
PRACTICE TEST - 16   (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES) 
NAME:                    R.No:    Max.marks: 20                             Time:45Mts.  
1. సంకరీకరణం అంటే ఏమిటో తెలి, దాని ఆధారంగ బెరీలియం క్లో ర ైడ్ అణువు ఏరపడుటను వివర ంచుము.               4m. 
2. sp2   సంకర ఆర ిటాళ్ళ తో ఏరపడే అణువుకు ఉదాహరణ తెలిప, ఆ అణువు ఏరపడుటను టం దాార చూుము.               4m. 
3. అమ్మోనియా అణువు ఏరపడుటను వివర ంచుము.              2m 

4. అయానిక సమ్మోళ్నాల కంట ేసమయోజనీయ సమ్మోళ్నాలకు అలప ద్రవీభవన స్ా నాలు ఉంటాయ ంద్ుకు?       2m 

5. sp
3
 సంకరీకరణం అంటే ఏమిటి? sp

3
 సంకరీకరణం ఏరపడే రమాణువుకు ఉదాహరణ రయండి.               2m 

6. ధృవత్ోక సమయోజనీయ బంధం ఏరపడే అణువు కు ఉదాహరణ ఇచ్చి, ఆ అణువు ఎలా ఏరపడునో వివర ంచుము.              2m 
7. నీటి అణువు ఆకృతి టానిి గీయండి.                        2m 
సర య ైన జవబును ఎనుిక్ొనుము. 
8. అధృవ దార వణులలో మాత్రమ్మ కర గే అణువు       a)  HCl        b)  NaCl          c)  C2H6    d)  H2O       ( )
9. 𝜎 sp

3- s బంధాలు గల అణువు      a)  BF3        b)  CH4         c)  NH3      d)  H2O          ( ) 
10. NH3  అణువులో బంధ క్లణం        a) 1200           b) 107048’   c) 104031’      d) 1800              ( ) 
11. రమాణు ఆర ిటాళ్ళ సంకరీకరణ భావనను రవేశెటిి న వరు    a)  క్లసల్    b)  ల ైనస్ నులింగ్    c)  లూయస్    d)   మ్మస్ెో     ( ) 
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1. What is hybridization? Explain the formation of Beryllium chloride molecule using hybridization              4m. 
2. Give example for a molecule that formed by sp2 hybrid orbitals. Show the formation of that molecule with a neat 

diagram                                 4m. 
3. Explain the formation of ammonia molecule.                       2m 
4. Write the reasons for low melting point for covalent compounds when compared with ionic compounds        2m 
5. What is sp3 hybridisation? Write one atom which is having such hybridization.                         2m 
6. Give one example for a molecule which having polar covalent bond. Explain how is it formed              2m 
7. Draw the diagram of water molecule               2m 

Choose the correct answer. 
8. Molecule that only soluble in non polar solvent is        a)  HCl        b)  NaCl          c)  C2H6    d)  H2O    ( )
9. Molecule that has  𝜎 sp3- s bonds      a)  BF3        b)  CH4         c)  NH3      d)  H2O         ( ) 
10. Bond angle in NH3  a) 1200           b) 107048’   c) 104031’      d) 1800                         ( ) 
11. The concept hybridization of orbitals of an atom was introduced by  a)  Kossel  b)  Linus Pouling  c)  Lewis  d)   Mosley   ( ) 
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