
PRACTICE TEST – 6 (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES) 
NAME:                    R.No:    Max.marks: 20                             Time:45Mts.  
1. Observe figure and answer the questions. 

a) Label the parts. 
b) You have given solutions of glucose and sulphuric acid. In which solution, the bulb will 

glow and why? 
c) You have given solutions of acetic acid and hydrochloric acid. In which solution, the bulb 

will glow brightly and why? 
d) Will the bulb glow in sodium hydroxide solution? Why? 

2. Tooth enamel is one of the hardest substances in our body. How does it undergo damage due to eating 
chocolates and sweets? How do tooth pastes prevent this damage? 

3. How does the flow of acid rain water into a river make the survival of aquatic life in a river difficult? 
4. Dry hydrogen chloride gas does not turn blue litmus, whereas dilute hydrochloric acid does. Why? 
5. Fresh milk has a pH Of 6. When it changes to curd, will its pH value increase or decrease? Why? 
6. Two solutions A and B have pH values of 5 and 8 respectively. Which solution will be basic in nature? 
7. Pick up acids, bases and salts from the list given below. 

HCl, NaCl, KOH, Ca(OH)2, H2CO3, H3PO4, NH4OH, CuSO4, Na2CO3 
8. Name the acid present in the honey bee sting and write its chemical formula. Also give the common method to 

get relief from the discomfort caused by the sting. 
Choose the correct answer. 

9. If a base dissolves in water by name is it better known  a) neutral   b)base   c) acid   d) alkali                  (  )    
10. Which of the following gives the correct increasing order of acidic strength? 

(a) Water <Acetic acid <Hydrochloric acid 

(b) Water <Hydrochloric acid <Acetic acid 

(c) Acetic acid <Water <Hydrochloric acid 

(d) Hydrochloric acid <Water <Acetic acid

11. Which of the following statements is correct about an aqueous solution of an acid and of a base?     ( ) 

(i) Higher the pH, stronger the acid 

(ii) Higher the pH, weaker the acid 

(iii) Lower the pH, stronger the base 

(iv) Lower the pH, weaker the base

a)   i and iii       b)   ii and iii         c) i and iv                               d) ii and iv 

12. Medicine used for indigestion    a) antibiotic    b) analgesic    c) antacid    d)  antiseptic                   ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRACTICE TEST – 6 (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES) 
NAME:                    R.No:    Max.marks: 20                             Time:45Mts.  
1. పటాన్ని పరిశీలించి క్రింది పరశ్ిలకు జవాబులు రాయిండి. 

a) భాగాలను గురితించుము. 
b) మీకు గలూ కోజ్ మరియు సల్యూరికామూ  దరర వణరలు ఇచ్రారు. ఏ దరర వణిం లో బలుు వెలుగును? ఎిందుకు? 
c) మీకు ఎసిటికామూ  మరియు హ ైడరర కోూ రికామూ  దరర వణరలు ఇచ్రారు. ఏ దరర వణిం లో బలుు పరకాశ్వింతింగా వెలుగును? 

ఎిందుకు? 

d) సో డియిం హ ైడరర క్సైడ్ దరర వణింలో బలుు వెలుగునర? ఎిందుకు? 

2. మన శ్రీరింలో దింతరల ై గల ిింగాణీ పొ ర అతయింత దృఢమ ైనది. చ్రక్ూటలూ , సీీట్సై తింటే అది ఎిందుకు పాడౌత ింది? దీన్నన్న టూత్ ేస్్ట ఎలా 
న్నవారిసుత ింది? 

3. ఆమూ  వరషపు నీరు నదీజలాలలో కలసినపుడు జలచరాల జీవనిం సింకట సిి తలో పడుత ింది. ఎిందుకు?  
4. పొ డి హ ైడరర కోూ రిక్ ఆమూ ిం నీల లటమస్ట రింగును మారాదు కానీ సజల హ ైడరర కోూ రిక్ ఆమూ ిం దరన్న రింగును మారుాను. ఎిందుకు? 
5. తరజా పాల pH విలువ 6.  రుగుగా మారినపుడు దరన్న pH విలువ  రుగునర? తగుు నర? ఎిందుకు? 

6. A మరియు B దరర వణరల pH విలువలు వరుసగ  ా5 మరియు 8 . వాటిలో ఏది క్షారిం? ఎిందుకు?  
7. క్రింది వాటిలో ఆమాూ లను, క్షారాలను మరియు లవణరలను వేరుచ్ేయిండి. 

HCl, NaCl, KOH, Ca(OH)2, H2CO3, H3PO4, NH4OH, CuSO4, Na2CO3 

8. తేనెటీగ క ిండిలో ఉిండే ఆమూ ిం ఏది? దరన్న రసాయన ఫారుమలా రాయిండి. తేనెటీగ కుటి్ నచ్ోట నొిి తీవరతను తగిుించ్ేిందుకు సాధరరణింగా 
వాడే పదధ త ఏమిటి? 

సరియ ైన జవాబును గురితించుము  
9. నీటిలో కరిగే క్షారాలు   a) తటసి    b)  క్షారిం     c) ఆమూ ిం  d) క్షారయుత                                                                              (  )    

10. క్రింది వాటిలో ఆమూ  సీభావిం  రిగే కరమము               ( ) 

(a) నీరు  < ఎసిటిక్ ఆమూ ిం  < హ ైడరర కోూ రిక్ ఆమూ ిం  
(b) నీరు < హ ైడరర కోూ రిక్ ఆమూ ిం < ఎసిటిక్ ఆమూ ిం 

(c) ఎసిటిక్ ఆమూ ిం < నీరు < హ ైడరర కోూ రిక్ ఆమూ ిం                  
(d) హ ైడరర కోూ రిక్ ఆమూ ిం < నీరు < ఎసిటిక్ ఆమూ ిం

11. ఆమూ , క్షార దరర వణరల విషయింలో సరియ ైనది                                                                                                                    ( ) 

(i) pH విలువ ఎకుువ , బలమ ైన ఆమూ ిం  
(ii) pH విలువ ఎకుువ , బలహీన ఆమూ ిం 

(iii) pH విలువ తకుువ , బలమ ైన క్షారిం  
(iv) pH విలువ ఎకుువ , బలహీన క్షారిం  

a)   i మరియు  iii       b)   ii మరియు iii         c) i మరియు iv                               d) ii మరియు iv 

12. అజీరాా న్నక్ వాడే మిందు  అ) యాింటీబయాటిక్  ఆ) ఎనరలిసిక్  ఇ) యాింటాసిడ్  ఈ) యాింటిస ి్ క్       ( ) 


