
 10th Class Practice Paper                                                                                                 Subject: Physical Science 
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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 ైచ్చిక ప్రశ్ిలు ఉంటాయి. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. 

I. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ికు 4 మార్కులు                       4 x 4 =16 
1. అయస్కాంత బలరేఖలు సాంవృతాలా? వివర ాంచాండ ి? 
2. ఇాంటలిోక ివచ్చే కర ాంట్ ఓవర్ లోడ్ క్వడాం గుర ాంచి వివర ాంచాండి?   
3. క్ర్బన్ సమ్మేళనాల ఈసటర ఫికషేన్ మర యు సఫొ నికషేన్ చర్యల మధ్య బేధాన్ని వివరించిండి?  
4. ప్లవన ప్రకిియ మర యు అయస్కాంత వేర్ాటు ప్ద్ధతులను తెలిపే ప్టాలను గచీి భాగ్లు గుర తాంచాండి?  

II. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ికు 2 మార్కులు.                        6 x 2 = 12 
5. ద్ాండయస్కాంతానిి T.V. తరె్కు ద్గగర్గ్ తెచిేనప్ుడు చితరాం ఆక్ర్ాం ఎాంద్ుకు మార్ుతుాంది? 
6. ఎలక్టా నిక్ ష్క్ అాంటే ఏమిటి? ఇద ిఎలా సాంభవిసుత ాంది? 
7. సాంయోజక ఎలక్ినాల కు, సాంయోజకతకు గల తచడా ఏమిట?ి 
8. ఫ్ర్డచ నియమానిి గుర ాంచి ర్యాండ?ి 
9. భర్జనము, భస్మేకర్ణము మధ్య బధే్మ్మమిటి? ఒకకకకక ప్రకియికు ఒకకకకక ఉదాహర్ణ ఇవవాండి? 

10. అణువుల యొకక బాంధ్ శకుత లు, బాంధ్ కోణాలు వ్ట ిర్స్యన ధ్ర్ేలను అాంచనా వయేడాంలో ఏ విధ్ాంగ్ 
ఉప్యోగప్డతాయి? 

III. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ికు 1 మార్కు.                            7 x 1 = 7 
11. ఏ గరి ప్ లోని మరలక్లను జడవ్యువులు అాంటార్ు? 
12. విద్ుయత్ ప్రవ్హాం అనగ్నేమి? 
13. వెనిగరలల  ఉాండచ ఆమల ాం పేర్ు ఏమిట?ి 
14. ఏ మరలక్లను అాంతర్ ప్ర వర్తన మరలక్లు అని పిలుస్త ర్ు? 
15. ర్స్యన బాంధ్ాం ఎలా ఏర్ాడుతుాంది? 
16. లూప్ నియమానిి ర్యాండి? 
17. ముడ ిఖనిజానిి స్ాందరరకర ాంచడాంలో అయస్కాంత వరే్ాటు ప్ద్ధతిని ఎప్ుాడు వ్డతాాం? 

IV. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. ప్రతి బహుళ ైచ్చిక ప్రశ్ికు 1/2 మార్కు.        10 x 1/2   = 5  
18. లినుస్ పౌలిాంగ్ అనే శ్సత రవతేత  వేలన్సీ బాంధ్ స్దిాధ ాంతానిి ఏ సాంవతీర్ాంలో ప్రతిప్దిాంచ్ార్ు?  



 

a. 1947   b.  1954      c. 1945       d.  1974 
19. మానవ శరీర్ాంప ై విద్ుయత్ ప్రవ్హాం 0.005 అాంపియర్లలో ఉాంటే దాని ప్రభావ్నిి ఏమాంటార్ు? 

     a. కాండర్లు సాంకోచిస్త యి       b. కాండర్ల ప్టుతవాం దెబబతిాంటుాంది       
     c. ప్రభావ్నిి గుర తాంచబలాం           d.  నొపిాని కలుగచ్చసుత ాంద ి

20. ఏ లోహాలు భరప్టలాంప ై లభిస్త యి? 
a. Zn, Fe మర యు Pb    b. K, Na, Ca, Mg మర యు Al   c. C,H,N  మర యు O  d. ఏదరక్ద్ు 

21. d-బాల క్ మరలక్లను ఏమని పిలుస్త ర్ు? 
a. ప్ర వర్తన మరలక్లు  b. అప్ర వర్తన మరలక్లు     c. అాంతర్ ప్ర వర్తన మరలక్లు   d. ఏదరక్ద్ు 

22. ఒక ఆాంగ్ స్ట ా మ్ అనునద ిఎనిి మీటర్లకు సమానాం? 
a. 10-40 మీటర్ుల           b. 10-20 మీటర్ుల              c. 10 మీటర్ుల              d. ఏదిక్ద్ు 

23. విశిషట నిరలధానిక ిSI ప్రమాణాం ఏది? 
a. Ω - m     b. Ω / m       c.  Ω * m       d. ఏదరక్ద్ు 

24. అయస్కాంత అభివ్హ స్ాంద్రతను ఏ అక్షర్ాంతో సూచిస్త ర్ు ? 
a. E                 b. D          c. B              d. A 

25. ద్రవ ఇనుమును కిిాంది వ్టిని అతికిాంచటానికి ఉప్యోగ స్త ర్ు? 
a. విర గ న ర లైు కమీేలను మర యు ప్గ లిన యాంతర ప్ర కర్లు    b. ప్గ లిన ప్ల స్ిటక్ 
 c.   ప్గ లిన యాంతర ప్ర కర్లు                              d. విర గ న ర ైలు కమీేలను 

26. మరలక్ల భౌతిక, ర్స్యన ధ్ర్ేలు వ్టి ప్ర్మాణు భార్ల ఆవర్తన ప్రమ్మయాలను సూచిాంచు నియమాం ఏది? 
a. నూయలాాండ్ీ అషటక నియమాం                                      b. ఆఫ్ భౌ నియమాం                          
c.  డాబర్ న్సర్ తిరక స్ిదాధ ాంతాం                                          d.  మ్ ాండలీవ్ ఆవర్తన నియమాం                                      

27. కణాంప ై ప్ని చ్చస్ే అయస్కాంత బలాం ఎటువాంట ిబలాంగ్ ప్నిచ్చసుత ాంది? 
a. విద్ుయత్ బలాం  b. అభికేాంద్ర బలాం   c. అప్కేాంద్ర బలాం    d. అన్సి సర ైనవ ే

 
 


