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Q.1

Question
ఇవ్వబడిన 4 ఎంపికల నుండి క్రింద ఇవ్వబడిన
వాక్యానికి అర్థంలో దగ్గరగా ఉన్న పదాన్ని
కనుగొనండి. ప్రొఫెషనల్గా కాకుండా ఆనందం
కోసం ఆడేవాడు

No.
Q.2

కింది ప్రతి ప్రశ్నలో ఒక పదం తప్పిపోయిన
సిరీస్ ఇవ్వబడింది. AC, EG, IK, శ్రేణిని
పూర్తి చేసే అందించిన వాటి నుండి సరైన
ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి?

Question
దిశ: ఇచ్చిన అక్షరాల శ్రేణిలోని ఖాళీల
వద్ద వరుసగా ఉంచబడిన అక్షరాల సెట్ ఏది
పూర్తవుతుంది . _ _అబా_ _బా_అబ్
(1) అబ్బాబ్ (2) బాబ్ (3) abbbb (4)
బాబా

(1) అనుభవజ్ఞుడు (2) సమరిటన్ (3) ఔత్సాహిక
(4) స్థానికుడు
Q.3

_________________________

Q.4

దిశ: క్రింది ప్రతి ప్రశ్నలో, ఒక పదం
లేదు, ఒక సిరీస్ ఇవ్వబడింది. సిరీస్ను
పూర్తి చేసే వాటి నుండి సరైన
ప్రత్యామ్నాయాలను ఎంచుకోండి. Z3a,
W5d, T8g, Q12j, ?

(1) LM (2) పై (3) OP (4) MO
(1) M16n (2) N17మీ (3) N16k (4) K17n
Q.5

DNA యొక్క విభాగాల కటింగ్, క్లోనింగ్ మరియు Q.6
కదలికలు ఎంజైమ్లను కలిగి ఉండవు.

మార్చబడిన జన్యువు దాని నుండి
అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రతి కణానికి
పంపబడుతుంది.

(1) 1 (2) (3) చెప్పలేను (4) ఇవి ఏవి కావు
(1) 1 (2) (3) చెప్పలేను (4) ఇవి ఏవి కావు
Q.7

ఇవ్వబడిన 4 ఎంపికల నుండి క్రింద ఇవ్వబడిన
Q.8
వాక్యానికి అర్థంలో దగ్గరగా ఉన్న పదాన్ని
కనుగొనండి. ఒపీనియన్ పోల్స్ ద్వారా ఎన్నికల
ట్రెండ్ను అధ్యయనం చేసే వ్యక్తి

పాలను లాక్టోస్ రహితంగా చేయడానికి ఏ
ఎంజైమ్ని ఉపయోగించాలి?
(1) లిపేస్ (2) ప్రొటీజ్ (3) అమైలేస్
(4) లాక్టేజ్

(1) సైఫాలజిస్ట్ (2) జీవావరణ శాస్త్రం (3)
ఎటియాలజీ (4) మాస్టాలజీ
Q.9

రసాయనం పిచికారీ చేసిన తోటలో ఒక్కో
Q.10
చెట్టుకు సగటున 60 ఆపిల్లు, ఇతర తోటలో
ఒక్కో చెట్టుకు సగటున 40 ఆపిల్లు వస్తాయి.
డేటా ఆధారంగా, శాస్త్రవేత్త ఇలా
చేస్తాడు:

(1) ప్రయోగాత్మక లోపం (2) సహజ కారణం
(3) అబద్ధం (4) తప్పుడు మరియు సహజ
కారణత్వం రెండూ

(1) అతని డేటాను నివేదించండి (2) ఇతర
మొక్కలపై రసాయనాన్ని పరీక్షించండి (3)
రసాయనం ఆపిల్ దిగుబడిని పెంచుతుందని
నిర్ధారించండి (4) ఫలితాలు అసంపూర్తిగా
ఉన్నాయని నిర్ధారించండి
Q.11

ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద, గాలిలో ధ్వని వేగం 27
డిగ్రీల సెల్సియస్ వద్ద దాని విలువ కంటే
రెండు రెట్లు ఉంటుంది?
(1) 54 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత (2) 927 డిగ్రీల
ఉష్ణోగ్రత (3) 327 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత (4) 123 డిగ్రీల సెల్సియస్

