పదవ తరగతి – ఫౌతిక రసయన శసరాలు
Multiple choice questions
1. కాంతి పమవరర నాం
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------౦1. న్ హో ల్ కెమామలో రాంధ్రాం పమిమాణాం ాంచితే ఏాం జరుగుత ాంది
(
)
A) రతితింఫిం షశట ింగహ కతుషత ఼ింది .

B) రతితింఫిం భషకఫామినట్ల
ు కనఫడుత ింది

C) రతితింఫిం చిననదిగహ కతుషత ఼ింది

D) రతితింఫిం ెదదదిగహ కతుషత ఼ింది

౦2. కాంతి పమవరర నాం గుమిాంచి క్రాంది వతులో సమెైనది
1.తన కోణిం , మహఴయత న కోణిం షభానిం

(

)

2. మహఴయత న కియణిం భమిము లింఫిం కే తలింలో ఉింట్ాభ

3.కహింతి ఎలు పడఽ తకకుఴ షభమిం ట్టట భామహాతున ఎించ఼కకింట్ల౦ది .
4.కహింతి గయుకక తలాలలో మహఴయత న తుమభాలన఼ తృహట్ిషత ఼ింది
A) 2, 3 & 4
B) 1, 2 & 3
C) 2 & 4
౦౩. సమతల దరణాం వలన ఏరడిన పరతిబాంబాం క్ాంర ది లక్షణాలనఽ కయౌగి ఉాంట ాంది

D) Above All
(

1. ఴష఼త దఽయిం , రతితింఫ దఽయిం షభానిం

2. ఴష఼త మిభాణిం , రతితింఫ మిభాణిం షభాన౦

3. మిధయమ రతితింఫాతున ఏయయుష఼తింది

4. రతితింఫిం తృహయ్వ యలోభిం చింద఼న఼

A) 1 & 3
B) 2 & 4
C) 1, 2 ,& 4
౦4. ఫావాం : షభతల దయణయతున ళెలూన్ ళెింట్ర్ లో ఉయోగియత హయు.

D) 1, 2, 3 & 4
(

)

౦5. వివిధ్ రకల పరతితాంబాలనఽ పమిశీయౌాంచి వసఽర దారాం , పరతితాంబ దారాం కొయౌఙే పరయోగాంలో ఉపయోగిాంఙే పమికమలు (

)

A) ఫాఴిం షమైనది , కహయణిం షమన
ై ది కహద఼

B) ఫాఴిం షమైనది , కహయణిం షమైనది

C) ఫాఴిం షమైనది కహద఼, కహయణిం షమన
ై ది

D) ఫాఴిం షమన
ై ది కహద఼, కహయణిం షమన
ై ది కహద఼

A) కొరవొతిత , తలు కహగితిం , దయణయలక & తెకయు

B) కొరవొతిత , తలు కహగితిం , దయణయలక , దయయిం & V- యహటిండు

C) దయయిం తలు కహగితిం , దయణయలక & ళకులక

D) కొరవొతిత , తలు కహగితిం , దయణయలక , V-యహటిండు & ళకులక

౦6. P: పట్ాకహయ దయణిం ఎలు పడఽ మిధయమ రతితింఫాతున ఏయయుష఼తింది

(

)

Q: కకింఫాకహయ దయణిం ఎలు పడఽ తుజ రతితింఫాతున ఏయయుష఼తింది
A)P:షతమిం , Q:అషతమిం

B) P: అషతమిం , Q:షతమిం

C) P:షతమిం , Q:షతమిం

D) P: అషతమిం , Q:అషతమిం

౦7. జతపరుచఽము

(

వసఽర సానాం

పరతితాంబ సానాం
a) అనింత దఽయింలో

A) 1-c, 2-d, 3- a, 4- b

2. ఴకరతయకేిందయరతుకి అఴతల

b) ఴకరతయ కేిందయరతుకి , నయతే కక భధమ

B) 1-a, 2- d, 3-c, 4- b

3. ఴకరతయకేిందరిం ఴదద

c) ఴకరతయ కేిందరిం ఴదద

C) 1-d, 2-b, 3-c, 4-a

4. నయతే ఴదద

d) నయతే ఴదద

D) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c

1.

అనింత దఽయింలో

౦8. క్రాంది వతులో కుాంఫాకర దరణాం వలన ఏరడే పరతిబాంబాతున సాచిాంఙే పటాం

A)

B)

C)

(

D)

)

)

09. క్రాంది వతులో దరణ సాతరాం
A) 1/ f = 1/u - 1/ v

(
C) 1/ f = 1/u + 1/ v

B) 1/u = 1/ f + 1/ v

)

D) 1/ f = 1/R1 - 1/ R2

10. 20 cm నాభ్మాంతరాం గల క పుటాకర దరణాం దివాం నఽాండి పరధానాక్షాం ై 40 cm దారాంలో క వసఽరవునఽ ఉాంచితే ఏరడిన
పరతితాంబ లక్షణాలు

(

A) తలకిరింద఼ల , తుజ రతితింఫిం నయతే ఴదద ఏయడుత ింది

)

B) తుట్ామైన , తుజ రతితింఫిం నయతే ఴదద ఏయడుత ింది

C) తలకిరింద఼ల తుజ రతితింఫిం ఴకరతయకేిందరిం ఴదద ఏయడుత ింది
D) తలకిరింద఼ల మిధయమ రతితింఫిం ఴకరతయ కేిందరిం ఴదద

ఏయడుత ింది

11. క్రాంది పటాం దేతుతు సాచిసఽరాంది

(

A) అఴయదనిం

B) యఴయదనిం

C) తృహయ్వ యలోభిం

D) మిధయమ రతితింఫిం

12. “ మియర్ వయమ మిరరర్ “ గ దేతుతు ఉపయోగిసర రు
A) షభతల దయణిం

B) పట్ాకహయ దయణిం

C) కకింఫాకహయ దయణిం

)

(

)

(

)

D) కకింఫాకహయ కట్కిం

13. కాంతి పమవరర న సాతారలు సమిచాసే పరయోగాంలో ఙేసే పరకయ
్ర లనఽ వరుస కరమాంలో వరయగ
1. డ్యరభింగ్ ఫో ర్్ ెై తలు కహగితయతున అభమిి దయతుెై AB అనే మేఖాఖిండ్యతున గీచితితు
2. P, Q ల ఴదద మిండు గుిండు షఽద఼లక గుచిితితు
౩. తన, మహఴయత న కోణయలక షభానింగహ ఉనయనభ
4. P, Q ఴదద గల గుిండు షఽద఼లన఼ చఽషఽ
త PI, QI ఴదద మిండు షఽద఼లన఼ అభయితితు

A) 4, 3, 1, 2
B) 1, 4, 3, 2
C) 1, 4, 2, 3
D) 1, 2, 4, 3
14. 20 స౦ .మీ వకరతాకాందరాం గల క పుటాకర దరణాం ముాందఽ తూ ఎతర గల పరతితాంబాం ఏరడాలాంటే దరణాం నఽాండి నఽవుు ఎాంత
దారాంలో తులబడాయౌ

A) 40 cm

B) 20 cm

C) 10 cm

D) 30 cm

15. 30 cm నాభ్మాంతరాం గల క కుాంఫాకర దరణాం వకరతా వమసరద ాం
A) 60 cm
B) 15 cm
C) 30 cm
D) 10 cm
16. వహనాల Head Light లో పుటాకర దరణాతున ------------ఆకరాంలో అమరుుతారు .
A) గోయాకహయిం

B) తిరఫుజాకహయిం

C) మహఴలమిం

A) 1 & 3

2) m = -v/u
B) 2 & 4

3) m = v/ u
C) 1 & 2

)

(

)

)

D) దీయఘఴాతయతకహయిం

17. అవరద నాం కు సాతరాం
1) m = hi/ ho

(

(

(

)

(

)

(

)

4) m= - hi/ ho
D) 3 & 4

18. పుటాకర దరణాం యొకక ఈ లక్షణాం TV DISH ల లో ఉపయోగిసర రు .
A) దయణ నయబమింతయిం కింట్ట తకకుఴ దఽయింలో ఉింట్ట ెదద రతితింఫిం ఏయడున఼
B) షభాింతయ కియణయలన఼ నయతే ఴదద కేిందిక
ర మిషత ఼ింది .
C) నయతే ఴదద ఴష఼తఴపింట్ట అనింతద఼యింలో రతితింఫిం ఴష఼తింది
D) ఴష఼తఴప ఴకరతయ కేిందరిం ఴదద ఉింట్ట అింతే రతితింఫిం ఏయడున఼
19. క్రాంది వతులో పమభట్ తుయమాం
A) కహింతి ఎలు పడఽ ఎకుఴ షభమిం ట్టట భామహానేన ఎించ఼కకింట్లది

B)కహింతి ఎలు పడఽ ఎకకుఴ దఽయిం రమానయనేన ఎించ఼కకింట్లింది
C) కహింతి ఎలు పడఽ తకకుఴ షభమిం ట్టట భామహానేన ఎించ఼కకింట్ల౦ది.
D) కహింతి రమాణిం తయింగ యూింలో ఉింట్లింది
20. బావాం : రహసనయలలో డ్ఴ
ై ర్ రకున కకింఫాకహయ దయణయతున రహడతయయు

(

)

కరణాం : కకింఫాకహయ దయణిం చిననదన
ై తుజ రతితింఫాతున ఏయయుష఼తింది
A) ఫాఴిం షమన
ై ది , కహయణిం షమైనది కహద఼

B) ఫాఴిం షమన
ై ది , కహయణిం షమైనది

C) ఫాఴిం షమన
ై ది కహద఼, కహయణిం షమైనది

D) ఫాఴిం షమన
ై ది కహద఼, కహయణిం షమన
ై ది కహద఼

2. రసయన సమీకరణాలు
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
క్రాంది వతులో సమెైనది .
(
)
1. కహయౌి మిం ఆకైైడ్ తూట్ిలో కమిగన
ి పడు యింగులేతు దయరఴణిం ఏయడున఼ .
2. యో డ్ిమిం షలేపట్ దయరఴణయతుకి ఫేమమ
ి ిం కోుమడ్
ై దయరఴణిం కయౌనపడు ఫేమమ
ి ిం షలేపట్ అఴక్షేిం ఏయడున఼.
3. షజల HCl కక Zn భుకులక కయౌతే కోుమిన్ రహముఴప ఏయడున఼ .
4. లెడ్ నైట్ట్
టర న఼ రేడ్ిచళ
ే కత నైట్రరజన్ –డ్ై –ఆకైైడ్ రలకఴడున఼.
A). 1, 2 & 4
2.

B). 1,2,& 3

C) 1& 2

D). ెఴ
ై తూన షమికహఴప

Al+Fe2O3A12O3+Fe అనేషమీకయణిం న఼ిండ్ి 1120 కి గహర ఇన఼భున఼ మహఫట్టటింద఼కక ఎింతమిభాణిం గల
అలూమమితుమిం అఴషయిం .
A) 540 గహర

3.

B) 540 కి గహర .

5.

B) X, Y మిండు షమన
ై య కహఴప C) X షమైనది Y షమన
ై ది కహద఼

)

D) X షమన
ై ది కహద఼ Y షమైనది
(

క్రాంది వతులో సమెన
ై ది


1. C+O2

CO2 క ఉశణ మోచక చయమ

3.

2AgCl

2. N2+O2

2NO క ఉశణ గహరసక చయమ

4.

Zn+H2SO4 

B) 3 & 4

C) 1 , 2 & 3 .

1. య షింఖమఘనమిభాణిం భమిము మో ,దరఴమమహయ
3. దరఴమమహయ భమిము ఘనమిభాణిం షింఫింధిం
B) 2&3

.

)

2Ag+Cl2 క యద఼మత్ యయహమన చయమ .
ZnSO4+H2 క కహింతి యయహమన చయమ
D) 4
(

క రసయన సమీకరణాం క్రాంది వతు గుమిాంచి తెలుపునఽ.

A) 1&4 .

(

షింఖమ అనగహ 6.023X1O23

A). X, Y మిండు షమన
ై ది

A) 1 & 2

)

D) 5400 గహర

X: STP ఴదద ఏదైనయ రహముఴప 22.4 య్ఘనమిభాణిం గల షథ లాతున . ఆకరమిష఼తింది
Y: ఎఴగహడ్రర

4.

C) 5400 కిగహర .

(

)

2. దరఴమమహయ భమిము దరఴమమహయ షింఫింధిం
4. ఘనమిభాణిం భమిము ఘనమిభాణిం షింఫింధిం

C) ెై ఴతూన షమైనయ .

