
PRACTICE TEST - 20   (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES) 
NAME:                    R.No:    Max.marks: 20                             Time:45Mts.  
1. What is dispersion of light? Why does white light splits into different colours when it passes through a prism?  

Draw a diagram to show the dispersion of white light by a glass prism.                                                        4m 
2. What is a rainbow? How is it formed? Explain with a neat diagram.                             4m 
3. Gopi observed that the sun had appeared white while taking mid day meal in the school. Write the reason for it.  
4. You have given a prism with an angle 600. It produces an angle of minimum deviation of 300. You are asked to 

find the refractive index of the material of that prism. How can you find it?          2m 
5. Explain giving reason why the sky appears blue to an observer from the surface of the earth?              2m 
6. Write your observations in the experiment to show the scattering of light conducted by you.       2m 
7. Why does the sun appear reddish early in the morning?              2m 
8. What is scattering of light? What are the applications of scattering of light in daily life?        2m
9. Red light is used for danger signal as                ( ) 
a)  it has higher wavelength  b) it can travel large distance  c) it suffers least deviation  d) it suffers highest deviation 
10. The colored light that refracts most while passing through a prism is         ( ) 
       a. violet      b. red     c. blue    d. yellow  
11. In which of the following diagrams is the path of a ray of light passing through a glass prism shown correctly ? ( ) 

 
 
 (A)  I    (B)  II      (C)  III    (D)  IV 
 

12. In the following diagram correctly marked angles are            ( ) 
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PRACTICE TEST - 20   (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES) 
NAME:                    R.No:    Max.marks: 20                             Time:45Mts.  
1. కాంతి విక్షేణాం అాంటే ఏమిటి? తెల్ల ని కాంతిని టటకాం గుాండా ాంపన అది వివిధ రాంగుల్ుగ ఎాందుకు విడినుో త ాంది? టటకాం గుాండా కాంతి 

రిక్షేణానిి చూపే టానిి గీయాండి.                                        4m 

2. ఇాందర ధనుసుు అాంటే ఏమిటి? అదెల్ా ఏరపడును? చకకని ట సహాయమున వివరిాంచుము.                4m 

3. సూకల్లల  మధ్ాాహి భోజనాం చేసుు ని గోపకి సూరయాడు తెల్ల గ కనడాా డు. అాందుకు కరణానిి రయాండి.              2m 

4. నీకు 600 ల్ కోణాం గల్ టటకనిి ఇచాారయ. అద ి300 ల్ కనిషట  విచల్న కోణానిి ఏరపరచాంది. నినుి ఆ టటక తయారీకి వడిన దారధాం 
యొకక వకరీభవన గుణకనిి కనుగొనమన్ాిరయ. నీవెల్ా కనుగొాంటావు?                2m 

5. భూమి ప ై గల్ ఒక రిశీల్కునికి ఆకశాం నీయౌ రాంగుల్ల ఎాందుకు కనడుత ాందో  కరణానిి వివరిాంచుము .                     2m 

6. కాంతి రిక్షేణానిి చూుటకు నీవు చేసన రయోగాంల్ల నీవు రిశీయౌాంచన విషయాల్ను రయుము.              2m 

7. ఉదయాం ూట సూరయాడు ఎరీగ ఉాంటాడు. ఎాందుకు?                 2m 

8. కాంతి రిక్షేణాం అాంటే ఏమిటి? దాని యొకక నితా జీవిత అనువరున్ాల్ను రయాండి.          2m

9. రమాద సూచకగ ఎరయు రాంగును వడుటకు కరణాం             ( ) 

a) ఎకుకవ తరాంగ దెైర్యాం   b) ఎకుకవ దూరాం రయాణ ాంచగల్దు    c) తకుకవ విచల్నాం ను ాందడాం   d) ఎకుకవ విచల్నాం ను ాందడాం  
10. టటకాం గుాండా ాంపనుడు ఎకుకవ వకరీభవనాం చెాందే కాంతి   a. ఊదా       b. ఎరయు    c. నీల్ాం    d. సుు   ( )  

11. కిీాంది వనిల్ల టటకాం గుాండా కాంతి రయాణానిి చూపే సరియ ైన టాం          ( ) 

 
 
 
 

12.  రకక టాంల్ల సరిగ గురిుాంచన కోణాల్ు         ( ) 
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