సృష్టివాదం ఒక సిద్ధాంతంగా
పరిగణించబడదు ఎందుకంటే ఇది ఏ
శాస్త్రీయ సూత్రాన్ని
ఉల్లంఘిస్తుంది:

Q.12

దిశ: ఇచ్చిన అక్షరాల శ్రేణిలోని ఖాళీల
వద్ద వరుసగా ఉంచబడిన అక్షరాల సెట్ ఏది
పూర్తవుతుంది . a_ _ బి అబ్బా _ అబ్బా
a_ba
(1) అబాబ్ (2) అబ్బా (3) aabb (4) aaab
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Q.13

ఇవ్వబడిన 4 ఎంపికల నుండి క్రింద ఇవ్వబడిన
వాక్యానికి అర్థంలో దగ్గరగా ఉన్న పదాన్ని
కనుగొనండి. నాణేలు సేకరించేవాడు

Q.14

(1) న్యూమిస్మాటిస్ట్ (2) స్థానికుడు (3)
ఫిలటెలిస్ట్ (4) గ్రంథకర్త
Q.15

సంతానం వారి తల్లిదండ్రులను పోలి ఉంటుంది,
ఎందుకంటే వారు ఒకే విధమైన నిర్మాణాలను
ఏర్పరుచుకునే మరియు సారూప్య విధులను
నిర్వహించే ప్రోటీన్ల ఉత్పత్తికి కోడ్
చేసే సారూప్య జన్యువులను వారసత్వంగా
పొందుతారు.

దిశ: ఇచ్చిన అక్షరాల శ్రేణిలోని ఖాళీల
వద్ద వరుసగా ఉంచబడిన అక్షరాల సెట్ ఏది
పూర్తవుతుంది . a_ba_b_b_a_b
(1) అబాబ్ (2) అబ్బా (3) బాబ్ (4)
అబ్బాబ్

Q.16

జీవిత విధులను నిర్వహించగల అతి చిన్న
యూనిట్:
(1) ఒక సెల్ (2) కణజాలం (3) DNA (4)
రక్తం

(1) 1 (2) (3) చెప్పలేను (4) ఇవి ఏవి కావు
Q.17

సెల్ నియంత్రణ ముఖ్యం కాదు.

Q.18

(1) 1 (2) (3) చెప్పలేను (4) ఇవి ఏవి కావు

DNAలో నిల్వ చేయబడిన జన్యు సమాచారం
ఒక కణానికి అవసరమైన వేలాది ప్రోటీన్ల
సంశ్లేషణను నిర్దేశించడానికి
ఉపయోగించబడుతుంది.
(1) 1 (2) (3) చెప్పలేను (4) ఇవి ఏవి కావు

Q.19

ఇవ్వబడిన 4 ఎంపికల నుండి క్రింద ఇవ్వబడిన
వాక్యానికి అర్థంలో దగ్గరగా ఉన్న పదాన్ని
కనుగొనండి. మ్యూజియం బాధ్యతలు
నిర్వహిస్తున్న వ్యక్తి

Q.20

(1) సూపర్వైజర్ (2) కేర్ టేకర్ (3)
వార్డెన్ (4) క్యూరేటర్
Q.21

DNA బ్యాంకింగ్ ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది
(1) ఒక నిర్దిష్ట వ్యాధి మ్యుటేషన్ ఒక
కుటుంబంలో ఉన్నట్లు తెలిసింది (2) కొత్త
ఆధిపత్య పరివర్తన కారణంగా ఒక బిడ్డకు
జన్యుపరమైన వ్యాధి ఉన్నట్లు చూపబడింది
(3) ఒక కుటుంబంలోని నిర్దిష్ట వ్యాధికి
సంబంధించిన జన్యువు ఇంకా గుర్తించబడలేదు,
అయితే దాని వారసత్వం యొక్క నమూనా
స్పష్టంగా ఉంది (4) ఒక కుటుంబం సమతుల్య
రాబర్ట్సోనియన్ ట్రాన్స్లోకేషన్ను వేరు
చేస్తున్నట్లు తెలిసింది.