D) ెై రేయ కహఴప

6. జాంక్ ముకకలనఽ సజల హడ
ై ర కలోమిక్ ఆమోాం తో చరమజమిన
 పుడు విడుదలభయమ వయువు నఽ క్రాంది విధ్ాంగ పమీక్షిసర రు.(
A) తుపతో ఉనన అగయఫతిత తు మీక్షనయయక అించ఼లకఴదద ెడ్ితే తృొ గలక ఴయహతభ
B) భిండుచ఼నన అగిాపలు న఼ రరేవెడ్త
ి ే ఇింకహ రకహవఴింతింగహ భిండుత ింది .
C). భిండుచ఼నన అగిాపలు న఼ రరేవెడ్త
ి ే అమితృో త ింది .
D) భిండుచ఼నన అగిాపలు న఼ రరేవెడ్త
ి ే ట్ప్ అతు దొతు చేషత ఽ ఆమితృో త ింది

)

ో లు – క్షామలు
3. ఆమా
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------౦1. క్రాంది వతులో సమెైనది
(
)
1. అభా
ు లతో పనయఫ్త యౌన్ షఽచిక యింగు భాయద఼

2. క్షా మహలతో మిథయ
ై ఆయింజ్ ష఼ప యింగులోకి భాయున఼

౩. అభా
ు లతో మిథయ
ై ఆయింజ్ ఎయుప యింగులోకి భాయున఼ 4. క్షాయలతో పనయఫ్త యౌన్ ింక్ యింగులోకి భాయున఼
A) 1 & 3
౦2. క్రాంది వతులో సమెన
ై ది కతుది

B) 2& 4

C) 1, 2,& 3

D) 1,2,3 & 4
(

)

(

)

1. ఆభా
ు లక లోయౘలతో చయమ తృొ ింది ఆకిైజన్ రహముఴపన఼ ఇయహతభ. 2. ఆభా
ు లతో అతున లోయౘలక చయమతృో ిందఴప .
౩. ఆభా
ు లక లోయౘలతో చయమతృో ింది ఴడ్
ై ర జన్ రహముఴపతుయహతభ.
4. క్షామహలక లోయౘలతో చయమ తృొ ింది ఆకిైజన్ రహముఴపతుయహతభ.
A) 1 & 4
B) 2 & 3
C) 1 & 3
D) 2 & 4
౦౩. ఫావాం : ఆభా
ు తున కొదిద కొదిదగహ తూట్ికి కలతృహయౌ. తూట్ికి ఆభా
ు తున నేయుగహ కలకూడద఼.
కరణాం : ఆభా
ు తున లేదయ క్షామహతున తూట్ిలో కమిగిించే రకరమ
ి
క ఉశణ మోచక చయమ
A) ఫాఴిం, కహయణిం మిండఽ షమైనయ కహఴప

B) ఫాఴిం, కహయణిం మిండఽ షమన
ై య

C) ఫాఴిం షమైనది , కహయణిం షమన
ై ది కహద఼

D) ఫాఴిం షమైనది కహద఼ , కహయణిం షమన
ై ది

ో లు అవునో , కదర తెలుసఽకునే పరయోగాంలో తూవు పమిశీయౌాంఙే అాంశలు ( )
౦4. హైడర జన్ నఽ కయౌగిఉననదారవణాలతూన ఆమా
1. గల
ు కోజ్ భమిము ఆలుయౘయ దయరఴణయలలో ఫలకఫ రయౌగిింది

2. షలూపమిక్ అభుింలో ఫలకఫరలగద఼

౩. H+ అమాన఼ల ఆభుషొఫారహతున తుమహధమియత హభ

4. గల
ు కోజ్ , ఆభు దయరఴణింలో H+ అమాన఼
ు ఉిండఴప

A) 1 & 4
B) 2 & 4
C) 3 & 4
D) 1, 2, 3 & 4
౦5. ఫావాం : తృొ డ్ి HCl రహముఴప ఆభుిం కహద఼ కరణాం : తూట్ి షభక్షింలో HCl అమాన఼
ు అభుషొఫారహతున తుమహధమియత హభ (
A) ఫాఴిం, కహయణిం మిండఽ షమైనయ కహఴప

B) ఫాఴిం, కహయణిం మిండఽ షమన
ై య

C) ఫాఴిం షమైనది , కహయణిం షమన
ై ది కహద఼

D) ఫాఴిం షమైనది కహద఼ , కహయణిం షమన
ై ది

౦6. జతపరుచఽము :

(

1. ఫలబైన క్షాయ౦

a) 9

2. ఫలఴీన ఆభుిం

b) 7

౩. ఫలబన
ై ఆభుిం

)

A) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e
B) 1-e, 2-d, 3-c, 4-b, 5-a

c) 2

C) 1-c, 2-e, 3-a, 4-b, 5-d

4. తట్షథ దయరఴణిం

d) 6

D) 1-e, 2-d, 3-a, 4-c, 5-b

5. ఫలఴీన క్షాయ౦

e) 14

ో లు మమియు క్షామలు చరమజమిే ేయో
౦7. లోహాలతో ఆమా
ర
గాంలో క్రాంది అాంశలనఽ కరమ పదద తిలో అమరుాండి . (
1.

)

)

రలకఴడ్ిన రహముఴపన఼ భిండ్ిించినపడు ట్ప్ భతు దొతు ఴచిిింది .

2. ఱహింకఴ కకెలో జింక్ భుకులక తీష఼కకతు మిండు యింధయరల యఫఫయుతయడ్యన఼ తగిించి ఆభా
ు తున కయౌతితు . .
3. రహముఴప తూట్ి అధర :భుఖ యహథన చలనిం దయొమహ రహముషింగహరసణ తృహతరలోకి చేయుత ింది
A) 4, 2, 1,3
B) 3, 2, 4,1
C)
08.కపర్ సలఫపట్ సటికలనఽ వేడఙ
ి ేసన
 పుడు జమిగ మారు
A) తలకప యింగులో ఉిండ్ే కహర్ షలేపట్ తూలింగహ భామిింది

2, 3, 1, 4,

.4. రలకఴడ్ిన రహముఴప ఴడ్
ై ర జన్

D) 2, 4, 3, 1
(

B)తూలిం యింగులో ఉిండ్ే కహర్ షలేపట్ తలు గహ భామిింది

)

C) గోధ఼భ యింగులో ఉిండ్ే కహర్ షలేపట్ తూలింగహ భామిింది

D)తూలిం యింగులో ఉిండ్ే కహర్ షలేపట్ గోధ఼భ భామిింది

09.క్రాంది వతులో సమెైనది

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1. ఴయిప తూట్ి pH యలకఴ 5.5 కింట్ట తకకురైతే ఆభు ఴయి ిం అింట్ాయు.
2. నోట్ి pH యలకఴలక 5.5 కింట్ట తకకురత
ై ే దింతక్షమిం తృహరయింబభగున఼
౩. ఴయి ప తూట్ి pHయలకఴ 5.6 కింట్ట తకకురైతే ఆభు ఴయి ిం అింట్ాయు.
4. నోట్ి pH యలకఴ 5.6 కింట్ట తకకురత
ై ే దింత క్షమిం తృహరయింబభగున఼
A) 1 & 4
B) 2 & 3
C) 3 & 4
10. స఼ుయ రక్షణ కలసాం కీటకలు విడుదల ఙేసే రసయనాం
A) ఴైడ్ర కు ోమిక్ ఆభుిం

B) ఎళట్ిక్ ఆభుిం

D) 1, 2, 3 & 4

C). షలూపమిక్ ఆభుిం

D) మిథనోభక్ ఆభుిం

11. జతపరుచఽము
1 . తెు చిింగ్ తృౌడర్

a) CaSO4.1/2 H2O

A) 1-c, 2-d, 3-b, 4-a

2. ఴింట్యో డ్య

b) Na2CO3

B) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d

౩. రహలింగ్ యో డ్య

c) CaOCl2

C) 1-b, 2-c, 3-a, 4-d

4. తృహుషట ర్ ఆఫ్ తృహమిస్

d) NaHCO3

D) 1-d, 2-c, 3-b, 4-a

12. అగిన మాపక యాంతారలలో దీతుతు వడతారు
A) యో డ్ిమిం కోుమైడ్

B) యో డ్ిమిం ఴైడ్ర జన్ కహమోఫనేట్

C) యో డ్ిమిం కహమోఫనేట్

D) యో డ్ిమిం ఴడ్
ై యరకైైడ్

13. క్రాంది వతులో క దారవణాం అమోమా కదా అతు తెయౌయఙేసే పరయోగతుక్ సాంభ్ాందిాంచిన పటాం

A)

B)

C)

D)

14. క్రాంది వతులో తెో చిాంగ్ తృౌడర్ ఉపయోగాం కతుది
1. కోుమోతౄహిం తమామీలో కహయకిం 2. యయహమన మివరభలలో అకిైకయణిగహ
3.తూట్ి ఱహవొత కహట్ినమత తొలగిించడ్యతుకి 4. మాింట్ి ళెట క్
 గహ
A) 1 & 4
B) 2 & 4
C) 3 & 4
15. బరరభన్ దారవణాతున విదఽమత్ విశలోషణ ఙేసేర ఏరడే ఉతనానలు
i) యో డ్ిమిం ఴడ్
ై యరకైైడ్

ii)

కోుమిన్ రహముఴప

D) 1, 2, 3 & 4

iii) ఴైడ్ర జన్

iv)

ెఴ
ై తూన

A) I & ii
B) ii
C) I
D) iv
ో లు లోహ ఆక్షెడ్
16. ఆమా
ై తో చరమ కితమాంలో పమిశీయౌాంచఙే అాంశలు
1. కహర్ ఆకైైడ్ షజల ఴడ్
ై ర కు ోమిక్ ఆభుిం కయౌతే దయరఴణిం తూయౌ-ఆకకచి యింగులోకి భాయుత ింది
2. లోస ఆకైైడ్ లక ఆభు షొఫారహతున కయౌగి ఉింట్ాభ
3.లోస ఆకైైడ్ లక క్షాయ షొఫారహతున కయౌగి ఉింట్ాభ

4. తూయౌ ఆకకచిగహ భాయడ్యతుకి కహయణిం కహర్(iiii) కోుమడ్
ై ఏయడబే

A) 1, 3 & 4
B) 2 & 4
+
ో లు తూటిలో H3O అయానఽలతుసరభ
17. P: ఆమా

C)

3&4

Q: క్షామలు తూటిలో OH- అయానఽయౌనసరభ
A) P షతమభు Q అషతమభు B) P షతమభు , Q షతమభు
B) C) P అషతమభు Q షతమభు D) P అషతమభు Q అషతమభు

D)

1, 2, 3
[

]

18. సఽననపు తూటితు తృలవలె మాము వయువు

[

]

A) O2
B) H2
C) CO2
D) N2
19. క్షార సుఫావాం గల లవణాం ఏరడాలాంటే ఏ ఆమోాం , ఏ క్షారముతో చరమ తృ ాందాయౌ

[

]

A) ఫలబైన ఆభుిం ఫలబన
ై క్షాయభుతో చయమతృొ ిందయయౌ

B) ఫలబైన ఆభుిం ఫలఴీన క్షాయభుతో చయమ తృొ ిందయయౌ

C) ఫలబన
ై క్షాయభు ఫలఴీన ఆభుింతో చయమ తృొ ిందయయౌ

D) ఫలఴీన ఆభుిం , ఫలఴీన క్షాయభుతో చయమ తృొ ిందయయౌ

20. కిరింది రహతులో యో డ్ిమిం కకట్లింఫాతుకి చిందిన లఴణయలక
A) NaCl, KCl

B) NaCl, Na2SO4

[

C) Na2SO4, CaSO4

]

D) NaNO2, ZnSO4

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

4.వకరతలాలో కాంతి వకీభ్
ర వనాం
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.క్ాంర ది వటిలో ఏది సతమాం
(
)
1.షఽ
థ తృహకహయ గహజు తృహతర న఼ిండ్ి చఽళనపడు ఴష఼తఴప రతితింఫిం చిననదిగహ కతుషత ఼ింది
2. తూట్ితో తుింన గహజు తృహతర దయొమహ ఴష఼తఴపన఼ చఽళనపడు తలకిరింద఼ల రతితింఫిం ఏయడుత ింది .
౩. షఽ
థ తృహకహయ గహజు తృహతర న఼ిండ్ి చఽళనపడు ఴష఼తఴప రతితింఫిం ెదదదిగహ కతుషత ఼ింది
4. తూట్ితో తుింన గహజు తృహతర దయొమహ ఴష఼తఴపన఼ చఽళనపడు తుట్ాయు రతితింఫిం ఏయడుత ింది .
A) 1 & 2
2.క్రాంది వతులో ఏది అసతమాం

B) 3 & 4

C) 1 & 3

D) 2 & 4
(

)

1.ఴకరతలాలలో రధయనయక్షిం రింఫడ్ి రమాణిించే కహింతి కియణిం యచలనిం చిందద఼ 2. కట్క దాక్ కేిందరిం గుిండ్య తృో భే కియణిం యచలనిం
చింద఼న఼
౩. రధయనయక్షాతుకి షభాింతయింగహ తృో భే కహింతి కియణిం నయతే ఴదద కేిందీక
ర మిించఫడతయభ.
4. నయతే గుిండ్య రమాణిించే కహింతి కియణిం ఴకరరబఴనిం తయురహత రధయనయక్షాతుకి లింఫింగహ రమాణియత హభ
A) 2& 4
.౩. క్రాంది పటాం దేతుతు సాచిసఽరాంది

B) 1 & 3

C) 1 & 4

D) 1, 2 & 3
(

)

A) రధయనయక్షాతుకి షభాింతయింగహ యయళ మానకిం న఼ిండ్ి యహిందరత మానకింలోకి రమాతుషఽ
త కకింఫాకహయ తలింెై డ్ే కహింతి కియణిం
B) రధయనయక్షాతుకి షభాింతయింగహ యహిందరత మానకిం న఼ిండ్ి యయళ మానకింలోకి రమాతుషఽ
త కకింఫాకహయ తలింెై డ్ే కహింతి కియణిం
C) రధయనయక్షాతుకి షభాింతయింగహ యయళ మానకిం న఼ిండ్ి యహిందరత మానకింలోకి రమాతుషఽ
త పట్ాకహయ తలింెై డ్ే కహింతి కియణిం
D) రధయనయక్షాతుకి షభాింతయింగహ యహిందరతయ మానకిం న఼ిండ్ి యయళ మానకింలోకి రమాతుషఽ
త పట్ాకహయ తలింెై డ్ే కహింతి కియణిం
4. యానక వకీరభ్వన గుణకలు , వసఽరదార౦ , పరతితాంబ దారాం మమియు వకరతా వమసమదలు మధ్మ సాంబాంధ్ాం

