
PRACTICE TEST - 18   (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES) 
NAME:                    R.No:    Max.marks: 20                             Time:45Mts.  
1. An object 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens of focal length 10 cm. Draw the ray diagram 

and find the position, size and the nature of the image formed.         4m 
2. A concave lens of focal length 15 cm forms an image 10 cm from the lens. How far is the object placed from the 

lens? Draw the ray diagram.                4m 
3. A student determines the focal length of a device ‘X’ by focusing the image of a distant object on a screen which 

is placed at 20 cm from the device on the other side of the object. Write the focal length and the name of the 
device ‘X’.                    2m 

4. If the image formed by a lens for all positions of the object placed in front of it is always erect, virtual and 
diminished, state the type of the lens. Draw a ray diagram in support of your answer.    2m 

5. Complete the ray diagrams to show the paths of the rays after refraction through the lenses.   2m 
 
 
 
 
 
 

6. Draw the ray diagram using the position of object S and image S’. And also find the focus.   2m 
  
 
 
 
 
   

7. Draw ray diagrams showing the image formation by a convex lens when an object is placed   2m 
A) Between the focus and twice the focal length of the lens       b) beyond twice the focal length of the lens   

8. Where an object should be placed in front of a convex lens to get a real image of the same size of the object? (   )
(a) At the principal focus of the lens 
(b) At twice the focal length 
(c) At infinity 

(d) Between the optical centre of the lens and its 
principal focus.  

9. The object is placed between infinity and the device, the image is formed on the same side of the object 
between the optic center and focus of the device. Then the device is         ( ) 
a) Convex lens b) concave mirror  c) concave lens  d) convex mirror 

10. A student obtained a sharp image of the grill of a window on a screen, using a convex lens. For getting better 
results, the teacher suggested focusing of a distant tree instead of the grill. In which direction should the lens be moved 
for this purpose?                    ( ) 

(a) Away from the screen   (b)  Very far away from the screen    (c)  Behind the screen    (d)   Towards the screen 
11. An object is placed at 12 cm from a convex lens of focal length 10 cm. Then the image must be    ( ) 

a) Virtual and enlarged    b) virtual and diminished    c) real and enlarged d) real and diminished 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRACTICE TEST - 18   (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES) 
NAME:                    R.No:    Max.marks: 20                             Time:45Mts.  

1. 5 cm ల పొ డవు గల వసతు వునత 10 cm ల నాభయంతరం గల క ంద్రీకరణ కటకం మ ందత 25 cm ల దూరంలో వుంచారు. ఐన 
ప్ీతిబంబ స్థా నాన్ని, ప్రిమాణాన్ని మరియ  సవభావథన్ని తెలప్ండి. కిరణ చితాీన్ని కూడా గీయండి.     4m 

2. 15 cm ల నాభయంతరం గల ప్ుటాకథర కటకం 10 cm ల దూరంలో ప్ీతిబంబాన్ని ఏరపరిచింద్ి. ఐన వసతు వు ఎంత దూరం లో 
ఉంచబడింద్ి. కిరణ చితాీన్ని కూడా గీయండి.              4m 

3. అనంత దూరంలోన్న వసతు వు యొకక సపషటమ ైన ప్ీతిబంబాన్ని  ‘X’ అనే ప్రికరం గ ండా 20 cm దూరంలో మరోవ ైప్ు వుంచిన తెర 
ప ై  చూసి ద్ాన్న నాభయంతరథన్ని కనతగొనాిడు. నాభయంతరం ఎంత? ‘X’ అనే ప్రికరం ఏమిటి?     2m 

4. క కటకం మ ందత వసతు వునత ఏ స్థా నంలో వుంచినా, న్నటారు మరియ  చినిద్ెైన మిధ్ాయ ప్ీతిబంబాన్ని ఏరపరిచింద్ి.  ఐన ఆ 
కటకం పేర మిటి?  మీ సమాధ్ానాన్ని సమరిిసూు  కిరణ చితాీన్ని గీయండి..        2m 

5. కటకం గ ండా ప్ీయాణిసూు  వకరీభవనం చెంద్ిన ఈ కిరణ మారథా లనత చూపే కిరణ చితాీలనత గీయండి.   2m 

 
 
 
 
 
 

6. వసతు  స్థా నం S మరియ  ప్ీతిబంబ స్థా నం S’ లనత  ఉప్యోగించి కిరణ చితాీన్ని గీసి నాభిన్న కనతగొనతమ .   2m 

  
 
 
 
 
   

7. క వసతు వునత కుంభాకథర కటకం మ ందత ఈ కీింద్ి స్థా నాలలో ఉంచినప్ుడు ఏరపడే ప్ీతిబంబాలకు కిరణ చితాీలనత గీయండి.   

నాభయంతరథన్నకి  రెండు రెటల  దూరథన్నకి మరియ  నాభికి మధ్యలో b) నాభయంతరథన్నకి  రెండు రెటల  దూరథన్నకి  అవతల   2m 

8. వసతు  ప్రిమాణాన్నకి సమాన మ ైన ప్ీతిబంబాన్ని పొ ందతటకు కుంభాకథర కటకం మ ందత వసతు వునత ఉంచత స్థా నం   (      )
(a) నాభి వదద   
(b) నాభయంతరథన్నకి రెండు రెటల  దూరంలో  

(c) అనంత దూరంలో  
(d) దృక్ క ంద్ాీన్నకి నాభికి మధ్య  

9. క ప్రికరం మ ందత వసతు వునత ఏ స్థా నంలో ఉంచినా , న్నటారు మిథ్ాయ ప్ీతిబంబాన్ని ఆ ప్రికరం యొకక దృక్ క ందీం మరియ  
నాభి మధ్య ఏరపరిచింద్ి. ఐన ఆ ప్రికరం                       (      ) 
a) కుంభాకథర కటకం  b) ప్ుటాకథర దరపణం   c) ప్ుటాకథర కటకం   d) కుంభాకథర దరపణం  

10. క విద్ాయరిి కుంభాకథర కటకథన్ని ఉప్యోగించి కిటికర గీిల్  యొకక సపషట మ ైన ప్ీతిబంబాన్ని తెరప ై చూడ గయౌగథడు. మ రుగైెన 
ఫయౌతం కోసం ఉపథధ్ాయయ డు దూరం లో వుని చెటటట నత చూడమనాిడు. ద్ాన్న కొరకు కటకథన్ని ఏ ద్ిశలో జరపథయౌ?    (  ) 

a) తెరకు దూరంగథ    (b)  తెర ప్ీకకకు      (c)  తెర వ నతకకు    (d)   తెర వ ైప్ుకు  
11. 10 cm నాభయంతరం గల కుంభాకథర కటకం మ ందత 12 cm ల దూరం లో వసతు వు ఉంచబడింద్ి.ఐన ఏరపడే ప్ీతిబంబం   ( ) 

a) ప దదద్ెైన మిధ్ాయ     b) చినిద్ెైన మిథ్ాయ     c) ప దదద్ెైన న్నటారు  d) చినిద్ెైన న్నటారు  


