
PRACTICE TEST – 12 (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES) 
NAME:                    R.No:    Max.marks: 20                             Time:45Mts.  
1. What is the energy required to remove one electron from outer most orbit of a neutral gaseous atom called?  

Explain the factors that influence it.                                     4m. 
2. Given below represents a part of the modern periodic table:          4m. 

a) Which element has the smallest atomic size? 
b) Which element has the largest atomic size? 
c) Which element has highest Ionization energy?  
d) Which element has the lowest electro negativity? 

e) Which elements are semimetals (metalloids)? 

f) Which element has the highest electro negativity? 

g) How does electron affinity vary from left to right? 

h) Which elements are used as semi conductors?

3. Explain how the atomic size and metallic character of elements vary as we move:     2m 

a)  down a group and           b) from left to right in a period 
4. Why the second ionization energy of an element is higher than the first?        2m 
5. What is electron affinity? How does it vary in a group and in a period?        2m 
6. How do the valency  vary in a period on going from left to right and on going down a group?    2m 
7. Write the following elements in the increasing order of ionization energy        2m 

a) Mg, Al, Cl  b) N,O,F  c) F, Ne, Na  d)    Ar, K, Ca          
Choose the correct answer. 
8. Most reactive element     a)  Li      b) Na    c) K   d) Rb                 ( )    
9. The atomic numbers of four elements are 1,5,7 and 15 then the name of the element bigger in size is   

a)     Nitrogen     b)  Hydrogen          c)    Phosphorus            d)    boron      ( ) 
10. Example for a Metalloid  a) C  b) Ge  c) Pb  d) Sn       ( ) 
11. Unit for ionization energy is    a) eV  b) kJ/mol  c) J  d) a and b    ( )  
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NAME:                    R.No:    Max.marks: 20                             Time:45Mts.  
1. రాయు స్థి తిలో ఉనన ంటమి తటసి్ రమాణు బాహ్య కరరం నుండి క ఎలక్టారా న్ ను తీస్థరేయడాతుక్టి క్టావలస్థన శక్టిితు ఏమంటారు? దాతుతు 

రఫావితం చేస్ే అంఱాలను వివమించుము.               4m. 
2. నవీన ఆవరిన టటర కలోతు క్ట ంత  ఫాగం క్టిరంద ఇవవబడింది :            4m. 

i)  
j)  
k)  

a) రమాణు స్ ైజు రంగా చినన మూలకం ఏది ? 
b) రమాణు స్ ైజు రంగా  దద  మూలకం ఏది ? 
c) అతయధిక ఆయతూకరణ శక్టిి గల మూలకం ఏది ?  
d) అతి తకకువ ఋణ విదుయదాతమకత గల మూలకబేది ? 

e) అరధ లోహాలను మాయండి.  
f) అతయధిక ఋణ విదుయదాతమకత గల మూలకబేది ? 
g) ఎలక్టారా న్ ఎపథతుటట ఎడమ నుండి కకడిక్టి ఎలా మారును?  
h) అరి రాహ్క్టాలకగా ఉయోగించే మూలక్టాలేవి ?

3. రమాణు స్ ైజు మమియు లోహ్ ధరమం ఎలా మారునో వివమించుము :           2m 
a)  గూర ులో క్టిరందిక్టి రెయళే క్ట దదద             b) ీమియడ్ లో ఎడమ నుండి కకడిక్టి రెయళే క్ట దదద   

4. క మూలకం యొకు మ ండవ ఆయతూకరణ శక్టిి మొదటట దాతు కంటే ఎకకువ. ఎందుకక?        2m 
5. ఎలక్టారా న్ ఎపథతుటట అంటే ఏమిటట? గూర ులో, ీమియడ్ లో అది ఎలా మారుత ందో  వివమించుము        2m 
6. ఎడమ నుండి కకడిక్టి రెయళే క్ట దదద , గూర ులో  ై నుండి క్టిరందిక్టి రెయళే క్ట దదద   స్ంయోజకత ఎలా మారుత ందో  వివమించుము?   2m 
7. క్టిరంది మూలక్టాలను ఆయతూకరణ శక్టిి  మిగే కరమంలో అమరుుము.             2m 

అ)   Mg, Al, Cl  ఆ) N,O,F  ఇ) F, Ne, Na  ఈ)    Ar, K, Ca          
స్మిభ ైన జరాబును ఎనునక్ట నుము. 
8. అతయధిక చమాయశీలత గల లోహ్ం      a)  Li      b) Na    c) K   d) Rb                 ( )    
9. నాలకగు మూలక్టాల రమాణు స్ంఖ్యలక 1,5,7 మమియు 15 ఐన రమాణు స్ ైజు  దద దిగా గల మూలకం      ( )    

a)     నెైటరర జన్      b)  హ ైడోర జన్        c)    ఫాస్పరస్             d)    బో మాన్         ( ) 
10. అరధ లోహాతుక్టి ఉదాహ్రణ   a) C  b) Ge  c) Pb  d) Sn         ( ) 
11. ఆయతూకరణ శక్టిి క్టి రమాణం     a) eV  b) kJ/mol  c) J  d) a and b       ( )  

 

 


