
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. 6 స ెం. మీ వ్యాసయర్థముతో ఒక వృతతా న్ని గయీెండి. క ెంద్రము న ెండ ి10స ెం.మీ ద్ూర్ెంలో బెంద్ వు న ెండి ఒక జత 
స్పర్శ ర ఖలన  గీచి, వ్యట ిపొ డవులు కొలవెండి, ప థైతగర్స్ సిదతద ెంతెం ఉపయోగ ెంచి స్ర  చూడెండి?      

2. ఒక కరయాగయర్ెంలోన్న 50 మెంద ిదనిస్ర  భతాము ఈ క ెంది పౌనఃపునా విభాజన పటిికలో ఇవవబడనిది. తగు పద్ధతిలో 
స్గటు కన గొన ము ? 

 
3. ఒక ప టటినెంద్  1 న ెండి 90 వర్కు వ్యర యబడి ఉని 90 ఫలకయలు ఉన్తియి. వ్యటి న ెండ ియాద్ృచిికెంగయ ఒక 

ఫలకయన్ని ఎన ికొెంటే దతన్న ప  ైక రెంద ిస్ెంఖాలు ఉెంటుటకు స్ెంభావాత ఎెంత ెంత?(i). రెెండెంకెల స్ెంఖా (ii). ఖచిిత 
వర్గ స్ెంఖా (iii). 5 చే బాగ ెంపబడు స్ెంఖా. 

4. టేరపజీియెం ABCD లో ABDC. కయర్ణములు AC మర యు BD లు బెంద్ వు O వద్ద  
ఖెండిెంచ కోన న .తిరభుజముల సయర్ూప న్నయమాలన  ఉపయోగ ెంచ కొన్న OA/OC = OB/OD అన్న చూపెండి. 

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

5. Cot∅ + Tan∅ = Sec∅ . Cosec∅ న్నర్ూపిెంచెండి. 
6. ఒక వృతా వ్యాస్ము చివర  బెంద్ వుల వద్ద  గీయబడిన స్పర్శర ఖలు స్మాెంతర్మన్న న్నర్ూపెించ ము ? 

7. గోపి అక వర యెం ద్ కయణెం న ెండి ఒక చపేన  కొన్తిడు. అక వర యెంలో 5 మగ చపేలు, 8 ఆడచపేలు ఉెండనిపుడు 
వ్యాపయర  యాద్ృచిికెంగయ ఒక చేపన  తీసి ఇచిి ఉెంటే ఆ చపే మగ చపే అవడతన్నక  స్ెంభాావత ఎెంత? 

8. పర శీలకున్న న ెండ ి‘d’ మీటర్ల ద్ూర్ెంలో ఉని ఒక కయల క్ టవర్ యొకక ప ై కొన ‘∝ °’ ఊర్ధవ కోణెం చేస్ ా ెంది. ఈ 
స్ెంద్రయాన్నక  తగ న పటాన్ని గయీెండ ి

9. 2.1 మీ. పొ డవు గల ఒక న్నచ ిన గోడప ై 20మీ. ఎతతా న గల ఒక కటీికనీ్న తతకుచ నిది. అయిన ఆ న్నచ ి న అడుగు 
భాగెం గోడ న ెండ ిఎెంత ద్ూర్ెంలో ఉనిది? 

10. రెెండు స్ర్ూప తిరభుజాల చ టుి కొలతలు వర్ుస్గయ 30 స ెం.మీ., 20 స ెం. మీ. మొద్ట ితిరభుజెంలోన్న ఒక తిరభుజెం 
కొలత 12 స ెం.మీ. అయిత ేరెెండో  తిరభుజెంలో దతన్న అన ర్ూపభుజ కొలతన  కన కోకెండ?ి. 



 

 

అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 1 మార్కు.                            7 x 1 = 7 
11. క ెంది పటెం న ెండ ిx విలువ కన గొన ము ? 

 

 

12. sin (A + B) = sinA + sinB అనడెం స్రెైనదత? 

13.  దరీ్ఘ ఘనములో పొ డవు = 5 స ెం.మీ., వ్డెలుప = 3 స ెం.మీ., ఎతతా  = 2 స ెం.మీ. అయిన ఘనపర మాణెం ఎెంత? 

14. ∆ABC ~ ∆ PQR, < A  = 50° అయితే < Q + <R ఎెంత? 

15. ఒక వృతతా న్నక  గర షి్ెంగయ గీయగలిగ  స్మాెంతర్ ర ఖలు ఎన్ని? 

16. అర్ద గోళము యొకక వ్యాసయర్ధము 7 స ెం. మీ. అయిన స్ెంపూర్ితల వ్ెశైయలాెం కన గొన ము? 

17.  రెెండు చలరయస్ లలో స్ర్ళ స్మీకర్ణెం యొకక సయధతర్ణ ర్ూపెం రయయెండి? 

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

18. ∆ABC ~ ∆ PQR , < A  = 32°,  < A  = 65° అయిన < B = ...... 
a. 65°      b.  32°      c. 115°       d.  83° 

19.  ఒక స్ూథ పము, ఒక శెంఖ వు ఒక  ఎతతా , ఒక  వ్యాసయర్థము కలిగ ఉని వ్యట ియొకక ఘనపర మాణముల న్నష్పతాి  
a. 1:1             b. 1:3             c. 3:1            d. 1:2      

20.  8 tan x =15 , Sinx – Cosx =…..  ? 

a. 5/17            b. 6/17                 c. 7/17              d. 8/17 

21. tan1°.tan2°. tan3° ……..tan89° 

                       a.  0         b. 1    c. 2            d. 100 

22.  ఒక కడడీ  పొ డవు , దతన్న నీడల న్నష్పతాి  1:√3  అయితే  స్ూర్ుాడితో ఆ కడడీ  చసేే ఊర్దవ కోణెం ? 

a. 65°         b. 50°         c. 30°          d. 60°     
23. x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5 ̡ x + 6 ల స్గటు ఎెంత?  

a. x               b. x+3             c.  x+4            d. 3     

 24.  రెెండు పయచికలు ఒక సయర  దొర లెంచినపుపడు రెెండిెంటి మీద్ స్ర  స్ెంఖా వచేి స్ెంభావాత ఎెంత  ? 

a.  1/2              b. 1/3                    c.1/4              d. 1/5  
          25.  ఏ గయర ఫ్ దతవరయ మధ్ాగతెం కన గోనవచ ి  ? 

a. అెంకగణితెం        b. బహుళకెం  c. స్గటు       d. మధ్ాగతెం  
           26. మొద్ట ిn స్హజ స్ెంఖాల అెంకగణతి స్గటు  ? 

a.  (n+1)/2         b. (n+4)/3              c.   (n)/3         d. ఏదీకయద్                                         
           27. దీర్ఘ ఘనెం స్ెంపూర్ణతల వ్ెైశయలాెం  ? 

a.30      b. 36      c. 30       d. 45 