(

)

A) n2/v – n1/u = ( n1-n2) / R B) n2/v – n1/u = ( n2-n1) / R C) n1/v – n2/u = ( n1-n2) / R
D) n2/u – n1/v = ( n1-n2) / R
5. ఆకశ౦లో ఉనన పక్షి సరసఽులోతు తూటి ఉపమితలాతుక్ లాంబాంగ సారవడితో క్రాందిక్ పరయాణిసర ఽాంది. పక్షిక్ లాంబాంగ తూటిలో ఉాండే
ఙేపకు

(

)

1.క్షి అషలక యహథనిం కింట్ట దఽయింలో కనఫడుత ింది
2. క్షి రహషత ఴ రేగిం కింట్ట తకకుఴ రేగింతో కద఼లకత ననట్ల
ు కతుషత ఼ింది
౩ క్షి అషలక యహథనిం కింట్ట దగా యగహ కనఫడుత ింది
A) 2& 4

B) 1 & 3

4 క్షి రహషత ఴ రేగిం కింట్ట ఎకకుఴ రేగింతో కద఼లకత ననట్ల
ు కతుషత ఼ింది
C) 1 & 4

D) 1, 2 & 3

6. జతపరుచఽము
వసఽరవు సానాం

)

(

)

పరతిబాంబ సానాం

1. అనింత దఽయింలో

a) అనింత దఽయింలో

A) 1-c, 2-d, 3- a, 4- b

2. ఴకరతయకేిందయరతుకి అఴతల

b) ఴకరతయ కేిందయరతుకి , నయతే కక భధమ

B) 1-a, 2- d, 3-c, 4- b

3. ఴకరతయకేిందరిం ఴదద

c) ఴకరతయ కేిందరిం ఴదద

C) 1-d, 2-b, 3-c, 4-a

4. నయతే ఴదద

d) నయతే ఴదద

D) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c

7.కుాంఫాకర కటకాం వలన మిధామ పరతితాంబాం ఏరడాలాంటే వసఽరవునఽ ఎకకడ ఉాంఙాయౌ
A) నయతే ఴదద

(

B) ఴకరతయ కేిందరిం ఴదద

C) నయతే భమిము కట్క దాక్ కేిందరిం భధమ

D) ఴకరతయ కేిందరిం అఴతల

8. క్రాంది వతులో కటక తయామి సాతరాం
A) 1/f = (n-1 ) ( 1/R1 – 1/R2 ) B) 1/f = (n+1 ) ( 1/R1 – 1/R2)
C) 1/f = (n-1 ) ( 1/R1 + 1/R2) D) 1/f = (n+1 ) ( 1/R1 + 1/R2)
9 పుటాకర కటకాం వలన ఏరడిన పరతితాంబ లక్షణాం
A)తుజ భమిము తలకిరింద఼ల

(

)

(

)

B) మిధమ భమిము తలకిరింద఼ల C) తుజ భమిము తుట్ాయు D) మిధయమ భమిము తుట్ాయు

10. క్ాంర ది వతులో ఏది సతమాం

(

)

1.కకింఫాకహయ కట్కహతున దయతు ఴకరరబఴ గుణకిం కనయన తకకుఴ ఴకరరబఴన గుణకిం గల మానకింలో ఉననపడు కే ౦దీక
ర యణ కట్కింలా
తుచేషత ఼ింది
2.కకింఫాకహయ కట్కహతునదయతు ఴకరరబఴ గుణకిం కనయన తకకుఴ ఴకరరబఴన గుణకిం గల మానకింలో ఉననపడు యకే ౦దీక
ర యణ కట్కింలా
తుచేషత ఼ింది
౩. కకింఫాకహయ కట్కహతున దయతు ఴకరరబఴ గుణకిం కనయన ఎకకుఴ ఴకరరబఴన గుణకిం గల మానకింలో ఉననపడు కే ౦దీక
ర యణ కట్కింలా
తుచేషత ఼ింది
4.కకింఫాకహయ కట్కహతునదయతు ఴకరరబఴ గుణకిం కనయన ఎకకుఴ ఴకరరబఴన గుణకిం గల మానకింలో ఉననపడు యకే ౦దీక
ర యణ కట్కింలా
తుచేషత ఼ింది
A)
1 &4
B) 2 & 3
C)
1&3
D) 2 & 4
11. X : కకింఫాకహయ కట్కిం మిధయమ భమిము తుట్ాయు రతితింఫాతున ఏయయుష఼తింది

(

)

Y: పట్ాకహయ కట్కిం తుజ భమిము తల కిరింద఼ల రతితింఫాతున ఏయయుష఼తింది
X A) X: షతమభు , Y: అషతమభు B) X:అషతమభు ,Y:షతమభు C)X: షతమభు ,Y:షతమభు D) X:అషతమభు , Y: అషతమభు
12. ఏ సాందరబాంలో కటక నాభ్మాంతరాం విలువకు పరతితాంబ దారాం సమానాం
A) కియణయలక దాక్ కేిందరిం గుిండ్య రమాతుించినపడు
C) కియణయలక నయతే గుిండ్య రమాణిించినపడు

(

)

B) కియణయలక రధయనయక్షాతుకి షభాింతయింగహ రమాణిించినపడు
D) అతున షిందమహబలలో

13. కటక నాభ్మాంతరాం ఏ ఏ అాంశలై ఆధారపడుత ాందనే కితమాంలో పమిశీయౌాంచిన అాంశలు

(

)

A) గహయౌలో మహభ కట్కహతుకి భధమ దఽయిం కట్క నయబమింతయిం కింట్ట తకకుఴ ఉింట్టనే మహభ రతితింఫాతున చ఼డగయౌగహిం
B) మహభకి , కట్కహతుకి భధమ దఽయిం ెమిగత
ి ే మహభ భమి కతుించలేద఼
C) తూట్ిలో కట్క నయబమింతయిం ెమిగిింది

D) ెఴ
ై తూన

14. ఫావాం : తూట్ిలో ఉనన చేకక డు్న ఉనన భతుల అతతు రహషత ఴ ఎతత కింట్ట ఎకకుఴ ఎతత గహ కతుయత హడు
కరణాం : తూట్ి న఼ిండ్ి ఴచిిన కహింతి గహయౌలోకి రయినపడు లింఫాతుకి దగా యగహ ఴింగుత ింది .

(

)

A)ఫాఴిం షతమిం , కహయణిం అషతమిం B) ఫాఴిం అషతమిం,కహయణిం షతమిం C) ఫాఴిం అషతమిం,కహయణిం అషతమిం D) ఫాఴిం షతమిం ,
కహయణిం షతమిం
15. కుాంఫాకర కటక పరధానాక్షాం ైన వసఽరవునఽ వకరతకాందరాం , నాతే మధ్మ ఉాంచినపుడు ఏరడే పరతితాంబ లక్షణాలు

(

A) తల కిరింద఼ల తుజ రతితింఫిం ఴష఼తఴప కింట్ట చిననది

B) తల కిరింద఼ల తుజ రతితింఫిం ఴష఼తఴప కింట్ట ెదదది

C) తుట్ాయు మిధయమ రతితింఫిం ఴష఼తఴప కింట్ట చిననది

D) తుట్ాయు మిధయమ రతితింఫిం ఴష఼తఴప కింట్ట ెదదది

)

16. ఫావాం : గహయౌలో కింట్ట తూట్ిలో ఉననపడు కట్క నయబమింతయిం ెయుగుత ింది కరణాం: కట్క నయబమింతయిం మిషయ మానకిం ెన
ై
అధయయడున఼

(

)

A)ఫాఴిం షతమిం,కహయణిం అషతమింB)ఫాఴిం అషతమిం,కహయణిం షతమింC) ఫాఴిం అషతమిం,కహయణిం అషతమిం D) ఫాఴిం షతమిం,కహయణిం షతమిం
17. కటక నాభ్మాంతమతున కనఽగునే పరయోగాంలో క్రాంది అాంశలనఽ కరమ పదద తిలో వరయుము

(

)

1. కట్కిం న఼ిండ్ి రతితింఫాతుకి , ఴష఼తఴపకక భధమ గల ద఼మహతున కొలఴిండ్ి
2. V- యహటిండు కక క కకింఫాకహయ కట్కహతున అభయిిండ్ి
౩. కట్కహతుకి దఽయింగహ రలకగుత నన కొరవొతిత తు ట్లటకోిండ్ి
4. తయన఼ భుింద఼కక రన఼కకక కద఼పతూ రతితింఫాతున ఏయయచిండ్ి
A) 2,3,4,1
B) 4,2,3,1
C) 4,1,2,3
18. P: కకింఫాకహయ కట్కిం ఴష఼తఴపన఼ చిననది చేళ చఽషత ఼ింది

D) 2,3,1,4
(

)

Q: కింఫాకహయ కట్కహతున షఽక్షభదమి్తు తమామీలో ఉయోగియత హయు
A) P: షతమభు , Q: అషతమభు B) P:అషతమభు ,Q:షతమభు C) P: షతమభు ,Q:షతమభు D) P:అషతమభు , Q: అషతమభు
19. క సౌషటవ కాందీరకరణ కటకాం యొకక నాభ్మాంతరాం, వకరతా వమసరధ ాం సమానబన
ై దాతు వక్భ్
ర వన గుణకాం
A) 2
B) 1
C) 3
20. క్ాంర దివతులో పుటాకర కటకాం వలన ఏరమిఙే పరతిబాంబాలకు సాంబాంధిాంచిన పటాం

A)

B)

(

)

D) 1.5
(

C)

)

D)

5. మానవితు కనఽన- రాంగుల పరపాంచాం
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. భానఴపతు కన఼న గరఴచించే ఴష఼త మిభాణిం తృహరధమికింగహ దేతుెై ఆధయయడుత ింది .
[
]
A) ఴష఼తఴప తుజ మిభాణిం

B) కన఼న న఼ిండ్ి ఴష఼తఴపకక గల దఽయిం

C) నలు గుడు్ యిందరిం

D) మట్ినయ ెై ఏయడ్ రతితింఫ మిభాణిం

2. భానఴపతు కన఼న షశట దాలట కతుశట దఽయిం భమిము దాలట కోణిం యలకఴలక ఴయుషగహ
0

0

A) 25 cm, 30
B) 30 cm, 25
C) 25 cm, 60
3. కింట్ిలోకి రరేయించే కహింతితు అద఼ప చేళక కన఼న ఫాగిం
A) ఐమిస్

B) కన఼తృహ

C) మట్ినయ

0

D) 30 cm, 30

[

]

[

]

[

]

0

D) కహమినమా

4.X: దఽయింగహ ఉనన ఴష఼తఴపన఼ చఽళనపడు కింట్ికట్క నయబమింతయిం యలకఴ కతుశట ిం
Y: దగా యగహ ఉనన ఴష఼తఴపన఼ చఽళనపడు కింట్ికట్క నయబమింతయిం యలకఴ గమిశటిం
A) X షమన
ై ది, Y షమన
ై ది కహద఼

B) X షమైనది కహద఼ , Y షమన
ై ది

C) X షమైనది, Y షమన
ై ది

D) X షమన
ై ది కహద఼ , Y షమన
ై ది కహద఼

5. కింట్ి కట్కిం యొకు గమిశట భమిము కతుశట నయబమింతమహలక ఴయుషగహ
A) 25 cm , 2.5 cm
B) 2.5 cm , 25 cm,
6. కట్క యహభమహదాతుకి రభాణయలక
A) డమాట ర్

B) ళెిం,మీ

C)

C) 2.5 cm, 2.27 cm

మీ

B) 25 cm

]

[

]

[

]

[

]

D) 25 cm & 30 cm

D) నయనో మీట్ర్

7. 2D కట్కహతున రహడ్యలతు డ్యకటర్ షఽచిించయడు . ఐన కట్క నయబమింతిం ఎింత
A) 100 cm.

