Class:
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Total Question:
40

Name:

Time: 30 Min

_________________________

Roll No:
No.
Q.1

Question
మనిషి సామాజిక జంతువు. ఈ ప్రకటన

No.
Q.2

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

పాములు స్లిమ్ స్కిన్ కలిగి ఉంటాయి.ఈ
ప్రకటన

మేము మా లేఖను _______లో పోస్ట్
చేస్తాము.

Q.4

రాత్రి పూట పులికి కింది వాటిలో ఏది పని
చేస్తుంది?

Q.6

అంతరిక్షంలో తేలియాడే శిలని ఏమంటారు?

Q.8

Q.10

కింది వాటిలో అన్ని జీవులకు వేడి మరియు కాంతి Q.12
మూలం ఏది?

కింది వాటిలో విటమిన్ సి ఏది?

మనం రద్దీగా ఉండే రోడ్డులో ఆడాలి. ఈ
ప్రకటన
(1) నిజం (2) తప్పుడు (3) చెప్పలేను (4) ఇవి
ఏవి కావు

మొక్కల పెరుగుదలకు నేల ముఖ్యం.ఈ
ప్రకటన

ఏ పక్షి మనిషిలా మాట్లాడగలదు?
(1) కోడి (2) ఆత్మవిశ్వాసం (3) చిలుక
(4) ఇవి ఏవి కావు

Q.14

(1) వెన్న (2) నెయ్యి (3) పండ్లు (4) ఇవి ఏవి
కావు
Q.15

అస్థిపంజరం లేని చేప ఏది?

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

(1) చెక్క (2) బొగ్గు (3) సూర్యుడు (4)
చంద్రుడు
Q.13

మొక్క యొక్క అత్యంత అందమైన భాగం
______?

(1) సొరచేప (2) గోల్డ్ ఫిష్ (3)
తిమింగలం (4) ఇవి ఏవి కావు

(1) తోకచుక్క (2) గ్రహశకలం (3) ఉల్కాపాతం (4)
అంగారకుడు
Q.11

మన పెంపుడు జంతువులు అనారోగ్యానికి
గురైతే, మనం ఇలా చేయాలి:

(1) కాండం (2) షూట్ (3) పువ్వు (4)
రూట్

(1) స్పర్శ భావం (2) వాసన యొక్క భావం (3)
దృష్టి యొక్క భావం (4) ఇవన్నీ
Q.9

సిల్క్ ఫైబర్ నుండి లభిస్తుంది

(1) వాటిని అరణ్యాలలో వదిలివేయండి
(2) నొప్పి ఔషధతైలం వర్తిస్తాయి (3)
వాటిని వెటర్నరీ డాక్టర్ వద్దకు
తీసుకెళ్లండి (4) మేము వాటిని కొనుగోలు
చేసిన చోట నుండి వాటిని వదిలివేయండి

(1) ఆసుపత్రి (2) పాఠశాల (3) లెటర్ బాక్స్
(4) ఏరో విమానం
Q.7

Question

(1) పట్టు చిమ్మట గుడ్డు. (2) పట్టు
చిమ్మట యొక్క కోకన్ (3) పట్టు
చిమ్మట పెద్దది (4) ఇవి ఏవి కావు

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

Q.5

_________________________

ఏ జంతువు పాములను పట్టుకుంటుంది?
(1) కుక్క (2) మొంగోలు (3) సింహం (4) ఇవి
ఏవి కావు

Q.16

పెద్ద శబ్దం మన చెవులకు మంచిది.ఈ
ప్రకటన
(1) నిజం (2) తప్పుడు (3) చెప్పలేను (4)
ఇవి ఏవి కావు
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Q.17

నీరు ఆవిరిగా మారినప్పుడు, దానిని _______
అంటారు.

