
 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.  విస్త ృత  ఆవర్తన పట్టికలోని 3వ పీరయిడ్లో  8 మూలకాలు, 4వ పీరయిడ్ 18 మూలకాలు ఎందుకున్నాయో 
వివరించండ్ి ? 

2. మన జీర్ణవయవస్థలో pH  పాతరము వివరించుము ?   
3. A, B అన్ే ర ండు నిరోధనలు బ్యయట్రతీో శ్రణేలిో కలపబ్డ్ ిఉన్నాయి  నిరోధంప  ైపొ ట్ెనిియల్ భదేననిా కొలవడ్ననికి 

వోలి్ మీట్ర్ ఉంది. ఈ స్ందరాానిా వివరించే పట్యనిా గీయండ్ి  
4. ఒక ధనతువు నుంచి లోహానిా పొ ందే వివిధ దశలను తెలిపి, ఏదెైన్న ఒక దశను వివరించండ్?ి 

II. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ికు 2 మార్కులు.                        6 x 2 = 12 
5.  విదుయత్ ఘట్ం, నిరోధం, మరయిు అమీీట్ర్ క ీస్ంకేతనలను గీయండ్ి? 
6. ఇంట్లో  విదుయత్ పరకిరాలను కలిప ేవలయంలో ఫ్యయజ్ లను ఎందుకు వాడుతనరో తలెపండ్ి? 
7. మీథనే్ మరయిు అమ్మీనియ అణువులు ఏర్పడు విధనన్ననిా పట్ం దనారా చూపుము  ? 
8. మ ండలిఫ్ ఆవర్తన పట్టికలోని పరమిితులను తెలపండ్ి? 
9. లోహక్షయం అంట్ే ఏమిట్ట? లోహక్షయం యొకక నివార్ణ చర్యలు తెలుపము? 

10. కర్బన స్మమీ ళన్నలకు స్ంబ్ంధించిన ఆకీికర్ణ చర్యలను పరేకకనండ్ి? 
III. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ికు 1 మార్కు.                            7 x 1 = 7 

11.  1డ్ి కట్కానిా వాడ్నలి అని ఒక పేష ంట్ కి డ్నకిర్ స్ూచిస్ేత  ఆ కట్క న్నభ్యంతర్ం ఎంత ? 
12.  చతనారానిా ఎలా స్వరిస్ాత ర్ు? 
13.  అయస్ాకంత అభివాహనికి, అయస్ాకంత అభివాహ స్ాందరతకు మధయ గల స్ంబ్ంధం ఏమిట్ట ? 
14.  వెనిగరోో  ఉండ్ే ఆమోం పరే్ు ఏమిట్ట? 
15. క్షార్ మృత్తతక లోహాలు ఏ గూే పుకు చెందినవి? 
16. ATM కార్ుు  ఏ నియమంప ై ఆధనర్పడ్ి పని చసే్ుత ంది? 
17. అస్ంతృపత  హ డై్లరకార్బన్ కు 2 ఉదనహర్ణలు రాయండ్?ి 

IV. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. ప్రతి బహుళ చై్చిక ప్రశ్ికు 1/2 మార్కు.        10 x 1/2   = 5  
18.  కిేంద ివానిలో లోహశుదిికి వాడ్ే పదిత్త ?  

a. స్ేాదనం    b. పో లింగ్       c.  గలనం చయేడం  d.   అనిా స్ర నైవ ే  
19. బ్ెరలీియం కలో ర డై్ లో బ్ంధ కలణం విలువ ? 



 

a.  1200      b. 1800        c. 1100            d.  104.310 
20. ఎంట్యస్ిడ్ అనునద ి_____. 

a.  బ్లమ నై ఆమోం       b.  బ్లమ ైన క్షార్ం         c.  బ్లహనీ క్షార్ం           d. బ్లహీన ఆమోం  
21. హ ైడ్లరజన్ మరియు కలో రనోి చర్య వలన హ ైడ్లరజన్ కలో ర ైడ్ ఏర్పడట్ం ఈ ర్స్ాయన  చర్య ? 

a. స్ంయోగం      b.  వియోగం     c. స్ాథ న భ్రంశం      d. దాందా స్ాథ న భ్రంశం 
22.  రటే్టన్నకు కంట్ట కట్కానికి మధయ దూర్ం ? 

a. 2 స్ ం.మీ          b.  2.5 స్ ం.మీ          c.  1.75 స్ ం.మీ             d. 7 స్ ం.మీ              
23. మనం వాడ్ే కర ంట్ బిలుో లో ఉండ్ే 1 యూనిట్ (కిలో వాట్ అవర్  )  విలువ ఎంత? 

a. 1 KWH = 4.6 x 106 J         b. 1 KWH = 6.6 x 106 J  
c.    1 KWH = 3.6 x 106 J    d. 1 KWH = 5.6 x 106 J 

24. అయస్ాకంత అభివాహ స్ాందరత మరియు పరభయవ వెశై్ాలయముల లబి్ము దనేిక ిస్మానం? 
a. అయస్ాకంత దుర వానికి స్మానం             b. అయస్ాకంత బ్లం   
c. అయస్ాకంత అభివాహం       d. ఏద ికాదు 

25. నూన్లె హ డై్లరజనీకర్ణ చర్యలో ఉతేరేర్కం ఏది? 
a. నిక ల్                 b. బ్ో రాన్             c.  హ ైడ్లరజన్               d.  మాంగనీస్                                      

26. ఈథనే్ యొకక ఫార్ుీలా? 
a. C2H6  b. CH4    c. NH3        d. C2H4 

27. స్ంతృపత  హ డై్లరకార్బన్ లకు ఉదనహర్ణలు ఏవి? 
a. ఆల్ైకన్ లు  b. ఆల్కకన్ లు         c. ఆల్కకన్ మరియు అలో్కీనుో   d. ఏదీకాదు 


