
PRACTICE TEST - 19   (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES) 
NAME:                    R.No:    Max.marks: 20                             Time:45Mts.  
1. Draw a diagram to show how hypermetropia is corrected. The near point of a hypermetropic eye is 1m. What is 

the power of the lens required to correct it? Assume that the near point of the normal eye is 25 cm.                  4m 
2. What is Myopia? Explain the correction of it with a neat diagram.                             4m 
3. Sahithi uses spectacles of focal length -50 cm. Name the defect of vision she is suffering from. Compute the 

power of this lens.                               2m 
4. The far point of myopic person is 80 cm in front of the eye. What is the nature and power of the lens required to 

enable him to see distant objects clearly?                                 2m 
5. A) Mounika can see the number of a distant bus clearly but she finds difficulty in reading a book. From which 

defect of the eye is she suffering from? What type of lens is needed to correct it?                                         1m 
B)  Sunitha sitting in class is not able to read  writing on the blackboard. Name the type of defect she is suffering 
from? What type of lens is needed to correct it?                1m 

6. What is meant by least distance of distinct vision?  What is its value for a normal eye?      2m  
7. What is the far point and near point of the human eye with normal vision? What is meant by power of 

accommodation of the eye?                 2m
8. The change in focal length of an eye lens is caused by the action of the       ( ) 

a) pupil.      b) retina.        c) ciliary muscles.          d) iris. 
9. The image formed by retina of human eye is             ( ) 

a. Virtual and erect    b. Real and inverted      c. Virtual and inverted     d. Real and erect 
10. The light sensitive cell present on retina and is sensitive to the intensity of light is:     ( ) 
       a. Cones      b. Rods     c. Both rods and cones     d. optic nerve 
11. The phenomena of light responsible for the working of the human eye is       ( ) 
       a. Reflection    b. Refraction     c. Power of accommodation      d. Persistence of vision 
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NAME:                    R.No:    Max.marks: 20                             Time:45Mts.  
10. Draw a diagram to show how hypermetropia is corrected. The near point of a hypermetropic eye is 1m. What is 

the power of the lens required to correct it? Assume that the near point of the normal eye is 25 cm.                  4m 
11. What is Myopia? Explain the correction of it with a neat diagram.                             4m 
12. Sahithi uses spectacles of focal length -50 cm. Name the defect of vision she is suffering from. Compute the 

power of this lens.                               2m 
13. The far point of myopic person is 80 cm in front of the eye. What is the nature and power of the lens required to 

enable him to see distant objects clearly?                                 2m 
14. A) Mounika can see the number of a distant bus clearly but she finds difficulty in reading a book. From which 

defect of the eye is she suffering from? What type of lens is needed to correct it?                                         1m 
B)  Sunitha sitting in class is not able to read  writing on the blackboard. Name the type of defect she is suffering 
from? What type of lens is needed to correct it?                1m 

15. What is meant by least distance of distinct vision?  What is its value for a normal eye?      2m  
16. What is the far point and near point of the human eye with normal vision? What is meant by power of 

accommodation of the eye?                 2m
17. The change in focal length of an eye lens is caused by the action of the       ( ) 

a) pupil.      b) retina.        c) ciliary muscles.          d) iris. 
18. The image formed by retina of human eye is             ( ) 

a. Virtual and erect    b. Real and inverted      c. Virtual and inverted     d. Real and erect 
10. The light sensitive cell present on retina and is sensitive to the intensity of light is:     ( ) 
       a. Cones      b. Rods     c. Both rods and cones     d. optic nerve 
12. The phenomena of light responsible for the working of the human eye is       ( ) 
       a. Reflection    b. Refraction     c. Power of accommodation      d. Persistence of vision 
 



PRACTICE TEST - 19   (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES) 
NAME:                    R.No:    Max.marks: 20                             Time:45Mts.  
1. దీరఘదృష్ి  లోతృతుి సవర ించే పటాతుి గీయిండి. దీరఘదృష్ ి గల కింటి యొకక కతుషి దూర బిందువు దూరిం 1m ఐన  దాతుతు సవర ించుటకు 

ఎింత సమర్యిం గల కటకిం కవలెను?  సధారణ కింటి కతుషి దూర బిందువు దూరిం 25 cm అనుకొనుము.      4m 

2. హరసవదృష్ి  అింటే ఏమిటి? దాతుతు సవర ించే విధానాతుి పట సహయమున వివర ించుము                                  4m 

3. సహితి -50 cm ల నాభ్యింతరిం గల కళ్ళజోడును వడుత ింది. ఆమెకు గల దృష్ిదోషతుి తెయౌ, ఆ కటక సమర్ యతుి కనుగొనుము. 2m 
4. హరసవదృష్ి గల వయకతి యొకక గర షి దూర బిందువు దూరిం 80 cm. దూరింలో వుని వసుి వులను సపషిింగ చూడాలింటే అతను 

వడవలసన కటకిం యొకక సవభావణని తెయౌ మర యు దాతు సమర్యింను కనుగొనుము           2m 
5. A) మౌతుకకు దూరింగ వుని బసుు న ింబర్ సపషిింగ కనపడిింది కతూ పుసికింలోతు అక్షరలు సపషిింగ కనపడుట లేదు. ఆమెకు గల దృష్ి  

