
PRACTICE TEST – 1 (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES) 
NAME:           R.No:         Max.marks:  25    Time:45Mts. 

1. క్రింది సిందర్భాలలో ఏరపడే ప్రతిబింబాలకు క్రణ చిత్రర లను గీయిండి.           4m 

అ) ప్ుటాకభర దరపణ ప్రధరనరక్షిం  ై నరభిక్ మరి్యు వకరత్ర క ిందరర నిక్ మధ్య వసుు వు వుననప్ుడు.  
ఆ) ప్ుటాకభర దరపణింలో మిధరయ ప్రతిబింబిం ఏరపడుట. 

2. ప్ుటాకభర దరపణిం త్ో ఏరపడే ప్రతిబింబ లక్షణరలను ప్టటికలో నిింప్ిండి.          4m 

వసుు  స్భా నిం ప్రతిబింబ స్భా నిం వసుు వు కనరన 
 దదదర? చిననదర? 

నిటార్భ? 
తలక్రిందులా? 

నిజ ప్రతిబింబమా? 
మిథ్రయ ప్రతిబింబమా? 

దరపణ ధ్ుర విం, నరభి వదద       

నరభి వదద      

నరభి, వకరత్ర క ిందరిం మధ్య      

వకరత్ర క ిందరిం వదద      

వకరత్ర క ిందరర నిక్ అవతల      

3. నిజ ప్రతిబింబానిక్, మిథ్రయ ప్రతిబింబానిక్ గల త్ేడరలను ర్భయిండి.              2m 

4. ప్ుటాకభర దరపణిం వలన ఏరపడే ప్రతిబింబ స్భా నరనిన గురి్ుించడరనిక్ అవసరమయ్యయ కభింతి క్రణరలను గీయిండి.   2m 

5. క్రింది క్రణ చిత్రర లను ప్ూరి్ు చేయిండి.                      2m 

 అ)  ఆ)   

 
 
 

6. ప్ుటాకభర దరపణిం లో నక్షత్రర ల లేదర చిందుర ని యొకక ప్రతిబింబిం ఎకకడ ఏరపడును?          1m 

7. మీ నితయ జీవితిం లో ప్ుటాకభర దరపణరల ఉప్యోగభలను ర్భయిండి.              1m 

8. చిననది మరి్యు నిజమ ైన ప్రతిబింబానిన ఏరపరచే దరపణిం ఏది?               1m 

9. ప్రకక ప్టింలో C, P, F ల ేరలను ర్భయిండి.                  1m 
 
 
 

సరి్య్ ైన జవభబును బరా కెటల లో ర్భయిండి.                      2m. 

10. ఒక వసుు వు యొకక ప్రతిబింబిం ప్ుటాకభర దరపణిం లోప్ల ఏరపడినచో, ఆ ప్రతిబింబిం ఎలలప్ుడూ ......       (  )  

అ) నిజ మరి్యు నిటారు ఆ) నిజ మరి్యు తలక్రిందులు ఇ) మిధరయ మరి్యు నిటారు ఈ) మిధరయ మరి్యు తలక్రిందులు  

11. ప్ుటాకభర దరపణ ప్రదరనరక్షానిక్ సమాింతరింగభ ప్రయాణ ించే క్రణరలన్నన .........వదద  కలుస్భు య్.        (  ) 

అ) నరభి   ఆ) వకరత్ర క ిందరిం  ఇ) దుర విం  ఈ) అనింతదూరిం  

12. దరపణిం  ైనునన ఏదేని బిందువు నుిండి వకరత్ర క ిందరర నిక్ గీసిన ర్ ఖ ఆ బిందువు వదద  దరపణరనిక్ .... ను సూచిసుు ింది. (   )  

అ) సమాింతర ర్ ఖ   ఆ) లింబ ర్ ఖ   ఇ) వకర ర్ ఖ   ఈ) సపరశ ర్ ఖ  

13. ప్ుటాకభర దరపణరనిక్ ముిందు ప్రధరనరక్షిం  ై 3 స ిం.మీ ల ఎతతు  గల వసుు వు ఉించబడిింది.దరపణిం నుిండి వసుు  దూరిం వకరత్ర  

వభయస్భర్భద నిక్ సమాన మ ైన ప్రతిబింబిం ఎతతు  ..............                  (  )  

అ) 6 స ిం.మీ  ఆ) 3 స ిం.మీ  ఇ) 1.5 స ిం.మీ   ఈ) 0.75 స ిం.మీ 

 
 

 


