
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. ఇంద్రధనుస్ుు ఒక అవిచ్చినన వర్ణ పటానికి ఉదాహర్ణ - వివర ంచండి? 
2. జింకు ముకకలు, సజల హ డై్రోక్లో రకి్ ఆమోింతో జరపిే చర్యను వివరిించి దాని ర్సాయన సమీకర్ణానిి వ్ాోయుము? 
3. పటటకం యొకక ఒక తలం ప ై 40 డగి్రలీ కోణంతో పతనమ ైన క ంతి కిర్ణం, 30 డిగ్రలీ కనిష్ట విచలనానిన ప ందింది. 

అయిన పటటక కోణానిన, ఇచ్చిన తలం వద్ద  వకరీభవన కోణానిన కనుగ్ొనండి? 
4. బో ర్ పర్మాణు నమూనా పతోిపాదనలు, దాని పరిమితులు వ్ాోయిండ్ి? 

II. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 2 మార్కులు.                    6 x 2 = 12 
5. ఉష్ణ గ్ ీహక చర్య అనగ్ నమేి? మర యు ఉష్ణ మోచక చర్య అనగ్ నమేి? 
6. కటకం అనగ్ నేమి? వివిధ ర్క ల కటక ల గుర ంచ్చ తలెపండి ? 
7. స్ంజ్ఞా  స్ంపరదాయంలోని నియమాలను తెలపండి? 
8. క ంభాక ర్ కటక నిక ిస్ంబంధంిచ్చ వివిధ స్ంద్ర ాలలో ఏర్పడ ేపరతిబంబ లక్షణాల  ర యండి? 
9. శోష్ణ వర్ణ పటం అనగ్ నమేి? 

10. వకరభీవన గుణకం n=1.5 గల ఒక దిిపుటాక ర్ కటకం గ్ లిలో ఉంచబడింది. కటకం యొకక ర ండు వకీ తలాల 
వకతీా వ్ యస ర ా ల  R1 = 30 స ం.మీ., R2 = 60 స ం.మీ. అయిన ఆ కటక నాభయంతర్ం ఎంత? 

III. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 1 మార్కు.                            7 x 1 = 7 
11. నాభి మర యు వకతీ క ంద్రం మధయలో వస్ుు వు ఉంటే, ఆ వస్ుు వు పరతిబంబం ఎకకడ ఏర్పడుత ంది? 
12. ర్సాయన సమీకర్ణింలోని ఉపయోగిించే గుర్తు ల ఏమిటి? 
13. కటక స మర్్యం అనగ్ నమేి? 
14. క్లో రిన్ వ్ాయువు యొకక ఏవ్ నైా ర ిండు ఉపయోగాలను వ్ాోయుము? 
15. నితయజీవితంలో పుటాక ర్ ద్ర్పణాల యొకక 3 ఉపయోగ్ లను వ్ ర యుము? 
16. Na2SO4 యొకక ర్సాయన నామమును వ్ాోయుము? 
17. ఆమో, క్షార్ దాోవణాల సూచికల పరే్తో  వ్ాోయుము? 

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



 

 

18. వకతీలం యొకక క ంద్రం అయిన ధృవం ఏ అక్షర్ంతో స్ూచ్చస ు ర్ు?      
a. P       b.  C       c. A        d.  N 

19. క్షార ల యొకక స్ిభావం ఏమిటి?      
      a. నీట ికంటే ఎక కవ గ్ ఢతను కలిగ్  ఉంటాయి        b. ర్ుచ్చక ిపులలగ్  ఉంటాయి      
        c. జ్ఞర్ుడు స్ిభావ్ నిన కలిగ్  ఉంటాయి   d.  ఏదకి ద్ు 

20. మానవుని కనున గరహ ించ ేవసుు  పరిమాణిం పాోథమికింగా ఆధార్పడు అింశిం_____ 
a. వసుు వు నిజ పరమిాణిం             b. కనుి నుిండ్ి వసుు వుకు గల దూర్ిం 
c.నలో గుడుు  ర్ింధ్ోిం         d. ర టనీాప ై ఏర్పడు  పతోిబింబ పరమిాణిం 

21. వకరభీవన కరి్ణం అనిన స్ంద్ర ాలలోనూ పరధానాక్షానిన ఖండంిచే బంద్ువును ఏమంటార్ు? 
a. ధృవం                 b. వకతీా కరి్ణం             c. పరధానాక్షం                d. నాభి 

22. కింది వ్ టలిో ఏది ర్స యనిక చర్య? 
a. ప ల  ప ర్ుగుగ్  మార్డం      b. శ ిస ంచడం     c. బొ గుు ను మండించడం    d. అనీన స్ర నైవ్ ే 

23. లోహ ఆక ైుడ్ ల  మర యు లోహ హ డైెైడై్ ల  ఎలాంటి స్ిభావ్ నిన కలిగ్  ఉంటాయి? 
a. తటస్్ స్ిభావం                  b. క్షార్ స్ిభావం      c. ఆమల  స్ిభావం      d. ఏదిక ద్ు 

24. స్మతలం వద్ద  క ంతి వకరభీవనానికి మనం ఉపయోగ్ ంచు స్ూతరం ఏద?ి 
a. n1 / v = n2 / u           b. v / n1 = u / n2     c. n2 / v = n1 / u        d. v / n2 = u / n1 

25. పర్మాణు నిర ాణం మర యు క ింటం స దాద ంతం గుర ంచ్చ అవగ్ హన కలిపంచ్చన శ స్ు వై్తేు  ఎవర్ు? 
a. సో మర్ ఫ ల్్డ      b. నూయటన్      c.   ఫ ల ంక్       d. బో ర్ 

26. ఒక దరా వణంలో pH విల వ 7 నుండ ి14 క  ప ర్ుగుత ంట ేమనిం ఏమి గమనించవచుి? 
a. దరా వణంలో H3O+ అయాన్ ల గ్ ఢత తగగడ్ానిి   b. దరా వణంలో OH- అయాన్ ల గ్ ఢత ప ర్ుగుటాన్ 

                       c.      ర ండూ స్ర ైనవ్ ే               d.  ఏదీక ద్ు                                          
27.  ద్గుర్గ్  ఉనన వస్ుు వులను స్పష్టంగ్  చూడలేని ద్ృష్ ట లోప నిన ఏమంటార్ు? 

a. చతాిర్ం     b. దీర్ఘ ద్ృష్ ట      c. హరస్ి ద్ృష్ ట     d. అనీన స్ర నైవ్ ే