[

C) 50 cm

D) 10 cm

8.
రకు ట్ిం ఏ రయోగహతున చ఼ళషత ఼ింది .
A)

ట్ట క ఴకిరబఴన గుణకిం కన఼గొనడిం

B)

ఇిందరధనష఼ై ఏయడ్ే యధిం తలకష఼కోఴడిం

C)

కహింతి మిక్ష
ే న గుణయతున కన఼గొనడిం D) ఆకహవిం తుయౌయింగులో ఎింద఼కక

ఉింట్లిందర తలకష఼కోఴడిం .
9. తలు తు యింగు కహింతి ఏడఽ యింగులకగహ యడ్ితృో ఴడ్యతున ----అింట్ాయు .
A) కహింతి మిక్ష
ే ణ౦

B) కహింతి యక్షేణ౦

[

C) కహింతి మహఴయత నిం

D) కహింతి ఴకిరబఴనిం

10. ట్ట క ఴకిరఫాఴనిం కన఼గొనడ్యతుకి షఽతరిం
A)  = Sin (A+D)/ Sin A

B)  = Sin (A-D)/ Sin A C)  = Sin

/

]

D)  = Sin

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

/

11. ఫాఴిం : తలు తు కహింతి ట్ట కిం గుిండ్య రమాతుించినపడు యచలనిం చింద఼త ింది .
కహయణిం : కహింతి ఴకరరబఴనిం తయింగధైయాాిం ెన
ై ఆధయయడుత ింది.
A) ఫాఴిం షమన
ై ది , కహయణిం షమన
ై ది భమిము A కక R షమన
ై కహయణిం
B) ఫాఴిం షమన
ై ది , కహయణిం షమన
ై ది భమిము A కక R షమన
ై కహయణిం కహద఼
C) ఫాఴిం షమన
ై ది , కహయణిం షమన
ై ది కహద఼

D) ఫాఴిం షమన
ై ది కహద఼ , కహయణిం షమన
ై ది కహద఼

12. కిరింది రహతులో షమన
ై ది
i) తలు తు కహింతి ట్ట కిం గుిండ్య రమాణిించినపడు అది ఏడు యింగులకగహ యడ్ితృో త ింది
ii)యింగుగల కహింతి ట్ట కిం గుిండ్య రమాణిించినపడు యింగు భాయద఼
iii)నలకప యింగు కహింతి ట్ట కిం గుిండ్య రమాణిించినపడు తలకప యింగులోకి భాయున఼
iv)యింగు భాయడ్యతుకి ట్ట కహతుకి ఎట్లఴింట్ి షింఫిందిం లేద఼
A) i, ii & iii
B) i & ii
13. ఴకిరబఴనిం షభమింలో భాయతు కహింతి లక్షణిం
A)తయింగధయ
ై ా ాిం

B) కహింతి రేగిం

C) iii & iv

D) ii & iv

C) కింన మిమితి

D) తృౌన:పనమిం

14. ఆకహవిం తూలిం యింగులో కనఫడట్ాతుకి కహయణిం
A) కహింతి మిక్షేణ౦

B) కహింతి యక్షేణ౦ C) కహింతి ఴకిరబఴనిం

D )షింూయణ ింతయ మహఴయత నిం

15. షశట బన
ై ఇిందరధనష఼ైన఼ చఽడ్యలింట్ట తూట్ి తింద఼ఴపలోకి రయిన , ఫమట్కక ఴచిిన కహింతి కియణయల భధమ కోణిం [

]

A) 400
B) 420
C) 300
D) 500
16. షఽమోమదమిం, షఽమహమషత భమిం షభమింలో ఆకహవిం ఎయరగహ ఉిండట్ాతుకి కహయణిం

]

i) ఉదమ, యహమింకహల షభమింలో కహింతి ఎకకుఴ దఽయిం రమాణిించయయౌ
ii) ఉదమ , యహమింకహల షభమింలో అధిక మిక్ష
ే ణ గుణకిం గల తూలింయింగు కన఼భయుగఴపత ింది.
iii) ఎయుప యింగుకక మిక్ష
ే నిం ఎకకుఴ
A)i & iii

B) iv

iv) ఎయుప యింగుకక తయింగధైయాాిం ఎకకుఴ
C) ii, iii & iv

D) i, ii & iv

[

17. కిరింది రహతులో షమన
ై ది కహతుది

[

]

[

]

[

]

[

]

i) ఴష఼తఴప ఏ యింగున఼ ఱోల౦చ఼కకింట్లిందర ఆ యింగులోనే కతుషత ఼ింది
ii) ఴష఼తఴప ఏ యింగున఼ మహఴయత నిం చిందిషత ఼ిందర ఆ యింగులోనే కతుషత ఼ింది
iii) అతున యింగులన఼ మహఴయత నిం చింది౦చే ఴష఼తఴప తలు గహ కనఫడుత ింది
iv) అతున యింగులన఼ ఱోల౦చ఼కకనే ఴష఼తఴప నలు గహ కతుషత ఼ింది
A)i & iii
B) iv
C) ii, iii & iv
18. ఏ మిక్షేణ కోణిం ఴదద కహింతి తీఴరత అధికింగహ ఉింట్లింది .

D) i, ii, iii & iv

A) 900
B) 450
C) 180
D) 600
19. యభానింలో రమాణిించే ఴమకితకి ఇిందరధనష఼ై ఎలా కతుషత ఼ింది
A) షయళ మేఖలా

B) ఴాతయతకహయింగహ

C) అయద చిందయరకహయింగహ D) వింకకరహకహయింగహ

20. క ఴమకిత దఽయింగహ ఉిండ్ే ఴష఼తఴపలన఼ చ఼డలేకతృో త నయనడు. ఐన అతన఼ ఏ లోింతో ఫాద డుత నయనడు
A) దీయా దాలట

B) సషొ దాలట

C) చతయొయిం

D) ఏదికహద఼

6. పరమాణు తుమభణాం
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.క మూలకాం యొకక ఎలకాట న్ వినామసాం 


 అతు
 మయబడినది .ఇది ఏ తుయమాతున ఉలో ఘాంచినది .
A) ఆఫ్ ఫౌ తుమభిం

1
1
1s
2S
B) సు౦డ్తుమభిం

 1 2Py
 1 2Pz1
2px
C) తృౌయ్ ఴయజన తుమభిం

D) ఫో ర్ నభలనయ (

)

(

)

(

)

2.జతపరుచఽము
i) రధయన కహొింట్ిం షింఖమ

a) ఎలకహటాన్ యొకు అతేలక్షణ౦

A) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b

ii) అజభతయ కహొింట్ిం షింఖమ

b) అమిఫట్ాయ తృహరదేయక దాగిొనయమషిం B)1-b, 2-a, 3-c, 4-d

iii) అమయహుింత కహొింట్ిం షింఖమ

c) ఆమిఫట్ాయ ఆకాతి

C) 1-a, 2-d, 3-b, 4-c

iv) ళన్ కహొింట్ిం షింఖమ

d)కక్షమ యొకు వకిత & ళెైజు

D) 1-d, 2-c, 3-b, 4-a

3. .P: బో ర్ నమూనా పరకరాం పరమాణువుకు తుమిదషట సమిహదఽద ఉాంట ాంది
Q: కుాంటాం యాాంతిరక నమూనా పరకరాం పరమాణువు కు తుమిదషట సమిహదఽద ఉాండదఽ .

A) P: షమన
ై ది ,Q: షమన
ై ది కహద఼ B) P: షమన
ై ది కహద఼ ,Q: షమన
ై ది C) P: షమైనది కహద఼ ,Q: షమన
ై ది కహద఼ D) P: షమన
ై ది ,Q:
షమన
ై ది
4. బో ర్ హడ
ై ర జన్ పరమాణు నమూనా లో గమతుాంచిన అాంశలు

(

i) యభాణుఴప లో గల ఎలకహటాను కక తుమిదశట వకిత యలకఴలక ఉింట్ాభ

)

ii)ఎలకహటాన్ వకితతు గరఴచించినపడు ఉతేత జత యహథభలోకి

రళుత ింది
iii) ఴైడ్ర జన్ యభాణుఴప మేఖా ఴయణ ట్ాతున ఏయయుష఼తింది

iv) మేఖా ఴయణట్ిం కొతున ఉమేఖలకగహ యడ్ితృో భింది

A) I & ii
B) ii & iv
C) I, ii & iii
5. ఫావాం(A) : కలక ఆమిఫటాల్ లో మెాండేస ఎలకాట న్ లనఽ మాతరబే తుాంపగలాం

D) I, ii, iii & iv
(

కరణాం (R) : తృౌయ్ వరజ న తుయమాం పరకరాం క ఆమిఫటాల్ కు మెాండు సన్ విలువలు మాతరబే అనఽమతిాంచబడతాభ .
A) A, R లక షమన
ై య భమిము R , A కక షమన
ై కహయణిం
C) A షమైనది , R షమైనది కహద఼

B) A, R లక షమైనయ భమిము R , A కక షమన
ై కహయణిం కహద఼
D) A షమన
ై ది కహద఼ , R షమన
ై ది

)

6. క్రాంది వతులో సమెైనది కతుది

(

)

(

)

(

)

9. క్రాంది వతులో తృోాంక్ సమీకరణాం

(

)

A) E = h
B) E = h
C) E = n
D) V= n
10. అజభుతయ కహొింట్ిం షింఖమ ‘ l ’ అభన . అమయహుింత కహొింట్ిం షింఖమ m ’m’ యలకఴ కక షఽతరిం

(

)

A) m = n-1
B) m= n+ 1
C) m= 2l -1
11. మూలకల ఎలకాట న్ వినామసాం మయడాంలో క్రాంది వతులో సమెైనది

(

)

(

)

(

)

(

)

i) యమిగన
ి ఎభుకలన఼ గుమితించడ్యతుకి X- కియణయలన఼ ఉయోగియత హయు
Ii) కేనైర్ కణయల తుయూభలనకక గహభా కియణయలన఼ ఉయోగియత హయు.
iii) చీకట్ిలో తౄో ట్రలక తీమడ్యతుకి అతితూలలోఴచత కియణయలన఼ ఉయోగియత హయు
iv) రేడ్ి ఴష఼తఴపల న఼ిండ్ి మహయుణ కియణయలక ఉతతిత అగున఼
A) Iii & iv

B) iii భాతరబే

C) I , ii & iii

D) I, ii & iv

7. జతపరుచఽము
i) తూయై ఫో ర్

P. దీయఘ ఴాతయతకహయ కక్షమలక

A) 1-S, 2-P,3-Q, 4-R

ii) యో భర్ పయ్

Q. కహొింట్ిం ళదద యింతిం

B) 1-R, 2-P, 3-S, 4-Q

iii) ఱోరడ్ిింగర్

R. ళటయకక్షమలక

C) 1-R, 2-Q, 3-S, 4-P

iv) భాక్ై తృహుింక్

S. కహొింట్ిం మాింతిరక నభలనయ

D) 1-Q, 2-R, 3-P, 4-S

8. క్రాంది వతులో సో మర్ ప఼ల్్ పరమాణు నమునానఽ సాచిాంచఽ పటాం ఏది

A)

B)

2

0

1

2

C)

2

2

2

2

D)

D) m = 2l +1
6

1

2

7

A) 1S 2S 3S
B) 1S 2S 3S
C) 1S 2S 2P
D) 1S 2s 2p
12. ఎలకాట న్ తిమిగ మారగ ాం కక్షమ అభతే ఎలకాట న్ ఉాండగయౌగ పరదేశతున ఏమాంటారు .
A) ఆమిఫట్

B) ఆమిఫట్ాయ

C) ఉకక్షమ

D) కహొింట్ిం

13. P: ఎలకాట న్ ముాందఽగ ఎకుకవ శక్రగల ఆమిఫటాల్ లోక్ పరవేశిసఽరాంది .
Q: సమశక్ర ఆమిఫటాల్ లో కలక ఎలకాట న్ తుాండిన తరువతనే జతకుడాయౌ
A) P: షమన
ై ది ,Q: షమన
ై ది కహద఼ B) P: షమన
ై ది కహద఼ ,Q: షమన
ై ది
C) P: షమైనది కహద఼ ,Q: షమైనది కహద఼ D) P: షమన
ై ది ,Q: షమైనది
14. ౩ వ కక్షమలో ఉాండే S- ఆమిఫటాల్ యొకక అజముతల్ కుాంటాం సాంఖ్మ(l) విలువ

A) 0
B) 1
C)3
D) 5
15. ఎలకాట న్ 3P ఆమిఫటాల్ తుాండిన తరువత 4S లోక్ కకుాండా ముాందఽగ 3d లోక్ పరవశి
ే సఽరాందతు రమ తూతో అననది .తన తపునఽ
సమిఙేయడాతుక్ తూవు ఏ తుయమాతున ఉదాహరణగ తీసఽకుాంటావు .
A) ఆఫ్ ఫౌ తుమభిం

B) సు౦డ్ తుమభిం

(

C) తృౌయ్ ఴయజన తుమభిం

D) ఫో ర్ –ఫుమమి తుమభిం

16.. బగీనషయాం పరమాణువులో చివమిగ ఙేమ ఎలకాట న్ యొకక నాలుగు కుాంటాం సాంఖ్మలు విలువలు వరుసగ
A) 3, 0, 1, +1/2
B) 3, 1, 0, +1/2
C) 3, 0 , 1, -1/2
17. క కక్షమ యొకక n విలువ 3 అభన ఆ కక్షమలో ఉాండగయౌగ గమిషట ఎలకకాట నో సాంఖ్మ
A) 2

B) 8

C) 32

D) 18

)

(

D) 3, 1, 0, -1/2
(

)
)

18.. క పరమాణువు లోతు క ఎలకాట న్ కు సాంబ౦దిాంచి నాలుగు కుాంటాం సాంఖ్మలు (n,l, ml & ms) విలువలు వరుసగ 2, 1, 3,
+1/2 అతు ఇవుబడినవి . అభన ఆ ఎలకాట న్ క్రాంది ఆమిఫటాల్ లోక్ ఙేరుత ాంది
A) 2S
B) 3P
C) 2P
19. క పరమాణువులో l= 1 అభన దాతు ఉపకరరాంలో ఉాండే ఆమిఫటాళ్ళ సాంఖ్మ

(

)

(

)

