¾ÖÖÔ 10 ¾ÖÖ
×¾ÖÂÖµÖ:- ×¾Ö–ÖÖÖ †Ö×Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ 2
†ÖÆüÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÖêÂÖÖ
Ö´ÖŸÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ :- 3.6- ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö¸üÖêµÖ ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ †ÖÖÖÖ-µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ‘Ö™üúÖ“Öê ¾Ö
¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖ“Öê×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¹ýÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯Öæ¾ÖÔú Ã¾ÖŸÖ:“Öß ³Öæ×´ÖúÖ šü¸ü×¾ÖŸÖÖ µÖêÖê ¾Ö ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü
•Öß¾ÖÖ¿Öî»ÖßŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üŸÖÖ µÖêÖê.
¯ÖÏ 1 »ÖÖ:- ¤üÖ¹ý“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖÖ´Öãôêû úÖêÖŸµÖÖ ¿Ö¸üß¸üÃÖÓÃ£Öê¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê.
1) À¾ÖÃÖÖÃÖÓÃ£ÖÖ 2) “ÖêŸÖÖÃÖÓÃ£ÖÖ 3) ¯Ö“ÖÖÃÖÓÃ£ÖÖ 4) ˆŸÃÖ•ÖÔÖ
¯ÖÏ 2 ¸üÖ :- ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö¸üÖêµÖ ÃÖã¥üœü ¸üÖÆüµÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú ‘Ö™üú úÖêÖŸÖÖ
1) ¾µÖÃÖÖ 2) ŸÖÖÖŸÖÖÖ¾Ö 3) ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú Ã¾Ö“”ûŸÖÖ 4) ¤æü¬ÖÔ¸ü ¸üÖêÖ
¯ÖÏ 3¸üÖ :- ÃÖ×ŸÖ¿Ö, ¾Ö×›ü»ÖÖ“Öê ¤üÖ¹ý“Öê ¾µÖÃÖÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üŸÖÖê.
1) ‘Ö¸üÖŸÖ µÖê‰ú ¤êüŸÖ ÖÖÆüß.
2) ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ¸üÖÖÖÖê ²ÖÖê»ÖŸÖÖê.
3) ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ÃÖÖ¬ÖŸÖÖê ¾Ö ¾µÖÃÖÖÖ´Öãôêû ÆüÖêÖÖ¸êü †¯ÖÖµÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖê.
4) ŸÖÖê ¸üÖÖÖÖê ‘Ö¸üÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖæÖ •ÖÖŸÖÖê.
¯ÖÏ 4 £ÖÖ :- †Ö´Ö“µÖÖú›êü ¿ÖêŸÖÖ¾Ö¸üß»Ö úÖ´Ö ú¸üÖµÖ»ÖÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¸üÖ´Ö ¸üÖê•Ö ¤üÖºþ ×¯ÖŸÖÖê .
²Ö¸êü“Ö¤üÖ ÃÖÖÓÖæÖ ÃÖã¬¤üÖ ŸÖÖê ¾µÖÃÖÖ ÃÖÖê›üÖµÖ»ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“µÖÖ ¿Ö¸üß¸üÖ¾Ö¸ü úÖµÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê.
1) ŸµÖÖ»ÖÖ †¯ÖÓÖŸ¾Ö µÖê‰ú ¿ÖúŸÖê.
2) ŸµÖÖ»ÖÖ Aids ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖê.
3) ŸµÖÖ“Öê µÖéúŸÖ úÖµÖ´ÖÃ¾Ö¹ý¯Öß Ö¸Ö²Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖê.
4) ŸµÖÖ»ÖÖ Ÿ¾Ö“Öê“ÖÖ †Ö•ÖÖ¸ü ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖêÖ.
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¯ÖÏ 5¾ÖÖ : - ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ‹ú

Æãüé¿ÖÖ¸ü ×¾ÖªÖ£Öá †ÖÆêü ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖÖê ÖêÆü´Öß ¾ÖÖÖÔŸÖ »ÖÖ Ö ¤êüŸÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ

¸üÖÆüŸÖÖê. ŸµÖÖ“Öê †¿ÖÖ ¾ÖŸÖÔÖÖ´ÖÖÖß»Ö ãúšü»Öê úÖ¸Ö †ÃÖÖ¾Öê ?
1) †³µÖÖÃÖÎú´Ö ú×šüÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû

.

