
 10th Class Practice Paper                                                                                                 Subject: Biology  

గరిష్ట  మార్కులు: 40 మార్కులు                                                                               వ్యవ్ధి: 2 గంటల 45 నిమిషాలు 
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విద్యయర్కు లకు సూచనలు:  అనిి ప్రశ్ిలను క్షుణ్ణ ంగా చద్విి, సమాధయనయలు వ్ార యుము.  
ఈ ప్రశ్ి ప్త్రములో మొత్త ము 4 భాగాలు ఉంటాయి. అవి  

I. 4 మార్కుల ప్రశ్ిలు 4 ఉంటాయి. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.  
II. 2 మార్కుల ప్రశ్ిలు 6 ఉంటాయి. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.  

III. 1 మార్కు ప్రశ్ిలు 7 ఉంటాయి. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. 
IV. ½ మార్కు ప్రశ్ిలు 10 బహుళ ైచ్చిక ప్రశ్ిలు ఉంటాయి. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. 

I. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ికు 4 మార్కులు                       4 x 4 =16 
1. నెఫ్రాన్ మూత్ాప ిండము నిర్రాణాత్ాక, క్రియాత్ాక ప్ామాణిం అని ఎిందుకు అింటార్ో వివర్ ించిండి ?  
2. మొకకలలో ఫలధీకరణను వివర్ ించడానిక్ర చకకటి చిత్ాిం గీస  పేరలు  ర్రయిండి? ప్ర్రగర్ేణువు గుర్ ించి క్ొనిి 

అింశరలను ర్రయిండి ?  
3. క్రింతి రసరయన దశ (క్రింతి చరయ ) మర్ యు జీవ సింశలుషణ దశ(నిష్రకతి చరయ) కు తేడాలు ఏమిటి? 

4. వినాళ గిింధులు అనగర నేమి? వివిధ రక్రల వినాళ గిింధులు సావిించే హార్మానుు  మర్ యు వరటి ప్ాభావరనిి 
ర్రయిండ.ి 

II. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ికు 2 మార్కులు.                        6 x 2 = 12 
5. జీర్రా నాళింలో పీచు ప్దార్రా ల పరతా్ ఏమిటి? 
6. క్ోరక్ీభవనిం అింటే ఏమిటి? ఒక ఉదాహరణ ర్రయిండి?  
7. మినిమేటా వరయధి ఎలా సింభవిసుత ింది ? 
8. ‘అడవి ఒక ప్ాధాన ప్ునరలదదర్ ింప్దగ న వనరల’ – వివర్ ించిండి? 
9. బాలయ వివరహాలకు వయతిర్ేకింగర ఎలాింటి నినాదాలు చేసరత వు? 

10. ప్క్షులు వలసకు ఎిందుకు వెళ్తత యి?  
III. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ికు 1 మార్కు.                            7 x 1 = 7 

11. ఆహారిం నమలకుిండా మిింగ తే ఏమవుత్ ింది? 
12. జీవదావయ ర్రశి అింటే ఏమిటి? 
13. రసభర్ త్ ప్తాాలు గల మొకకలకు 2 ఉదాహరణలు ర్రయిండ ి?  
14. అింటుకటటడింలో సరట క్, సయాను  పరతా్ ఏమిటి?  
15. అతిత  ప్తిత  (Touch me not) ఆకులు తాకగరనే ముడుచుకు పో వడానిక్ర క్రరణిం ఏమిటి?  
16. మానవ మూత్ాింలో ఉిండే ప్ాధాన వయరాిం ఏది?  
17. సవత్ింత్ా వయయహన స దాధ ింత్ిం అింటే ఏమిటి?  



 

IV. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. ప్రతి బహుళ ైచ్చిక ప్రశ్ికు 1/2 మార్కు.        10 x 1/2   = 5  
18. మానవుని జీరా వయవసాలో ఆము యుత్ సవభావిం కలిగ న పరాింత్ిం?  

      a. చిని పేాగు   b.  జీర్రా శయిం      c. పెదదపేాగు       d.  నోరల 
19. మ ిండల్ ప్ర్ భాషలో జనుయవు? 

      a. లక్షణము       b. లక్షణాింశము     c. యుగావికలపకిం      d.  వింశపరరింప్రయిం 
20.  ఈ క్ర ింది వాటిలో ఉభయజీవి ఏది? 

a. కప్ప   b. సరలమాిండర్        c. ఇక్రతయోఫ ష్           d. అన్ని సర్ ైనవే 
21. జింత్ వుల ప్ుటుట కతో వచేే సహజాత్ ప్ావృతితక్ర ఈ క్రిింది వరటిలో ఏది ఉదాహరణగర చెప్పవచుే? 

a. రక్షణ క్ోసిం సమూహాలు ఏర్రపటు చేసుక్ోవడిం     b. సింతానోప్పతిత  క్ోసిం భినిజీవిని ఎించుక్ోవడిం 
c. ప్క్షులు గూడు కటుట క్ోవడిం      d అన్ని సర్ ైనవే  

22. హర్ త్ ర్ేణువులో ఉిండే దావ భాగిం ఏది? 
a. థాలక్రయిడ్   b. గరి నా  c.ఆవర్ ాక   d. ప్త్ారింధాిం 

23. ____________ మిండలింలో క్రరణజనయసింయోగ క్రియ జరగదు? 
a. బెథియల్           b. యుఫ్ో టిక్  c. అబెైసల్  d. అన్ని సర్ ైనవే 

24. ఆవరణశరసత ర ప రమిడులో రక్రలు? 
a. 2 రక్రలు           b. 3 రక్రలు  c.4 రక్రలు  d. 5 రక్రలు 

25. IUCN ఏరపడిన సింవత్సరిం? 
a. 1947                 b. 1948           c.  1950                 d.1956                                      

26. శుకికణిం –అిండింతో కలిసే ప్ాక్రియను ఏమింటారల? 
a. ముకకలవడిం   b. క్రణవనిం  c. ఫలదీకరణిం   d. సింలీనిం 

27. ఆకలి సూచనలకు నియింతిాించే మ దడులోని భాగిం ? 
a. మ డులాు    b. డెై ఎన్ సెఫలాన్    c.సెరిబ్ర మ్  d. మధయ మ దడు 


