
10th Class Practice Paper                                                                                                 Subject: Biology 

గరిష్ట  మార్కులు: 40 మార్కులు                                                                               వ్యవ్ధి: 2 గంటల 45 నిమిషాలు 
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విద్యయర్కు లకు సూచనలు:  అన్నీ ప్రశ్ీలను క్షుణ్ణ ంగా చద్విి, సమాధయనయలు వ్ార యుము.  

ఈ ప్రశ్ీ ప్త్రములో మొత్త ము 4 భాగాలు ఉంటాయి. అవి  

I. 4 మార్కుల ప్రశ్ీలు 4 ఉంటాయి. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.  
II. 2 మార్కుల ప్రశ్ీలు 6 ఉంటాయి. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.  

III. 1 మార్కు ప్రశ్ీలు 7 ఉంటాయి. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. 

IV. ½ మార్కు ప్రశ్ీలు 10 బహుళ ైచ్చిక ప్రశ్ీలు ఉంటాయి. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. 

I. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 4 మార్కులు                       4 x 4 =16 
1. మానవునిలో ఉండే వివిధ విసర్జకావయవాలు ఏవి? అవి విసర్జంచే పదారాా లు ఏవి? 
2. పో షకాహార్ లోపం అనగానమేి? ఏవ ైనా కొనిిపో షకాహార్ లోపం వలన కలిగే వాాధులను వివరం్చండి ? 
3. పరస్రాలలోని ఉదదీ పనలకు మొకకలు మరయ్ు జంతువుల పరతిసపందనలను గుర్ంచి రాయండి? 

4. హరత్రణేువు అడ్డు కోత పటానిి గీచి, భాగాలు గుర్త ంచండ?ి 

II. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 2 మార్కులు.                        6 x 2 = 12 
5. శ్ాాసకరియలోని వివిధ దశలను వివర్ంచండి? 

6. మొకకలు నిర్ీషట  కాలవావధలిో ఆకులు, బరె్డ్డను రాలుసతత  ఉంటాయి ఎందుకు? 

7. కరర్ణజనా సంయోగకరియను సమీకర్ణం ర్ూపంలో రాయండి? 

8. దిావలయ ర్కత  పరసర్ణ అంట ేఏమిటి? 

9. మొకకలు ఉదదీ పనలకు ఎలా పరతిసపందిస్ాత యో ఉదాహర్ణలు ఇవాండి? 

10. నాడకీణం పటం గీచి, భాగాలు గుర్త ంచండి? 

III. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 1 మార్కు.                            7 x 1 = 7 
11. Excretion పదానికర సంబంధించి లాటని్ భాషలో Ex అనగా అరా్ం ఏమిట?ి 

12. ఎయిడ్స్ వాాధికర కార్ణమ ైన వ రై్స్ ఏది? 

13. పరానిజీవులు అంటే ఏమిటి? 

14. పెర్స్ాట లిక్ చలనం అనగానేమి? 

15. ఊపరిత్ితుత లలో వాయు మారప్డి ఎకకడ్ జర్ుగుతుంద?ి 

16. శరరీ్ భాగాలకు ర్కాత నిి సర్ఫరా చేసే ధమని ఏది? 

17. నాడసీంధి అనగానమేి? 

IV. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. ప్రతి బహుళ ైచ్చిక ప్రశ్ీకు 1/2 మార్కు.        10 x 1/2   = 5  
18. కోో రోఫలి్ -ఎ అనగా. 

a. పసుపు-ఆకుపచచ వర్ణదము     b.  నీలి-ఆకుపచచ వర్ణదం    c. ఎర్ుపు వర్ణదం     d.  ఏదికాదు 



 

19. బొ దిీ ంకలో ర్కత ం ఏ ర్ంగులో ఉంట ంది. 
a. నీలం         b. ఎర్ుపు       c. పసుపు        d.  తెలుపు 

20. మన దేహంలో మొతత ం ఎనిి జతల వ నుినాడ్డలు ఉంటాయి? 

a. 33 జతలు            b. 30 జతలు              c. 32 జతలు        d. 31 జతలు 

21.     పో ర టని్్ పెై చర్ా జర్ుపు ఎంజ ైమ్ ఏది? 

a. పెపి్న్      b. అమ లైేజ్   c. టిరపి్న్       d. పపెి్న్ & టిరపి్న్ 

22. హిమోగోో బిన్ లోని ముఖ్ామ నై ధాతువు ఏది? 

a. Fe         b. Mn   c. Hg     d. Mg 

23. ర ండ్డ పరవాహాలు గల ర్కత పరసర్ణ వావసాను ఏమంటార్ు? 

a. ఏక వలయ ర్కత పరసర్ణ వావసా        b. మిశిమ ర్కత పరసర్ణ వావసా   
c. దిావలయ ర్కత పరసర్ణ వావసా      d. అనీి సర నైవ ే

24.   మూతరపిండ్ం నిలువు కోతలోని లేత వర్ణంలోని లోపలి భాగానిి ఏమంటార్ు? 

a. దార్ువు(Xylem)         b. వలకలం(Cortex)    c. దవా( Medulla)        d. ఏదికాదు 

25. ఛేదనం మర్యు అంట కటట డ్ం మొదల ైన విధానాల దాారా వాాపిత  చెందే మొకకలకు ఉదాహర్ణలు ఏమిటి? 

a. మామిడి    b. అర్టి, అనాస, నార్ంజ, దరా క్ష గులాబీ    c.   ఆపిల్, చామంతి      d. జామ, బంతి 

26. కసుకట మొకక ఏ కుట ంబానికర చెందినది? 

a. ఫ్ాాబసేి         b. కనాాలుాలేసి       c.  మాలేాసి            d.  కుకుర్ిటసేి                                         
27. మ దడ్డలోని ఏ భాగం శ్ాాసకరయి, నాడసీపందన, హృదయ సపందన, ర్కత పడీ్నం వంటి చర్ాలను నియంతిరసుత ంది? 

a. మధా మ దడ్డ b. మసిత షకం      c. మజాజ ముఖ్ం     d. అనుమసిత షకం 

 
 


