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1. A dentist’s mirror has a radius of curvature of 3cm. How far must it be placed from a small dental cavity to
give a virtual image of the cavity that is magnified 5 times?
2. Determine the image distance and image height for a 5cm tall object placed 45 cm from a concave mirror
having a focal length of 15 cm.
3. A magnified, inverted image is located a distance of 32 cm from a concave mirror with a focal length of 12
cm. Determine the object distance and tell whether the image is real or virtual.
4. An inverted image is magnified by 2 when the object is placed 22 cm in front of a concave mirror. Determine
the image distance and the focal length of the mirror.
5. An object is placed in front of a convex mirror of radius of curvature 40 cm at a distance of 10 cm. Find the
position, nature and magnification of mirror.
6. Write the sign convention for the parameters related to the mirror equation.
7. Write the uses of convex mirrors in our daily life.
8. Complete the ray diagram.

Choose the correct answer.
9. The focal length of a concave mirror is 10cm. The position of the object that is useful for getting an enlarged
image which can be caught on a screen is
a. Placed at a distance of 5 cm. from the pole of the mirror
b. Placed at a distance of 15 cm from the pole of the mirror
c. Placed at a distance of 35 cm from the pole of the mirror
d. Placed at a distance of 4.5 cm from the pole of the mirror
10. Mirror that can be chosen to view a tall building in a small mirror is
a. Plane mirror
b. Concave mirror
c. Convex mirror
d. Plano-Convex mirror
11. Nature of the image formed by a convex mirror is
a. Real, inverted, diminished
b. Virtual, erect, diminished
c. Real, inverted, enlarged
d. Virtual, erect, enlarged
12. Magnification m =
a. v/u
b. u/v
c. ho/hi
d. hi/ho
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1. క దంత వైదయుని వదద గల దరణ వకరతా వయుసయరధ ం 3 cm. ుప్ప నయన యొకక 5 రెట్ల మిథ్ాు రతిబంబానిన చూడాలంట్ే,
ఆ దరనానిన నయన నయండి ఎంత దూరం లో వుంచాయౌ?

4m

2. 15 cm ల నాభ్ుంతరం గల ుట్ాకయర దరణం మ ందయ 45 cm ల దూరం లో 5cm ఎతత
ు గల వస్యువు ఉంచబడింది. ఐన
రతిబంబ దూరయనిన, ఎతత
ు నయ కనయగొనయమ .

4m

3. 12 cm ల నాభ్ుంతరం గల ుట్ాకయర దరణం మ ందయ 32 cm ల దూరం లో ప్ెదదదైన తలక్రందయల రతిబంబం ఏరడింది. ఐన
వస్యు దూరయనిన కనయగొని, నిజ రతిబంబమా? మిథ్ాు రతిబంబమా? తలపమ .
4.

2m

క ుట్ాకయర దరణం నయండి 22 cm ల దూరం లో వుంచిన వస్యువు యొకక రతిబంబం 2 రెట్ల ల ప్ెదదదైన తలక్రందయల
రతిబంబం ఏరడింది. ఐన దరణ నాభ్ుంతరయనిన మరియ రతిబంబ దూరయనిన కనయగొనయమ .

2m

5. 40 cm వకరతా వయుసయరథ ం గల కపంభాకయర దరణం మ ందయ 10 cm ల దూరం లో క వస్యువు వుంచబడింది. అయిన
రతిబంబ సయథనానిన, స్వభావయనిన మరియ ఆవరధ నానిన కనయగొనయమ .

2m

6. దరణ స్ూతరం లోని వివిధ అంశయలకప పయట్ంచాయౌిన స్ంజఞా సయంరదాయానిన రయయండి.
7. మన నితు జీవితంలో కపంభాకయర దరణ ఉయోగయలనయ రయయండి.

2m
1m

8. ఈ క్రణ చితారనిన ూరిు చేయ మ .

1m

స్రియిైన జవయబ నయ ఎనయనకొనయమ .

2m

9. ుట్ాకయర దరణ నాభ్ుంతరం 10cm. వస్యువు కనాన ప్ెదదదైన రతిబంబానిన తరప్ెై ట్లుట్కప వస్యువునయ ఉంచవలసపన
సయథనం( )

10.

a. దరణ ధృవం నయండి 5 cm. ల దూరంలో

b. దరణ ధృవం నయండి 15 cm. ల దూరంలో

c. దరణ ధృవం నయండి 35 cm. ల దూరంలో

d. దరణ ధృవం నయండి 4.5 cm. ల దూరంలో

ఎతతు న భ్వనానిన చినన దరణంలో చూడాలంట్ే కయవలసపన దరణం
a. స్మతల దరణం

11.

b. ుట్ాకయర దరణం

c. నిజ, తలక్రందయలప, ప్ెదదది
12.

c. కపంభాకయర దరణం

కపంభాకయర దరణం తో ఏరడే రతిబంబ స్వభావం
a. నిజ, తలక్రందయలప, చిననది
ఆవరధ నం m =

a. v/u

b. u/v

()

b. మిథ్ాు, నిట్ారు, చిననది
d. మిథ్ాు, నిట్ారు, ప్ెదదది

()
c. ho/hi

()

d. hi/ho

d. స్మతల కపంభాకయర
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2m
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