
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qn. 1 – 7 carry 1 score. Answer any 6. 

1. Ratio of force between two small point charges  
   In air and a medium of dielectric constant K is: 

   (a) K : 1    (b) 1 : K    (c) K2 : 1    (d)√𝑘 : 1    

2.The value of charge on any object cannot be less  
    Than 
   (a) 4.8x10-19C          (b) 1C 
   (c) 3.2x10-19C          (d) 1.6 x10-19C 

3. In which of the following substance resistance is 
   Inversely proportional to the temperature? 
   (a) Carbon            (b) Copper 
   (c) Mercury          (d) Nichrome 

4. What do you mean by Wattless current? 

5. Dimension of o is; 

6. Distinguish soft iron and steel regarding magnetic  
    properties. 

7. In the following nuclear reaction the element X is 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 – 7 വരെ ച ോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏരെങ്കിലും 6 എണ്ണത്തിന് 
ഉത്തെരെഴുതുക. 1 ചകോർ വീെും 
1.വോയുവിലും ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്ഥിെോുംഗും ഉള്ള െോധ്യെ 
ത്തിലും സ്ഥിെിര യ്യുന്ന  ോർജുകളുരെ ബലത്തിൻരെ 
അനുപോെും 

  (a) K : 1    (b) 1 : K    (c) K2 : 1    (d)√𝑘 : 1    

2.ഒരു വസ്തുവിരല  ോർജ് ............... ൽ കുെയോൻ പോെില്ല. 
     (a) 4.8x10-19C          (b) 1C 
     (c) 3.2x10-19C          (d) 1.6 x10-19C 

3.ഇവയിൽ ഏതു വസ്തുവിലോണ് പ്രെിചെോധ്ും െോപനില 
ക്ക് വിപെീെ അനുപോെത്തിലള്ളെ്. 

   (a) Carbon            (b) Copper 
   (c) Mercury          (d) Nichrome 

4.എന്തോണ് വോട്ട് ലസ്സ് കെൻെ് 

5. o യുരെ ൈയെൻഷൻ എഴുതുക 

6.കോന്തിക സ്വഭോവത്തിൻരെ അെിസ്ഥോനത്തിൽ പച്ചിരു 

മ്പ് സ്റ്റീൽ ഇവരയ ചവർെിെിക്കുക. 
7.െോരെ പെയുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തോണ് 



 

        7N14 + 2He4               1H2 + X 

    (a)8O16           (b) 7N14  

   (c) 9F17            (d) 10Ne17 

Qn. 8 – 15 carry 2 score. Answer any 7 

8. On a hot summer day while moving in a bus the 
   The distant spot on high way appears to be wet 
   Even though it was not actually wet.  
   Modify Snell’s Law in the above situation. 
9. Electromagnetic spectrum is an orderly arrangement 
   of different EM radiations.  
   (a)Arrange the following in ascending order of  
       frequency. 
       Visible rays, Infrared rays, X – rays, Microwaves. 
   (b)Give one application of Infrared and X – ray each. 
10.Derive an expression for work done rotating an   
     electric dipole in a uniform electric field. 
11.(a)A steel wire of length l has a magnetic  
       moment ‘m’.It is now bent in to a semicircular  
       arc. The new magnetic moment is; 
       (a)2m     (b) m   (c) 2m     (d) 2m /  
     (b)Two identical iron bars A and B are given. One 
          Of them is a magnet and the other is an iron 
          Bar.How will you identify them without any 
          Accessories. 

12.(a)What is the energy equivalent to 1a.m.u?         
     (b)zXA         Z+1YA            Z – 1KA – 4       Z – 1KA – 4   
        In above reactions the radioactive radiations are 
      In the sequence? ( HINT : , , ) 
13.Match the following. 