Q.23

ఇవ్వబడిన 4 ఎంపికల నుండి క్రింద ఇవ్వబడిన
వాక్యానికి అర్థంలో దగ్గరగా ఉన్న పదాన్ని
కనుగొనండి. అతిగా తినే వ్యక్తి
(1) బలిపీఠం (2) సహచరుడు (3) తిండిపోతు (4)
సన్యాసి

మొత్తం మానవ జన్యువు యొక్క
క్రమాన్ని పూర్తి చేయడానికి మానవ
జన్యు ప్రాజెక్ట్ కోసం ఎంత సమయం
పట్టింది?
(1) 15 సంవత్సరాలు (2) 13 సంవత్సరాలు (3)
20 సంవత్సరాల (4) ఇవి ఏవి కావు

Q.22

కింది ప్రతి ప్రశ్నలో ఒక పదం
తప్పిపోయిన సిరీస్ ఇవ్వబడింది. CBA,
ABC, ABCD, DCBA, ABODE, శ్రేణిని పూర్తి
చేసే అందించిన వాటి నుండి సరైన
ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి.
(1) EDCBA (2) DBAC (3) CABD (4) BACD

Q.24 ఇవ్వబడిన 4 ఎంపికల నుండి క్రింద ఇవ్వబడిన
వాక్యానికి అర్థంలో దగ్గరగా ఉన్న
పదాన్ని కనుగొనండి. సాహిత్యాన్ని,
కళలను పట్టించుకోని వాడు
(1) బార్బేరియన్ (2) నిరక్షరాస్యుడు
(3) ఆదిమ (4) ఫిలిస్తీన్

Q.25 ఒకే ద్రవ్యరాశి మరియు ఒకే బాహ్య వ్యాసం Q.26 దిశ: ఇచ్చిన అక్షరాల శ్రేణిలోని ఖాళీల
కలిగిన ఘన సిలిండర్ మరియు బోలు సిలిండర్
వద్ద వరుసగా ఉంచబడిన అక్షరాల సెట్ ఏది
రెండూ వంపుతిరిగిన విమానం యొక్క అదే
పూర్తవుతుంది . _a_aaba_ba_ab_
సమయంలో ఒకే ఎత్తు నుండి విడుదలవుతాయి.
రెండూ జారిపోకుండా కిందకు దొర్లాయి. ఏది
(1) abaaaa (2) అబాబా (3) అబాబా (4)
ముందుగా దిగువకు చేరుకుంటుంది?
అబాబా
(1) అధిక సాంద్రత కలిగిన ఒకటి (2) రెండూ కలిసి
(3) ఘన సిలిండర్ (4) బోలు సిలిండర్
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Q.27

DNA యొక్క క్రమాలను కత్తిరించడానికి పరిమితి Q.28
ఎంజైమ్లను ఉపయోగించవచ్చు.
(1) 1 (2) (3) చెప్పలేను (4) ఇవి ఏవి కావు

Q.29

జన్యు వ్యక్తీకరణలో ప్రమోటర్
పాత్ర ఏమిటి?
(1) ఇది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ మెషినరీకి
గుర్తింపు సైట్ (2) ఇది అనువాద
యంత్రాలకు గుర్తింపు సైట్ (3)
చెప్పలేను (4) ఇవి ఏవి కావు

కొంతమంది జన్యు శాస్త్రవేత్తలు కిరణజన్య Q.30
సంయోగక్రియను ప్రభావితం చేసే కొన్ని
జన్యువులను సమర్థవంతమైన పంట మొక్క నుండి
తక్కువ సమర్థవంతమైన పంట మొక్కకు మెరుగైన
ఉత్పాదకతతో కొత్త రకాన్ని ఉత్పత్తి చేసే
అవకాశాన్ని సూచిస్తున్నారు. ఈ కొత్త
రకాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి, ప్రాజెక్ట్
ఎక్కువగా ఉంటుంది

దిశ: ఈ క్రింది ప్రతి ప్రశ్నలో,
ఒకటి/రెండు పదాలు లేకుండా ఒక సిరీస్
ఇవ్వబడింది. సిరీస్ను పూర్తి చేసే వాటి
నుండి సరైన ప్రత్యామ్నాయాలను
ఎంచుకోండి. 8 - 8 = 16 అయితే; 7-7= 14;
6-6 = 12, 5 - 5 = అంటే ఏమిటి?
(1) 15 (2) 10 (3) 12 (4) 8

