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10 తరగతి ఫౌతిక , రసాయన శాస్త్ ంర ముఖ్యబైన ప్రశ్నలు

ఇందుపల్లి రాజు MSc ,BEd
జి . ప . ఉ పాఠశాల

1. బాషీభవనం , మరగడం మధ్య ఫేదాలు తెలుము ?
2. 20° C ఉష్ణో గరత గల 50 గ్ార తూటితు , 40° C ఉష్ణో గరతగల 50 గ్ార తూటితు

అన్నవరం
9491728838

కయౌిన మిశ్రమ ఫయౌత ఉష్ణో గరత ఎంత ?
3. బాషీభవనం , మరగడం గల తేడాతు గుమ్్ంచలేకతృణ యాడు కొతున ప్రశ్నలు అడగండి
4. పిరజ్ నుండి తీసిన ప్ుచచకాయ ఎకుువ స్తమయం చలల గ్ాఉంది విశిష్ణో ష్ాోతున తృాతర ను వివమ్ంచండి ?
5. కాంతి ప్మావర్ న తుయమాలను తెలుము ?
6. సంజ్ఞా సంప్రదాయ నియమాలనఽ తెలపుము ?
7. 15 cm నాఫాయంతరం గల కుంబాకార దరణం ముందు 10 cm దూరంలో వస్తు్వుతు ఉంచితే ప్రతితంబ
సాానం , ప్రతితంబ లక్షణాలను తెలుము ?
8. తూటి ప్రమవక్రభవన గుణకం 4/3 అభన తూటి స్తందిగదకోణం ఎంత ?
9. నక్షతారలు ఎందుకు మినుకు మినుకు మంటాభ ?
10. కం చర గ్ాడిద తౄణ టో కావాలను కునన వయకత్ కెబమా కటకాతుకత నలల చారలునన గ్ాజుప్లకను అమమ్చ తెలల గ్ాడిద
తౄణ టో తీసిన అతతుకత ఏ తౄణ టో లభిస్తు్ంది ?

11. కతమాచఫ్ తుయమాలను తెలుము ?
12. తౄారడే తుయమం , లేంజ్ తుయమం లను తెలుము ?
13. 12 V emf గల బ్యాటమి వలయంలోకి విడుదల చేసే విదఽాత్ ప్రరహం ఎంత
14. 20° Cనఽ కెయౌిన్ మానం లోకి మారచండి ?
15. పెమాాట్ తుయమం తెలుము ?
16. స్తమతల దరణం ఆవరధనం 1 అతు ఇవవబడినది ఏమి గరహంచారు ?
17. 2 D కటకాతున వాడమతు డాకోర్ స్తూచించారు అభన కటక నాఫాయంతరం ఎంత ?
18. ఘణ ప్దారద యొకు విశిష్ణో ష్ాోతున ఎలా కనుగ్ ంటారు ?
19. గీజ్ర్ ప్నిచేసే విధానానిితెయౌయ చేసేసమాచామనిి సేకమించి ఒక నిరేదికనఽ తయారు చేయండి ?
20. ప్ుటయకర , కపంఫయకర దరుణాల మధ్ా బ్ేధాలప తెలపుము ?
21. ప్ుటాకార దరణం యొకు నాఫాయంతమాతున ఎలా కనుగ్ ంటారు ?
22. ఇంటిలో ఉని స఼ీలప నుతరలప, రటిలోని ప్రతితంబలప చాసన సారా తన అకకనఽ కోనిి ప్రశ్ిలనఽ అడిగడు ఆ
ప్రశ్ిలప ఏబై ఉంటయభ ?
23. మన దెైనందిన జీవితం లో గోయాకర దరుణాల నుతరనఽ మిమెలా అభినందిసా రు ?
24. ఎండమావులు ఏరడే విధానాతున వివమ్ంచండి ?

