
PRACTICE TEST - 15   (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES) 
NAME:                    R.No:    Max.marks: 20                             Time:45Mts.  
1. వేలన్సీ బంధ సద్ధ ంతం ఆధ్రంగ న ైట్రో జన్ అణువు ఏరడుట్ను ట్ సహాయంతో వివర ంుము.      4m. 
2. ల ైనస్ పలంగ్ యొక్క వేలన్సీ  బంధ సద్ద ంతం లోని ముఖ్య ోతిపదనలను రయండి.        4m. 
3. అణువులో బంధ కోణం అంట్ే ఏమిట్ర రయండి. అమ్మోనియా మర యు న్సట్ి అణువుల లో బంధ కోణ్ల విలువలను రయండి. 2m 
4.  ోక్క ట్ంలోని అణువు ేరేమిట్ి?             2m 

 ఆ అణువు ఆక్ృతి ఏమిట్ి?  
ఆ అణువులో బంధ కోణం ఎంత?    

5. ోక్కన ఇచ్చిన అణువులలో బంధ కోణ్లను రయండి.     a)  BF3        b)  CH4         c)  NH3      d)  H2O          2m 
6. 𝜎 మర యు π బంధ్లను వివర ంచ్చ, ర ండింట్ిలో ఏ బంధం బలమ ైనదో  సకరణంగ తెలుుము               2m 
7. దవిబంధం అంట్ే ఏమిట్ి? దవిబంధం గల అణువుక్ు ఉద్హరణ రయండి. ఆ అణువులో దవిబంధం ఎలా ఏరడునో వివర ంచుము.       2m 
సర య ైన జవబును ఎనునకొనుము. 
8. కోో ర న్ అణువులో బంధంలో పలగొ నే ఆర ిట్ాళ్ళు      a)  s         b)  p          c)  d      d)  f        ( )
9. ఎలకరా న్ లేమి అణువు         a)  BF3        b)  CH4         c)  NH3      d)  H2O          ( ) 
10. NH3  అణువు ఆక్ృతి        a) రేఖీయం     b) చతురమోఖీయం   c) తిోకోణీయ రమిడ్      d) తిోభుజాకరం           ( ) 
11. HCl అణువులో అతిపతం     a)  s-s     b)  s-p      c)  p-p      d)   a మర యు b          ( ) 
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1. Explain the formation of nitrogen molecule with a neat diagram using valence bond theory.    4m. 
2. Write the main postulates of valence bond theory proposed by Linus Pauling.       4m. 
3. What is the bond angle of a molecule? Write the bond angles of the molecules ammonia and water.  2m 
4. What is the name of the molecule in the adjacent figure                        2m.  

What is the shape of the molecule? 
What is the bond angle in that molecule?    

5. Write the bond angles in the following molecules.     2m 
a)  BF3        b)   CH4         c)   NH3      d)   H2O           

6. 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛 𝜎 and π bonds.  Which bond is stronger? Write the reason.               2m 
7. What is double bond? Give one example. Explain the bond formation in that molecule.          2m 
Choose the correct answer. 
8. Orbitals which form the bond of Chlorine molecule      a)  s         b)  p          c)  d      d)  f     ( )
9. Electron deficient molecule      a)  BF3        b)  CH4         c)  NH3      d)  H2O         ( ) 
10. Shape of NH3  molecule        a) Linear     b) tetrahedral   c) triagonal pyramid      d) triangular   ( ) 
11. Overlap in HCl molecule    a)  s-s     b)  s-p      c)  p-p      d)   a and b                ( ) 
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