HALF YEARLY EXAMINATION –DECEMBER -2014
BIOLOGICAL SCIENCE PAPER –II
Class: X

Telugu Medium

TIME .2 ½

PART- A

Marks 50
(35 Makrs)

_____________________________________________________________________________________
I. షఽచన: 1.. ఏవైనా 4 రవనలకు షమాధానము వహరయుము

4x1=4

2. రతి రవనకు 1 మారకు.
1. విషరజన అనగహనేమి?
2.ప్లో మోసస్ అనగహనేమి?
3.ఫాసమ పలదీకరణము జమిే మెండు జెంతుఴుల ేరో క వహరయుము?
4. రకత ములో ఎడ్రన
ర యౌన్ ఎకుుఴగహ విడుదల ైతే జీఴక్రయ
ి లై ఎలాెంటి రఫాఴము చఽుతుెంది?
5. క్ొఴుులు ఎలా జీరణ మఴుతాభ?
6. ఈ షెంఖ్ామ రమిడ్ న఼ ూమిెంుము

ఈక్రింది వానిలో ప్రతి విభాగిం నిండి కనీసిం రిండు తక్కువ కాక్కిండా 5 ప్రశ్నలక్క సమాధానాలు వ్రాయుము.
ప్రతిప్రశ్నక్క 2 మార్కులు
GROUP – A
7. షుయెంప్ల శణ- రప్ల శణ మదమ ఫేధములు వహరయుము??
8. వేరక డనము అనగహనేమి? అది ముకుకు ఏవిధముగహ ఉయోగడుతుెంది?
9. ఋతుశూహరఴ షమయములో గమహబవయ గోడలలో జమిగే మారకలు ఏమిటి?
10. మీ ఇెంటలో విద఼మత్ న఼ ఎలా ప్ొ ద఼ు చేశూత హమో 4 ఉదాసరణలు వహరయుము?
GROUP – A
11. మన వమీరములో చరమలతున బెదడు తుయెంతిరసేత ఏమి జరకగుతుెంది?
12. దమన఼లు-సరల మదమ ఫేధములు టిిక రూములో ప్ొ ెంద఼రచ఼ము;
13. చినేరగులో ఆెంతరచఽశక్హల తుమహభతుతెయౌే ఠము గీయుము.
14. మన మహమఴరణాతున క్హప్హడుక్ోఴలసన అఴషమహతున తెయౌే నాలుగు తునాదాలు వహరయుము.
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5x2= 10

SECTION –III

ఈక్రింది వానిలో ప్రతి విభాగిం నిండి కనీసిం రిండు చొప్పున 4 ప్రశ్నలక్క సమాధానాలు వ్రాయుము.

4x4=16

ప్రతిప్రశ్నక్క 4 మార్కులు
GROUP – A
15. ఆకులలో ెండ్రదామహధతున మిశీయౌెంచడ్ాతుక్ర మీరక , మీ ప్హఠశహల రయోగశహలలో అన఼షమిెంచిన విధానెం తెలెండ్ర.
16. క్రరణజనమ షెంయోగ క్రయ
ి
, శహువక్రయ
ి ఫేధములు వహరయుము?
17. రషరణ ఴమఴషథ అనగహనేమి?ఇది జీఴులలో ఏవిధెంగహ ఉయోగడుతుెందో వహరయెండ్ర?
18. అల ైగిక రతుమతతిత విదానాలన఼ తగిన ఉదాసరణలతో విఴమిెంచెండ్ర?.
GROUP -B
19.ఈ క్రెంి ది వహటిక్ర తగిన క్హరణములన఼ వహరయుము?
1.నాలుక తో అెంగియౌతు నొక్రు టటిట దాుమహ రకచితు తురగహ తెలుష఼క్ోగలము.
2.రకత ములో గల
ో క్ోజ్ శూహథభ తగిినుడు మనకు ఆకయౌ వేషత ఼ెంది.
20.షసజ ఴనరకలు చాలా త ెందరగహ అెంతమిెంచి ప్ల తునానభ? దీతుఴలన కయౌగే మిణామాలన఼ వహరయుము?
21. అడఴులన఼ షెంరక్రెంచ఼ క్ొనే విధానాతున వహరయుము?
22.క్హరఫన్ డ్ెటిెంగు విధానాతున గుమిెంచి సేకమిెంచిన షమాచారమువహరయుము?
SECTION –IV

ఈక్రింది వానిలో ఏదేని ఒక పటిం గీసి భాగాలు గుర్తించిండి .

1X5=5

23. మానఴ మలతరెండముతులుఴుక్ోత టెం గీచి ఫాగహలు గుమితెంచెండ్ర.
24. క్రెంి ది టెం లో ఇచిిన ుశము ఫాగములన఼ గుమితెంచి, ఏకయౌెంగ ుశమా , దెైుయౌెంగ ుశమా ఴరయుము.
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HALF YEARLY EXAMINATION –DECEMBER -2014
BIOLOGICAL SCIENCE PAPER –II
PART –B
MAX. MARKS .15
I .సరైన సమాధానానిన ఎించి బ్రాకెట్టు నిందుచుము.

