
PRACTICE TEST – 10 (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES) 
NAME:                    R.No:    Max.marks: 20                             Time:45Mts.  
1. Write the salient features and achievements of the Mendeleef’s periodic table.                                  4m.
2. State Newland’s law of octaves.              2m 
3. What was the basis of ‘triads’ formed by Dobereiner? Give an example.      2m 
4. State two reasons for rejecting the law of octaves.          2m 

5. State any two limitations to Mendeleev’s classification.        2m 
6. Besides Gallium, which other elements have since been discovered to fill the gaps left by Mendeleev in 

his periodic table?                 2m 
7. Write the general formula of the compound formed by the elements of the second column of Mendeleef’s 

periodic table after reacting with oxygen. Write two examples for the compounds so formed.  2m 

8. Write the Mendeleef’s periodic law.                                                                                      2m          
Choose the correct answer. 

9. The Compound formed by  Na  reacts with Oxygen is   a)  NaO  b) Na2O   c) Na3O  d) NaO2         ( )    
10. X and Y are two elements which have similar properties and obey Newland’s law of octaves. No. of elements in 

between them is          a)     5   b)   6  c)   7  d)   8        ( )

11.  Identify the group which is not a Dobereiner triad          ( ) 
        a)  Li, Na, K             b)  Be, Mg, Cr               c)  Ca, Sr, Ba           d)  Cl, Br, I 
12. Eka – aluminium  is     a) Silicon    b) scandium    c) gallium d)  germenium                     ( ) 
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PRACTICE TEST – 10 (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES) 
NAME:                    R.No:    Max.marks: 20                             Time:45Mts.  
1. మ ెండలీఫ్ ఆఴరతన ట్టికలోని ముఖ్యెంశాలను రాయెండి.                                          4m.

2. నయయల్ెండ్స్ అషి్క నియమ్నిి రాయెండి.              2m 

3. డాబర్ నీర్ త్రికములకు ఆధారమేది? డాబర్ నీర్ త్రికములెంట్ే ఏమిట్ట? ఉదాహరణలిముు      2m 

4. అషి్క నియమ్నిి త్రరస్కర ెంచడానికి ర ెండు కారణాలను రాయెండి.          2m 

5. మ ెండలీఫ్  ఆఴరతన ట్టిక యొకక ర ెండు ర మితులను రాయెండి         2m 

6. మ ెండలీఫ్ తన ఆఴరతన ట్టికలో ఴదిలిన ఖ్ళీలలో గాలియెంతో నుాట్ు కనుగొనబడిన మూలకాల ేరలను రాయెండి.  2m 

7. మ ెండలీఫ్ ఆఴరతన ట్టికలో ర ెండఴ ఴరుస్లోని మూలకాలు ఆకి్జన్ తో చరయ జర ి ఏరపరచే స్మేుళన సాధారణ నూారుుల్ను 
రాయెండి. ఆ స్మేుళనాలకు ర ెండు ఉదాహరణ లిముు.              2m 

8. మ ెండలీఫ్ ఆఴరతన నియమ్నిి రాయెండి.              2m          

స్ర య ైన జవాబును ఎనుికొనుము. 
9. Na  ఆకస్జన్ తో చరయ జర ితే ఏరపడే స్మేుళనెం    a)  NaO  b) Na2O   c) Na3O  d) NaO2                 ( )    

10. X మర యు Y అనే మూలకాలు కే ధరాులను కలిగ  ఉెండి, నయయల్ెండ్స్ అషి్క నియమ్నిి నుాట్టస్ుత నాియ. ఐన ఆ ర ెండిెంట్ట  
మధయ ఉెండే మూలకాల స్ెంఖయ       a)     5   b)   6  c)   7  d)   8             ( )

11.  డాబర్ నీర్ తి్రకము కానిది         a)  Li, Na, K             b)  Be, Mg, Cr         c)  Ca, Sr, Ba      d)  Cl, Br, I    ( ) 

12. ఏకా అల్యూమినియం అనగా      a) సిలికాన్     b) సాకెండియెం   c) గాలియెం  d)  జ రేునియెం                          ( ) 
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