D) 3d

A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
20. క మూలకాం యొకక ఎలకాట న్ వినామసాం మసేటపుడు 4f , 6S, 4d, 5P లలో ఏ ఆమిఫటాల్ లోక్ ఎలకాట న్ ముాందఽగ ఙేరుసరవు
A) 4f

B) 4d

C) 6s

D) 5P

21. క్రాంది వతులో మాక్ు తృోాంక్ పరతితృదన కతుది

(

)

(

)

i) యద఼మదమయహుింత వకిత అయచిినన యూింలో రమాణిషత ఼ింది. ii)యకియణిం యొకు వకిత దయతు తృౌన:పణయమతుకి
అన఼లోభాన఼తృహతింలో

ఉిండున఼

iii) ఱోశణిం భమిము ఉదయాయిం ఎలు పడఽ ‘h’ కక ూమహణింక గుతుజాలకగహ ఉిండున఼ iv) వకిత కకట్ న఼ కహొింట్ిం అింట్ాయు.
A) i only
B) i & iii
C) ii, iii & iv
22. ఆమిఫటాల్ అనే ఫావననఽ పరతితృదిాంచిన పరమాణు నమూనా

D) iii only
(

A) ఫో ర్ నభలనయ B) యో భర్ పయ్ నభలనయ C) కహొింట్ిం మాింతిరక నభలనయ

)

D) డ్ిఫోర గిు దొిందొ నభలనయ

23. ఫావాం (A): సమాఙార పరసరాంలో మడియో తరాంగలనఽ ఉపయోగిసర రు

(

)

కరణాం(R) : మడియో తరాంగలకు తృౌన:పుణమాం ఎకుకవ
A) A, R లక షమన
ై య భమిము R , A కక షమన
ై కహయణిం

B) A, R లక షమన
ై య భమిము R , A కక షమన
ై కహయణిం కహద఼

C) A షమన
ై ది , R షమన
ై ది కహద఼

D) A షమన
ై ది కహద఼ , R షమన
ై ది

24. క్రాంది వతులో సో మర్ ప఼ల్్ పరమాణు నమూనాలోతు పరతితృదనలు

(

i) దీయఘ ఴాతయతకహయ కక్షమలక

ii) మేఖాఴయణట్ింలోతు ఉమేఖలకక యఴయణ

iii) ఫసు ఎలకహటాన్ యభాణుఴపల ఴయణ ట్ాల యఴయణ

iv) యభాణు కేిందరిం దీయఘ ఴాతయతకహయ కక్షమ యొకు క నయతేలో

)

ఉింట్లింది
A) i & ii
B) iii & iv
25. తృోాంక్ సామాంకతుక్ పరమాణాలు
A) జౌయ / ళెకన఼

B) జౌయ - ళెకన఼

C) I, ii & iv

D) I, iii & iv
(

C) జౌయ / ళెకన఼2

)

D) జౌయ / కేలోమి

7. మూలకల వమీగకరణ – ఆవరర న పటిట క
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.క్ాంర ది వతులో డాబరతుయర్ తిరకాం కతుది
[
]
i) Li, Na, K
ii) Al, , Si, P
iii) He, Ne Ar
A) i & iv
B) ii & iii
C) i & ii
2. క్ాంర ది వతులో నఽమలాాండ్ు పమికలన లో లఫతు మూలకాం
i) ఆకిైజన్

ii) ఫో మహన్

iv) Cl, Br, I
D) iii & iv

iii) ఴీయౌమిం

B) ఎలకహటాన్ యనయమషిం

]

[

]

iv) తుమాన్

A) i & iv
B) ii & iii
C) i & ii
3. బాండయౌవ్ ఆవరర న పటిట క దేతు ఆధారాంగ తుమిభాంచబడినది
A) యభాణు షింఖమ

[

D) iii & iv
C) యభాణు ఫాయిం

D)యయహమన ధయభిం

4..క డాబరతుర్ తిరకములోతు ముదటి మమియు మూడవ మూలకల పరమాణు ఫామలు వరుసగ 32 & 125 అభన మధ్మ
మూలకాం
యొకక పరమాణు ఫారాం

A) 78.5

B) 80

C) 23

D) 60

[

]

5. కలోమిన్ , బోర మిన్ & అయోడిన్ అనే డాబరతుర్ తిరకాంలో కలోమిన్ యొకక సాంయోజతుయత 1 ఐన అయోడిన్ యొకక వేలతూు [
A) 2
B) 1
C) 3
6..క్ాంర ది వతులో డాబరతుర్ తిరక సదద ాాంతాం లోతు లోపాం

]

D) 4
[

]

i) అట్ికి తయౌళన భలలకహలతునట్ితూ తిరకహలకగహ అభయిలేకతృో మాడు
ii) తిరక ళదద యింతిం అతమల & అతమధిక భలలకహలకక ఴమితించద఼
iii) అషింగత ఱరరణులక అభయిఫడ్య్భ
iv) భలలకహల దరఴమమహయలక రయోగహపయొక దరఴమయయలతో షమితృో లలేద఼
A) i & iv

B) ii & iii

C) i & ii

D) i, ii & iv

7. ముదటసమిగ మూలకలకు పరమాణు సాంఖ్మలు కటాభాంచిన శసర రవేతర
A) బిండయౌవ్

B) మోళెు

C) డ్యఫయతుర్

ii) తృహుట్ినిం & ఇమిడ్ిమిం

iii) కోుమిన్ & ఫోర మిన్

B) జింక్

C) ముమేతుమిం

[

]

[

]

[

]

[

]

iv) కహర్ &జింక్

A) i& ii
B) ii & iii
C) iii & iv
9. నఽమలాాండ్ు మూలకల పటిట క ఏ మూలకాం వరకు సమిగ వమిరసర ఽాంది.
A) ఫోర మిన్

]

D) న఼మలాిండ్ై

8. క్రాంది వతులో నఽమలాాండ్ు ఆవరర న పటిట కలో క గడిలో తృ ాందఽపమిచిన మెాండు మూలకల జత
i) కోఫాయట & తుకయ

[

D) i & iv
D) కహయౌిమిం

10..బాండయౌవ్ ఆవరర న పటిట క లో ముఖ్ామాంశలు
i)గల
ర పలక భమిము ఉగల
ర పలక ii)తయౌమతు భలలకహలన఼ ఉఴచించడిం
iii)యభాణు దరఴమమహయతు షమిచమ
ే డిం iv)అషింగత ఱరణ
ర ులక
A) i& ii
B) ii & iii
11. ఆధ్ఽతుక ఆవరర న పటిట క రూపకరర
A) బిండయౌవ్

C) iii & iv

B) మోళెు

D) i , ii, iii & iv

C) డ్యఫయతుర్

D) న఼మలాిండ్ై

12.. నవీన ఆవరర న పటిట క -------- ఆధారాంగ తుమిభాంచబడినది
i) యభాణు షింఖమ
A) i & iv

ii) యయహమన ధయభిం
B) ii & iii

[
iii) యభాణు ఫాయిం

C) i & ii

D) i, ii & iv

13..జతపరుచఽము
i) ఴేలోజన్ై

P) 1 (IA)

A) i-P, ii-R, iii-Q, iv-S,

ii) క్షాయ లోయౘలక

Q) 2 (IIA)

B) i-S, ii-P, iii-Q, iv- R

iii) క్షాయ భాతిత క లోయౘలక R) 16 (VIA)

C) i-R, ii-p, iii-q, iv-S,

iv) చలకుజన్ై

D) i-Q, 2-S, ii-R, iv-P,

S) 17 (VIIA)

14. క్రాంది వతులో S- బాోక్ మూలకాం
A) యో డ్ిమిం

B) కహర్

C) కోుమిన్

B) ఆకిైజన్

C) తృహషయస్

C) 3ఴ మిమడ్ & 13 ఴ గల
ర ప్

D) 2 ఴ మిమడ్ & 2 ఴ గల
ర ప్

]

[

]

[

]

[

]

D) జింక్

16. క మూలకాం యొకక పరమాణు సాంఖ్మ 2౦ అభన ఆవరర న పటిట క లో అ మూలకసానాం
A) 4ఴ మమ
ి డ్ & 2 ఴ గల
ర ప్ B) 1ఴ మిమడ్ & 2 ఴ గల
ర ప్

[

D) ఫో మహన్

15. క్రాంది వతులో dd- బాోక్ మూలకాం
A)అలూమమితుమిం

iv) ఎలకహటాన్ యనయమషిం

17. క్రాంది వతులో 3 వ మియడ్ మమియు 15వ గూ
ర ప్ లో ఉాండే మూలకాం
A) బగీనలమిం

B) ళయౌకహన్

C) తృహషయస్

B) p – ఫాుక్

C) d – ఫాుక్
B) ఫ్ోు మిన్ & కోుమిన్

[

]

[

]

D) f – ఫాుక్

19. క్రాంది వతులో క గూ
ర పునకు ఙెాందిన మూలకలు జత
A) బగీనలమిం & అలూమమితుమిం

]

D) ఆకిైజన్

18.. క మూలకాం యొకక పరమాణు సాంఖ్మ ౩1 అభన అ మూలకాం ఏ బాోక్ నకు ఙెాందినది
A) S – ఫాుక్

[

C) కహర్ & జింక్

D) ఴైడ్ర జన్ & ఴీయౌమిం

20. క మూలకాం 2 వ ఼మియడ్ & 2 వ గూ
ర ప్ లో ఉాంది .అభన అ మూలకాం యొకక వేలతూు

[

]

A) 0
B) 1
C) 2
C) 3
D) 4
21. ఆవరర న పటిట కలో పరమాణు సాంఖ్మలు 8, 16, 34, 52, 84 కయౌగిన మూలకలు ఙెాందిన గూ
ర పు ేరు

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

A) క్షాయ లోయౘలక

B) చలకుజన్ై

C) ఴేలోజన్ై

D) క్షాయభాతిత క లోయౘలక

22. జతపరుచఽము
i) క్షాయ లోయౘలక

P)

O

A) i-P, ii-R, iii-Q, iv-S,

ii) క్షాయ భాతిత క లోయౘలక

Q)

Na

B) i-S, ii-P, iii-Q, iv-R,

iii) ఴేలోజన్ై

R)

Cl

C) i-R, ii-p, iii-Q, iv-S,

iv) చలకుజన్ై

S)

Mg

D) i-Q, 2-S, ii-R, iv-P,

23. క్ాంర ది వతులో అతమధిక పరమాణు వమసరధ ాం కయౌగిన మూలకాం
A) యో డ్ిమిం

B) బగీనలమిం

C) కహయౌి మిం

D) ఆమహాన్

24. ఫావాం (A): గల
ర పలలో ెై న఼ిండ్ి కిరిందకక తృో భనకొలది ఆమతూకయణ వకిత తగుాన఼
కరణాం(R) : గల
ై ఼ిండ్ి కిరిందకక తృో భనకొలది కక్షమ షింఖమ ెయగడబే
ర పలలో ెన
A) ఫాఴిం(A) షమైనది , కహయణిం(R) షమన
ై ది భమిము A కక R షమన
ై కహయణిం
B) ఫాఴిం(A) షమైనది , కహయణిం(R) షమన
ై ది భమిము A కక R షమన
ై కహయణిం కహద఼
C) ఫాఴిం షమైనది , కహయణిం షమన
ై ది ,
D) ఫాఴిం షమన
ై ది కహద఼ , కహయణిం షమన
ై ది కహద఼
25. ఆయతూకరణ శక్ర కు పరమాణాలు
A) KJmol-I
B) KJmol
C) Kcal mol
26. క్రాంది వతులో అతమధిక ణణవిదఽమదాతభక కయౌగిన మూలకాం
A) కోుమిన్

B) ఴైడ్ర జన్

C) ఆకిైజన్

D) joul/ mol
D) తృోు మిన్

27. బరమీయౌయాం మమియు బో మన్ మూలకలు క కక్షమ లో ఉననపటికీ బరమీయౌయాం కాంటే బో మన్ కు ఆయతూకరణ శక్ర తకుకవకు గల
కరణాం
A) కేిందరక ఆరేవిం B) ళరీతుింగ్ పయౌతిం C) ఆమిఫట్ాయ చొచ఼ికక తృో భే యహభయద ాిం D) ళయబైన ఎలకహటాన్ యనయమషిం [
28. P: మిమడు లో ఎడభ న఼ిండ్ి కకడ్ికి తృో భే కొలదీ ధన యద఼మదయతభకత షొఫాఴిం కరభింగహ ెయుగుత ింది

[

Q: గల
ర పలలో ెై న఼ిండ్ి కిరిందకక తృో భే కొలదీ ధన యద఼మదయతభకత షొఫాఴిం కరభింగహ తగుాత ింది
A) P షమన
ై ది , Q షమన
ై ది కహద఼ B) P షమన
ై ది , Q షమన
ై ది
C) P షమైనది కహద఼, Q షమన
ై ది D) P షమైనది కహద఼, Q షమన
ై ది కహద఼
29. ఆవరర న పటిట కలో క్షార మితిర క లోహాలు ఏ గూ
ర పునకు ఙెాందఽతాభ
A) 3

B) 13

C) 4

D) 2

[

]

]
]

30. 4వ ఼మయ
ి డ్ & 2వ గూ
ి డ్ & 3 వ గూ
ర పు ఙెాందిన మూలక పరమాణు సాంఖ్మ 20 అభన అదే ఼మయ
ర పునకు ఙెాందిన మూలకాం
A) కహయౌిమిం

