
 10th Class Practice Paper                                                                                                 Subject: Physics  

గరిష్ట  మార్కులు: 40 మార్కులు                                                                               వ్యవ్ధి: 2 గంటల 45 నిమిషాలు 
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విద్యయర్కు లకు సూచనలు:  అనిి ప్రశ్ిలను క్షుణ్ణ ంగా చద్విి, సమాధయనయలు వ్ార యుము.  
ఈ ప్రశ్ి ప్త్రములో మొత్త ము 4 భాగాలు ఉంటాయి. అవి  

I. 4 మార్కుల ప్రశ్ిలు 4 ఉంటాయి. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.  
II. 2 మార్కుల ప్రశ్ిలు 6 ఉంటాయి. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.  

III. 1 మార్కు ప్రశ్ిలు 7 ఉంటాయి. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. 
IV. ½ మార్కు ప్రశ్ిలు 10 బహుళ చై్చిక ప్రశ్ిలు ఉంటాయి. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. 
I. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ికు 4 మార్కులు                       4 x 4 =16 

1. శక్తి నిత్యత్వ నియమం నయండ ిఫారడ ేవిద్యయద్యసాకంత్ ప్రరేణ నియమానిి ఉత్పంద ంచండి? 
2. బలమ నై, బలహీనమ ైన ఆమల , క్షారాలనయ ప్యేోగ ప్ూరవకంగా ఏ విధంగా గురతిసాి రు? వివరతంచండ?ి 
3. ద్ేవీభవన ప్కే్తయి (Process of melting) మరతయు ద్ేవీభవన గుప్తి ష్ాా లనయ (Latent heat of fusion) 

వివరతంచండి? 
4.  సంకరణ్నిి ఒక ఉద్హరణతో వివరతంచండి?   

II. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ికు 2 మార్కులు.                        6 x 2 = 12 
5. ప్ుటాక్ార ద్రపణం వలన మిథ్్య ప్తేిబంబం ఏరపడటానిి సూచంచే క్తరణ చత్ేనిి గీయండి? 
6. న ైటరే జనె్ అణువు ఆకృతిని గతయండి 
7. NaOH ఉప్యోగాలనయ తలెప్ండి? 
8. 1 మీ. ప్ొ డవు, 0.1 మి. మీ. వ్ాయసారథం గల వ్ాహక నిరోధం 100 Ω అయిన దీని నిరోధకత్ ఎంత్ ? 226  
9. ప్ేమాద్ సూచకలు ఎరుప్ు రంగులో ఎంద్యకు ఉంటాయో రాయండి? 

10. గాజు కటక న్భయంత్రం 0.25 మీ. ఈ కటక సామరథయం ఎంత్? 
III. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ికు 1 మార్కు.                            7 x 1 = 7 

11. విమానంలో ప్ేయాణ ంచ ేవయక్తిక్ ీఇంద్ేధనయసయు ఏ ఆక్ారంలో కనిపసయి ందో  వివరతంచండి? 
12. క్ారబన్ ఏ రూప్ాంత్రం ప్ొ రల నిరాాణ్నిి కలిగత ఉంట ంద  ? 
13. విద్యయత్ ప్వే్ాహానిి క్ొలవడ్నిక్త ఉప్యోగతంచే ప్రతకరం ఏమిటి? 
14. హరసవద్ృష్టి , దరీఘద్ృష్టిల మధయ భేద్నిి తలెపండి? 
15. మోస్రల  నియమం రాయండ?ి 
16. అభివ్ాహి సాంద్తే్కు S.I. ప్మేాణ్లేమిట ి? 
17. NH3 + Cl 2  → NH2 +  NH4Cl  ఈ సమీకరణ్నిి త్ులయం చయేండి ? 

IV. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. ప్రతి బహుళ చై్చిక ప్రశ్ికు 1/2 మార్కు.        10 x 1/2   = 5  
18. కంటలిోక్త ప్వే్ేశంచే క్ాంతిని అద్యప్ు చేస్ర కనయి భాగం ?  

a. ఐరతస్       b. కనయప్ాప్     c. రెటనీ్              d.  క్ారతియా  
19. యాంతిేక శక్తిని విద్యయత్ శక్తి గా మారచేద ? 

a. ఎలక్తిిక్ మోటార్      b. బాయటరీ         c. జనరచటర్               d.  స్టవచ్ 



 

20. ఒక సమ అయసాకంత్ క్షచత్ేనిక్త లంబంగా ఉనివిద్యయత్ ప్వే్ాహం గల తీగప్ ై ప్ని చసే్ర బలం ? 

a. 0               b. ILB           c. 2ILB    d. ILB
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21. అత్యధ క అయనీకరణ శకాం గల ప్ద్రధం? 

a. C       b. Si      c. Ge      d. Sn 
22. మన శరరీానిక్త విద్యయత్ ఘాత్ం కలగడ్నిక్త క్ారణం? 

a. అధ క నిరోధం     b. ఓలేి జ్     c. అధ క విద్యయత్ d. త్డ ి
23. ఒక ప్రమాణులో l = 1 అయిన, ద్ని ఉప్కరపరంలో ఉండే అరతబటాళ్ళ సంఖ్య? 

a. 1         b. 2   c. 3    d. 0 
24. ప్ేగలనంలో ధ్త్ువునయ ఏం చసేాి రు? 

a. ఆక్ీుకరణం              b. క్షయకరణం    c. త్టస్థథకరణం         d. ఏద  క్ాద్య 
25. క్తంద  వ్ాటలిో లవణం క్ానిద ? 

a. సత డియం క్లల రెైడ్       b. ప్త డసియనిం     c.  జంక్ న ైటరటే్             d.  లేడ్ సలేేట్                                      
26. క్ారబన్ ఒక ____. 

a. లోహం   b.అలోహం    c.అరథ లోహం     d. వ్ాయు ప్ద్రథం 
27. విద్యయద్యసాకంత్త్వనిి అరథం చసేయక్లవడ్నిక్త విశషే కృష్ట చేస్టన శాసిరవ్ేతి్ ? 

a. నూయటన్  b. ఆంప్టయర్       c. ఆయర్ స్ ిడ్    d.ప్ౌలింగ్ 