 
14. Ten identical resisters are connected in  i)series  
      And ii) parallel. Find Effective resistance 

        7N14 + 2He4               1H2 + X 

    (a)8O16           (b) 7N14  

   (c) 9F17            (d) 10Ne17 

8 – 15 വരെ ച ോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏരെങ്കിലും 7 എണ്ണത്തിന് 
ഉത്തെരെഴുതുക. 2 ചകോർ വീെും 

 8.ചൂടുള്ള ദ്ിവസ്ങ്ങളിൽ ഡൈചവയിൽ കൂെി ബസ്ിൽ യോത്ര 
 ര യ്യുചമ്പോൾ ചെോൈിൽ അകരലയോയി രവള്ളമുള്ളെോയി 
 ചെോന്നുന്നു.എന്നോൽ യഥോർത്ഥത്തിൽ അവിരെ രവള്ളും 
 ഉണ്ടോയിെിക്കില്ല. 
 രെൽസ്് നിയെും ഇവിരെ എങ്ങരനയോണ് രൂപോന്തെ 
 രെട്ടിെിക്കുന്നെ്. 

 9. ഡവദ്ുെ കോന്തിക െെുംഗങ്ങളുരെ ആവൃത്തിയുരെ  
  ആചെോൈണ/അവചെോൈണ ക്രെത്തിൽ വിനയസ്ിച്ചിെി 
  ക്കുന്ന്െോണ് ഒരു ഡവദ്ുെ കോന്തിക സ്രപക്ട്രും. 

 (a)െോരെ പെയുന്നവയുരെ ആവൃത്തിയുരെ ആചെോൈണ  
 ക്രെത്തിൽ ക്രെീകെിക്കുക. 

 Visible rays, Infrared rays, X – rays, Microwaves. 
 (b)ഇൻഫ്രോരെൈ്, എക്സ് കിെണങ്ങളുരെ ഉപചയോഗും  
 എഴുതുക.   

 10.ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈചപോളിരന ഒരു യൂണിച ോും ഇലക്ട്രിക്  
  ീൽൈിൽ െിെിക്കുന്നെിനുള്ള പ്രവൃത്തി കോണുക. 

 11.(a) l നീളമുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ കമ്പിയുരെ െോഗ്നറ്റിക് രെോെൻെ് 

    ‘m’ആണ്. ഇെിരന വളച്ച് അർദ്ധവൃത്തോകൃെിയിൽ  
     ആക്കിയോൽ ഇചെോഴുള്ള െോഗ്നറ്റിക് രെോെൻെ് എത്ര 

       (a)2m     (b) m   (c) 2m     (d) 2m /  
   (b)A,B എന്നിങ്ങരന െണ്ടു ഇരുെപ് ദ്ണ്ഡുകൾ െന്നിെിക്കുന്നു. 
  അെിരലോന്ന് സ്ോധ്ോെണ ഇരുമ്പു ദ്ണ്ഡുും െചറ്റെ് ഒരു 
  കോന്തവുെോണ്. െരറ്റോന്നിൻരെയുും സ്ൈോയെില്ലോരെ  
  ഇരെങ്ങരന ചവർെിെിച്ചെിയുും. 

  12.(a) 1a.m.u ന് തുലയെോയ  ഊർജും എത്രയോണ്. 

   (b)zXA         Z+1YA            Z – 1KA – 4       Z – 1KA –4 
    മുകളിൽ നൽകിയിെിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ നെക്കുന്ന 
   ചെൈിചയോ ആക്ടിവ് പ്രവർത്തനങ്ങരള ക്രെത്തിരലഴുതുക. 

   13.ച രുും പെി ച ർക്കുക. 

                   

1 Amplification a) Transducer 

2 Modulation b) Reciever 

3 Transmitter c) Detector 

4 Radio waves d) Demodulation 

 e) Signal 

 f) Ionosphere 

1 Amplification a) Transducer 
2 Modulation b) Reciever 
3 Transmitter c) Detector 
4 Radio waves d) Demodulation 
 e) Signal 
 f) Ionosphere 



15.The truth table of a logic circuit is given below. 
      
 
 
      

 
         
  

    i)Identify the gate. 
   ii)The following electronic circuit performs as a 
      __________gate.  
 

 
 
 

                          
 
Qn 16 – 22 carry 3 score. Answer any 6 

16.Gausses’s Law can be used to determine the  
      Electric field due to a charge distribution. 
   (a)Below are some statements about Gausse’s Law 
       Sate whether they are TRUE or FALSE? 
       i)Gausse’s Law is valid only for Symmetrical  
          charge Distribution. 
      ii)The electric field calculated by Gausse’s Law  
          is the field due to charge inside the Gaussian  
          suface. 
    (b)Derive an expression for electric field due to an  
         Infinitely charged plane sheet of charge. 
         Also write the expression for netElectric field 
         EA In the given Diagram 
 
 

        
 
 
 
 
17.Force acting on a charged Particle When it  
     Moves in a combined electric and magnetic  
     Field is known as Lorentz force. 
     (a)A charged Particle is released from rest in 
       Region of uniform and steady electric and  
       magnetic fields; which are parallel to each  
       other. What will be the nature of path  
  followed by the charged Particle? Explain.  