B) తృొ ట్ాలమిం

C) యహుిండ్ిమిం D) కోరమిమిం

[

]

8. రసయన బాందాం
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------౦1. జతపరుచఽము ;
[
]
అణువు

బాంధ్ కలణాం

i. అమోభతుమా

a) 109028I

A) i-d, ii-a, iii-c, iv-e, v-b

ii. ఫెమయౌ
ీ మిం కోుమడ్
ై

b) 1800

B) i-e, ii-a, iii-c, iv-b, v-d

iii. తూయు

c) 107048I

C) i-d, ii-a, iii-b, iv-e, v-c

iv. ఫో మహన్ ట్్ై ఫ్ోు మైడ్

d) 104031I

D) i-c, ii-b, iii-d, iv-e, v-a

v. మీథేన్

e) 1200

E) i-a, ii-b, iii-c, iv-e, v-d

02. జడరహముఴపల యహధయయణ ఎలకహటాన్ యనయమషిం
A) ns2 np6
B) ns2 np5
C) ns1
03. రేలతూై ఎలకహటాన్ ళదయింతిం న఼ రతితృహదిించిన ఱహషత ర
ే త
ై త
A) లెైనస్ తృౌయౌింగ్

B) కోళకయ & లూభాస్

[

]

[

]

[

]

[

]

D) ns2

C) తృహరయ & ళకడ్జ య
ి క్

D) తూయై ఫో ర్

04. P: జడరహముఴపలక ఫాసమ కక్షమలో అశట క యనయమయహతున కయౌగి ఉింట్ాభ
Q: యయహమనకింగహ చమహమయలత గల భలలకహలక ఫాసమ కక్షమలో అశట క యనయమయహతున కయౌగి ఉిండఴప .
A) P షతమిం , Q అషతమిం B) P అషతమిం , Q షతమిం

C) P షతమిం , Q షతమిం

D) P అషతమిం , Q అషతమిం

05. అమాతుక ఫిందయతుకి షింబిందిించి కిరింది రహతులో షమన
ై ది
i) ఎలకహటాన్ లక ఫదియ్ జయుగుత ింది

ii) ళథయ యద఼మదయకయి ణ ఫలాల ఴలన ఫింధిం ఏయడున఼

iii) లోయౘలక భమిము అలోయౘల భధమ ఫింధిం ఏయడుత ింది iv) అనమాన్ , కహట్మాన్ ల భధమ ఫింధిం ఏయడుత ింది
A) ii& iii
B) i, ii, & iv
06. కిరింది రహతులో అమాతుక ఫిందిం గల అణుఴపలక

C) i, ii, iii & iv

i) NaCl
ii) HCl
iii) MgCl2
A) ii & iv
B) i & iii
C) iii & iv
07. యో డ్ిమిం కోుమడ్
ై షట్ికింలో Na+ షభనొమ ష౦ఖమ
A) 1
B) 3
C) 6
08. మిండు భలలకహల భధమ అమాతుక ఫింధిం ఏయడ్యలింట్ట

D) i & iv
[

]

[

]

[

]

iv) H2O
D) i only
D) 4

i) ఎలకహటాన్ లన఼ కోలోరహయౌ లేదయ గరఴచించయయౌ

ii) ఎలకహటాన్ లక ించ఼కోరహయౌ

iii) భలలకహల భధమ ఋణయద఼మదయతభక యలకఴ 1.9 లేదయ అింతకింట్ట ఎకకుఴ ఉిండ్యయౌ . iv) భలలకహలక లోసలెై ఉిండ్యయౌ
A) i&iii
09. P: ఏక ఫింధిం

B) ii & iv
i) ఆకిైజన్

Q: దిొఫింధిం

ii) నట్
ై రరజన్

R: తిరఫింధిం

iii) ఴైడ్ర జన్

C) i & iv

A) P-i, Q-ii, R-iii
B) P-iii, Q-i, R-ii
10. కిరింది రహతులో షభయోజతూమ దయయద ిం
i)అమోభతుమా
A) i & ii

ii)తూయు
B) ii & iv

C) P-ii, Q-i, R-iii

iii) ఫెమయౌ
ీ మిం కోుమడ్
ై
C) iii & iv

D) i, ii & iv

iv) మిథేన్
D) i, ii, iii & iv

[

]

[

]

D) P-iii, Q-ii, R-i

11. ఫాఴిం(A) :షభయోజతూమ దయమహదలక తకకుఴ దరయబఴన యహథనయతున కయౌగి ఉింట్ాభ

[

]

కహయణిం(R) : షభయోజతూమ దయమహదలక ఫలబైన ఫిందయలన఼ కయౌగి ఉింట్ాభ .
D) ఫాఴిం షమన
ై ది , కహయణిం షమన
ై ది భమిము A కక R షమన
ై కహయణిం
E) ఫాఴిం షమన
ై ది , కహయణిం షమన
ై ది భమిము A కక R షమన
ై కహయణిం కహద఼
F) ఫాఴిం షమన
ై ది , కహయణిం షమన
ై ది కహద఼

D) ఫాఴిం షమన
ై ది కహద఼ , కహయణిం షమన
ై ది కహద఼

12.
కు ట్ిం ఏ అణుఴప ఆకాతితు షఽచిష఼తింది .
A)అమోభతుమా

B) తూయు

C) ఫెమీయౌమిం కోుమైడ్

[
D) మిథేన్

13. రేలతూై ఎలకహటాన్ ళదద యింతిం లోతు లోిం కహతుది
i) ఫింధ వకిత లన఼ యఴమిించలేకతృో భింది

ii) ఫింధ కోణయలన఼ ఏయడడిం యఴమిించలేకతృో భింది

iii) అణుఴప ఆకాతితు యఴమిించలేకతృో భింది

iv) ఫసు ఫింధయలన఼ ఏయయచడిం యఴమిించలేకతృో భింది

A) i & ii

B) iv

C) iii

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

D) i, ii, iii

14. కిరింది రహతులో VSEPR ళదద యింతిం లోతు భుఖామింఱహలక
i) రేలతూై ఎలకహటాన్ లక భమిము ింట్మి ఎలకహటాన్ జింట్లక యహధమబైనింతఴయకక దఽయింగహ ఉింట్ాభ .
ii) ఫింధ ఎలకహటాన్ జింట్ కింట్ట ింట్మి ఎలకహటాన్ జింట్ ఎకకుఴ ఖాయన఼ ఆకరమిష఼తింది
iii) భధమ యభాణు కేిందరిం చ఼ట్ట
ట మిండు ఎలకహటాన్ లక ఉింట్ట ఆ అణుఴప మేఖీమ ఆకాతిలో ఉింట్ాభ .
iv) భధమ యభాణు కేిందరిం చ఼ట్ట
ట నయలకగు ఎలకహటాన్ లక ఉింట్ట ఆ అణుఴప చత యుభఖిమ ఆకాతిలో ఉింట్ాభ .
A) i & ii
B) i, ii & iv
C) I, ii, & iii
D) i, ii, iii & iv
15. యభాణు ఆమిఫట్ాయ షింకమికయణిం అనే ఫాఴనన఼ రతితృహదిించిన ఱహషత ర
ే త
ై త
A) ళడజయక్

B) తృౌయౌింగ్

C) లూభాస్

D) కోళకయ

16. నట్
ై రరజన్ అణుఴపలో ెై () ఫింధయల షింఖమ
A) 1
B) 2
C) 3
17.ఫాఴిం(A) : ెై () ఫింధయలక ఫలఴీనింగహ ఉింట్ాభ

D) 4

కహయణిం( R) : ‘ P’ ఆమిఫట్ాయ లక తృహయ్వ అతితృహతిం చింద఼తయభ .
A) ఫాఴిం షమన
ై ది , కహయణిం షమైనది భమిము A కక R షమన
ై కహయణిం
B) ఫాఴిం షమన
ై ది , కహయణిం షమన
ై ది భమిము A కక R షమన
ై కహయణిం కహద఼
C) ఫాఴిం షమన
ై ది , కహయణిం షమన
ై ది కహద఼

D) ఫాఴిం షమన
ై ది కహద఼ , కహయణిం షమన
ై ది కహద఼

18. అమోభతుమా అణుఴప ఆకాతి
A) యమిడ్యయ

B) మేఖీమిం

C) చత యభఖిమిం

D) కోణీమ౦

19. కిరింది రహతులో S-P అతితృహతిం చిందే అణుఴప
A) Cl2
B) H2
C) O2
20. కిరింది రహతులో SP3 షింకమికయణిం చిందే అణుఴప
i) BeCl2
A) i & ii

ii) H2O
B) iv

iii) BF3
C) ii & iv

D) HCl
iv) NH3
D) iii

9. విదఽమత్ పరవహాం
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. జతయుచ఼భు
[
]
i) ఒయట మీట్ర్

p. ఴలమింలో యద఼మత్ రరహయౘలన఼ తగిాించడ్యతుకి భమిము ెించడ్యతుకి

ii) అమిభట్యు

q. అధిక యద఼మత్ న఼ తుమోదిించడ్యతుకి

iii) గహలాొనయ మీట్ర్

r. అల యద఼మత్ రరహయౘలన఼ కన఼గొనడ్యతుకి

iv) పూమజ్

s. యద఼మత్ రరహయౘతున కన఼గొనడ్యతుకి

v) మియోయహటర్ట

t. తృో ట్టతుిమయ ఫేదిం కన఼గోనడ్యతుకి

A) i-t, ii-r, iii-s, iv-q, v-p
C) i-t, ii-p, iii-r, iv-q, v-r
2. కిరింది రహతులో షమన
ై ది

B) i-p, ii-s, iii-r, iv-q, v-t
D) i-t, ii-s, iii-r, iv-q, v-p
[

i) ఴలమింలో ఎలు పడఽ యట మీట్ర్ న఼ షభాింతయ౦గహ కలతృహయౌ

]

ii) అమిభట్యు ఎలు పడఽ ఱరరణల
ి ో కలతృహయౌ

iii) రహసక తీగన఼ ఫాట్మికక కయౌతే తృో ట్టతుిమయ ఫేదిం ఏయడుత ింది
iv) యద఼మత్ చయలక ఫలిం ఎలు పడఽ తృో ట్టతుిమయ ఫేదిం కింట్ట ఎకకుఴ
A) I &ii
B) ii & iii
3. కిరింది రహతులో పూమజ్ షింకేతిం
A)

C) I, ii,& iii

B)

D) I, ii iii & iv

C)

B) అింమర్

]

[

]

[

]

D)

4. తుమోదయతుకి రభాణయలక
A) ఒయట

[

C) ఒమ్

D) ఒమ్ - మీట్ర్

5. ఒమ్ తుమభిం తుయూించే రయోగింలో తూఴప మియౕలన చేళక అింఱహలక ఴయుష కరభింలో
i) భుింద఼గహ ఫామట్మీ , అమీభట్ర్ తుమొదయతూన ఴలమింలో కలతృహయౌ .
ii) ఒయట మీట్ర్ , అమీభట్ర్ మీడ్ిింగ్ నమోద఼ చేమాయౌ .

iii) రహసకిం మిండు తీగల భధమ తృో ట్తుి మయ ఫేదిం దయతులో రఴఴచించే యద఼మత్ రరహయౘతుకి అన఼లోభాన఼తృహతిం లో ఉింట్లింది.
iv) ఴలమింలో క ఫామట్మీకి ఫద఼లకగహ మిండు ఫామట్మీలన఼ వరణిలో కయౌతితు
A) I , ii, iv & iii
B) ii, iii, I, iv
6. అఒమీమ రహసకహలక కక ఉదయసయణ
i) అలోయౘలక

ii) లోయౘలక

C) iv, I, ii, iii
iii) అయద లోయౘలక

D) I, ii, iii & iv

ii) రహసకిం తృొ డఴప

iii) రహసకిం భధమచిద రఱ
ై హలమిం

A)
I , ii, iv & iii
B) ii, iii, I, iv
8. యయశట తుమోద౦ కన఼గొన఼ట్కక షఽతరిం
A) R = l/A
B) R = ρl/A
C) R = ρA/l
9. ఫాఴిం(A) : ఇిండు లో తుమోదయలన఼ షభాింతయింగహ కలకపతయయు

]

[

]

iv) LED

A) I & ii
B) ii & iii
C) iii & iv
D) I & iv
7. దయయద తుమోదయతున రఫాయతిం చేళక అింఱహలక
i) ఉయౖోణ గరత

[

iv ) తుమోద షొఫాఴిం

C) iv, I, ii, iii

D) I, ii, iii & iv
[

]

D) R= l/A
[

]

కహయణిం( A) : ఴలమింలో క తుమోదయతున తొలగిళకత ఴలమిం అషింూయణ భఴొద఼ .
A) ఫాఴిం(A) షమన
ై ది , కహయణిం(R) షమన
ై ది భమిము A కక R షమైన కహయణిం

C) ఫాఴిం షమైనది , కహయణిం షమైనది ,

B) ఫాఴిం(A) షమైనది , కహయణిం(R) షమన
ై ది భమిము A కక R షమైన కహయణిం కహద఼ D) A & R లక మిండు షమన
ై య కహఴప

10. రకు ట్ిం న఼ిండ్ి X యలకఴన఼ కన఼గొన఼భు .
A) 4 A

B) 5A

C) 6A

B) 5 Ω

]

[

]

[

]

