
నిర్మాణాత్ాక మూల్యాంకనాం-2 

భౌతిక రసమయన శమస్్తరములు 

సమయం:45 తుమిషాలు.                                   10వ తరగతి (సి.సి.ఇ ద్ధతి)                                       గరిష్ట మారకులు: 20 

 

విధ్యారిి పేరక:………………………………………………. రోల్ న ంబరక:……..…తృాఠశాల పేరక:.......................................................... 

I. ఈ క్రాంద ివ్మయస్తరూప పరశ్నలకు స్తమ్ధానము వ్మర యుము. 2 X 4 = 8 

1) ఈ క్రంది టాతుి రిశీయౌంచి రశ్ిలకు సమాధ్యనములు వ్రా యుము. 

 

 

 

 

 

                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) జంకు ముకులకు బద్ులుగా జంకు తృొ డి వ్ాడిత ేఏమవుత ంది? 

 b) ఈ కృతాంలో ఏ వ్ాయువు వ్ లువడుత ంద?ి 

 c) వ్ లువడిన వ్ాయువును ఏ విధంగా రీకి్షస్ాా వు? 

 d) ఈ కృతాం వలల  తూవు ఏమి తురాి రించయవు? 

2) తూ సేిహిత డు ఒక గాజు దిమమను తూక్చిి అద ిచేయబడడ  దయరిం యొకు వకరరభవన గుణకాతుి కనుగొనమతు చెతృాాడు. తూవు ఏవిధంగా కనుగొంటావు?  

కృతాం దయారా వివరించుము. 

II. ఈ క్రాంద ిపరశ్నలకు స్తమ్ధానములు వ్మర యుము. 2 X 2 = 4 

3) ఒక ఆమాల తుి వియ్నం చేయవలసి వసేా , "ఆమాల తుి తూటిలో కలతృాయౌ కాతూ తూటితు అమాల తుక్ కలకూడద్ు" అన ేసూచన ఎంద్ుకు చేస్ాా రక?  

      4) తూకు క్రోసిన్, టర్ాంట ైన్ మరియు తూరక యిసేా  ఏ ద్రవం గుండయ కాంతి వ్ేగంగా       

            రయాణిసుా ంది? దేతుక్ ద్ృక్ స్ాంద్రత ఎకుువ? రకు టిటకలో సమాచయరాతుి  

            ఉయోగించండి. 

III. ఈ క్రాంద ిపరశ్నలకు స్తమ్ధానములు వ్మర యుము. 2 X 1 = 2 

5)  తృొ డి యౌటమస్ కాగితం యొకు రంగును  HCl  వ్ాయువు ఎంద్ుకు మారిలేకతృో యింది? 

6)  ఎండయమావి యొకు తృో టోను తీయగలవ్ా? 

IV. స్తరైె్న స్తమ్ధానానిన బ్రర కెట్టు లో వ్మర యుము. 6 X 1 = 6 
    7)  ఒక రీక్ష నయయకలోతు క్షారదయర వణయతుక్ ఆమల దయర వణం కయౌపితే ఏమవుత ంది?      ( ) 

(i) దయర వణ ఉషోో గరత పెరకగును  (ii) తటసీికరణం జరకగును (iii) లవణం యేిరాడును   (iv) తూరక ఏరాడును    
(a) (i) మరియు (iii)         (b) (ii) మరియు (iii) (c) (ii), (iii) మరియు (iv)  (d) (i), (ii), (iii) మరియు (iv) 

8) ద్ంత క్షయాతుి తువ్ారించుటకు రోజూ ద్ంతయలను శుభరరచుకోవ్ాలతు సలహాతుస్ాా ము. టృత్ పేసుట  యొకు సాభావం స్ాధ్యరణంగా  ( ) 

      (a) ఆమల తాం (b) తటసిం                      (c) క్షారతాం                                      (d) క్షయం చేసేది 

  

 

 

దయర వణం వకరరభవన గుణకం 

క్రోసిన్ 1.44 

టర్ాంట ైన్ 1.47 

తూరక 1.33 
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7) క్రంది టిటకలో మొద్ట ివరకసలో గల రస్ాయన దయరాి లను ర్ండవ వరకసలో గల వ్ాటి సరియి ైన తౄారకమలాలతో జతరచండ ి          ( ) 

మొద్ట ివరకస ర్ండవ వరకస  

A. బ్లల చింగ్ తృౌడరక 1. Na2CO3.10H2O  

B. బేక్ంగ్ స్ో డయ 2. NaCl  

C. వ్ాషింగ్ స్ో డయ 3. CaOCl2  

D. స్ో డియం కోల రై్డు 4. NaHCO3  

Codes  
A 

 
B 

 
C 

 
D 

  
A 

 
B 

 
C 

 
D 

(a) 2 1 4 3 (b) 3 2 4 1 

(c) 3 4 1 2 (d) 2 4 1 3 

 

 

 

         

3. కాంతి క్రణం గాయౌ నుండ ిదీరఘచత రస్రా కార గాజు దిమమ గుండయ రయాణించుట యొకు మారాా తుి నలుగురక విదయారకి లు రిశీయౌంచయరక. వ్ారక గీచిన 

చితయర లు  A, B, C మరియు D లలో చూబడయడ యి. ఏది సరియి ైనది? ( ) 

 

(a) A (b) B (c) C (d) D 

4. ఎండమావుల భావన గూరిి ఈ క్రంది వ్ాకాాలలో ఏది సరియి ైనది. ( ) 

(iii) ఎండమావులు ద్ృక్ భరమ  

(iv) ఎండమావులను రవహించే తూటిగా చూడవచుి 

(v) ఎండమావులు ఏరాడటాతుక్ కారణం వివిధ యానకాలకు గల వకరరభవన గుణకాలలో మారకాలు. 

(vi) ఎండమావి యొకు తృో టోను తీసుకోవచుి. 

 (a) (i) మరియు (iii) (b) (iii) మరియు (iv) (c) (i), (ii) మరియు (iii) (d) (i), (ii).(iii) మరియు (iv) 

5. ఈ క్రందివ్ాటిలో ఏది సెిల్ తుయమం కాద్ు? ( ) 

(a) n1  sin i = n2  sin r (b) v1  sin i = v2  sin r (c) v2  sin i = v1  sin r (d) sin i / sin r = సిిరాంకం 
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