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Q.1

Question
2011లో ఈశాన్య భారత రాష్ట్రంలో
సంభవించిన భూకంపం మరణానికి మరియు
విధ్వంసానికి కారణమైంది. ఇది
భారతదేశంలో రెండవ అతి చిన్న
రాష్ట్రం. దానిని గుర్తించండి.

No.
Q.2

_________________________
Question

గాలికి రంగు ఉంటుంది
(1) నిజం (2) తప్పుడు (3) చెప్పలేను (4) ఇవి ఏవి
కావు

(1) గోవా (2) సిక్కిం (3) గుజరాత్ (4)
కేరళ
Q.3

అల్లియం సాటివమ్

Q.4

(1) బీచ్ (2) చెస్ట్నట్ (3)
వెల్లుల్లి (4) ఇవి ఏవి కావు
Q.5

(1) చెట్టు (2) అధిరోహకుడు (3) పొదలు (4) ఇవి
ఏవి కావు

కార్బన్ డయాక్సైడ్ యొక్క అధిక Q.6
సాంద్రత మొక్కల పెరుగుదలను వేగవంతం
చేస్తుంది.

దేవ్ పాఠక్ ఓడలో ప్రయాణించి దానికి Q.8
బాధ్యత వహిస్తాడు. అతను ఎవరు?
(1) నావికుడు (2) కెప్టెన్ (3)
వ్యోమగామి (4) లైబ్రేరియన్

Q.9

జీవులకు జీవించడానికి ఆహారం, ______
మరియు నీరు అవసరం.

జీవులు లేకుంటే చనిపోతాయి: 1. గాలి 2. ఆహారం 3.
తల్లి
(1) 1 మాత్రమే (2) 1 మరియు 2 మాత్రమే (3) 1
మరియు 3 మాత్రమే (4) 1, 2 మరియు 3

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

గులాబీ : పొదలు :: ద్రాక్ష : ?

ఒక పిచ్చుక చెట్టు కొమ్మలపై
కూర్చున్నప్పుడు నిద్రిస్తుంది. ఇది ఎక్కువగా
కలిగి ఉంటుంది:
(1) ముందు రెండు కాలి మరియు వెనుక రెండు కాలి
(2) వెబ్ పాదాలు (3) ముందు మూడు కాలి మరియు
వెనుక ఒక బొటనవేలు (4) ముందు రెండు కాలి మరియు
వెనుక ఒక చిన్న గాలి బొటనవేలు

Q.10

మన దగ్గర ఉన్నది ఒక్కటే
(1) కన్ను (2) ముక్కు (3) చెవి (4) ఇవి ఏవి కావు

(1) నీటి (2) నిర్జీవమైన (3) గాలి (4)
కదలిక
Q.11

శాకాహార జంతువు ఏది కాదు?

Q.12

(1) జింక (2) కోతి (3) సింహం (4) ఆవు

కాకుల వంటి కొన్ని పక్షులకు నాలుగు కాలి ముందు
మూడు మరియు వెనుక ఒకటి ఉంటాయి. వారు చెట్ల
కొమ్మలను చాలా గట్టిగా పట్టుకుంటారు మరియు
రాత్రులు కూడా నిద్రించగలరు. అటువంటి పక్షులను
పిలుస్తారు:
(1) ఎక్కే పక్షులు (2) వేటాడే పక్షులు (3)
గోకడం పక్షులు (4) పక్షులు

Q.13

నిర్దిష్ట సమయ విరామం తర్వాత
పునరావృతమయ్యే మార్పును అంటారు-

Q.14

ఏ జంతువు తలపై కొమ్ము ఉంటుంది?
(1) పాము (2) కుక్క (3) ఖడ్గమృగం (4) ఇవి ఏవి కావు

(1) రసాయన మార్పు. (2) కావాల్సిన
మార్పు. (3) కాలానుగుణ మార్పు. (4)
వేగవంతమైన మార్పు.
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Q.15

DDTని పురుగుమందుగా ఉపయోగించడం వల్ల Q.16
కలిగే ఒక ప్రధాన ఫలితం ఏమిటంటే,
బలహీనమైన గుడ్డు పెంకు ఉత్పత్తి
కారణంగా కొన్ని సముద్ర పక్షుల
పునరుత్పత్తి రేటు పెద్దగా తగ్గడం.