          14.10 തുലയ പ്രെിചെോധ്ങ്ങൾ സ്െോന്തെെോയുും ചേണി 
             യിലും ഘെിെിച്ചോലള്ള ആരക പ്രെിചെോധ്ും കോണുക. 
          15. ഒരു ചലോജിക് സ്ർക്കീട്ടിൻരെ ട്രൂത്ത് ചെബിൾ െന്നിെി 
           ക്കുന്നു.ഇെ് ഏെ് ചഗറ്റോരണന്ന് െിെിച്ചെിയുക. 
                                
 
 
 
 
 

           ii)െോരെ െന്നിെിക്കുന്ന സ്ർക്കീട്ട് ഏതു ചലോജിക് ചഗറ്റോയി 
           പ്രവർത്തിക്കുന്നു എരന്നഴുതുക. 

 

 

 

 

  16 മുെൽ 22 വരെ ച ോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏരെങ്കിലും 6 എണ്ണ 
            ത്തിന് ഉത്തെരെഴുതുക. 3 ചകോർ വീെും. 

            16. ോർജ് വിെോനും മൂലമുള്ള ഇലക്ട്രിക്  ീൽൈ് കോണോൻ 
             ചഗോസ്് നിയെും ഉപചയോഗിക്കോും. 

            (a)ചഗോസ്് നിയെവുെോയി ബന്ധരെട്ട് ചുവരെ നൽകിയ 
               പ്രസ്തോവനകൾ ിെിചയോ രെചറ്റോ എരന്നഴുതുക. 

             i)സ്ുംതുലിെെോയ  ോർജ് വിെെണ സ്ുംവിധ്ോനത്തിൽ 
              െോത്രചെ ചഗോസ്് നിയെും ിെിയോവുകയുള്ളൂ. 

           ii)ചഗോസ്ിയൻ പ്രെലത്തിനുള്ളിരല  ോർജ് മൂലമുള്ള 
               ീൽൈോണ് ചഗോസ്് നിയെ പ്രകോെും കരണ്ടത്തുന്നെ്. 

           (b) ചഗോസ്് നിയെും ഉപചയോഗിച്ച് ഒരു പെന്നഷീറ്റിൻരെ  
             ഇലക്ട്രിക്  ീൽൈിനുള്ള സ്െവോകയും കോണുക. 
             െോരെ നൽകിയിെിക്കുന്ന  ിത്രത്തിരല EA യുരെ  
             സ്െവോകയവുും എഴുതുക. 
 
 
 
 
 
 
               

         17.സ്ുംചയോജിെ ഇലക്ട്രിക്,െോഗ്നറ്റിക്  ീൽൈിൽ  
             ലിക്കുന്ന ഒരു  ോർജുള്ള വസ്തുവ്ന്ചേൽ അനുഭവരെ 
              ടുന്ന ബലെോണ് ചലോെൻസ്് ബലും. 

         (a)സ്െോന്തെവുും നിശ്ചിെ മൂലയത്തിലള്ളതുെോയ യൂണിച ോും  
              ഇലക്ട്രിക്  ീൽൈിലും െോഗ്നറ്റിക്  ീൽൈിലും ഒരു  ോർ 
              ജുള്ള കണരത്ത വിടുെൽ ര യ്യിക്കുന്നു.ഇെ് സ്ഞ്ചെിക്കു 
              ന്ന പോെയുരെ സ്വഭോവരെന്തോണ്. വിിദ്െോക്കുക. 

A B  Y 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

A B  Y 
0 0 1 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 0 

Y 

Y 



   (b)A rectangular loop carrying a steady current 
       Is placed in a uniform magnetic field.  
       Obtain an expression for torque acting on it. 