D) 0A

11. కిరింది ట్ిం న఼ిండ్ి పయౌత తుమోధిం యలకఴ ఎింత ?
A) 18 Ω

[

C) 16 Ω

D) 6 Ω

12. కిరింది రహతులో వకిత తుతమతొ తుమభాతుకి అన఼గుణింగహ ఉిండ్ేది
A) జింక్షన్ తుమభిం

B) లూప్ తుమభిం C) తుమోదయల షభాింతయ షింధయనిం D) తుమోదయల ఱరణ
ర ి షింధయనిం

13. 1 KWH = ----------------A) 3.6 x 106 J
B) 36 x 106 J
14. కిరింది రహతులో షమన
ై ది

5

C) 3.6 x 10 J

[

]

[

]

3

D) 3.6 x 10 J

i) యయశట తుమోద౦ ఉయౖోణ గరత , దయయద షొఫాఴిం ెైన అధయయడున఼
ii ) యయశట తుమోద౦ దయయద జామమితీమ తుమహభణిం ెన
ై ఆధయయడద఼
iii ) తుమోధిం దయయద జామమితీమ తుమహభణిం ెైన ఆధయయడున఼ iv ) యయశట తుమోద౦ దయయద రహసకతయొతున తలకపత ింది
A)
I , ii, iv & iii
B) ii, iii, I, iv
C) iv, I, ii, iii
15. 50 Ω తుమోధిం గల ఎకమితి తుమోదయతున 5 షభాన ఫాగహలకగహ యఫజళకత పయౌత తుమోధిం
A) 2Ω
B) 12Ω
C) 250 Ω
D) 6250 Ω
16. రహసక తృొ డఴపన఼ మట్ిటింప చేళకత తుమోధిం యలకఴ
A) నయలకగిింతలగున఼

B) మట్ిటింగున఼

C) షగభగున఼

B) 20V

C) 240V

B) యద఼మత్ రరహసిం C) ఉయౖోణ గరత

[

]

[

]

[

]

[

]

D) 1000V

18. ఒమ్ తుమభాతున తుయూించే రయోగింలో ళథయ౦గహ ఉిండ్యయౌైన మహయ
A) తుమోధిం

]

D) భాయద఼

17. ఇిండు లో మీ ఇింట్ికి చేమే మిండు తీగల భధమ తృొ ట్్తుియ ఫేదిం
A) 440 v

D) I, ii, iii & iv
[

D) తృొ ట్్తుియ ఫేదిం

19. వమీయింలోకి 0.010 అింమర్ యద఼మత్ రరహసిం ఉింట్ట

A) యద఼మత్ రఫారహతున గుమితించగలిం B) నొ తు కలకగచేషత ఼ింది C) కిండమహలక షింకోచియహతభ D) ష఼రుస కోలోతయయు
20. కిమహిఫ్ జింక్షన్ తుమభిం దీతుకి రతియూిం
A) ఆరేవ తుతమతొిం

B) వకిత తుతమతొిం

[
C) దరఴమ తుతమతొిం

D) దరఴమ రేగ తుతమతొిం

]

10. విదఽమదయసకాంతతుాం
1. ఆభర్ సట డ్ పరయోగాంలో పమిశిలనలు

[

]

i) యద఼మత్ రరహసిం గల తీగ అమయహుింత xrtraanni క్షేతయరతున ఏయయుచ఼న఼ . ii) దిండమయహుింతిం న఼ిండ్ి దఽమహతున ఫట్ిట క్షేతర
ఫలిం భాయున఼.
iii) ఫామట్మీ ద఼రరహలన఼ భామిినపడు దికూిచి లో అఴయత న దివ భామిింది. iv) అమయహుింత క్షేతర ఫలిం దివ ెై ఆదయయడలేద఼ .
A) I & ii

B ) I, ii, & iiii

D) iv భాతరబే

C) iii & iv

2. అయసకాంత బల మఖ్ల విషయాంలో సమెన
ై ది కతుది
i) అమయహుింత ఫలమేఖలక ఉయౘమేఖలక

[

]

ii) అమయహుింత ఫలమేఖలక ఉతత య దాఴిం న఼ిండ్ి ముదలభ దక్షిణ దాఴిం ఴదద

అింతభగున఼.
iii) అమయహుింత ఫలమేఖలక యఴాత మేఖలక iV) అమయహుింత ఫలమేఖల షింఖమ ెమిగత
ి ే క్షేతర ఫలిం తగుాన఼.
A)
I & ii
B) ii & iiii
C) iii & iv
D) I & iv
3. P : సమిలాకరాంగ చఽటట బడి ఉనన తృ డవన
ై తీగనే సో యౌనాభడ్ అాంటారు.

[

]

Q : సో యౌనాభడ్ వలన ఏరడిన బలమఖ్లు సాంవితాలు.
A) P , Q మిండఽ షతమిం B) P , Q మిండఽ అషతమిం

C) P, షతమిం ,Q, అషతమిం

D) P, అషతమిం ,Q, షతమిం

4. అయసకాంత అతేవహాతుక్ S.I పరమాణాం
A) రఫర్

B) రఫర్ / మీ

C) ట్్యు హ

D)

రఫర్ / మీ

[

]

[

]
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5. అయసకాంత అతేవహ సాందరతకు సాతరాం

A) B = cos
B) B = A/. cos C) B = /A cos
D) B =  /A
6. సరళ్ మఖ్లా ఉనన విదఽమత్ పరవహాం గల తీగలో ఏరడే అయసకాంత క్షెతరాంలో ఏరడిన బలమఖ్లు ఏ ఆకరాంలో ఉాంటాభ.
]
A) షయళ మేఖ

B) దీయఘ ఴాతత ిం

C) వింఖ఼ఴప

[

D) ఴాతత ిం

7. పరకక పటాం దేతుతు సాచిసఽరాంది

[

]

8. అయసకాంత క్షెతరాం B దిశకు ఆవేశ వేగాం v దిశ మధ్మ కలణాం  అభతే ఆవేశాం ై పతుఙేసే బలాతుక్ సాతరాం.

[

]

A) F = qvB
B) F = qvb Sin
C) F = iLB
9. విదఽమత్ మోటార్ కు సాంబాంధిాంచి క్రాంది వతులో తుజాం

[

]

A) యో యౌనయభడ్ ఴలన ఏయడ్ే అమయహుింత క్షతరిం
B) ఴలమాకహయ తీగ చ఼ట్ట ఴలన ఏయడ్ే అమయహుింతిం
C) చలనింలో ఉనన ఆరేవిం ఴలన ఏయడ్ే అమయహుింత కక్షతరిం
D) షయళ మేఖలా ఉనన యద఼మత్ ఴలన ఏయడ్ే అమయహుింత క్షతరిం

i i ) మాింతిరక వకితతు యద఼మత్ వకితగహ భాయుిన఼

D) F = qvBCos

ii) యద఼మత్ వకితతు మాింతిరక వకితగహ భాయుిన఼

iii) తీగ చ఼ట్ట ఫరభణ దివ ఎలు పడఽ కే దివలో ఉింట్లింది.

Iv ) తీగ చ఼ట్ట ఫరభణ దివ ఎలు పడఽ కే దివలో ఉిండద఼.

A. I & iv
B) ii & iii
C) I & iv D) ii & iv
10. విదఽమత్ పరవహసఽరనన తీగ చఽటట నఽ ఏకమీతి అయసకాంత క్షెతరాం లో ఉాంచితే

[

]

[

]

A) తీగ చ఼ట్ట భుింద఼కక, రన఼కకక కద఼లకత ింది. B) తీగ చ఼ట్ట లో ఎట్లఴింట్ి భాయు ఉిండద఼.
C) తీగ చ఼ట్ట ఫరభణిం చింద఼త ింది

D) తీగ చ఼ట్ట ఫరభణిం చిందద఼

11. అయసకాంత క్షెతర దిశకు సమాాంతరాంగ కదిలఫ ఆవేశాం ై పతుఙేసే అయసకాంత బలాం
A) యనమిం

B ) F = qvB

C) F = qvBSin

D)

F = qvBcos

12. ేరమిత విదఽమత్ పరవహ దిశనఽ తెయౌేది

[

A) లెింజ్ తుమభిం D) కిమహిఫ్ జింక్షన్ తుమభిం

C) లూప్ తుమభభు

D)

]

ఏదికహద఼

13. 0.8 T అయసకాంత అతేవహ సాందరత కయౌగిన క్షెతరకు లాంబాంగ 10 మీ/స వేగాంతో కదఽలుత నన వహక చివరలు మధ్మ 8v
విదఽమత్ ఙాలక బలాం ేరమాంచబడితే తీగ తృ డవు
A) l = 1మీ

B) l =0.1 మీ

C) l = 2 మీ

B) ఎ ట్ి మ్ కహయు్

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

C) ఇిండక్షన్ యౌటవ్ D) రైర్ లెస్ ళెట్

15. జతపరుచఽము
1. లెింజ్ తుమభిం

a. వకిత తుతమతొిం

2. తౄహయడ్ే యద఼మదయహుింత కరయణ తుమభిం

b. మోట్ార్

3.ఫ్ెు మిింగ్ ఎడభ చేతి తుఫిందన

c. యద఼మదమయహుింతిం

4.యో యౌనయభడ్

d. యద఼మత్ జనమేట్ర్

A. 1-a, 2-b, 3- d, 4- c
B) 1-a, 2-b, 3- c, 4- d C) 1-b, 2-a, 3- d, 4- c
16. క్రాంది వతులో తౄరడే విదఽమదయసకాంతాం తుయమాతున ఙెే సాతరాం
A)  = d/ dt
B)  = -N d/ dt
C)  = N d/ dt
17. అయసకాంత అతేవహాంలో మారు దేతుక్ కరణమగునఽ

18.

]

D) 0.2 మీ

14. క్రాంది వతులో తౄరడే విదఽమదయసకాంత ేరరణ తుయమాం యొకక అనఽవరర నాం కతుది.
A) బట్య డ్ిట్్కటర్

[

D)

D)

1-c, 2-b, 3- d, 4- a

 = - d/ dt

A. తీగ చ఼ట్ట లో తుమోధిం ఏయడడ్యతుకి

B) తీగ చ఼ట్ట లో కరమత
ి యద఼మత్ రరహసిం ఏయడడ్యతుకి

C. తీగ చ఼ట్ట లో చలనిం మహఴడ్యతుకి

D) తీగ చ఼ట్ట లో అమయహుింత క్షతరిం ఏయడడ్యతుకి

AC డెైనమో కు DC డెన
ై మో కు పరధాన తేడా

i) AC డ్ైనమో లో తుమిధశట కహల ఴమఴధిలో యద఼మత్ రరహస దివ భాయుత ింది., DC దన
ై మోలో యద఼మత్ రరహస దివ భాయద఼ .
ii) AC డ్ైనమో లో యద఼మత్ రరహస దివ భాయుద఼ . , DC దన
ై మోలో యద఼మత్ రరహస తుయింతయిం భాయద఼.
iii) AC డ్ైనమో ఏఖభుఖ యద఼మత్ న఼ ఉతతిత చేషత ఼ింది, DC డ్న
ై మో ఏకహింతయ యద఼మత్ న఼ ఉతతిత చేషత ఼ింది .
iv) AC డ్న
ై మో ఏకహింతయ యద఼మత్ న఼ ఉతతిత చేషత ఼ింది, DC డ్న
ై మో ఏఖభుఖ యద఼మత్ న఼ ఉతతిత చేషత ఼ింది
19.

A)
I & ii
B) I & iv
C) ii & iv
దాందయసకాంతాతున టి. వి దగరగ తెచిునపుడు

D) I, iii , iv
[

]

[

]

A) చితరిం ఆకహయిం భాయద఼ B) ట్ి.య యౖహక్ కొడుత ింది C) ట్ి.య ఆగితృో త ింది D) చితరిం ఆకహయిం భాయుత ింది
20. యాాంతిరక శక్రతు విదఽమత్ శక్ర గ మాముది
A) మోట్ార్

B)

ఫామట్మీ

C) జనమేట్ర్

D) ళొచ్

11. లోహ సాంగరహణ శసర రాం
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. క్రాంది వతులో పరకితిలో సేుఙాు సాతిలో లతేాంఙే మూలకాం
[
]
i. జింక్

ii. ఫింగహయిం

iii. బగీనలమిం

A.
i, iii
B.
ii , iv
2. క్రాంది వతులో అలయమమితుయాం ధాత వు ఏది
A. Al2O3.2H2O
B. MgCO3
3. P : అతున దాత వులు ఖ్తుజాలు ,
A. P; షతమిం Q; అషతమిం

B.

C.

iv. రిండ్ి

iii , iv

D.

i , iv

C. AgCl
D. Al(OH)3
Q : అతున ఖ్తుజాలు దాత వులు
P; అషతమిం Q; అషతమిం

C.

P; అషతమిం Q; షతమిం

[

]

[

]

D. P; షతమిం Q; షతమిం

4. సలెైపడ్ దాత వులనఽ సాందీరకమిాంచడాతుక్ అనఽవైన పధ్ధ తి
A. ు ఴన రకరమ
ి

B.

చేతితో ఎమిరమ
ే ుట్

బళభకయణిం

C.

1. ఴేభట్్ట్
ై

a. CaSO4.2H2O

A. 1-e, 2-d,3-c,4-b,5-a

2. ఫాక్షట్
ై

b. KCl.MgCl2.6H2O

B. 1-e, 2-d,3-c,4-a,5-b

3. జింకైట్

c. ZnS

C. 1-a, 2-c,3-d,4-b,5-e

4. కహయనలెైట్

d. Al2O3.2H2O

D. 1-b, 2-a,3-c,4-d,5-e

5. జైిం

e. Fe2O3

6. లోహ సాంగరహణ విధానాం దేతుై ఆధారపడి ఉాంట ాంది..

