
 10th Class  
SUBJECT – MATHEMATICS  
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Duration: 2 Hours 45 Minutes Max Marks: 40 Marks   
 

 

విద్యార్థు లకు సూచనలు:  అన్నీ ప్రశ్ీలను క్షుణ్ణ ంగా చద్విి, సమాధయనయలు వ్ార యుము.  

ఈ ప్రశ్ీ ప్త్రములో మొత్త ము 4 భాగాలు ఉంటాయి. అవి  

I. 4 మార్థుల ప్రశ్ీలు 4 ఉంటాయి. అన్ీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవలెను.  
II. 2 మార్థుల ప్రశ్ీలు 6 ఉంటాయి. అన్ీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవలెను.  

III. 1 మార్థు ప్రశ్ీలు 7 ఉంటాయి. అన్ీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవలెను. 
IV. ½ మార్థు ప్రశ్ీలు 10 బహుళ చై్చిక ప్రశ్ీలు ఉంటాయి. అన్ీంటికీ సమాధయనయలు  వ్ార యవలెను. 

I. అన్ీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవలెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 4 మార్థులు                             4 x 4 =16 

1.  బౌద్దా యన సది్దధ ాంతము యొక్క విపర్యయమును నిర్వచాంచ, నిర్ూపిాంచాండి ? 
2.  ఒక్ గుల్లగా ఉనన అర్థగోళము  యొక్క అాంతర్, బాహ్య వ్ాయసముల్ు వర్ుసగా 6 స ాం. మీ., 10 స ాం. మీ., 14 స ాం. మీ., 

వ్ాయసముగా గల్ ఒక్ సతూ పాకార్ వసుూ వుగా మలిసతూ , ద్దని యొక్క ఎతతూ  ఎాంత ?  
3.  (sinA + cosec A)2 + ( cosA + secA)2  = 7 + tan2A + cot2 A అని చతపాండి? 
4.  భూమి ప  ైఉనన A బాందువు నుాండ ి ఒక్ విమానదనిన పరశిీలిసతూ  60° కోణాం చసేుూ ాంద్ి. కొనిన స క్ాండ్ల  తరావత ద్దని ఊర్ధవ 

కోణాం 30° మార్ుతతాంద్ి. ఆ జటె్ విమానాం 1500√3  మీటర్ల సిథర్ ఎతతూ ల్ో ఎగుర్ుతూ ఉాంటె ద్దని వ్గేానిన క్నుకోకాండి. 
(√3=1.732)  

II. అన్ీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవలెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 2 మార్థులు                             6 x 2 =12 

5.  బహ్ుళక్ము సతతరము రాసి , అాందలి పద్దల్ు వివరిాంచుము ? 
6. 6 మీ., 11 మీ. పొ డ్వు గల్ రెాండ్ు సూాంభముల్ు ఒక్ చదునెనై నెల్ప ై వ్ాటి అడ్ుగు భాగాల్ మధ్య దతర్ము 12 మీ. అయిన 

వ్ాటి ప ై భాగముల్ మధ్య దతర్ాం ఎాంత ? 
7.  ఒక్ వృతూ  వ్ాయసము చవరి బాందువుల్ వదా గీయబడిన సపర్శ రేఖల్ు సమాాంతర్ాం అని చతపాండ ి? 
8. 64 m3 ఘనపరమిాణము గల్ రెాండ్ు ఘనముల్ు క్ల్ుపబడనివి. అయిన ఏర్పడని కొతూ  ఘనము యొక్క ఉపరతిల్ము 

వ్ెైశాల్యము ఎాంత ? 
9.  7 స ాం. మీ. భుజముగా గల్ సమ ఘనము నుాండ ిఏర్పర్చ గల్ క్రమ వృత్దూ కార్ శాంఖువు యొక్క గరిష్ట  ఘనపరమిాణము 

ఎాంత ? 
10.   సాంగీత, రేష్ాాల్ు టెనినస్ ఆటను ఆడ్ుతతనదనర్ు. సాంగతీ గెలిచే సాంభావయత 0.62. అయిన రేష్ా గలెిచే సాంభావయత ఎాంత  ? 