(1) అమ్నియోసెంటెసిస్ (2) జన్యు
ఇంజనీరింగ్ (3) జన్యు పరీక్ష (4)
సంతానోత్పత్తి
Q.31

ఇవ్వబడిన 4 ఎంపికల నుండి క్రింద ఇవ్వబడిన
వాక్యానికి అర్థంలో దగ్గరగా ఉన్న పదాన్ని
కనుగొనండి. పత్రికల్లో తీవ్రంగా
దుర్భాషలాడుతున్నారు

Q.32

(1) స్కరిలస్ (2) వేటగాడు (3) చర్నలిజం (4)
పరువు నష్టం
Q.33

బ్యాక్టీరియల్ ప్లాస్మిడ్లు, జన్యు
కత్తెరలు మరియు ఎలక్ట్రోపోరేషన్ కొత్త
జన్యువులను హోస్ట్ సెల్లోకి
తీసుకురావడానికి అన్ని మార్గాలు

కింది ప్రతి ప్రశ్నలో ఒక పదం
తప్పిపోయిన సిరీస్ ఇవ్వబడింది. A, CD,
GHI, శ్రేణిని పూర్తి చేసే అందించిన
వాటి నుండి సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని
ఎంచుకోండి? , UVWXYZ
(1) LMNP (2) MNOL (3) NOPL (4) MNOP

Q.34

ప్రతిధ్వని ఒక ఉదాహరణ
(1) ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ (2) ఉచిత-కంపనం
(3) బలవంతంగా-కంపనం (4) తడిసిన కంపనం

(1) 1 (2) (3) చెప్పలేను (4) ఇవి ఏవి కావు
Q.35

ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ సమయంలో, ఏ రకమైన
అణువు నిర్దిష్ట అమైనో ఆమ్ల అణువులను
జోడించి, వాటిని పాలీపెప్టైడ్ గొలుసుపై
నిర్దిష్ట స్థానాల్లో ఉంచుతుంది?

Q.36

దిశ: కింది ప్రశ్నలో, వెనుక నుండి
ప్రారంభమయ్యే సిరీస్లోని ప్రక్కనే
ఉన్న అక్షరాల మధ్య దాటవేయబడిన
అక్షరాల సంఖ్య ఒకటి పెరిగింది. కింది
వాటిలో ఏది నియమాన్ని పాటిస్తుంది?

(1) DNA (2) mRNA (3) tRNA (4) ADP
(1) ONLKJ (2) OMJFA (3) OIGDC (4) OMKIG
Q.37

న్యూక్లియోటైడ్లో ఏది భాగం కాదు?
(1) రైబోస్ (2) గ్వానైన్ (3) మాల్టోస్ (4)
ఫాస్ఫేట్

Q.39

Q.38

HCl యొక్క 10 M ద్రావణం యొక్క pH
విలువ
(1) 0 కంటే తక్కువ (2) 0కి సమానం (3) 1కి
సమానం (4) 2కి సమానం

కింది పదబంధం ద్వారా ఉత్తమంగా వివరించబడిన Q.40 ఇవ్వబడిన 4 ఎంపికల నుండి క్రింద ఇవ్వబడిన
న్యూక్లియిక్ యాసిడ్ అణువు రకాన్ని
వాక్యానికి అర్థంలో దగ్గరగా ఉన్న
ఎంచుకోండి: అడెనిన్, సైటోసిన్, గ్వానైన్
పదాన్ని కనుగొనండి. నిర్దిష్ట నిబంధనలు
మరియు థైమిన్ కలిగి ఉండవచ్చు.
మరియు షరతులపై జైలు నుండి ఖైదీ విడుదల
(1) DNA అణువులు, మాత్రమే (2) DNA మరియు RNA
అణువులు రెండూ (3) RNA అణువులు, మాత్రమే (4)
DNA లేదా RNA అణువులు కాదు

(1) పెరోల్ (2) పార్లే (3) క్షమించు (4)
నిర్దోషిగా విడుదల
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