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సంగ�హ�త�క మ�ం�

గ�తం �ప�-1 (�లుగు�ధ�మం)

(�రు�లు :100)

తరగ�:10 సమయం : 3.15 గం||

���రు� లకు సూచనలు :
1. అ�� ప�శ�లకు స��నములు ప���క బు� ��త�����.
2. ప���పత�ం��లుగు ���లు మ�యు 33 ప�శ�లు ఉండును.
3. ��� - 4 �అంతర�త ఎం�క ఉంటుం�.
4. స���లు స�ష�ం� ���.

��గం -1

గమ�క: 1. ��ంద ఇవ�బ�న అ�� ప�శ�లకు ఒక పదం ���ట�జ�బులు �యం�.
2. ప�� ప�శ�కు 1 �రు� 12x1=12

1. √3 మ�యు - √3 లు మూ�లు� క��న వర�స�కర��� �యం�.

2. A= {1, 2, 3} మ�యు∅ = { } అ�న A∪∅ కను�నం�.

3.3x3-5x2-11x-3 �క� శూ��లు α,β,γ లు అ�� స��� జతపరచం�.
ᵢ)α+β+γ ( ) a) 1
ᵢᵢ)αβ +βγ+ γα ( ) b) ⁻¹¹/₃
ᵢᵢᵢ)αβγ ( ) c) ⁵/₃

4.100 �టర� ఘన ప��ణం గల నూ� డ�� ఘనప��ణం cm3 ల� వ�క�పరచం�.

5.tan30°,tan45°,tan60° లు గుణ��� � ఉం�య� �దవ� అన�� తను ���ం� స�న��? ఎందుకు ?

6. �చ�� Δ=0 సంద���� సూ�ం� వర� స�కరణం�క� �తు� ప��� �యం�.

7.��ం� �య�లను తృ��ప�� చతురు�జం ఏ�?
A: అ�� భు�లు స�నం B: క�� లు అస�నం.
a) చతురస�ం b) �ర� చతురస�ం c) �ంబ� d) స�ంతర చతురు�జం

8. పటం� �మ��ణం �యం�.

9. 100 �టర� �డ�న �టు� �క� �డ�డ� 100 �టర� అ��ఆ సమయం� సూరు�� � �� ఊర��
�ణం ఎంత?

10. Tan0°Tan1°Tan2°......... Tan89°�లువ కను��ం�.

11. �తరగ�గ� �డ� � ఎం�క �యడం� ఉప�గప� �ం��య�� న �లత ఏ�?

12. వ��కృత ద�� ంశం�క� మధ�గతం కను�నుటకు సూత�ము �యం�.
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��గం -2

గమ�క: 1. ��ంద ఇవ�బ�న అ�� ప�శ�లకు జ�బులు �యం�.
2. ప�� ప�శ�కు 2 �రు�లు 8x2=16

13. a+3d,a+d,a-d లు అంక��� �మూడు వరుస ప��న త��� పదం కను��ం�.

14. a,b అ� �ండు చర�శుల� ��యస�కరణం �
వ�క�పరచం�.

15.A={x:x 10 క�� తకు�వ�న సహజ సంఖ�} ,B={x:x 10 క�� తకు�వ�న ప��న సంఖ�} అ�� A-B �
కను��ం�.

16.7×11×13+13×2×3+13×1 ఏ �ధం� సంయుక� సంఖ� అగు� �వ�ంచం�.

17.(1,1),(2,2),(3,3) �ందు�ల� ఏర�� ��భుజ గురుత��ంద�ం కను��ం�

18.(2,0),(1,2),(-1,6) �ందు�ల� ఏర�� ��భుజ ��ల�ం కను��ం�

19.పరస�ర వ��త ఘటనలు అం� ఏ��? ఒక ఉ�హరణ�యం�.

20.3 �ం��టర� ���ర�ం � ఒక వృత�ం �� అందు� అ�క,అల� వృత� ఖం�లను �� �యం�.