3) ×Ö  ÖÔµÖ ‘ÖêµÖ Ö“Öß Ö´ÖŸÖÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
¯ÖÏ 6 ¾ÖÖ :

2) ×¿ÖúµÖÖŸÖ ¸üÃÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
.

4) úÖî™æÓü×²Öú ú»ÖÆüÖ´Öãôêû

.
.

- ÃÖÓŸÖÖêÂÖÖê ÖÖ»Öß»Ö¯Öîúß úÖêÖŸÖß ÖÖêÂ™ü êú»µÖÖÃÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö¸üÖêµÖÖÃÖ ÆüÖÖß
¯ÖÖêÆü“Öê»Ö.
1) †Ã¾Ö“”û ú¯Ö›êü ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ´Öãôêû

.

2) ÃÖÖ¾ÖÔ•ÖÖ×Öú ×šüúÖÖß ¬Öã´ÖÏ¯ÖÖÖ êú»µÖÖÖê

.

3) •ÖÖ  Öß¾Ö •ÖÖÖé ŸÖß“Öê ±ú»Öú »ÖÖ¾Ö»µÖÖ´Öãôê

.

4) ¯Ö×¸üÃÖ¸ü •Ö ÖÖéŸÖß“Öê ±ú»Öú
 Ö´ÖŸÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ
†ÖŸÖÖ)

»ÖÖ¾Ö»µÖÖ´Öãôêû

 Îú - 3. 6 : - ¯ÖÖÖ Îú. 103 ¯ÖÖšü Îú

.
- 9 ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö¸üÖêµÖ †ÖéúŸÖß 9.5

¯ÖÏ 7¾ÖÖ :- ÃÖÖê²ÖŸÖ ×“Ö¡ÖÖ“Öê †¾Ö»ÖÖêúÖ ú¹ýÖ ÖÖ»Öß ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖÖ¯Öîúß µÖÖêµÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ
 úÖêÖŸÖÖ †ÃÖê»Ö.
1) †³µÖÖÃÖÖ“Öß ¾Ö ÖêôûÖ“Öß †Ö¾Ö›ü †ÖÆêü.
2) ŸÖÖê ±ú ŒŸÖ T.V mobile “µÖÖ †ÖÆüÖ¸üß Öê»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ»ÖÖ Ö
¸üÖÆüß»Öß ÖÖÆüß.
3) ŸÖÖê ˆÆüÖ»Ö Ö ‘ÖÖ²Ö¸üŸÖÖê .

êôûÖ“Öß †Ö¾Ö›ü

4) ŸÖÖê »ÖÖ•ÖÖôæû †ÖÆêü .
¯ÖÏ 8¾ÖÖ : - ‹¸ü¾Æüß ²Ö›ü²Ö›üµÖÖ, ´Öã»ÖÖÓ´Ö¬µÖê ×´ÖÃÖôûÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ¿ÖÖôêû´Ö

¬µÖê úÖêÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ²ÖÖê»ÖŸÖ

ÖÖÆüß, ÖêôûŸÖ ÖÖÆüß ¾Ö úÖêÖÖ´Ö¬µÖêÆüß Ö ×´ÖÃÖôûŸÖÖ ‹ú™üÖ ¸üÖÆüŸÖÖê ŸÖ¸ü ŸµÖÖÖê
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 úÖµÖ  úÖ¸üÖ †ÃÖê»Ö †ÃÖê
1)
2)
3)
4)

†Ö¯ÖÖÖÃÖ ¾ÖÖ™üŸÖê ?