ఆహార శక్తి ఒక జీవి నుండి మరొక జీవికి ఆహార
చక్రాల ద్వారా బదిలీ చేయబడుతుంది.
(1) 1 (2) (3) చెప్పలేను (4) ఇవి ఏవి కావు

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

మన విశ్వం ఆధిపత్యం...

Q.18

(1) మామూలు విషయం (2) కృష్ణ
పదార్థం (3) డార్క్ ఎనర్జీ (4)
మూడింటికి సమాన మొత్తాలు
Q.19

కప్ప తన ఆహారాన్ని ఎలా తింటుంది?

(1) పాము. (2) వానపాము. (3) నత్త. (4)
బొద్దింక.
Q.20

(1) ఇది ఆహారాన్ని నమలుతుంది. (2) ఇది
ఆహారాన్ని మొత్తంగా మింగేస్తుంది.
(3) దాని ఆహారాన్ని చింపివేస్తుంది.
(4) ఇది తన ఆహారాన్ని చిన్న
ముక్కలుగా కట్ చేస్తుంది.
Q.21

హానికరమైన పదార్ధాల వల్ల మన
చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం
కలుషితమైతే, అది అనేక సమస్యలకు
దారి తీస్తుంది. కాలుష్యాన్ని
తగ్గించేందుకు ఏం చేయాలి?

మన ఇంటికి కాపలా ఎవరు?

గాలిని స్వచ్ఛంగా ఉంచడంలో కింది వాటిలో ఏది
సహాయపడుతుంది?
(1) జంతువులు (2) మానవులు (3) మొక్కలు (4) ఇవి
ఏవి కావు

Q.22

(1) ఖాళీ కాగితం యొక్క రెండు వైపులా
వ్రాయండి (2) కొమ్ములు ఊదుతూ
ఉండండి (3) ప్లాస్టిక్ సంచులను
ఉపయోగించండి (4) నదులు మరియు
సముద్రాలలో చెత్త వేయండి
Q.23

సెట్లు ఇందులో ఉన్నాయి -

నేను బతకనివాడిని, కానీ నాకు చేతులు ఉన్నాయి,
నేను నడవలేను, కానీ నేను పరిగెత్తగలను. నేను
వివిధ రంగులు మరియు వివిధ బ్రాండ్లలో వస్తాను,
కొంతమంది నన్ను వేలాడదీస్తారు; కొందరు నన్ను
వారి చేతిలో బంధిస్తారు. నేను ఎవరు?
(1) టెలివిజన్ (2) గడియారం/వాచ్ (3) పుస్తకం
(4) సీసా

Q.24

(1) కుక్క (2) పిల్లి (3) కోడి (4) ఇవి
ఏవి కావు

క్రింద ఇవ్వబడిన భాగాన్ని చదవండి మరియు సరైన
ఎంపికను ఎంచుకోండి ఈ జంతువులు చెట్లలో
నివసిస్తాయి మరియు నివసిస్తాయి. ఈ జాతులు
చెట్లను తమ ఇంటి స్థావరంగా భావిస్తాయి
మరియు కొమ్మల నుండి ఆశ్రయం, ఆహారం మరియు
రక్షణను కనుగొంటాయి. కొన్ని ముఖ్యమైన
లక్షణాలు, వాటిని కొమ్మలపైకి పట్టుకోవడానికి
మరియు వాటిని లోతుగా గ్రహించడానికి ముందుకు
సాగే కళ్లను పట్టుకోవడానికి వీలు కల్పించే
వ్యతిరేక బొటనవేళ్లు. కింది వాటిలో చెట్లపై
నివసించే జంతువు ఏది.
(1) ఏనుగు (2) ఒంటె (3) తిమింగలం (4) కోతి

Q.25

మామిడి ఒక _______ మొక్క.

