
10th Class Practice Paper                                                                                                               Subject: Biology 

గరిష్ట  మార్కులు: 40 మార్కులు                                                                                            వ్యవ్ధి: 2 గంటల 45 నిమిషాలు 

 

 

విద్యయర్కు లకు సూచనలు:  అన్నీ ప్రశ్ీలను క్షుణ్ణ ంగా చద్ివి, 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. మొక్కలలో శాఖీయ వ్ాాప్తి  గుర ించి రాయిండి? 
2. పుష్పిం యొక్క అింతర ి రాాణిం గీసత వివర ించిండి ? 
3. సుసతిరాభివృద్ది  అింట ేఏమిటి? వనరుల యాజమానాింలో ఎలా ఉపయోగపదుత ింద్ద ? 
4. రుచి మర యు వ్ాసనల పరసపర సింబింధమును వివర ించిండి? 

II. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 2 మార్కులు.                        6 x 2 = 12 

5. IUCN ను విసిర ించిండి. IUCN నిరవహసిుి ని విదులేవి? 

6. పరపరాగ సింపరగిం అనగానమేి?  ఉద్ాహరణతో వివర ించిండి? 

7. నాలుక్ నిరవహిించ ేవిధులు ఏవి? 

8. మ ిండల్ తన పరయోగాలక్ు బఠానీ మొక్కను ఎింప్తక్ చసేుకోవటానిక ికారణాలేవి? 

9. జీవ దరవారాశిని శకిి ఉతపతి్త కోసిం వినియోగ ించడానిి ఏమింటారు? 

10. ఉతపతి్త ద్ారుల నుిండ ివినియోగద్ారులక్ు వ్ెళ్ళే కొలద్ద జీవుల సింఖ్ా తగుగ త ింద్ద. ఎిందుక్ు ? 

III. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 1 మార్కు.                            7 x 1 = 7 
11. ఏ ద్శేింలో నీట ివినియోగ కారాక్లాపాలప్ ై నిషధేిం విధదించారు? 

12. వితిన రహతి ఫలాలు ఎలా అభివృద్ది  చ ిందుతాయి? 

13. జీరణకియలో పాలగగ నే హారమాన్స్ ప్ేరుు  త లపిండి? 

14. నీటిని క్లుషతతిం చేస ేభారలోహాలు ఏవి ? 

15. D.N.A  అనగా నేమి ? ద్ాని రసాయనిక్ నిరాాణిం ఏమిటి? 

16. మనక్ు జలుబు చేసతనపుపడు ఆహార రుచిని సర గాగ  గుర ిించలేము ఎిందుక్ు? 

17. పరపించానికి ఊప్తర త్తత ి ల వింటివి ఏవి? 

IV. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. ప్రతి బహుళ ైచ్చిక ప్రశ్ీకు 1/2 మార్కు.        10 x 1/2   = 5  

18. ల ైింగ క్ పరత ాతపతి్తలో శరీరిం లోపల జర గ ేద్ానిని ఏమని అింటారు ? 

a. అింతర ఫలద్కీ్రణిం     b.  బాహా ఫలద్కీ్రణిం     c. శాఖీయోతపతి్త     d.  ఏద్ద కాదు 



 

 

19. డి.ఎన్స.ఎ యొక్క పూర ి నిరాాణింను క్నుగొనిద్ద ఎవరు  ? 

a. జమే్స్ వ్ాట్న్స        b. షతుడన్స & ష్ావన్స      c. పరా ని్స్ కికి్          d.  జమే్స్ వ్ాట్న్స మర యు పరా ని్స్ 
కిిక్ 

20. మాసతికషే్న్స అనగా ఏమిట?ి 

a. జీరణిం చయేడిం          b. చూరణిం చేయడిం              c. సమనవయ పరచడిం    d. కిియను నిరవహిించడిం. 
21. బఠానీలో ఉిండు విటమినుు  ఏవి? 

                       a.  విటమిన్స A & C       b. విటమిన్స K & E    c. B కాింప్ ు క్్          d. అనీి సర నైవ్ ే

22. కొలేు రు పర వ్ాహక్ పరా ింతాలు ఏ సారవింతమ నై నేలలు క్లిగ  ఉింటాయి? 

a. ఎరిమటిి  నలేలు       b. ఒిండుర మటిి  నలేలు     c. బింక్మటిి నలేలు  d. అనీి సర ైనవ్ ే  

23.     పరత్త మానవక్ణింలో ఉిండే శారరీక్ కోిమోజోము జతల సింఖ్ా? 

a. 23              b. 11          c. 22       d. 46 

 24.    పర సరాలలోకి హానిక్ర రసాయనాలు ప్ ది మొతిింలో విడుదల కావడానికి కారణిం____ 

a. పర శిమలు        b. గనులు        c.కిిమి సింహారకాలు       d. అనిియూ  
25.    ‘శవవత విపువిం’ ప్తతామహుడు ఎవరు ? 

a. లూయిీ పాశచర్      b. M.S. సావమి నాథన్స       c.   J.K. క్ుర యన్స    d. ఎవరు కారు 
26.     ద్ేని కోసిం మొక్కలు పో టీ పడవు? 

a. నీరు               b. ఆహారిం                c.  సిలిం              d.  అనిియూ 

27.     కిిింద్ద వ్ానిలో గులాబి మొక్కక్ు సింబింధదించి వ్ెవైిధాానిక ిద్ోహదపడనిద్ద ఏద్ద?  
a.రింగులు గల ఆక్రషక్ పతరా లు  b. ముళ్ళే   c. తీగలు       d. పతరిం 

 
 


