
10th Class Practice Paper                                                                                                  Subject: Physics 

గరిష్ట  మార్కులు: 40 మార్కులు                                                                                వ్యవ్ధి: 2 గంటల 45 నిమిషాలు 

 

 

విద్యయర్కు లకు సూచనలు:  అన్నీ ప్రశ్ీలను క్షుణ్ణ ంగా చద్విి, సమాధయనయలు వ్ార యుము.  

ఈ ప్రశ్ీ ప్త్రములో మొత్త ము 4 భాగాలు ఉంటాయి. అవి  

I. 4 మార్కుల ప్రశ్ీలు 4 ఉంటాయి. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.  
II. 2 మార్కుల ప్రశ్ీలు 6 ఉంటాయి. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.  

III. 1 మార్కు ప్రశ్ీలు 7 ఉంటాయి. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. 

IV. ½ మార్కు ప్రశ్ీలు 10 బహుళ ైచ్చిక ప్రశ్ీలు ఉంటాయి. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. 

I. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 4 మార్కులు                       4 x 4 =16 
1. క ుంభాకార, పుటాకార దరపణాలను నిత్యజీవిత్ుంలో ఏయ ేసుందర్ాాలోో  ఉపయోగిస్ాా ర్ో వివర్ుించుండ?ి 
2. ఆమ్లో ల  జల ద్ాావణుంలో మ్లత్ామే ఆయలనోను ఏరపరుస్ాా యని పాయోగ పూరవకుంగా ఎలల నిర్ాా ర్ిస్ాా రు? 
3. ఒక కటక నాభ్యుంత్ర్ానిి పయాోగపూరవకుంగా ఎలల కనుగ ుంటారో వివర ించిండ?ి 
4. స్ాధారణుంగా దృష్టి ద్ో షాల  ఎనిి రకాల ? అవి ఎలల ఏరపడుతాయ ? పట సహాయుంతో వివర్ిుంచుండి. కటకాలను 

ఉపయోగిుంచి దృష్టి ద్ో షాలను ఎలల సవర్ిస్ాా ర్ో వివర్ిుంచుండి? 
II. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 2 మార్కులు.                        6 x 2 = 12 

5. పుటాకార దరపణుం వలో మిథ్ాయ పతాిబుంబుం ఏరపడ ేకరిణాల చితాానిి గయీుండ?ి 
6. NaOH ఉపయోగాలను ర్ాయుండి ? 
7. పటిక వకరభీ్వన గుణక సూతాానిి ఉతాపద్ ుంచుండి? 
8. సమ్ుదపాు నీరు నీలిరుంగు కనిపటసుా ుంద్  కారణుం ఏమిటో తెలపిండి? 
9. (n+l) విల వల  పరె్ిగ ేకీమ్లనిిచూప ేచితాానిి గయీుండ?ి 

10. 1s0 2s22p4 అనే ఎలకాీనా్ వినాయసుంలో ఏ నియలమ్లనిి ఉలోఘ ుంచిుంద్ ? 
III. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 1 మార్కు.                            7 x 1 = 7 

11. తెరపెై ఏరపడని పతాిబుంబుం ఏద్ ? 
12. ఒక రస్ాయన చరయలో వాయువు విడుదల ైతే ద్ానిి ఏ గురుా తో సూచిస్ాా రు? 
13. మ్లనవుని కనుి ఏ నియమ్ుంపె ైఆధారపడ ిపని చేసుా ుంద్ ? 
14. మ ుండలిప్ ఆవరాన పటటిక ద్నేి ఆధారుంగా నిర్మిుంచబడినద్ ? 
15. సూరయకాుంతిని  శోష్టుంచుటక నే అణువు వివిధ కాుంతి తీవతా్తో అనిి ద్ శలలోనూ కాుంతి విడుదల చయేడానిి ఏమ్ని 

అుంటారు ? 
16. H2O అణువు యొక్క ఆక్ృతిని గీయుము? 
17. ప్ాో సిర్ ఆఫ్ ఫార్సి్ త్డిలేని, గాలి స్ో కని ప్ాాుంతాలలో నిలవ చయేడానికి కారణుం తలెపుండ?ి 

IV. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. ప్రతి బహుళ ైచ్చిక ప్రశ్ీకు 1/2 మార్కు.        10 x 1/2   = 5  



 

 

18. 30 సెుం.మీ. నాభ్యుంత్రుం గల ఒక క ుంభాకార దరపణుం వకతీా వాయస్ారధుం ఎింత ? 
a. 60 సెుం.మీ.       b.  15 సెుం.మీ.      c. 30 సెుం.మీ.       d.  10 సెుం.మీ. 

19. బరాయన్ ద్ాావణానిి విదుయత్ విశలోషణ చసేేా  ఏరపడే ఉత్పనాిల  ఏవి? 
      a. స్ో డియుం హ ైడాాక్సైడ్    b. కలో ర్ని్ వాయువు      c. హ డైోాజన్            d.  పెవైనీి 

20. క ుంభాకార కటకుం వలన మిధాయ పతాిబుంబుం ఏరపడాలుంటే వసుా వును ఎకకడ ఉుంచాలి ? 
a. నాభి వదా              b.వకతీా  కేుందాుం వదా     
c. నాభి మ్ర్ియు కటక దృక్  కేుందాుం మ్ధయ            d. వకతీా కేుందాుం అవత్ల 

21.     ప్ాో ుంక్ స్థిరాింకానిక ిపమా్లణాల ? 
a. జౌల్/సెకన్       b. జౌల్ సెకన్       c. జౌల్/సెకన్2      d. జౌల్/కేలోర్ ి

22. ఆధునిక ఆవరాన పటటిక రూపకరా? 
a. మ ుండలివ్     b. మోసెో       c. డాబర్ నీర్      d. న్యూలలుండ్ై  

23. తెలోని  రుంగు కాుంతి ఏడు రుంగుల గా విడిప్ో వడానిి ____ అుంటారు.? 
a. కాుంతి పర్ీక్షపేణుం       b.కాుంతి  విక్షపేణుం   c. కాుంతి పర్ావరానుం    d. కాుంతి వకరభీ్వనుం 

24.    సునిపు నీటిని ప్ాలవల  మ్లర్ేే వాయువు? 
a. O2           b. H2      c.CO2          d. N2 

25.    వీటటలో స్నెల్స్ నియమ్మ్ు కానిద్ ? 

a. n1sinr = n2sini    b. n1sini          c. 𝑠𝑖𝑛𝑖 

𝑠𝑖𝑛𝑟
 = సటి రర్ాశి         d. 𝑠𝑖𝑛𝑖 

𝑠𝑖𝑛𝑟
  = 𝑛1 

𝑛2
 

26. తేనటెగీ  క టటినపుడు ద్ాని నుుండి విడుదల ై, చరముం కిుందక  చేర్ ేఆమో్ుం? 
a.మిథ్ానోయక్ ఆమో్ుం  b. టార్ాి ర్కి్ ఆమో్ుం   c.  హ ైడోా కలో ర్ిక్ ఆమో్ుం d.  సటటటాక్ ఆమో్ుం                                          

27. బరుంజీన్ సుంద్ గధ కలణుం 420  అయత ేద్ాని వకరభీ్వన గుణకుం ఎింత? 
a. 1.33     b. 1.63     c. 2.42      d. 1.51 

 
 


