
నిర్మాణాత్ాక మూల్యాంకనాం-3 

భౌతిక,రసమయన శమస్్తరములు 
(8 మర్ియు 9 అధ్ాయయములు) 

10వ త్రగతి 

(నిరాంత్ర స్తమగర మూల్యాంకన పద్ధతి) 

కమలాం: 45 నిమిషమలు                                                         2016-17                                                         గరి్ష్ఠ  మ్రకులు: 20 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

పేరక : _________________________________________సెక్షను: _____________ ర్ోలు న ాంబరక: __________ 

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

1) రక్క టాన్ని రిశీలించి క్రింద ిరశ్ిలక్ు సమాధానములు వ్రర యుము. 

a) హ ిందూ-అరబిక్ సింఖ్యలో ఈ గ్రర ు సింఖ్య ఎింత?  

b) ఈ గ్రర ు మరలకరలు ఏ బ్ాా క్ుక్ు చ ిందుతాయ? 

c) ఈ ఆక్ిజన్ క్ుట ింబ్ాన్నక ్గ్ల రతయయక్ ేరు ఏమిట?ి 

d) ఈ మరలకరల భాహ్యక్రపర సరధారణ ఎలకరరా న్ వినాయసిం వ్రర యుము. 

2) ఒక్ రమాణువుల  ోK మరియు L క్రపరరలు ూరిిగర ఎలకరరా న్ లతో న్నిండినవి.  

             ఈ క్రింద ిరశ్ిలక్ు సమాధానములు వ్రర యుము.  

a) ఆ రమాణువు యొక్క రమాణు సింఖ్య ఎింత?  

b) ఆ మరలక్ిం ేరు ఏమిట?ి 

c) ఆ మరలక్ిం యొక్క ఎలకరరా న్ వినాయసిం వ్రర యుము. 

d) ఆ మరలక్ిం ఏ గ్రర ు మరియు ీరియడుక్ు చ ిందుత ింద?ి  

II. ఈ క్రాంద ిలఘుస్తమ్ధ్ాన పరశ్నలకు స్తమ్ధ్ానములు వ్మర యుము.            2 X 2 = 4  

3)  “రమాణువుల  ోబ్ో ర్ యొక్క క్క్ష్యతో పో లినుడు ఆరిబటాల్ భినిమ ైనద.ి" ఈ వ్రకరయన్ని నీవు సమరిిసరి వ్ర?వివరిించుము.     

4)  నవీన ఆవరిన టిరక్లో అయనీక్రణ శ్క్ి గ్రర ులలో   ైనుిండ ిక్రిందిక ్వచయికొదదీ తగ్ుు టక్ు గ్ల కరరణాన్ని త లుుము. 
III.  ఈ క్రాంద ిస్తాంక్షిప్ స్తమ్ధ్ాన పరశ్నలకు స్తమ్ధ్ానములు వ్మర యుము.                        2 X 2 = 2  

5) నీ స్ేిహ త డు కరరబన్ (C) రమాణు ఎలకరరా న్ వినాయసిం ఈ క్రింద ివిధింగర రరసరడు. 
                                                                            ఇద ిరరయడాన్నక ్ఏ న్నయమాన్ని వ్రడాడు? 

 

6)  నవీన ఆవరినటిరక్ల  ోమరలకరలు ఏ న్నయమిం ఆధారింగర అమరిబ్డినవి? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prepared By 

 

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

                                                                                                                       

Sri.  K.VENKATA RAMANA, SA(P.S),Z.P.H.S, Lolugu, PonduruMd,SrikakulamDist.,8008423323 



(2) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.  స్తర్ియ ైన స్తమ్ధ్ానానిన ఎనునకొని బరర కెట్టు లో ర్మయుము.             6 X 1 = 6 

7)  నవీన ఆవరిన టిరక్క్ు సింబ్ింధిించి ఈ  క్రింద ివ్రకరయలలో ఏ వ్రకరయలు సరియ ైనవి.                  (     ) 

i. నవీన ఆవరిన టిరక్లో ఏడు ీరియడుా  ఉింటాయ. 

ii. నవీన ఆవరిన టిరక్లో ద ీన్నమిద ిగ్రర ులు ఉింటాయ.  

iii. నవీన ఆవరిన టిరక్లో ఏడవ ీరియడు అసింూరణమ ైనద.ి    

iv.  మొదట ిీరియడులో ఏడు మరలకరలునాియ.  

          (a)  (i),(ii),(iii),(vi)        (b) (i),(ii),(iii) (c) (i), (iii),(iv)   (d) (i), (ii),(iv)  

 

8) ఈ క్రిందివ్రన్నలో డాబ్రనిర్  త్రరక్ిం కరన్నద ిఏది?                   (     ) 

   (a) లథియిం, సో డియిం, పొ టాషియిం                 (b) సలఫర్, స్ లేన్నయిం, టెలలా రియిం 

    (c) ఫ్ోా రిన్, కలా రిన్, బ్ోర మిన్      (d) కరలియిం, సరర ా ని్నయిం, బ్ేరియిం 

9)  మొదట ివరుస లోన్న మ ిండలీఫ్ ఊహ ించిన మరలకరలను ర ిండవ వరుస లోన్న వ్రట ిరసుి త ేరాతో జతరచిండ.ి(         )  

వరుస I వరుస II 

A. ఎకర-అలలయమిన్నయిం 

B. ఎకర-బ్ో రరన్ 

C. ఎకర-స్ిలకరన్ 

1. సరకిండియిం 

2. జ రమేన్నయిం 

3. గరలయిం 

Codes   

  A B C      A B C  

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

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

10)   ఈ క్రింద ిశ్రరణిలో తరువ్రత వచయి ఆరిబటాల్               (     )             

1s < 2s < 2p < 3s < 3p < _ _          

 (a) 3d   (b) 4s    (c) 4p    (d) ఏదద కరదు 

11)  కరవింటిం సింఖ్యలక్ు ఈ క్రింద ిసమరహాలలో ఏవి సరియ ైనవి?             ( ) 

(i)  n – క్క్ష్య శ్క్ిన్న త లయచయసుి ింద ి  

(ii) l – ఆరిబటాల్ దృగివనాయసరన్ని త లయజమసుి ింద.ి 

(iii) ml – ఉ క్క్ష్య యొక్క ఆకరరరన్ని త లయజమసుి ింద.ి     

(iv) ms – ఎలకరరా న్ యొక్క అింతరుత ధరరేన్ని త లయజమసుి ింద.ి  

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

12)  Mg
+2

  యొక్క ఎలకరరా న్ వినాయసిం         ( ) 

(a) 2, 8, 2   (b) 2, 8     (c) 2, 8, 4      (d) ఏదద కరదు 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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