25. ఆిోకల్ ెైబర్ ప్తు చేసే విధానాతున వివమ్ంచండి ?
26. మీ సేనహతుతుకత దూరం గ్ా ఉనన వస్తు్వులు కనబడడం లేదు ఆ లోతృాతున మీమెలా స్తవమ్స్ ారు ?
27. మీ సేనహతుతుకత దగగ రగ్ా ఉనన వస్తు్వులు కనబడడం లేదు ఆ లోతృాతున మీమెలా స్తవమ్స్ ారు ?
28. కంటిలోతు సియౌయమీ కండమాల ప్తుతు మీమెలా అభినందిస్ ారు ?
29. నిమోధాలనఽ స్తమాంతర స్తంధానం లో కయౌిన ఫయౌత నిమోధ్ం ఎంత ?
30. నిమోధాలనఽ శరణ
ర ి స్తంధానం లో కయౌిన ఫయౌత నిమోధ్ం ఎంత ?
31. ప్ుటాకార దరణం ముందు వివిధ్ సాానాలలో వస్తు్వు ను ఉంచినప్ుడు ఏరడే ప్రతితంబ సాానాల చితారలను
గ్ీయుము
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32. స్తూరయకాంతి స్తమక్షంలో జమ్గ్ే చరాలనఽ ఉదాహరణలతో వివమ్ంచండి ?
33. తటసీాకరణం అనగ్ానేమి ?ఉదాహరణ తెలుము ?
34. ఆలుహాల్ గల
ల కోజ్ వంటి లవణాలు హైడర జన్ ను కయౌగ్్ ఉననప్టిక్ అవి ఆమా
ల లు కావు వివమ్ంచండి ?
35. ఆహారప్దామాలనఽ కోనిింటిని గయౌ చోరబ్డని డబ్యాలలో ఉంచమంటయరు ఎందఽకప ?
36. నులరానుమి కోదిాగతినేసో డానఽ నులకప కయౌ విలపవనఽ 6 ph నఽండి ంచాడు ఎందఽకప ? ఈ నులప
రుగుగమారుటకప ఎకపకవ సమయం ప్టిీంది ఎందఽకప ?
37. నుాసీ ర్ ఆఫ్ నుమిస్ నఽ తడిలేని గయౌ సో కని నుతరలో నిలి చేసా రు ఎందఽకప ?
38. ఆమా వమాలప చెరువుగని /నదఽలలోనికి వచిచ చేమినప్ుుడు జీవచమల ఉనికి ప్రమాదం ఎందఽకప ?
39. nl x ప్దద తి అంటే ఏమిటి ? ఇది ఎలా ఉప్యోగప్డుతుంది ?
40. డాబర్ తూర్ తిరకం అనగ్ానేమి ? ఒక ఉదాహరణ తెలుము ?
41. భరజనం, భసీాకరణం , ప్రగలనం గుమ్ంచి వారయుము ?
42. తులయ స్తమీకరణం అనగ్ానేమి ? NaOH +H2SO4 Na2SO4+H2O స్తమీకరణం తులయం చేయండి ?
43. జంక్ + సలిర్ నైటట్
ర → జంక్ నైటట్
ర + సలిర్ చరాకప తులా రసయన సమీకరణాలనఽ మయండి?
44. ఒక ప్రమాణు వులో ఎలకాోన్ సాానాతున అంచనావేయడాతుకత 3 కావంటం స్తంఖ్యలు ఏ విధ్ంగ్ా ఉప్యోగప్డతాయో
వివమ్ంచండి ?

45. లూభస్ చఽకకల నిమాణం ప్రమాణువుల మధ్ా బ్ంధ్ం ఏరుడేవిధానానిి అవగహనచేసఽకోవడంలో
ఏవిధ్ంగ ఏరుడుతుంది ?
46. ముకతు తృణ వడం అంటే ఏమిటి ?
47. నైటరోజన్ ప్రమాణు ఎలకాోన్ వినాయస్తం ఏ తుయమం కు వయతిమేఖ్ం ఎందుకు ?
↓↑

↑↓
48.

↓↑

↑

48.ఒక మేడియో తరంగం తరంగదెైర్యం 1m అభన దాని నుౌనప్ునాం కనఽగొనండి ?
49. కాప్ర్ , కోరమియం ఎలకాోన్ వినాయస్తం వారయండి ?
50. నవీన ఆవర్ న తుయమాతున తురవచించండి ? విసా ిత ఆవర్ న ప్టిోక ఏ విధ్ముగ్ా తుమ్ాంచబడినదర వివమ్ంచండి ?

51. N2 , O2 ఆణువు ఏరడేవిధానం వేలతూీ బంధ్ సిదద ాతం ఆధారంగ్ా వివమ్ంచండి ?
52. స్తంకమీకరణం అనగ్ానేమి ? BeCl2 ,BF3 అణు వు ఏరడే విధానం వివమ్ంచండి ?

53. అయాతుక , స్తమయోజతూయ ధ్మాాల బేదాలను తెలుము ?
54. లోహ తుష్ురషలో ముడి ఖ్తుజాతున సాందరక
ర మ్ంచడంెై ఒక లఘు వాయఖ్య వారయండి ?
55. నీటి కఠినాతనఽ ఎలా ప్మిశీయౌంచఽతామో వివమించఽము ?
56. n+l విలువలు ెమ్గ్ే కరమం (మాభలర్ ప్టం ) ప్టం గ్ీయుము ?
57. s , p , d ఆమిాటయళ్ళ ఆకితులప గీయుము ?
58. CaO , H2O , Cl2 ఎలకాోన్ ల అమమ్కను చూేప్టం ను గ్ీయండి ?
59. మ్వరబమేటమీ కొయౌమి ప్టం గ్ీచి బాగ్ాలు గుమ్్ంచుము ?
60. బ్యాస్ీ కొయౌమి ప్టం గ్ీచి బాగ్ాలు గుమ్్ంచుము ?
61. గాపైట్ నిమాణానిి బ్ంధాలప ఏరుడుట దిష్టీయ వివమించండి ?
62. ఈధేన్ అణువు యొకక ఎలకీన్ బందఽ నిమాణానిి గీయుము ?
సూచన్ :- PH స్కేలు పై ఒక పరశ్న న్ు చదివంచండి , కిర్చాఫ్ సూత్రలపై ఒక లెకేన్ు చేయంచండి

