
 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. ధమనులు మరియు సిరలకు మధయ గల భేదాలు రాయండి? 
2. వాయుసహిత శ్ాాసక్రియ, అవాయు శ్ాాసక్రియల మధయ ఉనన బేధాలను తెలపండి?   
3. సహజ వనరులు వేగంగా తరిగిపో తున్ానయి. దీని వలన భవిష్యతుు లో మనంఎదురకోబో యిే పరిణామాలు 

ఎలా ఉంటాయో రాయండి? 
4. పరాయవరణ పరిరక్షణకు అవసరమ ైన ‘3R’ పదధతులను వివరించండి? 

II. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.       ప్రతి ప్రశ్ికు 2 మార్కులు.                    6 x 2 = 12 
5. పో ష్క్ాహార లోపం వలల  కలిగే ర ండు వాయధులు గురించి రాయండ?ి 
6. ఆకలి పరచకదన్ాలను ఉతపత్తు  చేసే క్రియలో పాలుపంచుక్ొన్ే ఏవ ైన్ా న్ాలుగు వయవసథలను రాయండ?ి 
7. శిలాజ వయసుును ఎలా నిరణయిస్ాు రక రాయండి ? 
8. వేరు పీడనము అంటే ఏమిటి ? ఇది మొకోకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది? 
9. వ నునపాము విధులను తెలపండి? 

10. వివిధ రక్ాల మొకోలలో అవలంభంచే కృత్తరమ శ్ాఖీయ వాయపిు  పదదతులు తెలపండి? 
III. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ికు 1 మార్కు.                            7 x 1 = 7 

11. క్ాంత్త చరయలో ఏరపడే అంతయ పదారాథ లు ఏమిటి? 
12. ఏకవలయ రకుపరసరణ వయవసథ  ఏ జీవిలో ఉంట ంది? 
13. పిండి పదారాథ లు ఎకుోవగా తీసుకున్ే వారి మూతరంలో ఏరపడే పదారథం ఏది? 
14. క్ాంత్త అనువరునం చూపే ర ండు మొకోల పేరుల  రాయండి? 
15. బాహయ ఫలదీకరణం ఏ జీవులలో ఉంట ంది? 
16. మానవునిలో ఒక రకజుకు సరవించబడే లాలాజలం ఎంత? 
17. కృత్తరమ జనుయవును సృషిటంచినది ఎవరు? 

IV. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. ప్రతి బహుళ ైచ్చిక ప్రశ్ికు 1/2 మార్కు.        10 x 1/2   = 5  
18. మానవునిలో ఎనిన జతల లాలాజల గింధులు ఉంటాయి?  



 

      a. 1     b.  2        c.3        d. 4  
19. నిబంధిత ఉదీదపన పరత్తసపందనలప ై పరయోగాలు చేసిన శ్ాసు రవేతు  ఎవరు? 

      a. ఇవాన్ నిక్ోల్ సన్    b. ఆల్ ఫ్ రడ్ రస ుల్ వాలెస్   c. ఇవాన్ పావ్ లోవ్    d.  ఎవరూ క్ాదు 
20. క్ొలలల రు మంచి నీటి సరసుు ఏ జిలాల లో ఉంది? 

a. తూరుప గకదావరి   b. పశిిమ గకదావరి  c. కృష్ాణ      d. విజయనగరం  
21. మానవుని హృదయంలో అమరి ఉనన గుండె గదులు ఏమిటి? 

a. 2 కరిణకలు, 1 జఠరిక     b. 1  కరిణక, 1 జఠరిక 
     c. 2 కరిణకలు, 2 జఠరికలు   d.  1 కరిణక, 1 జఠరికలు 

22. అపుపడే జనిమంచిన శిశువులో నిమిష్ానిక్ర ఎనినస్ారుల  శ్ాాసక్రియ జరుగుతుంది? 
a. 16 స్ారుల      b. 18 స్ారుల     c. 26 స్ారుల      d. 32 స్ారుల   

23. విసరజక అవయవాలు లలని జీవి ఏది? 
a. అన్ లిడా     b.ఆరకథ పొ డా  c. సపంజికలు    d. వానపాములు 

24. న్ాలుక మీద ఎనిన రక్ాల రుచి గుళికలు ఉంటాయి? 
a. 3          b. 4    c. 5         d. 6  

25. పాదరస కలుషితం వలన మానవులలో కలిగే వాయధి? 
a. మినిమేటా        b. హిమోఫ్ీలియా   c. సిక్రల్ స ల్       d.  ఏది క్ాదు                                      

26. లాలాజలం ఉండే ఎంజ ైమ్ ఏది? 
a. అమ ైలలజ్       b. లెైపేజ్   c. ప పిున్         d. సుక్ోిజ్ 

27. ONGC అనుబంధ క్ారాయలయం కలిగిన పరా ంతం ఎకోడ ఉంది? 
a. విశ్ాఖ పటటణం      b. క్ాక్రన్ాడ   c. రాజమండిర       d. పిఠాపురం  