18.(a)What is the effect of velocity of photoelectrons  
         When the wavelength of incident light is  
          Decreased? 
     (b)What is the debroglie wavelength associated  
          With an electron accelerated through 100V? 
19.(a)Derive an expression for energy stored in an 
         Inductor. 
     (b)Show that self inductance in a circuit is  
          Numerically equal to the induced emf for the  
          Unit rate of change of current in the circuit. 
20.(a)In a transistor circuit the emitter current is 1mA 
         And the collector current is 0.95mA. then the 
         Base current is; 
         (a)1.95mA              (b) 1.00mA 
         (c)0.05mA              (d) 0.90mA 
     (b)A particular semiconductor device is shown. 
          Identify it and write its application.               
 
 
                 
 
21.Figure below shows the polarization of light from a  
     Water surface of refractive index .  
 
 
 
      
 

 
   

   

 
 
 (a)Using diagram Prove that Reflected and  
     Transmitted rays are Orthogonal to each. 
 (b)Which nature of lightwave is revealed here? 

 22.Observe the figure of a potentiometer arranged 
      To measure the internal resistance of a cell.  
        

   
 
 
 

       (b)ഒരു സ്ഥിെ ഡവദ്ുെ പ്രവോൈമുള്ള  ോതുെോകൃെിയുള്ള ഒരു  
            ോലകും യൂണിച ോും െോഗ്നറ്റിക്  ീൽൈിൽ വച്ചോൽ   
           പ്രസ്തുെ  ോലകത്തിൽ അനുഭവരെടുന്ന ചെോർക്കിൻരെ  
           സ്െവോകയും ലഭയെോക്കുക. 

       18.(a)പെനെശ്മിയുരെ െെുംഗഡദ്ർഘയും കുെച്ചോൽ ച ോചട്ടോ 
             ഇലചക്ട്രോണുകളുരെ പ്രചവഗത്തിൽ വരുന്ന െോറ്റരെന്ത്. 

         (b)100V ൽ െവെണും ര യ്യരെടുന്ന ഇലചക്ട്രോണിൻരെ  
               ൈീചരോഗ്ലീ ചവവ് രലങ്െ് എന്തോയിെിക്കുും. 

       19.(a)ഒരു ഇൻൈക്ടെിൽ സ്ുംഭെിക്കരെടുന്ന ഊർജത്തിന് ഒരു 
              സ്െവോകയും രൂപീകെിക്കുക. 

            (b)ഒരു സ്ർക്കീട്ടിൻരെ രസ്ൽ ് ഇൻൈക്ടൻസ്് ആ  
          സ്ർക്കീട്ടിൽ യൂണിറ്റ് ചെറ്റ് ഓ ് ച ഞ്ച് ഓ ് കെൻെിൽ ഉള്ള 
          ചപ്രെിെ ഇഎുംഎ ് ന് സ്ുംഖ്യോെലത്തിൽ തുലയെോരണന്ന് 
           രെളിയിക്കുക. 

        20.(a)ഒരു ട്രോൻസ്ിസ്റ്റർ സ്ർക്കീട്ടിൽ എെിറ്റർ കെൻെ് 1െി. 
         ആുംപിയറും കലക്ടർ കെൻെ് 0.95 െി.ആും ആയോൽ ചബസ്്  
          കെൻെ്....................ആണ് 

                     (a)1.95mA              (b) 1.00mA 
             (c)0.05mA              (d) 0.90mA 

 

         (b)െോരെ നൽകിയിെിക്കുന്നെ് ഏെ് അർദ്ധ ോലക സ്ുംവിധ്ോന                                                      
െോരണന്ന്  െിെിച്ചെിഞ്ഞ് അെിൻരെ പ്രോചയോഗിക     

            െലത്തിലള്ള ഉപചയോഗും വിവെിക്കുക. 
 
 
 

        21.ജചലോപെിെലത്തിലള്ള പ്രകോിത്തിൻരെ ചപോളഡെചസ്ഷ 
           നോണ്  ിത്രത്തിൽ കോണിച്ചിര്ക്കക്കുന്നെ്. 
 
 
 
 
 
 

         (a) ിത്രസ്ൈോയത്തോൽ പ്രെി ലനെശ്മിയുും ട്രോൻസ്മിറ്റൈ് െശ്മി 
             യുും പെസ്പെും ലുംബെോരണന്ന് രെളിയിക്കുക. 