Q.26

(1) కాని పుష్పించే (2) పుష్పించే (3)
రెండు (4) ఇవి ఏవి కావు

ముడి మురుగును డంపింగ్ చేయడంతో పోలిస్తే
సముద్రాలలో బురద (శుద్ధి చేసిన మురుగు) డంపింగ్
సముద్ర జీవులపై చాలా తక్కువ ప్రభావాన్ని
చూపుతుంది.
(1) నిజం (2) తప్పుడు (3) చెప్పలేను (4) ఇవి ఏవి
కావు

Q.27

నిషి USAలో ఉన్న తన సోదరుడికి
పార్శిల్ పంపాలి, ఆమె a/an ____ని
ఉపయోగించవచ్చు.
(1) ఎయిర్ మెయిల్ (2) ఇ-మెయిల్ (3)
రైల్వే మెయిల్ (4) ఇవన్నీ

Q.28

ఏ రకమైన ప్రొటిస్ట్లు రెడ్ టైడ్కు
కారణమవుతాయి?
(1) ఆకుపచ్చ ఆల్గే (2) రెడ్ ఆల్గే (3)
డైనోఫ్లాగెల్లేట్స్ (4) సిలియేట్స్

B080720222110925

Q.29

పరమాణువులో ధనాత్మక చార్జ్ ఉన్న
చిన్న కేంద్రం...

Q.30

(1) పీచు రూట్ (2) రూట్ నొక్కండి (3)
ప్రామాణిక రూట్ (4) పైవేవీ కాదు

(1) పరమాణు సంఖ్య (2) ఐసోటోప్ (3)
కేంద్రకం (4) ఇవి ఏవి కావు
Q.31

మొక్కలు గాలిని శుద్ధి చేస్తాయి

Q.32

(1) నిజం (2) తప్పుడు (3) చెప్పలేను
(4) ఇవి ఏవి కావు
Q.33

కొన్ని ప్రోటోజోవాన్ల శరీరంలోని Q.34
విప్ లాంటి నిర్మాణాన్ని మీరు ఏమని
పిలుస్తారు?

వాతావరణ ఓజోన్ స్థాయిలలో గొప్ప
తగ్గుదల, CFCల వల్ల సంభవించవచ్చు,
ప్రస్తుతం అంటార్కిటికాపై
సంభవిస్తుంది.

పళ్లతో గోళ్లు కొరకడం మంచి అలవాటు
(1) నిజం (2) తప్పుడు (3) చెప్పలేను (4) ఇవి ఏవి
కావు

(1) సిలియా (2) ఫ్లాగెల్లమ్ (3)
మైసిలియం (4) హైఫే
Q.35

గడ్డి: పీచు వేరు :: క్యారెట్ : ?

చిన్న సముద్ర జీవులు వాటి తక్కువ
ఉపరితలం/వాల్యూమ్ రేషన్ కారణంగా
పర్యావరణంతో పదార్థాల మార్పిడి కోసం
వ్యాప్తిపై ఆధారపడతాయి.
(1) 1 (2) (3) చెప్పలేను (4) ఇవి ఏవి కావు

Q.36

ప్రోటీన్ అంటారు
(1) శక్తిని ఇచ్చే ఆహారం. (2) శరీర నిర్మాణ
ఆహారం. (3) రక్షిత ఆహారం. (4) రౌగేజ్

(1) నిజం (2) తప్పుడు (3) చెప్పలేను
(4) ఇవి ఏవి కావు
Q.37

దిశలు: క్రింది జంతువులను వాటి
సమూహాలతో సరిపోల్చండి. కంగారు
క్రింద ఇవ్వబడిన ఎంపికల నుండి
సమాధానాలను ఎంచుకోండి

Q.38

మొక్క ఉత్పత్తులను మాత్రమే తినే జంతువు(1) రాబందు (2) కాకి (3) చిలుక (4) గద్ద

(1) గుంపు (2) అహంకారం (3) పాడ్ (4)
పాఠశాల
Q.39

కింది వాటిలో ప్రతిదానికి, ఇది కణం, Q.40
కణజాలం, అవయవం, జీవి లేదా వ్యవస్థ
కాదా అని నిర్ణయించండి
(1) కిడ్నీ (2) రూట్ జుట్టు (3)
న్యూరాన్ (4) ఇవి ఏవి కావు

ఒక లోహాన్ని మొదట వేడి చేసి,
చల్లబడినప్పుడు, కింది వాటిలో ఏ మార్పులు
జరుగుతాయి?
(1) మొదట ఒప్పందాలు మరియు తరువాత
విస్తరిస్తుంది. (2) మొదట విస్తరించి, ఆపై
కుదించబడుతుంది. (3) నిర్ధారించలేము. (4) రెండు
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