
 

 

DCEB-KRISHNA 
 REVISION TEST - 3 

భౌతిక రసాయన శాస్త్రం 

(సిలబస్: 3.సమతల ఉపరితలాల వద్ద కాంతి వక్రీభవనాం, 4. పరమాణు నిర్మా ణాం & 5.వక్రరతలాల వద్ద కాంతి వక్రీభవనాం) 
(తెలుగు మీడియాం) 

తరగతి: 10                                                           గరిష్ట మార్కు లు: 25                                                ్మయం: 1 గం. 

విద్యా ర్కులకు సూచనలు: 

1. ఈ క్రపశ్న  పక్రతము నాందు 4 విభాగాలు మరియు 17 క్రపశ్న లు ఉన్నన యి. 

2. అనిన  క్రపశ్న లకు సమాధానములు ఇవవ బడిన సమాధాన పక్రాల లోనే క్రాయాలి.  

3.సెక్షన్ 4 లో గల క్రపశ్న లకు అాంతర గత ఎాంపిర రలదు.  

4. అనిన  క్రపశ్న లకు సమాధాన్నలు సప ష్టాంగా, గుాంక్రరాంగా క్రాయాండి. 

5. క్రపశ్నన పక్రతాం చద్వడానికి 5 నిమిష్ములు మరియు క్రపశ్న లకు సమాధాన్నలు ర్మయడానికి 55 నిమిష్ములు సమయము ఇవవ బడినది. 

సెక్షన్-I 

  గమనిక: 1. అనిి  ప్రశ్ి లకు ్మాధానాలు రాయండి                                                                                  6 x ½ = 3 

                 2. ప్రతి ప్రశ్ి కు 1/2మార్కు  

1. ఆపిటరల్ ఫైబర్స్  లో కాంతి యొరక  ఏ ద్ృగ్వవ ష్యాం జరుగుతాంది? 

2. పట్టటరను పరిశీలిాంచాండి.  పట్టటరలో సూచాంచన ఆరిి టాల్  __________ 

   A) 3f ఆరిి టాల్            B) 3p ఆరిి టాల్            C) 3s ఆరిి టాల్           D) 3d ఆరిి టాల్ 

3.  లాం ాం  సిరర్మాంరాం విలువ ఎాంత? 

4. సాంపూర్మణ ాంతర పర్మవర తనాం జరగాలాంటే కాంతి ____ లోకి క్రపయాణాంచాలి. 

    A) విరళ యానరాం నుాండి సాంక్రద్తర యానరాం            B) విరళ యానరాం నుాండి విరళ యానరాం 

    C) సాంక్రద్తర యానరాం నుాండి విరళ యానరాం            D) సాంక్రద్తర యానరాం నుాండి సాంక్రద్తర యానరాం 

5. ఒర కుాంభాకర రటరాం 3 వేర్వవ రు పదారా్మలతో తయారుచేయబడిన, అది ఎనిన  క్రపతిబాంబాలను ఏరప రుస్తాంది? 

6. కిాంది పదార్మరలలో రటర తయారీకి పనికిర్మనిది 

    A) నీరు                B) గాజు                   C)  లాం సిట                      D)  బాంరమనున  

సెక్షన్-II 

  గమనిక: 1. అనిి  ప్రశ్ి లకు ్మాధానాలు రాయండి                                                                                       4x1=4 

                 2. ప్రతి ప్రశ్ి కు 1మార్కు  

7. రటర సూక్రతాం క్రాసి, దానిలోని పదాలను వివరిాంచాండి. 

8. నక్షక్రాలు ఎాందుకు మిణుకుమిణుకుమాంటాయి? 

9. ఒర ర్వడియో తరాంగాం యొరక  తరాంగ దైర ్య ాం 1m అయిన దాని పౌన: పునయ ాం రనుగొనాండి. 

10. క్రోమియాం యొరక  ఎలక్ట్కటన్ విన్నయ సాం ర్మయాండి. 

సెక్షన్-III 

  గమనిక: 1. అనిి  ప్రశ్ి లకు ్మాధానాలు రాయండి                                                                                     5x2=10 

                 2. ప్రతి ప్రశ్ి కు 2మార్కు లు 

11. కుాంభాకర మరియు పుటాకర రటకల మధ్య  తేడాలను తెలుస్ోవడానికి, ఏవైన్న రాండు క్రపశ్న లను క్రాయాండి. 

12. కిాంద్ వివిధ్ పదార ర యానకల వక్రీభవన గుణకలు ఇవవ బడినవి. అడిగ్వన క్రపశ్న లకు జాబులు ర్మయాండి. 

పదార ర యానరాం గాలి నీరు కిరోసిన్ బాంజీన్ ర్మతి ఉపుప  కాంపు వక్రజాం 

వక్రీభవన గుణరాం 1.0003 1.33 1.44 1.50 1.54 1.71 2.42 

a) S.I పద్తాిలో వక్రీభవన గుణకనికి క్రపమాణము ఏమిట్ట? 

b) పైన ఇచి న పట్టటరలో, ఏ పదార ర యానరములో కాంతి వేగాం తకుక వ? ఎాందుకు? 

13. పౌలీ వరిని నియమానిన  నిరవ చాంచ, వివరిాంచాండి. 

14. వక్రజాం క్రపకశాంచడానికి కరణమేమిట్ట? ఇాందులో ఇమిడి ఉనన  అాంశ్ననిన  మీరలా అభినాందిసతరు? 

15. నిరవ చాంచాండి.   a) రటర ద్ృ  కాంక్రద్ాం   b) వక్రరా యా సరాాం  

సెక్షన్-IV 

  గమనిక: 1. అనిి  ప్రశ్ి లకు ్మాధానాలు రాయండి                                                                                       2x4=8 

                 2. ప్రతి ప్రశ్ి కు 4మార్కు లు 

16. సాంక్రద్తర యానరాం నుాండి విరళ యానరాంలోకి కాంతి క్రపయాణాంచనపుప డు, పతన ోణాం రన్నన  వక్రీభవన ోణాం  

      విలువ ఎకుక వని క్రపయోగ పూరవ రాంగా ఎలా సరిచూసతరు? 

(లేక) 

     కుాంభాకర రటర న్నభాయ ాంార్మనిన  UV పద్తాిలో నీవు ఎలా రనుగొాంటావు?    

17. బోర్స పరమాణు నమూన్నలో క్రపతిలద్నలు మరియు పరిమితలను క్రాయాండి. 

(లేక) 

       ఆరిి టాళళ  (n+l ) విలువలు పెరిగే క్రరమానిన  చూపే పటానిన  గీయాండి.  

n l ml ms 

3 2 0 +1/2 

 