��గం -3

గమ�క: 1. ��ంద ఇవ�బ�న అ�� ప�శ�లకు జ�బులు �యం�.
2. ప�� ప�శ�కు 4 �రు�లు 8x4=32

21.p(x)=x4+1 అ�� p(2)-p(-2)�లువ కను��ం�.

22.log1000 భుజం � గల సమఘనం�క� ప�క�తల ��ల�ం, సం�ర� తల ��ల�ం, ఘనప��ణం
కను��ం�?

23.x,x+2,x+6 లు గుణ��� �మూడు వరుస ప��� x �లువను, ఆమూడు ప�ల �లువలను కను�నం�.

24."పరస�ర ఆ�ర స�కరణ వ�వస� ఎల���డూ సంగత�" అ� ప�సన� అన��. తన��రు ఏ�భ��� �!
��? ఎందుకు?

25."�హ� �ందు� నుం� ఒక వృ�� �� �యబ�న స�ర��ఖల�డ�లు స�నం" పట స�యం�
�రూ�ంచం�.

26.�� � ను ప���ం� ఈ ��ం� ప�శ�లకు స���లు �యం�.

A)AB �ఖ�లు �ను��ం�

B)OB �ఖ స�కరణం �యం�

27.ఈ ��ం� ద�� ం����హ�ళకమును కను�నుము.
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�రు�లు 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60

���రు� ల సంఖ� 1 6 7 4 2

28.� ద�� ం��� ఆ�హణ సం�త�నః�న� వక�ం �తు� ప��� �యం�.

��గం -4

గమ�క: 1. ��ంద ఇవ�బ�న అ�� ప�శ�లకు జ�బులు �యం�.
2. ప�� ప�శ�కు 8 �రు�లు. 5x8=40.
3.ప�� ప�శ�కు అంతర�త ఎం�క కలదు.

29.a) అ�� �లువ కను��ం�.

(��)

b)A = {x: X∈N}, B = {x: X∈N, స� సంఖ�}, C = {x: X∈N �� సంఖ�}, D = {x: X ప��న సంఖ�}, అ�న AUB,
A∩C, B∩C, B∩D లను కను��ం�. ��� గమ�ం�రు?

30. a) ��� వసు� �లను త�రు�� కం�� ష�� �� లను �ల� ��ందుకు 100 సూ� ��ర���త�
డ��లను త�రు ��లను�ం�. సూ� ��ర డ���క� �లతలు 35 cm �డ�మ�యు
భూ���ర�ము 7 cm ఉం� �ధం�మూత�� 100 డ��లను త�రు �య��� �వ��న ��త�
ప��ణము ఎంత?

(��)

b)��కకు గ�తము మ�యు ఇం��షు� వ��న�రు�ల�త�ము 30, ఆ�కు ఒక�ళ గ�తం� 2
�రు��కు�వ�, ఇం��షు� 3 �రు�లు తకు�వ� వ�� ఉం�, ఆ �ం�ం� లబ�ము 210 అ���. అ�న
ఆ�కు ఆ �ండు స��కు� ల� వ��న�రు�లను కను�నం�.

31)లంబ�ణ ��భుజం ΔABC �లంబ�ణ �ర�ము C వద� కలదు. BC = a, CA = b, AB = c అను�నుము.ఇం�

�ర�ము నుం� AB � ��న లంబము �డ� p అ�న 1) pc = ab, 2) అ� చూపం�.

(��)

b)secθ+tanθ=p అ�� sinθ= అ� చూపం�.

