
PRACTICE TEST – 7 (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES) 
Answer all the questions. Each question carries 4 marks. 

1. In  one  of  the  industrial  process  used  for  manufacture  of  sodium  hydroxide,  a  gas  ‘X‘  is formed as by    
product. The gas ‘X‘ reacts with lime water to give a compound ‘Y‘ which is used  as  a  bleaching  agent  in  
chemical  industry.  Identify  ‘X‘  and  ‘Y‘  giving  the  chemical equation of the reaction. 

2. What is meant by ‘Water of Crystallisation‘ of a substance? Describe an activity to show that. 
3. How is plaster of Paris prepared? Write its chemical name and chemical formula. And also write its uses. 
4. A baker found that the cake prepared by him is hard and small in size. Which ingredient has he forgotten to add 

that would have caused the cake to rise? Explain and also write its other uses. 
5. What are salts? How many types of salts are formed? What are neutral salts? What are acidic salts and basic 

salts? Explain how they are formed. 
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PRACTICE TEST – 7 (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES) 
Answer all the questions. Each question carries 4 marks. 

1. సో డియం హ ైడరా క్సైడ్ తయారీకి వాడిన పారిశ్ాామిక విధరనంలో ‘X‘  అనే వాయుఴు ఒక ఉతపననం. ఈ ‘X‘ అనే వాయుఴు  
సుననపు నీటితో చరయ జరిి, ఴస్ర పరివమాలో విరంజనకారిగా ఉపయోగించే ‘Y‘ అనే  సమ్మేళనరన్నన ఏరపరచంది.  ఈ చరయకు 
రసాయన సమీకరణరన్నన రాసత్   ‘X‘  మరియు  ‘Y‘  లను గుర్ించుము. 

2. లఴణం యొకక సపటిక జలం అంటే ఏమిటి? ఒక కృతయం దరారా విఴరించుము.  

3. పాా సటర్ ఆఫ్ పారిస్ ను ఎలా తయారు చేసా్ రు? దరన్న రసాయన నరమాన్నన, ఫారుేలాను మరియు ఉపయోగాలను రాయండి.  

4. ఒక బెకరీ వాడు తరను తయారు చేసిన కేకు గటిటగా మరియు చననగా ఉండటాన్నన గమన్నంచరడు. కేకు వాయకోచంచడరన్నకి  అతడు 
ఏ పదరరాా న్నన కలపడం మరచపోయాడో విఴరిసత్ , ఆ పదరరా ఇతర ఉపయోగాలను కూడర రాయనది.   

5. లఴణరలు అంటే ఏమిటి? ఎన్నన రకాల లఴణరలు ఉనరనయి? తటసథ  లఴణరలు అంటే ఏమిటి? ఆమా సాభాఴ లఴణరలు, క్షార 
సాభాఴ లఴణరలు అంటే ఏమిటో, అవి ఎలా ఏరపడతరయో రాయండి. 
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