
10th Class Practice Paper                                                                                                 Subject: Maths 

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. x2 + y2= 25xy అయిన  2 log (x + y) = 3log3 + log x + logy అని చూపుము?      

2. p(x) = 3x3 – 5x2 – 11x – 3 యొక్క శూన్యాలు 3, –1 మరయిు− 1

3
   అగునని చూపండి. బాహుపద ిగుణకాలక్ు 

శూన్యాలక్ు మధ్ా గల సంబంధయనిి సరి  చూడండ?ి  
3. ఒక్ రసాయన్యలు అమ్మే దుకాణదయరుని వదద  ర ండు రకాల హ డైరోకలో రకి్ ఆమో దయోవణయలు ఉన్యియి. ఒక్టి 50% 

దయోవణము మరయిు ర ండవది 80% దయోవణము. 100 మి. లీ. 68% దయోవణం కావాలని ఆ ర ండు దయోవణయలను 
ఎంత పరమిాణంలో క్లపాలి ?  

4. 63, 65, 67,..మరియు3, 10, 17,.. అంక్శ్రఢేుల nవ పదయలు సమానం అయిన n విలువను క్నుగొనుము ?  
II. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 2 మార్కులు.                        6 x 2 = 12 

5. బందువులు (5, -6) మరయిు (-1, -4) లచ ేఏరపడు రేఖాఖండమును Y- అక్షము ఏ నిష్పతి్తలో విభజిసుి ంది ? ఆ 
ఖండన బందువును క్నుగొనండి?  

6.  x, x+2, x+6 లు ఒక్ గుణశ్రఢేిలో మూడు వరుస పదయల ైన x విలువను క్నుగొనుము?  
7. 2x2 + kx + 3 వరగ సమీక్రణయనికి ర ండు సమాన వాసివ మూలలు ఉంటే k విలువను క్నుగొనుము?  

8. ర ండు కలణయలు పూరక్ కలణయలు. పదెద  కలణము కొలత, చిని కలణము ర టిటంపు క్న్యి 30 తక్ుకవ అయిన ఆ ర ండు 
కలణయలను క్నుగొనుము?  

9. A = {x: x ఒక్ సహజ సంఖా}, B = {x: x ఒక్ సరి సంఖా }, C = {x: x ఒక్ బసేి సంఖా } 
మరియు  D = {x: x ఒక్ పధోయన సంఖా }  అయిన A∩B, A∩C, A∩D, B∩C లను 
క్నుగొనుము?  

10. 3 √2 అన్దేి ఒక్ క్రణీయ సంఖా అని నిరూపించండి?  
III. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 1 మార్కు.                            7 x 1 = 7 

11. 17, 23, మరయిు 29 పూరణ సంఖాల యొక్క క్. సా. గు. మరయిు గ. సా. కా. లను పధోయన కారణయంకాల 
లబదపదధత్తలో క్నుగొనండి?  

12. A = {1, 2, 3} మరియు  B = {3, 4, 5} అయిన A ∩ B ని వెన్ చిత్యోలలో వివరించండి?  



 

 

13. p(t) = t3 – 1  అయిన  p(1), p(–1), p(0), p(2),మరియు  p(–2) విలువలు క్నుగొనుము? 

14. 5 పెన్సిళ్లు  మరయిు 7 పెనుిల మొతిము ధ్ర రూ. 50. అలాగే 7 పనెిిళ్లో  మరయిు 5 పనెుిల మొతిం ధ్ర రూ.  
46 అయిన, పెనిిల్ మరియు పెనుి ధ్రలను క్నుగొనుము?  

15.  x(2x+3) = x2+1 వరగ సమీక్రణమో, కాదర  సరిచూడండ?ి  
16. మొదట ిn ధ్న సహజ సంఖాల మొతిము క్నుగొనుము?  
17. హ రాన్ సూతోమును వాోసి దయనిలోని పదయలను వివరించుము ? 

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

18. బందువులు (a,0) మరయిు (0,b) గుండయ పో యి ేరేఖ వాలు ఎంత? 

a. a/b          b.  b/a     c. -a/b      d.  -b/a 

19. 2x-3 బహుపది యొక్క శూనా విలువ? 

a. 2/3    b. 3/2       c. -2/3        d.  -3/2 

20. కింది వానిలో క్రణయీ సంఖా ఏది ? 

a. 2/3   b. √(16/25)                 c. √8             d. .√0.04 

21.      గుణ శ్రఢేలిో nవ పదము an   = 𝑎𝑟𝑛−1 అయిన, r అనునద_ి____.  
                       a మొదటి పదం  b. సామానా బేధ్ం  c. సామానా నిష్పతి్త         d. వాాసారథము 

22.       X-అక్షానిి (3,0) అన్ే బందువు వదద ఖండించు రేఖ సమీక్రణం _____  
a. x + 3 = 0        b. y + 3 = 0           c. x – 3 = 0  d. y – 3 = 0  

23.       ఏ మూడు బందువులు త్తోభుజానిి ఏరపరుసాి యి? 

              a) (1, 2), (1, 3), (1, 4)     b. (5, 1), (6, 1), (7, 1)         c.(0, 0), ( –1, 0), (2, 0)    d. (1, 2), (2, 3), (3, 4)  
24.       n(A)=12 మరయిు  n(A B) =5, అయితే n (A – B) విలువ ఎంత?  

a. 7     b. 4            c.17        d. 1  
25.        4x2 + 4x-3 = 0 సమీక్రణం యొక్క ఒక్ మూలము? 

a.−3/2          b.3/2         c. –4                      d. –2 
26.       A= {X: x  x} అన్ే సమిత్త, ______సమిత్తకి ఉదయహరణ 

a. ఏక్    b.శూనా         c. పరిమిత              d. అపరిమిత 
27.      ఘన బహుభుజిచ ేఏరపడ ే గాేఫ్ ఒక్ _______ 

a. సరళ్ రేఖ     b. పరావలయం    c.వృతిం           d.  సరళ్ వక్రేేఖ 


