నిర్మాణాత్ాక మూల్యాంకనాం-2
భౌతిక రసమయన శమస్త్ రములు
సమయం:45 తుమిషాలు.

10వ తరగతి (సి.సి.ఇ ద్ధ తి)

గరిష్ట మారకులు: 20

విధ్యారిి పేరక:………………………………………………. రోల్ నంబరక:……..…తృాఠశాల పేరక:..........................................................

I. ఈ క్రాంది వ్మయస్తరూప పరశ్నలకు స్తమ్ధానము వ్మరయుము.

2X4=8

1) ఈ క్ంర ది టాతుి రిశీయౌంచి రశ్ిలకు సమాధ్యనములు వ్ారయుము.

a) జంకు ముకులకు బద్ులుగా జంకు తృొ డి వ్ాడితే ఏమవుత ంది?
b) ఈ కృతాంలో ఏ వ్ాయువు వ్లువడుత ంది?
c) వ్లువడిన వ్ాయువును ఏ విధంగా రీక్షిస్ా ావు?
d) ఈ కృతాం వలల తూవు ఏమి తురాిరించయవు?
2) తూ సేిహిత డు ఒక గాజు దిమమను తూక్చిి అది చేయబడడ దయరిం యొకు వకరభ
ర వన గుణకాతుి కనుగొనమతు చెతృాాడు. తూవు ఏవిధంగా కనుగొంటావు?
కృతాం దయారా వివరించుము.

II. ఈ క్రాంది పరశ్నలకు స్తమ్ధానములు వ్మరయుము.

2X2=4

3) ఒక ఆమా
ల తుి వియ్నం చేయవలసి వసేా , "ఆమా
ల తుి తూటిలో కలతృాయౌ కాతూ తూటితు అమా
ల తుక్ కలకూడద్ు" అనే సూచన ఎంద్ుకు చేస్ా ారక?
4) తూకు క్రోసిన్, టర్ాంటైన్ మరియు తూరక యిసేా ఏ ద్రవం గుండయ కాంతి వ్ేగంగా
రయాణిసా ుంది? దేతుక్ ద్ృక్ స్ాంద్రత ఎకుువ? రకు టిటకలో సమాచయరాతుి
ఉయోగించండి.

దయరవణం

వకరరభవన గుణకం

క్రోసిన్

1.44

టర్ాంటైన్
తూరక

III. ఈ క్రాంది పరశ్నలకు స్తమ్ధానములు వ్మరయుము.

1.47
1.33

2X1=2

5) తృొ డి యౌటమస్ కాగితం యొకు రంగును HCl వ్ాయువు ఎంద్ుకు మారిలేకతృో యింది ?
6) ఎండయమావి యొకు తృో టోను తీయగలవ్ా?

IV. స్తర్ెైన స్తమ్ధానానిన బ్రరకెట్ు టలో వ్మరయుము.

6X1=6

7) ఒక రీక్ష నయయకలోతు క్షారదయరవణయతుక్ ఆమలదయరవణం కయౌపితే ఏమవుత ంది?
(i) దయరవణ ఉషోో గరత పెరకగును

(a) (i) మరియు (iii)
8)

(

(ii) తటసీి కరణం జరకగును (iii) లవణం యిేరాడును (iv) తూరక ఏరాడును
(b) (ii) మరియు (iii)

(c) (ii), (iii) మరియు (iv)

(d) (i), (ii), (iii) మరియు (iv)

ద్ంత క్షయాతుి తువ్ారించుటకు రోజూ ద్ంతయలను శుభరరచుకోవ్ాలతు సలహాతుస్ాాము. టృత్ పేసట ు యొకు సాభావం స్ాధ్యరణంగా

(a) ఆమలతాం

)

(b) తటసి ం

(c) క్షారతాం

(

(d) క్షయం చేసేది

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

)

7)

క్ంర ది టిటకలో మొద్టి వరకసలో గల రస్ాయన దయరాిలను ర్ండవ వరకసలో గల వ్ాటి సరియిైన తౄారకమలాలతో జతరచండి
మొద్టి వరకస

(

)

ర్ండవ వరకస

A. బ్లలచింగ్ తృౌడరక

1. Na2CO3.10H2O

B. బేక్ంగ్ స్ో డయ

2. NaCl

C. వ్ాషింగ్ స్ో డయ

3. CaOCl2

D. స్ో డియం కోలర్ైడు

4. NaHCO3

Codes
(a)
(c)

A
2
3

B
1
4

C
4
1

D
3
2

(b)
(d)

A
3
2

B
2
4

C
4
1

D
1
3

3. కాంతి క్రణం గాయౌ నుండి దీరచ
ఘ త రస్ారకార గాజు దిమమ గుండయ రయాణించుట యొకు మారాాతుి నలుగురక విదయారకిలు రిశీయౌంచయరక. వ్ారక గీచిన
చితయరలు A, B, C మరియు D లలో చూబడయడయి. ఏది సరియిైనది?

(a) A

(b) B

(c) C

4. ఎండమావుల భావన గూరిి ఈ క్ంర ది వ్ాకాాలలో ఏది సరియిైనది.

(

)

(

)

(d) D

(iii) ఎండమావులు ద్ృక్ భరమ
(iv) ఎండమావులను రవహించే తూటిగా చూడవచుి
(v) ఎండమావులు ఏరాడటాతుక్ కారణం వివిధ యానకాలకు గల వకరభ
ర వన గుణకాలలో మారకాలు.
(vi) ఎండమావి యొకు తృో టోను తీసుకోవచుి.
(a) (i) మరియు (iii)

(b) (iii) మరియు (iv)

(c) (i), (ii) మరియు (iii)

5. ఈ క్ంర దివ్ాటిలో ఏది సెిల్ తుయమం కాద్ు?
(a) n1 sin i = n2 sin r

(b) v1 sin i = v2 sin r

(d) (i), (ii).(iii) మరియు (iv)

(
(c) v2 sin i = v1 sin r

(d) sin i / sin r = సిిరాంకం

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

)

