నిర్మాణాత్ాక మూల్యాంకనాం-2
భౌతిక రసమయన శమస్త్ రములు

సమయం:45 నిమిషాలు.

విధ్యారిి పేర్క:…………………………………….… తర్గతి: 9వ

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 క్ృతాం ద్యారా ఏ నియమం వివరించబడినద్ి?

b)

ఈ క్ృతాంలో ఏ భౌతిక్రాశి యొక్ు పాతర ఉనిద్ి?

c)

ఆ భౌతిక్రాశిని నిర్ాచించండి.

d)

ఈ క్ృతాం ద్యారా నీవు ప్రిశీలంచే విష్యాలు ఏమిటి?

బలం మరియు తార్ణం ల మధ్ా గల సంబంధ్యనిి గూరిి నీ స్ేిహితుడు నినని అడిగాడు. అతడు తెలుసనకోవడయనికి నీవ్ేమి చేస్ా ావ్ో వివరించనము.

II. ఈ క్ాంర ది పరశ్నలకు స్తమ్ధానములు వ్మరయుము.
3)

2X2=4

ఒకే ఆకార్ం మరియు ఘనప్రిమాణయలు గలగిన ఇననము మరియు చెక్ు తో చేస్ిన ఘనప్ద్యరాిలు ఉనయియి. వీటిలో ద్ేనికి ఎక్ుువ జడతాం
ఉంట ంద్ి? ఎందనక్ు?

4)

ఒక్ గుర్రం స్ిి ర్ వడితో బండిని లాగాలంటే అద్ి ఎలల ప్ుుడూ నేలపై బలానిి ప్రయోగిసా ూ ఉండయల. ఎందనకో వివరించండి.

III. ఈ క్ాంర ది పరశ్నలకు స్తమ్ధానములు వ్మరయుము.

2X1=2

5)

కార్ల లో ర్క్షణ కొర్క్ు గాలసంచనలు వ్ాడతయర్క. ఎందనక్ు?

6)

0.5 కి.గార. దరవారాశి గల వసనావులో 3 మీ/స్2 తార్ణయనిి క్లుగజేయటానికి ఎంత బలానిి ఉప్యోగించయల?

IV. స్తర్ెైన స్తమ్ధానానిన బ్రరకెట్ు టలో వ్మరయుము.
7)

ఈ కింర ద్ి వ్ాకాాలనన సరైన క్రమంలో అమర్ిండి.

(ii) ఆ వాకిా బసనులో వ్ననక్క్ు ప్డయాడు.

(iii) నిశ్ిల స్ిి తిలో ఉని బసనులో ఒక్ వాకిా నిలబడయాడు.

(iv) బసను అక్స్ాాతుాగా ఒకేస్ారి ముందనక్ు క్ద్ిలనప్ుడు.

b) (iii), (iv), (ii), (i)

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

(b) ముందనక్ు వ్ళ్ుతుంద్ి

(c) మార్కు ఉండదన

(

)

(

)

(

)

(d) పైకి లేసా నంద్ి.

కింర ద్ి ప్టిటక్లో మొదటి వర్కసలోని భౌతిక్ రాశులనన రండవ వర్కసలోని ప్రమాణయలతో జతచేయుము.
మొదటి వర్కస

)

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

2/3 వంతు ఎతు
ా గల నీళ్ళతో నింప్బడిన వ్ాటర్ టాాంక్ు స్ిి ర్వడితో ప్రయాణిసా నంద్ి. ద్యనికి ఒకేస్ారి బరక్
ర ులు వ్ేస్ేా వ్ాటర్ టాాంక్ు...
(a) వ్ననక్క్ు వ్ళ్ుతుంద్ి

9)

(

(i) ద్ీనికి జడతాం కార్ణం.
(a) (ii), (iv), (i), (iii)
8)

6X1=6

రండవ వర్కస

A. బలం

1. కిలోగారము

B. దరవావ్ేగం

2. నూాటనన

C. దరవారాశి

3. నూాటన్-స్క్నన

10) ప్రక్ు ప్టం ద్ేనికి ఉద్యహర్ణ?

(

(a) నూాటన్ మొదటి నియమం

)

(b) నూాటన్ రండవ నియమం

(c) నూాటన్ మూడవ నియమం

(d) ఏద్ీకాదన

11) కింర ద్ి వ్ాకాాలలో ఏద్ి సరియిైనద్ి?

(i) వసనావుపై ఫలతబలం శూనామయితే ఏమగునో నూాటన్ మొదటి నియమం తెలుప్ుతుంద్ి.
(ii) వసనావుపై ఫలతబలం శూనాం కాక్పో తే ఏమి జర్కగుతుంద్ో నూాటన్ రండవ నియమం తెలుప్ుతుంద్ి.
(iii) వసనావు దరవారాశి మరియు వ్ేగముల మొతా మునన దరవావ్ేగం అందనర్క.
(iv) జడతాం యొక్ు కొలతనే వసనావు దరవారాశి అంటార్క.
(a) (i) మరియు (iii)
12)

(b) (ii), (iii) మరియు (iv)

(c) (i), (ii) మరియు (iv)

(d) (i),(ii),(iii) మరియు (iv)

చర్ా మరియు ప్రతిచర్ా అనననవి
(a)ఎలల ప్ుుడూ ఒకే వసనావుపై ప్నిచేస్ా ాయి.
(c) ఒకే ద్ిశ్ మరియు ప్రిమాణం క్లగి ఉంటాయి.

(
(b) వ్ేరేార్క ప్సనావులపై వాతిరేక్ ద్ిశ్లో ఎలల ప్ుుడూ ప్నిచేస్ా ాయి.
(d) ఒక్ద్యనికొక్టి లంబ ద్ిశ్లో ప్నిచేస్ా ాయి.

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

)