Q.18

(1) సంక్షేపణం (2) బాష్పీభవనం (3) కరగడం (4)
ఇవి ఏవి కావు

Q.19

గ్లోబ్ ఒక నమూనా:

(1) విశాలమైన, పొడవైన మరియు కోణాల
ముక్కులు (2) విశాలమైన, చదునైన
ముక్కులు వైపులా చిన్న రంధ్రాలు
ఉంటాయి (3) పొడవైన మరియు సన్నని
ముక్కులు (4) బలమైన మరియు భారీ
ముక్కులు
Q.20

(1) సూర్యుడు (2) చంద్రుడు (3) భూమి (4)
ఇవన్నీ
Q.21

Bougainvillae మొక్కలు ఉన్నాయి
(1) లతలు (2) పొదలు (3) అధిరోహకుడు (4)
ఇవి ఏవి కావు

కింది వాటిలో రహదారి భద్రతా ప్రమాణం ఏది? Q.22
(1) అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ట్రాఫిక్
సిగ్నల్లను పట్టించుకోకండి. (2) మద్యం
మత్తులో డ్రైవ్ చేయండి (3) మీ సూచిక
లైట్లను ఉపయోగించకుండా ఓవర్టేక్ చేయండి
(4) మోటార్ సైకిల్ నడుపుతున్నప్పుడు సేఫ్టీ
హెల్మెట్ ధరించండి

Q.23

ఈత పక్షులు సాధారణంగా వీటిని కలిగి
ఉంటాయి:

ఇళ్లను ఎవరు డిజైన్ చేస్తారు?
(1) మేసన్ (2) ఆర్కిటెక్ట్ (3)
ఇంజనీర్ (4) బిల్డర్

ప్రపంచవ్యాప్తంగా, వారి స్థలం మరియు
Q.24
వ్యక్తులకు చెందిన అనేక రకాల వంటకాలు
ఉన్నాయి. కొన్ని వంటకాలు కొన్ని చోట్ల
మాత్రమే కనిపిస్తాయి. డిష్ దాని స్థానంలో
ప్రజాదరణ పొందింది. భారతదేశంలోనే, గుజరాతీ
ఆహారం, రాజస్థానీ ఆహారం, పంజాబీ ఆహారం,
కాశ్మీరీ ఆహారం మొదలైన వివిధ వంటకాలు
ఉన్నాయి. కింది వాటిలో భారతీయ వంటకం పేరు
ఏది?

స్విమ్మింగ్ పూల్ యొక్క లోతైన
చివరకి మనం ఎందుకు వెళ్లకూడదు?
(1) అక్కడ నీరు చల్లగా ఉంది (2) అక్కడ
నీరు శుభ్రంగా లేదు (3) నీరు లోతుగా ఉంది
మరియు మేము అక్కడ మునిగిపోవచ్చు (4)
అస్సలు ప్రమాదం లేదు

(1) బర్గర్ (2) పిజ్జా (3) నూడిల్ (4) చపాతీ
Q.25

మనం నీరు లేకుండా జీవించగలం.ఈ ప్రకటన

Q.26

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

Q.27

ఏ పక్షి ఎక్కువ ఎత్తులో ఎగరగలదు?

కింది వాటిలో ఏది తినదగిన భూగర్భ కాండం
కలిగిన మొక్కలను కలిగి ఉంటుంది?
(1) అల్లం, వెల్లుల్లి, బంగాళాదుంప
మరియు ఉల్లిపాయ (2) టర్నిప్,
టాపియోకా, ముల్లంగి మరియు జిన్సెంగ్
(3) క్యారెట్, చిలగడదుంప, పుచ్చకాయ
మరియు అల్లం (4) నీటి చెస్ట్నట్,
వేరుశెనగ, వాల్నట్ మరియు హాజెల్ నట్

Q.28

మనం ఆహారం మరియు నీరు తీసుకోకపోతే
మనకు ఏమి జరుగుతుంది?

(1) కోడి (2) కాకి (3) రాబందు (4) ఇవి ఏవి కావు
(1) మేము మరింత బలంగా ఉంటాము (2)
ఆకలితో చచ్చిపోతాం (3) మేము ఆకలితో
ఉండము (4) అమ్మ మనల్ని
కొడుతుంది______
Q.29

ఎస్కిమోలు _________ అని పిలువబడే మంచు
ఇళ్లలో నివసిస్తున్నారు.

