
 10th Class Practice Paper                                                                                              Subject: Physical Science 

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 ైచ్చిక ప్రశ్ిలు ఉంటాయి. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. 

I. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ికు 4 మార్కులు                       4 x 4 =16 
1. నవీన ఆవర్తన నియమానిి నిర్వచించిండి? విస్తృత ఆవర్తన పట్టిక ఏ విధింగా నిర్మించబడిిందో వివర్ించిండి? 
2. ఓమ్ నియమిం తెలపిండి? దానిని స్రచ్ూడట్ానికి పరయోగానిి తెలిపి, పరయోగ విధానానిి వివర్ించిండి?   
3. DC జనరేట్ర్ పనిచేయు విధానానిి వివర్ించిండి. 
4. ఆకిిజన్ అణువు ఏర్పడే విధానిం ను వేలన్సి బింధ సదిాధ ింతిం ఆధార్ింగా వివర్ించిండి? 

II. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ికు 2 మార్కులు.                        6 x 2 = 12 
5. లూయిస్ గుర్తత ను ఉపయోగ్ించ న్సట్ట అణువు(H2O)ను ఎలా స్ూచస్ాత ర్త? 
6. ఉతేరేర్కిం అనగానమేి? 
7. ఒక మూలకిం మూడవ పీరయ్డ్ కు, ర ిండవ గూూ పునకు చెిందనిది అనుకుిందాిం. అయితే ఆ మూలకిం యొకక 

స్ింయోజకత ఎింత? వేలన్సి ఎలకాిా నులు ఎనిి ఉింట్ాయి? 
8. మూడు నిరోధాలు స్మాింతర్ింగా కలిపనిపుడు వాట్ట ఫలిత నిరోధానిి ఉతాపదిించిండి? 
9. ఒక స్ాధర్ణ కీట్ోన్ పేరకకని, దాని అణు ఫార్తమలా వరా యుము? 

10. పర్మాణు స్ింఖ్య 17 గా గల మూలకిం యొకక ఏవేని ర ిండు లక్షణాలను గుర్ించ రాయిండి? 
III. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ికు 1 మార్కు.                            7 x 1 = 7 

11. కాట్యాన్ కు, ఆనయాన్ కు మధయలో ఏ బింధిం ఏర్పడుత ింది? 
12. 1 KWH విలువను జౌళ్ళలో తలెపిండి? 
13. పరకృతిలో సేవచాా సిితిలో లభ్యమయియయ మూడు లోహాలను రాయిండి? 
14. నవీన ఆవర్తన నియమిం రాయిండ?ి 
15. అషి్కబింధిం ఎలా ఏర్పడుత ింది? 
16. గమన విద్ుయచాాలక బలిం అనగానమేి? 
17. ధాత వును స్ాిందరరకర్ించట్ానిక ిఎించుకునే భౌతిక పద్ధత లేవి? 

IV. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. ప్రతి బహుళ ైచ్చిక ప్రశ్ికు 1/2 మార్కు.        10 x 1/2   = 5  
18. స్ింయోగిం చెిందే పర్మాణువుల మధయ ర ిండు ఎలకాిా న్ జింట్లు పించుకోబడ ేబింధానిి ఏమింట్ార్త?  



 

a. ఏక బింధిం  b. దివబింధిం     c. తిరబింధిం      d.  ఏదరకాద్ు 
19. అయస్ాకింత అభివాహ స్ాింద్రత అనునది అయస్ాకింత అభివాహిం మరయ్ు దేని నిష్పతితక ిస్మానిం? 

     a. చుట్టి కొలత      b. వడెలుప       c. పొ డవు           d.  వెశైాలయిం 
20. ఏ లోహాలు పరకృతిలో సేవచాగా లభిించవు? 

a. Zn, Fe మర్యు Pb         b. K, Na, Ca, Mg మర్యు Al       c. C,H,N  మర్యు O          d. ఏదరకాద్ు 
21. 14 IV A  గూూ పు స్ింఖ్యలో ఉిండే మూలక కుట్టింబిం ఏది? 

a. కార్బన్ కుట్టింబిం     b. బో రాన్ కుట్టింబిం    c.  క్షార్ లోహాలు   d. నెైట్ోర జన్ కుట్టింబిం 
22. కిూపాి న్(Kr) యొకక పర్మాణువు స్ింఖ్య ఎింత? 

a. 26      b. 56         c. 46      d. 36 
23. విద్ుయత్ పరవాహానిక ిSI లో పరమాణిం ఏమిట్ట? 

a. కాలిం        b. నూయట్న్  c. ఆింపియర్ d. ఓమ్ి 
24. ఒక ట్ెస్ాా  = ______.  

   a. నూయట్న్/ కూలుింబ్ b. నూయట్న్/ ఆింపయిర్ – మీట్ర్  c. ఆింపియర్/ మీట్ర్  d. నూయట్న్/ ఆింపయిర్ సకెన్  
25. ఈథరన్ ను స్ాధార్ణింగా ఏమని పలిుస్ాత ర్త? 

a. ఇథలిీన్    b. బూయట్ేన్  c.   ఎసిట్టలీన్       d. ఏదరకాద్ు 
26. కిూింది వాట్టలో మ ిండలీవ్ భ్విష్యత త లో కనుగకనబో యియ మూలకాలు ఏవి ? 

a. ఎకా -అలూయమినియిం b. ఎకా-సలిికాన్  c.  ఎకా-బో రాన్         d. అన్సి స్ర నైవే                                      
27. మ లెనోమా అనే కాయనిర్ కణాలను అింతమిందిించే ఔష్దాల తయారీలో వాడ ేకార్బన్ ర్ూపాింతర్ిం ఏది? 

a. వజరిం  b. గూా ఫెైట్  c. బక్ మిన్ సి్ర్ పులార్న్  d. ఏదరకాద్ు 
 

 


