
വ തക വസ."ചലയ* മ റന പക".ക. ഉത*പതനH എനപറയന.)
6. ഏകതങ"ലH ക രണവശ ല ചഫസ* വലന ഉപകരണത"കM ചi ‡"യമ ."
സrരകത"ല വന ല ,ഉപകരണത"ല കത ടന ആള"ന* വവദoത ഘ തചമലകH.ഇത*
ഒഴ"വ ക ന ണ* ത( പ"ന പഗ* ഉപച. ഗ"യനത* .
(1) വല". പ"ന എരത* ക യനത"ലകട ഉപകരണത"ചMയH വകക ര H വകക ര H ക യന
വ ക"യചടയH സരക ഉറപ"യന.
(2)ചഫസ* വലന ചല ഹചടകടമ ." iനത"ല വന ല ചഫസ* കറM* ഭമ"."ചലയ* കപകടന*
ഒഴകന.ക രണH ,ഉപകരണH എരത* വ.റ"ലകട ഭമ"യമ ." iന"പ"ച"ര"യന.മ തവമല,ഈ
വലന"കല പത"ചര ധH കറവമ ണ* .തനലH കറM* കടതല കകയH ലകH ചട കകയH
ക യന.അചപ ള ഫ~സ* ചട കകയH അത* ഉരക" വവദoതപവ ഹH ന"ലയകയH ക യന.
(3) എരത* പ"ന"ന* വണH കടതല ണ*.വണH കടചr ള പത"ചര ധH കറയന. തനലH കടതല
സഗമമ ." വവദoത" ഒഴകന.മ തവമല,മറ* രണ* പ"ന"ചനയH അചപക"ച* ന(ളH
കടതലളതകക ണ* ഈ പ"ന ആദ H ചസ കറ"ല ക.റകയH ചഫസH ന~ടലH സrരകത"ല

വരനത"നമr* എരത* വ.ര സrരകത"ല വര"കയH ക യന. ചസ കറ"ല ന"ന*
ഊരചr ള ആദ H ചഫസH ന~ടലH ഊര"വര"കയH അവസ നH എരത* പ"ന iനH വ"ടകയH
ക യന.ഇത* കടതല സരക"തതOH നലകന.
(4)പ"ന"കളകട മധ ഭ ഗH ച¤ദ"ചതകക ണ* അവ ചസ കറ"ല ക.റചr ള അത"നള"ല
മറക"."ര"യന.
7.ഉപH "രടകര"യH ഇട* കഴ"മട ന ക രണH എനH ഈരപH ന"ലന"രത ന ണ* .ഉപ"നH
"രടകര"യH ഈരപH ന"ലന"രതവ നള കഴ"വണ* .നനവള പതലത"ന* പത"ചര ധH
കറവ ണ* .അചപ ള വവദoത"യകട ഒഴക* കടതല സഗമമ കH.ഇതകക ണകറ". ണ*
ചവനലക ലത* കവളH ഒഴ"ചകക ടത* നനവ* ന"ലന"രതനത*.
8.കട"കട". ക മകr"കക ണ* ഫ~സ* കകടചr ള അത"ന* പത"ചര ധH കറവH Œവണ ങത"ല
എത ന ചവണ ത പH കടതകല¨H ആ.തകക ണ* ലഘപതനചമ മചറ ഉണ . ല ഫ~സ*
എര"യന"ല. തനലH സരക(ട* വ"ച¤ദ"യ തത"ന ല ഉപകരണത"നH സരക(ട"നH ന ശനഷH
സHഭവ"യന.
9.ചക ണ ചകവ* ദരപണH ഉപച. ഗ"യന സനരഭങള :
(1) ക വ",വ .*,മക* തടങ".വയകട ഉളഭ ഗങള ക ണനത"ന* ച‡ കരമ ര ഉപച. ഗ"യന.
(2) പത"ഫലന ദരദരശ"ന"കളകട ന"ര- ണത"ന*
(3) ച®വ"Hഗ* ദരപണമ ." ഉപച. ഗ"യന.
(4)ചസ ള ര ഫരണസകള"ല പക ശH ചകന(കര"ച* ത പH ഉണ ക ന
(5)വ ഹനങളകട കഹ‡* വലറകള"ല
(6)കസരച* വലറകള"ല
ചക ണ കവക* ദരപണH ഉപച. ഗ"യന സനരഭങള:
(1) വ ഹനങള"ല റ".ര വ~ മ"റര ആ."
(2) കസരച* വലറകള"ല റ"ഫ*ളകറകള ആ."
(3) ചമക* അപ* മ"റര ആ."
10.iളi"കM കമ തH വലപH കറയ ന കഴ"യന,കടതല കറM* പവഹ"യന,കടതല
ത ചപ ര³H ഉണ ക കത പക ചശ ര³H ഉല ദ"പ"യ ന കഴ"യന.