32) a)ఒకటవ� నుం� �ంతదూరము� గల ఒక వ��� టవ� ����� 30° ఊర���ణం� చూ�ను. అతడు
టవ� �� 40�. దూరం న��న త��త 60° ���ం�. అ�న టవ� ఎతు� , టవ� నుం��ద� ప��లక
�� నమునకు గల దూరమును కను��ం�. (��)
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b)ఒక సం�� 1 నుం� 20 వరకు �� �న 20 ఫల�లు ఉన��. �� నుం��ధృ��కం� ఒక ఫల���
ఎంచుకుం�, ��� ��ం� సంఖ�లుండుటకు సం�వ�త �ం�ంత?
1)స� సంఖ�, 2)ప��న సంఖ�, 3)5 �క� గు�జము, 4)�ండం�ల �� సంఖ�.

33) a) 1. 2x + y = 4 మ�యు 2x - 3y = 12.��య స�కర�ల జతను �� � పద�����ంచం�.
2. 4�ం .�., 5 �ం.�., 6 �ం.�.,��భు��� ���ంచం�.��� సరూపం� 2/3 �టు� ఉం�� ��భు���
���ంచుము.

(��)

b)1.p(x) = x2 - 7X + 12 వర�బహ�ప��క� శూ��లను ���త� పద��� కను��ం�.
2.6 �ం.����ర�ం� వృ�� �� ��, �� �ంద�ం నుం� 10 �ం.� దూరం� గల �ందు� నుం� స�ర��ఖలు
�యం�. ���డ�లు �లవం�.

���రు� ల అవ�హన �రకు�త�� ��� రూ�ం�ంచడం జ��ం�. ఆంధ�ప��� ప�భుత�ం ��� ��న
ప�శ�పత�� అస�న�.

Table-1: Weightage to Academic Standards

S.No Academic standards
��� ప���లు

No. Of Questions
ప�శ�ల సంఖ�

Marks Allotted
���ం�న�రు�లు

Percentage
�తం

1 Problem Solving. సమ���ధన 13 40 40%

2 Reasoning & Proof �ర�లు
�ప�డం �రూపణ �యడం

05 20 20%

3 Communication వ�క�పరచడం 05 10 10%

4 Connections అనుసం�నం 05 15 15%

5 Visulisation&Representation
దృ�కరణ�� ��ధ�పరచడం

05 15 15%

6 Total �త�ం 33 100 100%

Table-2 : Weightage to Difficulty level

S.No Difficulty level ��న�త�� � No. Of Questions
ప�శ�ల సంఖ�

Marks Allotted
���ం�న�రు�లు

Percentage �తం

1 Easy సులభం 07 20 20%

2 Average ��రణం 18 60 60%

3 Difficult క�నం 08 20 20%

4 Total �త�ం 33 100 100%
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Table-3 : Weightage to Question type

S.No Type of Question ప�శ� రకం Unit mark ఒక
ప�శ�� �రు�లు

No. Of
Questions ప�శ�ల
సంఖ�

Marks Allotted
���ం�న
�రు�లు

Percentage
�తం

1 Objective Answer(OT)
ల��త�క ప�శ�లు

1 12 12 12%

2 Very Short Answer (VSA)
అ� స�ల� స��న ప�శ�లు

2 8 16 16%

3 Short Answer (SA)
స�ల� స��న ప�శ�లు

4 08 32 32%

4 Essay Answer (EA) ��సరూప ప�శ�లు 8 5 40 40%

5 Total �త�ం 33 100 100%

Table-4 : Blue Print (Mathematics-100 marks)

S.No Academic standards Obj Qs
(m)

VSA Q
(M)

SA Q
(M)

Essay
Q (M)

Total Q
(M)

Percentage

1 Problem Solving 4(4) 4(8) 3(12) 2(16) 13(40) 40%

2 Reasoning & Proof 2(2) 1(2) 2(8) 1(8) 5(20) 20%

3 Communication 2(2) 2(4) 1(4) - 5(10) 10%

4 Connections 3(3) -- 1(4) 1(8) 5(15) 15%

5 Visulisation&Representation 1(1) 1(2) 1(4) 1(8) 5(15) 15%

6 Total �త�ం 12(12) 8(16) 8(32) 5(40) 33(100) 100%


