
PRACTICE TEST – 11 (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES) 
NAME:                    R.No:    Max.marks: 20                             Time:45Mts.  
1. Write the modern periodic law. Write the salient features of modern periodic table                            4m. 

2. Given below are some elements of the modern periodic table:         4m. 

2He, 4Be, 9Fe,14Si, 19K, 20Ca 

i)        Select the element that has one electron in the outermost shell and write its electronic configuration. 

ii) Select two elements that belong to the same group. Give reason for you answer. 

iii) Select two elements that belong to the same period.  

iv) Select the element that belongs to 18
th

 group. Name the element. 
3. Fill the table.                     2m 

  
  
  
  
  
  
  
  
   
 

4. Two elements X and Y have atomic numbers 12 and 16 respectively. Write the electronic configuration for these 
elements. To which period of the modern periodic table do these two elements belong? What type of bond will 
be formed between them and why?                2m 

5. Using the table answer the following questions.           2m 
 
 
 
 
 

a) Which element is a metal with valency 2 
b) Which clement is a non-metal with valency 3 

c) Write a common name for the family of 
elements C and F 

d) Name the element “B”

6. If an element ‘X’ belongs to 3rd period and 1st group, then               2m 

a) Write the name of the element      b) Write the no. of valence electrons   

c) Is it metal or non metal     d) Write general valence shell electronic configuration of that group  
7. On the basis of electronic configuration, how will you identify the first and the last element of a period? 1m 
8. What is the similarity in the electronic configuration of Mg, Ca and Sr?        1m          
Choose the correct answer. 
9. The period that contains only gaseous elements is     a)  1   b) 2    c) 3   d) 4           ( )    
10. An element has an atomic number of 15 with which of the following elements will it show similar chemical 

properties.     a)     Be (4)    b)  Ne (10)          c) N(7)         d)    O (8)            ( ) 
11. Identify the wrong sequence of the elements in a group         ( ) 

a) Ca, Br, Ba b)  Cu, Au, Ag   c)   N,P, As    d)     Cl, Br, I 

12.  The metals present among the first ten elements in the modern periodic table are     ( ) 
a) H, Li  b) Li, Be   c) Be, O  d) He, Ne   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRACTICE TEST – 11 (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES) 
NAME:                    R.No:    Max.marks: 20                             Time:45Mts.  

1. నవీన ఆవరతన నియమానిి రాసి, నవీన ఆవరతన ట్టిక లోని ముఖాయాంశాలను రాయాండి.       4m. 

2. నవీన ఆవరతన ట్టిక లోని మూలకాలను కొనిిాంట్టని క్రాంద ఇవవడాం జరిగిాంది.          4m. 

2He, 4Be, 9Fe,14Si, 19K, 20Ca 

v) బాహ్య కరపరాంలో కే ఎలకాిా న్ గల మూలకాం ఏది? దాని ఎలకాిా న్ వినాయసానిి రాయాండి.   
vi) కే గూర ుకు చ ాందిన ర ాండు మూలకాలు ఏవి? మీ సమాధానానిక్ కారణానిి రాయాండి.  
vii) కే ీరియడ్ కు చ ాందిన ర ాండు మూలకాలు ఏవి?  
viii) 18 వ గూర ప్ కు చ ాందినా మూలకమేది? దాని ేరు రాయాండి. 

3. ట్టిక ను నిాంాండి. 
    
    
    
    
   
    
    
    
     

4. X మరియు Y అనే మూలకాల అరామాను సాంఖయలు వరుసగా  12 and 16. వాట్ట ఎలకాిా న్ వినాయసానిి రాయాండి. అవి నవీన 
ఆవరతన ట్టికలో ఏ ీరియడ్ కు చ ాందినవి? అవి ఏ బాంధానిి ఏరపరుసాత యి? ఎాందుకు?       2m 

5. క్రాంది ట్టిక ను ఉయోగిాంచి, రశ్ిలకు జవాబులు రాయాండి.           2m 

 
 
 
 
 

e) సాంయోజకత 2 కయౌగిన లోహ్ాం ఏది? 

f) సాంయోజకత 3 కయౌగిన అలోహ్ాం ఏది? 

g) C మరియు F మూలకాలు ఏ కుట్ ాంబానిక్ చ ాందినవి? 

h)  “B” అనే మూలకాం ేరేమిట్ట?
6.  ‘X’ అనే మూలకాం 3 వ ీరియడ్ మరియు 1వ చ ాందినది. ఐన                 2m 

b) మూలకాం ేరేమిట్ట?      b) వేలన్సీ ఎలకాిా నల  సాంఖయ ఎాంత?   

c) అది లోహ్మా? అలోహ్మా?  d) ఆ గూర ప్ యొకక సాధారణ బాహ్య ఎలకాిా న్ వినాయసానిి రాయాండి.   
7. ఎలకాిా న్ వినాయసాం ఆధారాంగా, క ీరియడ్ లోని ముదట్ట, చివరి మూలకాలను ఎలా గురితాంచవచుు?    1m 

8. Mg, Ca మరియు Sr ల ఎలకాిా న్ వినాయసాలలో గల సారూయత ఏమిట్ట?          1m          

సరియి ైన జవాబును ఎనుికొనుము. 
9. కేవలాం వాయువులే గల ీరియడ్      a)  1   b) 2    c) 3   d) 4                ( )    

10. క మూలక రమాణు సాంఖయ 15 ఐన క్రాంది వాట్టలో ఏ మూలకాం, దీని రసాయన ధరాాలను పో యౌ ఉాంట్ ాంది?      ( )                
a)     Be (4)    b)  Ne (10)          c) N(7)         d)    O (8)             

11. క్రాంది వాట్టలో తుపగా వుని గూర ు మూలకాల కరమము            ( ) 

b) Ca, Br, Ba b)  Cu, Au, Ag   c)   N,P, As    d)     Cl, Br, I 

12.  నవీన ఆవరతన ట్టిక లోని ముదట్ట ది మూలకాలలో గల లోహాలు           ( ) 

a) H, Li  b) Li, Be   c) Be, O  d) He, Ne   