దోషిం ఏది?  ఏ కటకతుి వడి దాతుతు సవర ించుకోవచుు ?                                                 1m 
B) సుతూత తరగతి లోతు బో రడు   ై రసనవి చదవలేక తృో త ింది.ఆమెకు గల దృష్ి  దోషిం ఏమిట?ిఏ కటకింతో దాతుతు సవర ించుకోవచుు? 1m 

6. సపషి దృష్ి  కతూస దూరిం అింటే ఏమిటి? సధారణ కింటికత దాతు విలువ ఎింత?           2m  
7. సధారణ చూపు గల వయకతి యొకక కతుషి దూర బిందువు,గర షి దూర బిందువులింటే ఏమిటి?కింటి కటక సరడు బాటు సమర్యిం అింటే ఏమిటి?      
8. కింటి కటక నాభ్యింతరతుి సరడు బాటు చేయడాతుకత ఉపయోగపడేవి  a) కనుతృప  b) రెటినా   c) సయౌయరీ కిండరలు  d) ఐర స్  ( ) 
9. కింటి రెటినా  ై ఏరపడే పరతిబింబిం   a.తుటారెైనా మిథ్ాయ  b. తలకతరిందులెైన తుజ      c. తలకతరిందులెైన మిథ్ాయ      d. తుటారెైనా తుజ  ( ) 
10. రెటినా  ై ఉిండే గర హకలలో కింతి తీవరతను గుర ిించేవి  a.శింఖువులు  b.దిండాలు  c. శింఖువులు మర యు దిండాలు  d.దృక్ నాడ ి( ) 
11.  మానవ కనుి పతుచేయుటలో ఇమిడివుని దృగ వషయిం             ( ) 
       a. పరవరినిం    b. వకరరభ్వనిం     c. సరడు బాటు సమర్యిం      d. దృష్ి  తుయమిం  
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NAME:                    R.No:    Max.marks: 20                             Time:45Mts.  
1. దీరఘదృష్ి  లోతృతుి సవర ించే పటాతుి గీయిండి. దీరఘదృష్ ి గల కింటి యొకక కతుషి దూర బిందువు దూరిం 1m ఐన  దాతుతు సవర ించుటకు 

ఎింత సమర్యిం గల కటకిం కవలెను?  సధారణ కింటి కతుషి దూర బిందువు దూరిం 25 cm అనుకొనుము.      4m 

2. హరసవదృష్ి  అింటే ఏమిటి? దాతుతు సవర ించే విధానాతుి పట సహయమున వివర ించుము                                  4m 

3. సహితి -50 cm ల నాభ్యింతరిం గల కళ్ళజోడును వడుత ింది. ఆమెకు గల దృష్ిదోషతుి తెయౌ, ఆ కటక సమర్ యతుి కనుగొనుము. 2m 
4. హరసవదృష్ి గల వయకతి యొకక గర షి దూర బిందువు దూరిం 80 cm. దూరింలో వుని వసుి వులను సపషిింగ చూడాలింటే అతను 

వడవలసన కటకిం యొకక సవభావణని తెయౌ మర యు దాతు సమర్యింను కనుగొనుము           2m 
5. A) మౌతుకకు దూరింగ వుని బసుు న ింబర్ సపషిింగ కనపడిింది కతూ పుసికింలోతు అక్షరలు సపషిింగ కనపడుట లేదు. ఆమెకు గల దృష్ి  

దోషిం ఏది?  ఏ కటకతుి వడి దాతుతు సవర ించుకోవచుు ?                                                 1m 
B) సుతూత తరగతి లోతు బో రడు   ై రసనవి చదవలేక తృో త ింది.ఆమెకు గల దృష్ి  దోషిం ఏమిట?ిఏ కటకింతో దాతుతు సవర ించుకోవచుు? 1m 

6. సపషి దృష్ి  కతూస దూరిం అింటే ఏమిటి? సధారణ కింటికత దాతు విలువ ఎింత?           2m  
7. సధారణ చూపు గల వయకతి యొకక కతుషి దూర బిందువు,గర షి దూర బిందువులింటే ఏమిటి?కింటి కటక సరడు బాటు సమర్యిం అింటే ఏమిటి?      
8. కింటి కటక నాభ్యింతరతుి సరడు బాటు చేయడాతుకత ఉపయోగపడేవి  a) కనుతృప  b) రెటినా   c) సయౌయరీ కిండరలు  d) ఐర స్  ( ) 
9. కింటి రెటినా  ై ఏరపడే పరతిబింబిం   a.తుటారెైనా మిథ్ాయ  b. తలకతరిందులెైన తుజ      c. తలకతరిందులెైన మిథ్ాయ      d. తుటారెైనా తుజ  ( ) 
10. రెటినా  ై ఉిండే గర హకలలో కింతి తీవరతను గుర ిించేవి  a.శింఖువులు  b.దిండాలు  c. శింఖువులు మర యు దిండాలు  d.దృక్ నాడ ి( ) 
11.  మానవ కనుి పతుచేయుటలో ఇమిడివుని దృగ వషయిం              ( ) 
       a. పరవరినిం    b. వకరరభ్వనిం     c. సరడు బాటు సమర్యిం      d. దృష్ి  తుయమిం  