         (b)പ്രകോിെെുംഗത്തിൻരെ ഏെ് സ്വോഭോവെോണ് ഇവിരെ  
            കോണോൻ സ്ോധ്ിക്കുന്നെ്. 

        22.ഒരു രസ്ല്ലിൻരെ ആന്തെിക പ്രെിചെോധ്ും കോണോനുള്ള  
        രപോട്ടൻചഷയോെീറ്റർ സ്ർക്കീട്ടിൻരെ  ിത്രും ചുവരെ െന്നിെിക്കുന്നു. 

         
         
 
 
 



Qn 23 – 26 carry 4 score. Answer any 3 

23.(a)The cladding which surrounds the fiber core 
         i) Used to reduce interference 
       ii) used to reduce diffraction         
      iii) is used to protect the fiber. 
      iv) helps to guide light signals to core. 
   (b)A TV tower has a height of 100m.How much 
       Population is covered by a TV broadcast if  
       Average Population density around the tower 
       Is 1000/Km2 .(Radius of earth: 6.37x106) 
   (c)TV signals are usually transmitted at a  
        Frequency range of _____________? 
24.(a)The material which is used as a control 
          Rods in nuclear reactor is ;   
          i)Lead                  ii)Cadmium 
         iii)Heavy Water    iii)Copper 

     (b) 1amu = __________Mev 

     (c) How long would it take for a sample of 222 Rn 
          That weighs 0.750 g to decay to 0.100 g?   
         ( Assume a half-life for 222Rn of 3.823 days) 
25.(a)In a wheatstone’s bridge P=9ohm, Q= 11ohm 
         R=6ohm and S=6ohm are in order. What  
         Resistance X should be connected in parallel to  
         ‘S’ so that the bridge will balance? 
      (b)State Kirchoff’s voltage law? 
26.(a)How does Photocurrent related to accelerating 
         Potential? Explain. 
     (b)Green light eject electrons from a photosurface 
          While yellow light doesnot.If so what happens 
           In the case of  
             i) Red light 
            ii) Violet light – Give reasons. 

Qn 27 – 29 carry 5 score. Answer any 2 

27.(a)A bicycle reflector shines brilliantly at night. 
         The phenomenon involved here is; 
     (b)Deduce an expression for finding out the  
          Refractive index of material of reflector. 
     (c)What are the conditions to observe this  
          Phenomenon? 
28.(a)State Bio – Savartz Law. 
     (b)Derive an expression for the magnetic field 
         Due to a current carrying circular loop 
         Of radius R at a distance x from the centre  
          of the loope.  

 23 മുെൽ 26 വരെ ച ോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏരെങ്കിലും 3 എണ്ണ 
            ത്തിന് ഉത്തെരെഴുതുക. 4 ചകോർ വീെും. 

           23.(a)ര ബർകോമ്പിരന ചുറ്റയുള്ള ക്ലോൈിുംഗ് 

                   i)ഇൻെർ െൻസ്് കുെയ്ക്കുന്നു. 

                  ii)ഫ്രോക്ഷൻ കുെയ്ക്കുന്നു. 

                iii)ഡ ബെിരന സ്ുംെക്ഷിക്കുന്നു. 

                iv)പ്രകോി സ്ിഗ്നലകരള കോമ്പിചലക്ക് നയിക്കുന്നു. 

            (b)ഒരു െി.വി െവെിൻരെ ഉയെും 100െീ.ആണ്.ഈ ചെഖ്ലയി 
              രല ിെോിെി ജനസ്ോന്ദ്രെ 1000/കി.െീകവയർ ആയോൽ 
              ജനസ്ുംഖ്യയുരെ എത്രഭോഗും കവർ ര യ്യോൻ ഈ സ്ുംചപ്ര 

              ക്ഷണത്തിനു കെിയുും.(ഭൂെിയുരെ ആെും – 6.37x106m) 

             (c)െി.വി സ്ിഗ്നലകൾ പ്രചക്ഷപണും ര യ്യുന്ന ഫ്രീകവൻസ്ി 
               ചെഞ്ച് എത്ര. 