30 X1/2 =15

1 క్రరణజనమ షెంయోగ క్రయ
ి
మేటట క్రెంి ది వహటితో రఫాఴెం క్హద఼.
A.క్హెంతితీఴరత

B. ఆరధరత

(

C. ఉశులణ గిత

D. క్హరఫన్ డ్ెై ఆక్సైడు గహఢత

2.ఈక్రెంి ది వహటిలో ఎెంజైములు లేతు జీరణరషెం
A.ఫైల్

B. జఠరరషెం

C. ైతమరషెం

B. బెైట లక్హెండ్రయ
ర ా

C. మసఫో జోములు

B. దమతు

C. యౌెంప్ గిెంది

B. నఫ్హరన్

C. నపరడ్రయా

B. ఎడ్రడమిస్

C. గమహబవయ ముఖ్దాురము

B. డ్ెైఎన్ సలస్

C. సమిఫమ్
ర

B. యలమియా

C. యలమిక్ ఆమోము

B. సైట లక్సతున్ లు

C. ఇధయ్న్

B. మాెంశూహశృరకలు

C. ఉతతిత దారకలు

B. ఫొ గుి

C. టలరలు

B. గన఼లు

C. క్రమి
ి షెంశృమహలు
B. మహపైడ్ై

C. మలతరనాయకలు

B. క్ోోమము

C. అధిఴాకు గిెంధి
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B. 12 జతలు

C. 43 జతలు

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

D. యలశగిెంధి

15.మానఴుతులో కప్హలనాడుల షెంఖ్మ.
A. 31 జతలు

)

D.జవులాకణము

14.మధ఼బేశృతుక్ర షెంఫెందిెంచిన గిెంది.
A. థెైమహభడ్

(

D. ఆధ఼తుక శూహెంక్ేతికత

13.ఫొ దిదెంక లో విషరజక అఴయఴము.
A. మాయ్పజియన్ నాయక

)

D. ఆతున

12.మిషమహలలోతుక్ర శృతుకర రశూహయనాలు విడుదల క్హఴటాతుక్ర గల క్హరణెం
A. మివమ
ి లు

(

D. ఏదీక్హద఼

11.ఫారత దేవెంలో అతిత ెందరగహ అెంతమిెంచిప్ల తునన ఇెందన ఴనరక
A. షసజవహయుఴు

)

D. జిఫఫమియౌోన్

10.ఆశృరు గొలుష఼ దీతుతో ముదలఴుతుెంది.
A. శహఖ్ాశృరకలు

(

D. క్రయ
ి ాటిన్

9.వితత నాలు దీరక్
ఘ హలము తులఴ ఴుెంచడ్ాతుక్ర నాడ్ే శృమోభన్..
A.అబ్ సైసక్ ఆమోము

)

D. మదమబెదడు

8.మలతరమ్ ష఼ు రెంగులో ఉెండుటకు క్హరణమభయమ దారదము.
A. యలమోక్ోిమ్

(

D. ఫ్ల లోపయన్ నాళెం

7.ఆకయౌ షఽచనలన఼ తుయెంతిరెంచే బెదడు లోతు ఫాగెం
A. బెడులాో

)

D.జవులాకణము

6.అెండ్ాలన఼ ఉతతిత చేసే సత ీ రతుమతతిత అఴయము
A. అెండ్ావయము

(

D.క్ేవనాయక

5.మానఴులలో విషరజక అఴయఴెంయొకు రమాణెం.
A. నఽమమహన్

)

D. కణజఴచెం

4.క్హమిియాక్ అనన దెం వమీరములో ఈ అఴయవహతుక్ర షెంఫెందిెంచినది
A. గుెండ్ె

(
D. లాలాజలెం

3.కణాలలో వక్రత తులుఉెండ్ే రదేవెం.
A.క్ేెందరకము

)

D. 30 జతలు

16.గరబషథ శిశుఴు రకగుదలై రఫాఴము చఽేవి ఏవి
A. సగమట్ ప్ొ గలోతు రశూహయనాలు

B. ఆలుశృల్

C. మెంద఼లు

B. 6700 ml

C. 10000 ml

B.ప్హరభెంటేశన్

C. పమిిల ైజేశన్

B. దతూమహ

C. మాెంజిపమహ

)

(

)

(

)

D. ూమజన్

19.ఫయోడ్ీజిల్ ఉతతిత క్ర తోడడ్ే ముకు.
A. జటలరఫ్హ

(
D. 3000 ml

18.శుకికణెం అెండెంతో కయౌసే రక్య
రి నేమెంటారక.
A. ప్హరగభెంటేశన్

)

D. అతున

17.మానఴ ఊమితితు
త ల శూహమరధయెం ష఼మారకగహ
A. 5800 ml

(

D. సెంక్ోనా

20.డ్ాకిరకగహరక ఒక ఴమక్రత గుెండ్ె ప్ల టట ఴచిినదతు చెప్హరక. దాతుక్ర క్హరణము ఏరకత నాళములో అడి ెంకులు ఏరడ్రఉెంటాభ.
A. మశృదమతు

B. నశృసర

C. సాదయ సర

(

D. సాదయ దమతు

I I .ఈక్రింద ఖాళీలన సరైన సమాధానముతో పూరింప్పము
21. జఠర రషెంలో ________________ఆమోము ఉెంటటెంది.
22. ఒక ఫాలుతుక్ర క్హళళు,చేతులు ముఖ్ెం ఫాగహ ఉబ్బఫ ఉెంటాభ. అతన఼ ____________ఴమధిత ఫాధడుచ఼నానడు.
23.కణాలలో శక్తి ________________________రూపములో నిలవచేయబడుత ుంది.
24.రకి ీడనము క్ొలిచే పరికరము__________________.
25.మానఴుతు లో గమహబఴధి క్హలము____________________.
26. లాలాజలము యొకు ప్ హ్ చ్ షుఫాఴము_____________________.
27.ముండల్ పరయోగాలు ___________________ వివరిస్ి ాయి.
28. జీవులలో మారపుకు దారితీసే విధానానిి_________________ అుంటారప.
29.ఒక వయక్తి క్త డయాలసిస్ చేస్ి ునాిరప. అతనిక్త ఏ అవయవము పాడయినది.________________
30. మలేరియా చిక్తతసకు ఉపయోగిుంచే ఆలకలాయిడ్._________________________________
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)

