
 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. సమవిభజన మరయిు క్షయకరణ విభజన మధ్య గల భేదాలు రాయండి? ? 
2. ఆహార వాహికలో పెరిస్ాా లిక్ కదలికలను చూపే చిత్రం గీచి, భాగాలను గురిత ంచండ?ి   
3. ఏక సంకర సంకరణం ప్రయోగాన్ని ఉదాహరణతో వివరించండ?ి అనువంశికత్ సూతరా లలొ దనే్నన్న మనం అరథం 

చేసుకోవచుు. వివరించండి ? 
4. జీవావరణ పిరమిడ్ అనగానమేి? మూడు రకాల ఆవరణ శాసత ర పరిమిడల  గురించి తెలప్ండ?ి 

II. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ికు 2 మార్కులు.                        6 x 2 = 12 
5. జననాంత్రం అనగా నమేి? 
6. జీరాా శయంలో ఉండ ేబలమ ైన ఆమల ం ఏది?  
7. శిలాజాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని శాసత రవేత్త లు ఎలా ఉప్యోగిస్ాత రు? 
8. మాస్ిా కషేన్ – రూమినషేన్ మధ్య గల తేడాలను వివరించండ ి? 
9. శిలాజ ఇంధ్నాలను ఎందుకు పొ దుప్ుగా వాడాలి ? 

10. వేగంగా పెరగిే ఒక బలమ ైన గడిి జాతి మొకక పరేు రాయండ?ి 
III. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ికు 1 మార్కు.                            7 x 1 = 7 

11. ఎయిడ్్ వాయధకిి కారణమ ైన వ రైస్ ఏది? 
12. ఆకలి కోరకి అంట ేఏమిటి? 
13. ప్రకృతివరణంకు సంబంధించిన డారిిన్ రచన ఏది? 
14. ఏ దశేంలో నీట ివిన్నయోగ కారయకలాపాలపెై న్నషధే్ం విధించారు? 
15. జనుయవు అనగా నేమి? 
16. యూటరా ఫికషేన్ అనగా నమేి? 
17. విదుయత్ పొ దుప్ు చేయడాన్నకి ఏమి చయేాలి? 

IV. అనిింటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. ప్రతి బహుళ ైచ్చిక ప్రశ్ికు 1/2 మార్కు.        10 x 1/2   = 5  
18. కేందరనాడీ వయవసథ  నుండి ప్రచ ోదనాలను వివిధ్ శరీర భాగాలకు తీసుకువ ళ్ళే నాడులు ఏవి?  



 

a. జాా ననాడులు   b.  చాలక నాడులు     c. సహాసంబంధ్ నాడులు      d.  వ నుినాడులు 
19. ఏ భాగాల నుండ ిబయలుదేరని నాడులు శరరీంలోన్న వివిధ్ భాగాలలోన్న ప్రతిసపందనలను న్నయంతిరస్ాత యి? 

      a. నాడులు, వ నుి        b. వ నుిపాము, గుండె     c. మ దడు, వ నుిపాము     d.  ఏదీ కాదు 
20. సంయోగబీజాల కలయిక దాిరా ఫలదకీరణ జరిగే ప్రకిియను ఏమన్న అంటారు ? 

a. అల ైంగకి ప్రత్యయత్పతిత    b. ల ైంగకి ప్రత్యయత్పతిత        c. శాఖీయోత్పతిత          d. అనీి సర నైవ ే
21. మధ్ుమేహాన్నకి సంబంధించిన గింధి ఏది? 

a. థెైరాయిడ్    b.అధవిృకక    c.పయిూష         d. కోల మం  
22. కారకం( Factor or trait) అనగా? 

a. ఒక లక్షణం           b. ఒక లక్షణాన్నకి కారణం   c. మొకక           d. ఏదికాదు 
23. ఆవరణశాసత ర పిరమిడుల  ఎన్ని రకాలు? 

a. ర ండు రకాలు        b. నాలుగు రకాలు      c. ఐదు రకాలు           d. మూడు రకాలు 
24. జీవజాలానింత్టినీ కలిపి ఏ కారకాలన్న అంటారు ? 

a. సజీవ కారకాలు       b. ప్రసపర కారకాలు   c. న్నరీీవ కారకాలు       d. ఏదికాదు 
25. దగగ ర సంబంధ్ం గల సమూహాలకు చెందని జీవుల మధ్య గల లక్షణాలలో ఉండే భదేాలను ఏమంటారు? 

a. స్ారూప్యత్      b. వంశపారంప్రయత్     c.   వ ైవిధాయలు       d. అనువంశికత్ 
26. కింది వాటలిో హరిత్ గృహ వాయువులు( Green House Gases)? 

a. CO2         b. CFCS  c.  మీథేన్         d.  అనీిసర ైనవే                                      
27. ICRISAT ఎకకడ ఉంది? 

a. ప్టాన్ చరెువు  b. మ ట్ ప్లిల    c. బాసర               d. కీసరగుటా 
 

 


