
 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. నేలకు ఉండే మూడు ప్రధాన ధర్మాలను తలెిపి అవి ఏవిధంగమ మొకకలప ై ప్రభావం చూపిస్మా యో వ్మర యండి ? 
2. సహజాత ప్రవృతా్త - అనుకరణకు భేదాలను తలెపండి ? 
3. హర్తి గృహ ప్రభావం గూర్ిి వివర్ించండ?ి హర్తి గృహ ప్రభావం ఎలా తగిగంచవచుి? 
4. అధకి ఆహార ఉతపతా్త ఎలా స్మధించవచుి. కొన్ని ప్ద్ధతులతో వివర్ించండ ి? 

II. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ికు 2 మార్కులు.                        6 x 2 = 12 
5. వితానాలు వితాడాన్నకి మ ంద్ు తప్పన్నసర్గిమ తీసుకోవ్మలిిన జాగరతాలు ఏవి ? 
6. జ ైవిక సవరణీకరణ అంటే ఏమిటి ? ఇద ిమొకకలకు ఎంద్ుకు మ ఖ్యమ నైద ి? 
7. కందరి్ీగ తన గూడును ఎలా న్నర్ిాంచుకుంట ంద ి? 
8. గీరష్ాకమల సుప్మా వసథ  అనగమ నమేి? ఏ జీవి ఈ ప్రభావ్మన్నకి అనుకూల ప్ర్ిస్ిథతులను చూపసిుా ంది ? 
9. నేల కమలుష్యం అంటే ఏమిటి ? నలే కమలుష్మయన్ని న్నయంత్తరంచడాన్నకి ఉప్యోగించే ఒక ప్ద్ధత్తన్న వ్మర యండి ? 

10. ప్ంట మార్పిడ ిఅంటే ఏమిట?ి ప్ంట మార్పిడ ివలన జర్గిే లాభాలేమిట?ి 
III. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ికు 1 మార్కు.                            7 x 1 = 7 

11. మానవుని దంత సూతరం రాయుము? 
12. మనచుటటూ  న్నవస్ించ ేన్నశమచర జీవులకు ఒక ఉదాహరణ ఇవవండి ? 
13. స్మరవత్తరక దరా వణ ిఅన్న దనే్నన్న అంటారు? 
14. అంతరగత ప్రచోద్నాలుగమ ఏవి ప్న్నచేస్మా యి ? 
15. చినన పిల్లల్లల  ఉండ ేపాల్దంతాల్ సంఖ్య ఎంత? 
16. రసభర్ిత ప్తరా లు గల మొకకలకు ఉదాహరణలు ఇవవండి ? 
17. అమ్మాన్నఫికషే్న్ అనగమ నేమి? 

IV. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. ప్రతి బహుళ ైచ్చిక ప్రశ్ికు 1/2 మార్కు.        10 x 1/2   = 5  
18. మొకకలకు నతరజన్న, భాసవరం, ప్ొ టాషియం వంటి లవణాలు అధకి ప్ర్మిాణంలో అవసరమ యైియయ ప్ో ష్కమలను 

________________అంటారు. 



 

a. ర్ ైతుమితర      b.  సూక్ష్ా ప్ో ష్కమలు     c. సూథ ల ప్ో ష్కమలు      d.  అన్ని సర్ ైనవ్ ే
19. _______ , న్నటలిో న్నవస్ించే జంతువుల మౌలిక లక్ష్ణం. 

      a. ప ద్ద  కళ్ళు        b. ప్రకమశవంతం      c. ఈత         d.  కుంచంచుకుప్ో వడం 
20. భూమి ప నై న ైటరర జన్ తరవ్మత అధకి మొతాం ఉని వ్మయ వు ? 

a. హ ైడరరజన్           b. ఆర్మగ న్             c. O2              d. CO2 
21. ఆధునిక జనుయశాస్ర పితామహుడు ఎవరు? 

a. గ్రిగర్ మ ండల్     b. T.Hమోరాా న్      c. కట్టన్   d. A.R వాల్ెస్ 
22. ప్రసు్ తం ఉనన నీట్ ివనరుల్ల్ల ఉప్ుు నీట్ి శాతం ఎంత? 

a. 30%      b. 50%         c. 90%       d. 97% 
23. ఈ క్ింది వాట్ిల్ల శిల్ాజా ఇందనం కానిది? 

a. బొ గుా        b. పెట్రర లియం      c. సహజ వాయివు     d. సౌర శక్్ 
24. ద్రవ స్ిథత్తలో ఉండ ేలోహం  ? 

a. ఫ రరస్                b. ప్మద్రసం      c. మాంగన్నస్         d. సో డియం 
25. కమరబన్ రూప్మంతరం కమన్నది? 

a. బొ గ గ       b. వజరం      c.   జంక్         d. గమర ఫ ైట్ 
26. ఈ కిరంది వ్మటిలో వ్ ద్కడాన్నకి లేదా సమాచారం అందించడాన్నకి చీమలకు ఉప్యోగప్డేవి ఏవి? 

a. ఫ ర్ోమ్మనులు     b. ఎంజ ైమ లు        c.  హార్ోానులు            d.  అన్నిసర్ ైనవ్ే                                      
27. ఓజోన్ ప్ొ ర సూరయకిరణాల నుండి వచేి  ఏ కరిణాలను శోషించుకొన్న నలేప ై ప్డకుండా చూసు్ ంది? 

a. ద్ృగోగ చర కరిణాలు b. అత్తన్నలలోహిత కరిణాలు  c. ప్ర్మరుణ కిరణాలు   d. ఏదికమద్ు 
 

 