             24.(a)ആണവെിയോക്ടെിൽ നിയന്ത്രണ ദ്ണ്ഡുകളോയി  
                     ഉപചയോഗിക്കുന്ന വസ്തു ഏെ്. 

                             i)Lead                  ii)Cadmium 
                           iii)Heavy Water    iii)Copper 
 
                    (b) 1amu = __________Mev 

 

                 (c)0.750 g 222 Rn സ്ോമ്പിൾ 0.100 g ആകോൻ എത്ര 
                  സ്െയരെടുക്കുും. 

                   (ൻരെ അർദ്ധോയുസ്സ് – 3.823 ദ്ിവസ്ും) 

             25.(a)ഒരു വീചസ്റ്റൺസ്് രിഡ്ജിൽ P=9ohm, Q= 11ohm 

                    R=6ohm and S=6ohm ആയോൽ രിഡ്ജ് 

                    ബോലൻസ്് ആകോൻ S നു സ്െോന്തെെോയി വയ്ക്ചക്കണ്ട 
                    പ്രെിചെോധ്ും എത്ര 

               (b)കിർചച്ചോഫ്സ് ചവോൾചട്ടജ് നിയെും പ്രസ്തോവിക്കുക. 

             26.(a)ച ോചട്ടോകെൻെ് ആസ്ിലചെറ്റിുംഗ് രപോട്ടൻഷയ 
                     ലെോയി എങ്ങരന ബന്ധരെട്ടിെിക്കുന്നു. 

              (b)ഒരു പ്രെലത്തിൽ നിന്നുും പച്ച പ്രകോിും ഇലചക്ട്രോണു 
                 കരളവിടുെൽര യ്യിക്കുകയുും െഞ്ഞപ്രകോിും ര യ്യോെിെി 
                 ക്കുകയുും ര യ്തോൽ ചുവെ് , വയലറ്റ് പ്രകോിങ്ങളുരെ 
               സ്ോനിധ്യത്തിൽ എന്തു സ്ുംഭവിക്കുന്നു.കോെണും എഴുതുക. 

            27മുെൽ 29 വരെ ച ോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏരെങ്കിലും 2 എണ്ണ 
            ത്തിന് ഉത്തെരെഴുതുക. 5 ചകോർ വീെും. 

            27.(a)ഒരു ഡസ്ക്കിൾ െിഫ്ലക്ടർ െോത്രിയിൽ  
                   പ്രകോിിക്കോൻ കോെണെോയ പ്രെിഭോസ്ും എെ്. 

               (b)ഇവിരെ െിഫ്ലക്ടർ നിർമ്മിച്ച വസ്തുവ്ൻരെ െിഫ്രോക്ടിവ്  
                  ഇൻൈക്സ് കോണോനുള്ള സ്െവോകയും രൂപീകെിക്കുക. 

              (c)ഈ പ്രെിഭോസ്ും ഉണ്ടോകോനുള്ള നിബന്ധനകൾ  
                  എരന്തല്ലോും 



    29.(a)With the help of a neat diagram explain 
              Young’s Double slit Experiment.(YDSE) 
    
         (b)In Young’s experiment the fringe width  
             obtained is 0.6cm when a source of wave 
             length 5000Ao is used. If the diastance 
             between the screen and slit is reduced 
             to half what will be the fringe width?  
                                

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           28.(a)ബചയോ – സ്ോവോർട്സ്് നിയെും നിർവ ിക്കുക. 

           (b)ഇതുപചയോഗിച്ച് R ആെമുള്ള ഒരു വൃത്ത ഡവദ്ുെ  

              ലൂെിൻരെ x ദൂെും അകരലയുള്ള ബിന്ധുവിരല  
              കോന്തിക െണ്ഡലും കോണുക. 

        29.(a) ിത്രത്തിൻരെ സ്ൈോയത്തോൽ വിവെിക്കുക. 

             (b)5000Ao ഉള്ള ചരോെസ്സ് ഉപചയോഗിച്ചചെോൾ  

             കിട്ടിയ ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്ത്0.6cm ആയോൽ സ്ക്രീനുും  
                സ്ലിറ്റ് െമ്മിലള്ള ദൂെും പകുെിയോക്കിയോലള്ള ഫ്രിഞ്ച് 
                വിഡ്ത്ത് കോണുക. 
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