ŸµÖÖ»ÖÖ ‹ú™êü ¸üÖÆüÖê †Ö¾Ö›üŸÖê
.
‹ú™üÖ ¸üÖÆæüÖ ŸÖÖê ¾µÖ
ÃÖÖ ú¸üŸÖÖ .
ŸÖÖê ÖãÆê üÖÖ¸üß ¯ÖÏ¾Öé¢Ößú›êü ¾ÖôûŸÖÖê.
‘Ö¸üÖãŸÖß †Ö‡Ô¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÓ›üÖÖ´Öã
ôê ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ¤ü›ü¯ÖÖ †Ö»Öê.

¯ÖÏ 9¾ÖÖ : - ´Öã»ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖãÆüÖÖê ¸üÖÆüÖê, ÖêôûÖê, “Ö“ÖÖÔ ú¸üÖê

‡. ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üß“Öß ÖÖ¾Ö›ü ×Ö´ÖÖÔÖ

— ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê, µÖÖ“Öê Öê´Öêú úÖµÖ úÖ¸üÖ ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
1) T.V ¾Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “µÖÖ †×ŸÖ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ´Öãôêû
2) ×´Ö¡ÖÖÓ“Öß ×³ÖŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
3) ÃÖ¾ÖÔ“Ö ×´Ö¡Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü †ÖÆê
4) ŸµÖÖ»ÖÖ ‹

ü †ÃÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê

ú™êü ¸üÖÆüµÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü †ÖÆê

¯ÖÏ 10¾ÖÖ : - ÃÖÆü»Öß»ÖÖ Öê»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ÖÖ»Öß»Ö¯Öîúß †¯Ö‘ÖÖŸÖÖÃÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ †ÃÖÖÖ¸üß
 úÖêÖŸÖß ÃÖã“ÖÖÖ †ÃÖÖ¾Öß †ÃÖê ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
1)  ÖÖÖê ´ ÆüÖæ ÖúÖ ¸êü
2)  úÖšüÖ¾Ö¸ü •ÖÖ‰úÖ ÃÖê»±úß úÖœæü ÖúÖ ¸êü
3) ÃÖÖ¾ÖÔ•ÖÖ×Öú ×šüúÖÖß ›ü²Öê ÖÖ‰ú ÖúÖ
4) †Ö¯ÖÖ¯ÖÃÖÖŸÖ ³ÖÖÓ›æü ÖúÖ ¸êü
ÖîÃÖ×Öú ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß ¾Ö †Ö¯Ö¢Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ
 Ö´ÖŸÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ Îú.

2 .2 : - ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¸üÖúÖ“µÖÖ ³Öæ×´ÖŸÖæÖ ¾Öî

¯ÖÏ 1»ÖÖ : - 0 0 c ¯ÖÖÃÖæÖ 4
1) ¾ÖÖœüŸÖê

0

c ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê Ÿ

–ÖÖ×Öú •Öß¾ÖÖ¿Öî»Öß †Ó×ÖúÖ¸üŸÖÖ µÖêÖê
ÖÖ¯Ö´ÖÖÖ ¾ÖÖœü×¾Ö»µÖÖÃÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê

2)  ú´Öß ÆüÖêŸÖê

3) ŸÖê¾Öœêü“Ö ¸ÆüÖŸÖê

4) ŸÖÖ¯Ö´ÖÖÖ ŸÖê¾Öœêü“Ö ¸üÆüÖŸÖê.
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†ÖúÖ¸ü´ÖÖÖ

.

0

¯ÖÏ 2¸üÖ :- £ÖÓ›ü ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ“Öê ŸÖÖ¯Ö´ÖÖÖ 0
ŸÖê£Öß»Ö •Ö »ÖßµÖ ÃÖ•Öß¾

êÖ ˆÖ ÃÖãŸÖê£ÖË¨üÖ

Ö ×•Ö¾ÖÓŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ úÖ¸üÖ.

1) ²Ö±Ôú Æêü ˆÂ  ÖŸÖê“Öê ÃÖã¾ÖÖÆüú †ÖÆêü.
2) ¯ÖÖ  Öß Æêü ˆÂÖŸÖê“Öê
ü ÃÖã¾ÖÖÆüú †ÖÆ
3) ²Ö±Ôú Æêü ˆÂÖŸÖê“Öê

c Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß Æü

ê.