Q.30

(1) కోతి (2) సింహం (3) ఒంటె (4) ఇవి ఏవి
కావు

(1) గుడారాలు (2) హౌస్ బోట్లు (3) ఇగ్లూస్
(4) బంగ్లాలు
Q.31

ఆహార పదార్థాన్ని ఊహించండి- చల్లని,
క్రీము మరియు తీపి ట్రీట్ అంటే ఏమిటి?
(1) చీజ్ (2) వెన్న (3) బ్రెడ్ (4) ఐస్ క్రీం

వృక్ష జంతువు ఏది?

Q.32

పక్షి తోక దీనికి సహాయపడుతుంది:
(1) వేగంగా ఎగురుతాయి (2) నెమ్మదిగా
ఎగురుతాయి (3) ఎక్కువ ఎగురు (4) దిశను
మార్చండి
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Q.33

రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న రియా
కిందపడిపోయి చేతికి కాస్త గాయమైతే
ఇంట్లో ప్రథమ చికిత్స ఏం చేయాలి?

Q.34

కింది వాటిలో మొక్కలకు ఏది అవసరం?
(1) సూర్యకాంతి (2) నీటి (3) గాలి (4)
ఇవన్నీ

(1) మంచు రుద్దండి (2) వేడి నీటితో ఆ
ప్రాంతాన్ని కడగాలి (3) సాధారణ నీరు మరియు
సబ్బుతో ఆ ప్రాంతాన్ని కడగాలి (4) ఇవి ఏవి
కావు
Q.35

వేటాడే పక్షులు చిన్న జంతువులపై దాడి చేసి
తినే శక్తివంతమైన పక్షులు. వారు తమ ఎరను
పట్టుకుని, పట్టుకుని చాలా దూరం
ప్రయాణిస్తారు. వారు కలిగి ఉన్నారు:

Q.36

వీటిలో ఫైబర్ కానిది ఏది?
(1) తోలు (2) పత్తి (3) నైలాన్ (4) ఇవి
ఏవి కావు

(1) కాలి వేళ్ళ మధ్య చర్మం యొక్క
ప్రత్యేక వెబ్లతో పాదాలు (2) చాలా బలమైన
మరియు పదునైన పంజాలు (3) రెండు కాలి పైకి
మరియు రెండు కాలి క్రిందికి చూపుతున్నాయి (4)
పొడవైన, సన్నని మరియు సన్నని కాళ్ళు
Q.37

రోడ్డు మీద మనం ఎక్కడ నడవాలి?

Q.38

(1) రోడ్డు మధ్యలో (2) జీబ్రా
క్రాసింగ్లో (3) కాలి బాటలో (4) రోడ్డుపైకి
వాహనాలు మాత్రమే రావాలి

Q.39

ఆప్టిషియన్ ఏమి చేస్తాడు?
(1) మీ కళ్లను తనిఖీ చేస్తుంది (2) పిల్లలకు
మాత్రమే చికిత్స చేస్తుంది (3) జంతువులకు
చికిత్స చేస్తుంది (4) విమానాలు ఎగురుతుంది

ఎవరైనా తన కళ్లలోకి టార్చ్ లైట్
ప్రకాశిస్తే ఒక అబ్బాయి కళ్లు
మూసుకుంటాడు. ఇది రుజువు చేస్తుంది:
(1) మానవులు వస్తువులను చూడలేరు (2)
మానవులు అనుభూతి చెందగలరు (3) మానవులు
నిర్జీవ వస్తువులు (4) మనుషులు ఎదగరు

Q.40

సూర్యుడు నక్షత్రమా లేక గ్రహమా అనే
టాపిక్పై రామ్, మోహన్లు
వాదించుకున్నారు రాహుల్. మధ్యలోకి
వచ్చి వాటిని కూలంకషంగా వివరించాడు.
రాహుల్ పరిస్థితి మీకూ ఉంటే ఏం
చేస్తారు?
(1) రామ్ మరియు మోహన్ని పోలీస్
స్టేషన్కి తీసుకెళ్లండి. (2)
వాదించినందుకు రామ్ మరియు మోహన్లను
తిట్టండి. (3) విషయాన్ని సరిగ్గా
వివరించండి మరియు స్పష్టంగా అర్థం
చేసుకోవడంలో వారికి సహాయపడండి. (4)
ఏమీ చేయకు.
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