[

]

[

]

[

]

[

]

C. లోస ఫాయిం d D. ఏదికహద఼

7. ధ్మెైభట్ చరమలో
i. అధిక ఉశణ ిం యడుదల అఴపత ింది

]

D. అమయహుింత ధ్ధ తి

5. జతపరుచఽము

A. లోస యభాణు షింఖమ B. లోస చమహమయలత

[

ii. ఏయడ్ిన లోయౘలక దరఴ ళథతిలో ఉింట్ాభ

iii. మింతర మికమహలక అతికిించడ్యతుకి ఉయోగియత హయు iv. యయహమన యహథనబరింవిం జయుగుత ింది
A.
i, iii
B.
I, ii , iv
C.
iii , iv
8. ఫావాం (A) : తృ టాషయాం లోహాం పరకితిలో సేుఙాు సాతిలో లతేాంచదఽ.

D.

i ,ii, iii, iv

కరణాం(R) : తృ టాషయాం అధిక చమమ శిలత గల లోహాం
A; షతమిం R; అషతమిం

A.

A; అషతమిం R; షతమిం

B.

A,R లక షతమిం భమిము A కక R షమైన కహయణిం

C.

D.

A,R లక షతమిం భమిము A కక R షమన
ై కహయణిం

కహద఼
9. తర పు యొకక రసయన తౄరుభలా

A. Fe2O3

B. Fe3O4

C. Fe2O3 . H2O D . Fe3O4

10. లోహ క్షయాం తువరణ పధ్ధ తి
ెభింట్ై ూమడిం

A.

B. యయహమనయలక ూమడిం

C. గహలొనైజింగ్

A. బయజ నిం

B.

CaCO3

బళభకయణిం

C. ZnO
C. ు ఴన రకిమ

]

[

]

[

]

[

]

[

]

D. ెఴ
ై తూన

11. హేమటైట్ నఽాండి ఇనఽము సాంగరహాంచడాం లో వడే దరవకమి
A. Fe2O3
B.
12. బాోస్టట కొయౌమిలో జమిగ చరమ

[

D. CaO
D. రగలన చయమ

13. క్రాంది వతులో సమెన
ై ది కతుది
i. కొయౌమిలో దయత ఴపన఼ రేడ్చ
ి ేమడ్యతుకి ఉయోగిించే గది యౘర్త
ii. చిమిన ఴమయధ రహముఴపలన఼ తులకఴ చేషత ఼ింది
iii. అగిా గదిలో ఇింధనయతున భిండ్ియత హయు
iv. కొయౌమిలో ఉశణ యయహమన రకరమ
ి లక జయుగుతయభ.
A.

ii

B.

I, ii , iv

C.

iii , iv

D.

i ,ii, iii,

14.అల ఫాష శిల లోహాలు , అధిక ఫాష శిల లోహాలునఽ మయౌనలుగ కయౌగి ఉాంటే అ లోహాలనఽ వుదిద ఙేయడాతుక్ ఏ పధ్ధ తి
వడుతారు
A. ళకొదనిం

B.తృో యౌింగ్

C. గలనిం చేమడిం

D. యద఼మత్ యఱరుశణిం

15. క్రాంది వతులో ఏది అధిక చమమ శిలత గ లోహము కదఽ.
A. Na

B. Zn

C.

Al

D.

Mg

[

]

[

]

16. పరకక పటాం దేతుతు తెలుపుత ాంది
A. అమయహుింత రేమహట్ల దధ తి

[

]

[

]

B. యద఼మత్ యఱరుశణ దధ తి

C. ు ఴన రకరమ
ి
దయొమహ షలెైపడ్ దయత ఴపన఼ యహిందీక
ర మిించడిం
D. తూట్ితో కడగడిం

17. P: ధ్మెైభట్ పరకయ
్ర లో అలయమమితుయాం మమియు ఆక్షెడ్
ై ల మధ్మ చరమ జరుగుత ాంది
Q: పరగలన పరకయ
్ర లో దాత వునఽ దరవకమితో కయౌ ఇాందనాంతో వేడిఙేసర రు.
A. P; షతమిం Q; అషతమిం

P; అషతమిం Q; అషతమిం

B.

ధమైభట్ రకరమ
ి

B.

P; అషతమిం Q; షతమిం

D. P; షతమిం Q; షతమిం

Fe2O3 + 2Al  2Fe + Al2O3 + Q

18. పరకక సమీకరణాం దేతుతు తెలుపుత ాంది
A. ఇన఼భు తర ప ట్లటట్

C.

C. యదమత్ ఱోదనిం

[

]

[

]

[

]

D. బళభకయణిం

19. క్రాంది వతులో ఏది సతమాం
i. బయజ నిం అనేది ఆక్షిజన్ షభక్షింలో జయుగుత ింది.
ii. బళకభకయణిం అనేది ఆక్షిజన్ షభక్షింలో జయుగుత ింది.
iii. బయజనిం అనేది ఆక్షిజన్ అింద఼ఫాట్లలో లేతు షభక్షింలో జయుగుత ింది .
iv. బళకభకయణిం అనేది ఆక్షిజన్ అింద఼ఫాట్లలో లేతు షభక్షింలో జయుగుత ింది
A . i & iv
20. జతపరుచఽము

B. ii & iV

C. iii & iv

D.

I & iii

1. ళకొదనిం

a. అల దరయబఴన యహథనిం గల లోయౘలక యదిధ చేముట్కక

2 . తృో యౌింగ్

b. అమియదద , యదద లోయౘలన఼ అనోడ్, కహతోడ్ లకగహ

3. గలనిం చేమడిం

c. కహర్ న఼ యదిద చేముట్కక

4. యద఼మత్ ఱోదనిం

d.

A. 1- c, 2- a, 3- d, 4- b

జింక్ భమిము తృహదయషిం యదిద చేముట్కక
B. 1- d 2- c, 3- a, 4- b

C. 1- d 2- c, 3- b, 4- a

D. 1- c, 2- d , 3- a, 4- b

12. కరఫన్ – దాతు సబేభళ్నాలు
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. జతపరుచఽము
[
]
i. ఆభుిం

a) COOR

A) i-e, ii-a, iii-c, iv-b, v-d,

ii. కరట్ రన్

b) COOH

B) i-a, ii-d, iii-c, iv-e, v-d,

iii. ఎషట ర్

c) CHO

C) i-e, ii-c, iii-d, iv-b, v-a,

iv. ఆలుయౘయ

d)C=O

D) i-b, ii-d, iii-a, iv-e, v-c,

v. ఆయౌ్ ఴైడ్

e) C-OH

02. క్రాంది వతులో సమెైనది

[

i) ఴజరింలో కహయఫన్ – కహయఫన్ యభాణుఴప;ల భధమ ఏకఫింధిం ఉిండున఼

ii) ఴజరిం ఉతత భ యద఼మత్ రహసకిం

iii)ఴజరింలో కహయఫన్ యభాణుఴపలక SP౩ షింకమికయణిం చింద఼తయభ
iv) ఴజరింలో కహయఫన్ యభాణుఴపలక తిరమితీమ తుమహభణిం లో ఉింట్ాభ
A) i & ii

B) ii & iii

C) I & iii

D) ii & iv

]

03. రమ : షింతాత ఴడ్
ై ర కహయఫన్ లక షింకలన కహమహమలలో తృహలకాింట్ాభ

[

]

లత : అషింతాత ఴద
ై ర కహమహఫయ లక రతిక్షేన చయమలలో తృహలకాింట్ాభ .
యభ చనది షతమిం , లత చనది షతమిం

A)

B) యభ చనది షతమిం , లత చనది అషతమిం

C ) యభ చనది అషతమిం , లత చనది షతమిం

D) యభ చనది అషతమిం , లత చనది అషతమిం

04. కరఫన్ క

[

A) లోసిం

B) అలోసిం

C) అయద లోసిం

]

D) రహము దయయద ిం

05. ఫాఴిం(A) : గహరపెట్
ై న఼ కిందనలకగహ ఉయోగియత హయు.

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

కహయణిం(R) : గహరపెట్
ై తృొ యల భధమ యషయ చయమ ఴలన రహట్ి భధమ ఫలాలక ఫలఴచనింగహ ఉింట్ాభ.
G) ఫాఴిం షమన
ై ది , కహయణిం షమన
ై ది భమిము A కక R షమన
ై కహయణిం
H) ఫాఴిం షమన
ై ది , కహయణిం షమన
ై ది భమిము A కక R షమన
ై కహయణిం కహద఼
I)

ఫాఴిం షమన
ై ది , కహయణిం షమన
ై ది కహద఼

D) ఫాఴిం షమన
ై ది కహద఼ , కహయణిం షమన
ై ది కహద఼

06. న఼నల ఴడ్
ై ర జతుకయణిం లో రహడ్ే ఉతేరీయకిం
A) ఴైడ్ర జన్
07.. CH2=CH2 + H2O

B) జింక్


A) ఎళట్ికహభుిం తమామి

C) తుకయ

D) కహర్

CH3CH2OHఅనే షమీకయణిం దేతుతు షఽచిష఼తింది
B) ఇథైయ ఆలుయౘయ తమామీ C) షతౄో తుపకశ
ే న్ చయమ

D) ఎషట మిపక
 ేశన్ చయమ

౦8. 100 % ఆలుయౘయ న఼ ఏభింట్ాయు
A) డ్ినచ
ే ర్్ ళమిట్

B) మకిటపడ్
 ళమిట్

C) అఫేైలకమట్ ఆలుయౘయ

D) ట్ిింకిర్ అయోడ్ిన్

౦9. రకు ట్ిం దేతుతు షఽచిష఼తింది .
A) పపలు మిన్

B) గహరపన్ C) మిళయౌ D) ఫెింజీన్

10. CH2=CH-CH2-CH-CH3 అనే కహయఫన షబేభళనిం IUPAC కయు
OH
A) ెింట్ -1- ఈnన్ – 4- ఒయ B) ెింట్ -1- ఈnన్ – 4- ఴైడ్యరకరై
C) ెింట్ -4- ఈnన్ – 2- ఒయ D) ెింట్ -4- ఈnన్ – 2- ఴైడ్యరకరై
11. క్ణు పరక్రయ లో
A) ిండ్ి దయమహదలక అభా
ు లకగహ భాయుతయభ

B) ిండ్ి దయమహదలక ఇథయ
ై ఆలుయౘల గహ భాయుతయభ

C) ఇథయ
ై ఆలుయౘయ ిండ్ి దయయధ ింగహ భాయడిం

D) ిండ్ి దయమహదలక తౄహట్ి అభా
ు లకగహ భాయడిం

12. కిరింది రహతులో కహయఫన్ యొకు అషట్ిక యూతృహింతయిం కహతుది
A) పపలు మిన్

B) చయయకోయ

C) కోక్

D) నలు తు భళ

1౩. ఎషట యున఼ అమిుకాత జల యఱరుశణ చేమడిం దయొమహ షఫుఫన఼ తమహయుచేళక చయమ
A) ఎషట మప
ి క
 ేశన్

B) షతౄో తుపకేశన్

C)

ఴైడ్ర జనేశన్

D) కిణొ రకరమ
ి

14. ఆలేున్ ల రతిక్షేన చయమ లక దేతు షభక్ష౦లో జయుగుతయభ
A) గహఢ H2SO4

B) షజల H2SO4

C)

V2O5

D) షఽయమ కహింతి

15. షింతాత ఴడ్
ై ర కహయఫన్ లక దసన చయమలో తృహలకాతు ఇచేి భింట్ యింగు

[

]

[

]

17. షభజాత ఱరరణులలో మిండు ఴయుష షబేభళనయల భధమ ఫేదిం

[

]

A) CH
B) CH2
C) C2H2
D) CH3
18. CH3-CH2-CH2-CH3 భమిము CH3-CH-CH3 అనేయ కహయఫన్ యొకు ఏ అషభాన ధమహభతున షఽచిష఼తనయనభ

[

]

[

]

A) తూలిం

B) ష఼ప

C) ఎయుప

D) ఆయింజ్

16. ఴింట్ తృహతరల ెై భళ ఏయడట్ాతుకి కహయణిం
A) షింూయణ దసనిం

A)

కహట్నేశన్

B)

అషింూయణ దసనిం

I
CH3
B) ఫసుఫిందయలక

C) క్షమకయణిం

C) అణు యహదావమత

D) ఆకిైకయణిం

D) ఏదికహద఼

19. రతుగర్ లో ఎళట్క్
ి ఆభుిం ఱహతిం

A) 50%
B) 5- 8%
C) 10- 20 %
D) 20- 30 %
20. ఎషట మిపక
 శ
ే న్ చయమలో కహమహఫకిైయౌక్ ఆభుిం దేతుతో చయమ తృొ ిందడిం దయొమహ తిమనన
ై రహషన గల దయయద ిం ఏయడుత ింది .[
A)

ఆలుయౘయ

B) ఎషట ర్

C) ఆయౌదఴచడ్

]

D) కరట్ రన్

తయారుఙేసన
 వరు: RAM, SA(P.Sci) & LAXMANA RAO, SA(P.Sci) SRIKAKULAM Dt.

