నిర్మాణాత్ాక మూల్యాంకనాం-2
భౌతిక రసమయన శమస్త్ రములు

సమయం:45 నిమిషాలు.

విధ్యారిి పేర్క:…………………………………….… తర్గతి: 8వ

గరిష్ట మార్కులు: 20

రోల్ నంబర్క:……..… పాఠశాలపేర్క:..........................................

I. ఈ క్ాంర ది వ్మయస్తరూప పరశ్నలకు స్తమ్ధానము వ్మరయుము.
1)

2)

2X4=8

ఈ ప్రక్ు ప్టానిి ప్రిశీలంచి ప్రశ్ిలక్ు సమాధ్యనములు వ్ారయుము.
a)

ఈ క్ృత్యాలలో ఏ దయర్ం వ్ాడబడినది?

b)

అది సహజ దయర్మా? క్ృతిరమ దయర్మా?

c)

ఆ దయర్ం ఏ ప్దయర్ింత్ో తయారైనది?

d)

ఆ దయర్ం యొక్ు యితర్ ఉప్యోగములేవి?

ధరోోపాాస్టటక్ మరియు ధరోోస్ెటట ం్ గ్ పాాస్టటక్ ల మధా భేధ్యలను గూరిి నీ స్ేిహితుడు అడిగాడు.ఆ భేదయలను త్ెలుసుకోవడం కోసం అతడికి ఏయిే ప్రశ్ిలు
అడుగుత్యవు?

II. ఈ క్ాంర ది పరశ్నలకు స్తమ్ధానములు వ్మరయుము.

2X2=4

3)

వివిధ ప్దయరాిలను నిలవ చేయడయనికి పాాస్టటక్ పాతరలను వ్ాడటానికి కార్ణయలు చెప్పండి.

4)

ఎలకిటిక్ స్టవచ్ లను ధరోోపాాస్టటక్ త్ో తయార్కచేస్ేే ఏం జర్కగుతుంది?

III. ఈ క్ాంర ది పరశ్నలకు స్తమ్ధానములు వ్మరయుము.

2X1=2

5)

అగిిమాప్క్దళ స్టబబంది ధరించే దుసుేలు మంటలక్ు అంటుకోవు. ఎందుక్ు?

6)

ఒక్ ర్క్మైన క్ృతిరమ దయరానిి మొక్ుల స్ెలుాలోజ్ నుండి తయార్క చేస్ే ార్క. దయనిని స్ెలుాలోజ్ దయర్ం అంటార్క. దయని స్ాధ్యర్ణ నయమం ఏమిట్?

IV. స్తర్ెైన స్తమ్ధానానిన బ్రరకెట్ు టలో వ్మరయుము.
7)

8)

ఈ కింర ది వ్ానిలో ఏది సరియిైనది.

(i) ఊలు దయర్ం మండిస్ేే జుతుే కాలన వ్ాసన వసుేంది.

(ii) నూలు దయర్ం మండిస్ేే కాగితం కాలన వ్ాసన వసుేంది.

(iii) రేయాన్ దయర్ం మండిస్ేే అది మంటలో క్ర్కగుతుంది.

(iv) నైలాన్ దయర్ం మండిస్ేే అది మంటలో క్ర్కగుతుంది.

(a) (i), (ii), (iii), (iv)

c) (i), (ii), (iv)

b) (i), (ii), (iii)
(b) నూలు, టెరా న్
ి , రేయాన్

(c) రేయాన్, నైలాన్, ఆక్రలక్

(

)

(

)

రండవ వర్కస

A. నైలాన్

1. నకిలీ ఉనిి

B. రేయాన్

2. ప్టు
ట మరియు ఉనిికి బదులుగా

C. ఆక్రలక్

3. మానవ నిరిోత ప్టు
ట

10) ప్రక్ున గల చితరం అనేక్ శీతలపానీయాల స్ీస్ాలపెై ఉంటుంది. ఇది దేనిని సూచిసుేంది?
(a) PET

)

(d) ఆక్రలక్, రేయాన్, స్టలుు

కింర ది ప్ట్టక్లోని మొదట్ వర్కసలో గల వ్ాట్ని రండవ వర్కసలోని సరియిైన వ్ాట్త్ో జతప్ర్చుము.
మొదట్ వర్కస

(

d) (i), (iii), (iv)

ఈ కింర దివ్ానిలో ఏ వర్గ ం అనీి క్ృతిరమదయరాలక్ు క్లగినది?
(a) నైలాన్, టెరా న్
ి , ఊలు

9)

6X1=6

(b)HDPE

(c) LDPE

(

)

(

)

(

)

(D) PVC

11) ఈ కింర ది వ్ానిలో ఏ జత సరియిైనది?

(i) ధరోోపాాస్టటక్ - వ్ేడిచేస్ేే ర్ూప్ం మార్కతుంది.
(ii) ధరోోపాాస్టటక్ - టెలవిజన్ మరియు క్ంప్యాటర్ా కేబినటా తయారీకి వ్ాడుత్యర్క.
(iii) ధరోోస్ెటట ం్ గ్ పాాస్టటక్ - ఒక్స్ారి వ్ేడిచేస్ట ర్ూప్ం మారిన చలాారిిన తర్కవ్ాత మర్లా వ్ేడిచేస్టనయ దయని ర్ూప్ం మార్దు.
(iv) ధరోోస్ెటట ం్ గ్ పాాస్టటక్ - బొ మోలు, దువ్వనలు, పాతరల తయారీకి వ్ాడత్యర్క.
(a) (i) మరియు (ii)
12)

(b) (i) మరియు (iii)

(c) (ii) మరియు (iii) (d) (i) మరియు (iv)

వంట పాతరల పటడులు స్ాధ్యర్ణంగా ఈ పాాస్టటక్ త్ో తయార్కచేస్ే ార్క.
(a) పట.వి.స్ట

(b) బేక్ల ైట్

(c) టెఫ్ా ాన్

(d) పట.ఇ.ట్.

GAMPA VENKATA RAMAPRASAD, PGT (PS) CRT, SRIKAKULAM, Mobile: 7799884688, Email: gamparamaprasad@gmail.com

