
PRACTICE TEST – 4 (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES) 
NAME:                    R.No:    Max.marks: 20    Time:45Mts. 
1. Calculate the mass and volume of oxygen required at STP to convert 3.6 kg of carbon into carbon dioxide.                

( Atomic masses of C = 12U, O=16U)   4m 
2. Calculate the amount of aluminum required to get 560 kg of iron by the following equation.  

(Atomic masses of Al=27U, Fe=56U and O=16U)            Al + Fe2O3     Al2O3   +   Fe
3.  Mention the physical states of the reactants and products of the chemical reaction and balance it. 

CaCO3      +      HCl                   CaCl2     +      H2O       +     CO2    
4. What information do you get from a balanced chemical equation? 
5. What is gram molar volume? 
6. What are exothermic and endothermic reactions? 

7. Balance the chemical equation    CO2    + H2O      C6H12O6      + O2 
8. Find molecular mass of C6H12O6   (Atomic masses of  C=12U, H=1U  and O=16U) 
Choose the correct answer. 

9. If gas is evolved in a reaction, it is denoted by    a)        b)          c)         d)                                   (  ) 

10. If a precipitation is formed in a reaction , it is denoted by    a)        b)          c)         d)                    (        ) 
11. Molecular mass of H2O   is   a)   54U     b)   18U       c)     17U     d)      10U                        (        ) 
12. If the substance is present as a solution in water, in the short form it is written as           (  ) 

a)  (g)  b)    (l)  c)   (aq)  d) (s) 
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13. Calculate the mass and volume of oxygen required at STP to convert 3.6 kg of carbon into carbon dioxide.                

( Atomic masses of C = 12U, O=16U)   4m 
14. Calculate the amount of aluminum required to get 560 kg of iron by the following equation.  

(Atomic masses of Al=27U, Fe=56U and O=16U)            Al + Fe2O3     Al2O3   +   Fe
15.  Mention the physical states of the reactants and products of the chemical reaction and balance it. 

CaCO3      +      HCl                   CaCl2     +      H2O       +     CO2    
16. What information do you get from a balanced chemical equation? 
17. What is gram molar volume? 
18. What are exothermic and endothermic reactions? 

19. Balance the chemical equation    CO2    + H2O      C6H12O6      + O2 
20. Find molecular mass of C6H12O6   (Atomic masses of  C=12U, H=1U  and O=16U) 
Choose the correct answer. 

21. If gas is evolved in a reaction, it is denoted by    a)        b)          c)         d)                                   (  ) 

22. If a precipitation is formed in a reaction , it is denoted by    a)        b)          c)         d)                    (        ) 
23. Molecular mass of H2O   is   a)   54U     b)   18U       c)     17U     d)      10U                        (        ) 
24. If the substance is present as a solution in water, in the short form it is written as           (  ) 

b)  (g)  b)    (l)  c)   (aq)  d) (s) 
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NAME:                    R.No:    Max.marks: 20    Time:45Mts. 
1. STP వద్ద  3.6 kg ల కరబన్ ను కరబన్ డ ై ఆక్సైడ్ గ మారచడానికి కవలసన ఆకసైజన్ ద్రవయరశిని, ఘనపరిమాణం ను  
     కనుగొనుము. ( పరమాణు ద్రవయరశులు  C = 12U, O=16U)            4m 

2. 560 kg ఇనుము ను రబట్టంద్ుకు ఎంత పరిమాణం గల అలయయమినియం అవసరమో కిరంది సమీకరణం ఆధారంగ  

లెకికంచుము.  (పరమాణు ద్రవయరశులు  Al=27U, Fe=56U, O=16U)      Al + Fe2O3     Al2O3   +   Fe

3.  కిరంది రసయన సమీకరణ భౌతిక సితి చూపుతూ, తులయం చ యయండి.  
CaCO3      +      HCl                   CaCl2     +      H2O       +     CO2    

4. తులయ రసయన సమీకరణం నుండి నీవేమి త లుసుకుంటావు?  

5. గర మ్ ములార్ ఘనపరిమాణం అంట్ ఏమిటి? 

6. ఉష్ణ  గర హక, ఉష్ణ  మోచక చరయలంట్ ఏమిటి? 

7. ఈ సమీకరణానిన తులయం చేయండి.    CO2    + H2O      C6H12O6      + O2 

8. C6H12O6   యొకక అణు ద్రవయరశిని లెకికంచుము.(పరమాణు ద్రవయరశులు  C=12U, H=1U, O=16U) 

సరియ ైన జవబును ఎనునకొనుము. 
9. రసయన చరయలో వయువు వెలువడితే సూచంచే గురతు      a)        b)          c)         d)                                   (  ) 

10. రసయన చరయలో అవకే్షపం ఏరడితే సూచంచే గురతు             a)        b)          c)         d)                               (       ) 
11. H2O  యొకక అణు ద్రవయరశి                a)   54U     b)   18U       c)     17U     d)      10U                        (        ) 

12. ఏద ైనా పదారధం నీటిలో కరిగి ఉననటలయతే వటిని సూచంచేంద్ుకు రసేది.  a)  (g)   b)    (l) c)   (aq) d) (s)      (  ) 
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13. STP వద్ద  3.6 kg ల కరబన్ ను కరబన్ డ ై ఆక్సైడ్ గ మారచడానికి కవలసన ఆకసైజన్ ద్రవయరశిని, ఘనపరిమాణం ను  
     కనుగొనుము. ( పరమాణు ద్రవయరశులు  C = 12U, O=16U)            4m 

14. 560 kg ఇనుము ను రబట్టంద్ుకు ఎంత పరిమాణం గల అలయయమినియం అవసరమో కిరంది సమీకరణం ఆధారంగ  

లెకికంచుము.  (పరమాణు ద్రవయరశులు  Al=27U, Fe=56U, O=16U)      Al + Fe2O3     Al2O3   +   Fe

15.  కిరంది రసయన సమీకరణ భౌతిక సితి చూపుతూ, తులయం చ యయండి.  
CaCO3      +      HCl                   CaCl2     +      H2O       +     CO2    

16. తులయ రసయన సమీకరణం నుండి నీవేమి త లుసుకుంటావు?  

17. గర మ్ ములార్ ఘనపరిమాణం అంట్ ఏమిటి? 

18. ఉష్ణ  గర హక, ఉష్ణ  మోచక చరయలంట్ ఏమిటి? 

19. ఈ సమీకరణానిన తులయం చేయండి.    CO2    + H2O      C6H12O6      + O2 

20. C6H12O6   యొకక అణు ద్రవయరశిని లెకికంచుము.(పరమాణు ద్రవయరశులు  C=12U, H=1U, O=16U) 

సరియ ైన జవబును ఎనునకొనుము. 
21. రసయన చరయలో వయువు వెలువడితే సూచంచే గురతు      a)        b)          c)         d)                                   (  ) 

22. రసయన చరయలో అవకే్షపం ఏరడితే సూచంచే గురతు             a)        b)          c)         d)                               (       ) 
23. H2O  యొకక అణు ద్రవయరశి                a)   54U     b)   18U       c)     17U     d)      10U                        (        ) 

24. ఏద ైనా పదారధం నీటిలో కరిగి ఉననటలయతే వటిని సూచంచేంద్ుకు రసేది.  a)  (g)   b)    (l) c)   (aq) d) (s)      (  ) 