III. అన్ీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవలెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 1 మార్థు.                            7 x 1 = 7 
11. పరా థమిక్ అనుపాత సిద్దధ ాంతము యొక్క విపర్యయము రాయాండి ? 
12. 5 స ాం. మీ. వ్ాయసార్థము గల్ వృత్దూ నిన PQ సపర్శ రఖే  P వదా త్దక ాంద్ి. వృతూ  కేాందరము  ‘O’ నుాండ ి సపర్శ రఖేప  ైగల్ 

బాందువు  Q నక్ు దతర్ము  OQ = 13 స ాం. మీ. అయిన PQ పొ డ్వును క్నుగొనుము ? 
13.   sin810 + tan810 విల్ువను 00 , 450 ల్ మధ్య త్రరకోణమిత్ర నిష్పతతూ ల్ల్ో చతపుము ? 
14.   tanA ను ల్ాంబకోణ త్రరభుజ నిష్పతతూ ల్ల్ో చతపాండి ? 
15.   ఒక్ పతక్ ముక్కల్ క్టట నుాండ ిఎర్ుపు ర్ాంగు రాణి తీయు సాంభావయత ఎాంత ? 



 

16.   సో పాన విచల్న పదాత్రల్ో సగటు సతతరము రాసి, అాందలి పద్దల్ు వివరిాంచుము ? 
17.   మధ్యగతము అనగా నమేి  ? 

IV. అన్ీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవలెను. ప్రతి బహుళ ైచ్చిక ప్రశ్ీకు 1/2 మార్థు.        10 x 1/2   = 5  
18.  ABC, PQR త్రరభుజాల్ల్ో, AB/ QR = BC /PR = CA/PQ   

A.   PQR   CAB   B.  PQR   ABC   C.CBA   PQR  D. ఏద్కిాదు 
19.  క్రమ ష్డ్ుుజి వ్ెైశాల్యము    

A.  √3

4
  a2           B. 3 

√3

4
 a2                 C.  6

√3

4
  a2    D. √3

2
  a2  

20.  రెాండ్ు గోళముల్ ఘనపరిమాణము  నిష్పత్రూ  27:64  అయిన వ్ాటి ఉపరతిల్ వ్ెశైాల్ాయల్ నిష్పత్రూ    
A. 2:3     B. 4:27      C. 8:9          D. 9:16 

21. 2 tan300 /1- tan2300     

A. cos600            B. sin600                    C. tan600                    D. sin300  
22.     sec2ϴ - tan2ϴ = .... 

                    A. 1                    B.  2         C. 3                     D.  ఏద్కిాదు 
23.    2,2,2,2,2,3,3,33,3,4,4,4,5,5,5,66,6  యొక్క బహ్ుళక్ము   

A. 5       B.  6              C. 2           D.  3 

24.    ఒక్ చటెుట  నీడ్ పొ డ్వు ద్దని ఎతతూ క్ు √3 రటెుల . అపుపడ్ు సతర్ుయనిత్ో  చేయు  ఊర్ధవకోణము   
A. 300              B. 450   C. 600           D.  900 

25.     క రాంద్ ివ్ానిల్ో ఘటన యొక్క సాంభావయత  
             A. 1             B. 0  C. -1                               D.  

26.   ఒక్ త్రరభుజాంల్ో sinA = cos A , then A = ..... 
A. 600                   B.   900              C. 300                        D. 450  

27.     ఇవవబడని భుజాల్ కొల్తల్ల్ో, ల్ాంబకోణ త్రరభుజాం భుజాల్ు  
A.  7, 24, 25  B.  3, 8, 6          C. 11, 12 , 13                       D. 4, 5, 6  