¤ãü¾ÖÖÔ Æüú †ÖÆ ê.

4) ¯ÖÖÖß Æêü ˆÂÖŸÖê“Öê ¤ãü¾ÖÖÔÆüú †ÖÆê.

êü

¯ÖÏ 3¸üÖ : - ÆüÖŸÖÖÖ›üß ¾Ö¸ ' ²Ö±Ôú ÖÖê»ÖÖ ' ×¾ÖúÖÖ¸üÖ ,²Ö±úÖÔ“ÖÖ ÖÖêôûÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸ü
²Ö±Ôú ×úÃÖæÖ ‘ÖêŸÖÖê.
×úÃÖ» êÖ »ÖÖ ²Ö±Ôú úÖ×›ü“ÖÖ ™üÖêúÖ¿Öß ÆüÖŸÖÖÖê ‘Ö™ü ¤üÖ²ÖãÖ ÖÖêôûÖ
²ÖÖ¾ÖŸÖÖê. Æêü ú¸ßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ
 úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ×ÎúµÖÖ ‘Ö›æüÖ µÖêŸÖê.
1) ¯ÖÖ  µÖÖ“Öê †ÃÖÓÖŸÖ †Ö“Ö¸üÖ.

2) ¯ÖãÖÙÆü´ÖÖµÖÖ

3) ÃÖÓ‘ÖÖÖ

4) ×¾ÖŸÖôû Ö

 Ö´ÖŸÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ Îú.2.5
:- †Ö¯ÖŸ ŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †ÖÓŸÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
ÃÖ´ÖÓ•ÖÃµÖ,´Ö¤üŸÖ ,ÃÖÓ‘Ö³ÖÖ¾ÖÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ Ã¾ÖŸÖÓ:“Öß ³Öæ×´ÖúÖ šü¸ü¾ÖŸÖÖ µÖêÖê
¯ÖÏ 1»ÖÖ : - ´ÖÖÖêÆü¸ü¸üÖ¾ÖÖê Ö

×¾Ö Ö ¾ÖÖŸÖÖÖãæú»ÖÖ µÖÓ˜Ö (AC) ‘Ö¸üÖ´Ö¬µÖê

²ÖÃÖ¾Ö»Öê. ‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß

 ãú™ãÓü×²ÖµÖÖÓÃÖÖê²ÖŸÖ ²ÖÓ¤ü ÖÖê»ÖßŸÖ ²ÖÃÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ”ûÖê™üÖ
Ã±úÖê™ü — ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö
†Ö»ÖÖ.†Ö×Ö ¬Öæ¸ü ×Ö‘ÖŸÖÖÓÖÖ ²Ö‘ÖßŸÖ
»ÖÖ. ŸÖ¯ÖÖÃÖæÖ ²Ö‘ÖßŸÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÖê ¿ÖêÖ›üß
(×¾Ö•Öê¾Ö¸ü “ÖÖ»ÖÖÖ¸üß) “ÖÖ»Öæ ú¸üŸÖÖ ÖÖËß“Ö Æüß ‘Ö™üÖÖ ‘Ö›ü»µÖÖ“Öê ÃÖ´Ö•Ö»Öê.
ÆüÖ Ã¯ÖÖê™ü ú¿ÖÖ´Öãôêû

—ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ ?

1)³ÖãÃÖÓ¯ÖÔúÖ ŸÖÖ¸üÖ •Ö×´ÖÖßÃÖ Ö •ÖÖê›ü»µÖÖ´Öãôêû.
2) †×ŸÖÃÖÖ¸üÖ´Öãôêû (overload
ing)
3) ‘Ö¸üÖ´Ö‘Öß»Ö ¾ÖÖµÖ¸üàÖ •ÖæÖß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû.
4) »Ö‘Öã¯Ö×¸ü¯Ö£ÖÖ´Öãôêû (short circuitiry)
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