Class:

5

Subject: Science

Total Question:
40

Name:

Time: 30 Min

_________________________

Roll No:
No.
Q.1

Question

No.

ఈ ప్రశ్నలలో, ఇచ్చిన ప్రత్యామ్నాయాల Q.2
నుండి, ఇచ్చిన పదంలోని అక్షరాలను
ఉపయోగించి రూపొందించలేని పదాన్ని
ఎంచుకోండి. అంతర్జాతీయ

_________________________
Question

ఏ జంతువు పెద్ద శబ్దాలను ఉత్పత్తి
చేస్తుంది?
(1) పులులు (2) నీలి తిమింగలాలు (3) అరుపులు
కోతులు (4) ఇవి ఏవి కావు

(1) తరువాతి (2) టెర్మినల్ (3) ఓరియంటల్
(4) హేతుబద్ధత
Q.3

దిశ: కింది ప్రతి ప్రశ్నలో, ఇచ్చిన
Q.4
ప్రత్యామ్నాయాల నుండి సంబంధిత పదాన్ని
ఎంచుకోండి. పిరికివాడు : గాడిద : :
జిత్తులమారి : ?

ఇది కుళ్ళిన మొక్కలు మరియు జంతువులతో
తయారు చేయబడిన నేల పదార్ధం.
(1) గాలి (2) హ్యూమస్ (3) మినరల్ (4) నీటి

(1) చీమ (2) ఫాక్స్ (3) కుందేలు (4) గుర్రం
Q.5

చలికాలంలో గడ్డి వేసవిలో అంత త్వరగా
పెరగదు. దీనికి కారణం ఏమిటి?

Q.6

(1) చలికాలంలో చల్లగా ఉంటుంది (2)
చలికాలంలో అంతగా వర్షాలు పడవు (3) గడ్డి
రాలుతోంది (4) ఇవి ఏవి కావు
Q.7

(1) OTNES (2) ONTSE (3) SETON (4) గమనికలు

E B యొక్క సోదరి, A C యొక్క తండ్రి. B C Q.8
యొక్క కుమారుడు. Aకి Eకి ఎలా సంబంధం ఉంది?

Q.11

కప్పలు ఉప్పు నీటిలో జీవించగలవు.ఈ ప్రకటన
(1) నిజం (2) తప్పుడు (3) చెప్పలేను (4) ఇవి
ఏవి కావు

(1) తాతయ్య (2) మనవరాలు (3) తండ్రి (4)
ముత్తాత
Q.9

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్లో, WOMEN అని OWMNE అని
వ్రాసినట్లయితే, ఆ కోడ్లో గమనికలు ఎలా
వ్రాయబడతాయి?

దిశ: కింది ప్రతి ప్రశ్నలో, ఇచ్చిన
Q.10 కాగితాన్ని కాల్చినప్పుడు, అది .............
ప్రత్యామ్నాయాల నుండి సంబంధిత పదాన్ని
మార్పుకు ఉదాహరణ.
ఎంచుకోండి. క్వాక్ : బాతు : : బెల్లో : ?
(1) భౌతిక (2) ఆవర్తన (3) రసాయన (4) ఇవి
(1) ఫాక్స్ (2) ఎద్దు (3) కప్ప (4) పిల్లి
ఏవి కావు
వేడి వేసవి రోజున ఒక మొక్క యొక్క ఆకులు Q.12
పడిపోతాయి ఎందుకంటే
(1) మొక్క బలహీనంగా మారుతుంది. (2)
విపరీతమైన ట్రాన్స్పిరేషన్ జరుగుతుంది.
(3) అధిక కిరణజన్య సంయోగక్రియ
జరుగుతుంది. (4) ఇవి ఏవి కావు

కింది చిక్కులను పరిష్కరించడానికి
ప్రయత్నించండి మరియు ఉత్తమ ఎంపికను
ఎంచుకోండి C. మేము మీ శరీరానికి అవసరమైన
ఆక్సిజన్ను గాలి నుండి తీసుకొని మీ
రక్తప్రవాహంలో ఉంచుతాము. మేము మీ
రక్తంలో ఉన్న కార్బన్ డయాక్సైడ్ని
కూడా తీసుకుంటాము మరియు మీ శరీరం నుండి
బయటకు పంపుతాము. మనం ఏమిటి?
(1) పొట్ట (2) గుండె (3) కిడ్నీలు (4)
ఊపిరితిత్తులు

Q.13

సారూప్యతను పూర్తి చేయడానికి సంబంధిత
పదం/అక్షరాలు/సంఖ్యలను కనుగొనాలా?
సమస్య : పరిష్కారం :: టాస్క్ : ?
(1) పని (2) సాధించు (3) ఉద్యోగం (4) విధి

Q.14

నిర్దిష్ట కోడ్లో RELATION TGNCVKQP అని
వ్రాయబడింది. CERTAIN అదే కోడ్లో ఎలా
వ్రాయబడుతుంది?
(1) EGTVCKP (2) EGTVCJP (3) EANITCR (4)
EGRVCKP
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Q.15 ఒక నిర్దిష్ట కోడ్లో SPIDER అని PSDIRE అని Q.16
వ్రాసినట్లయితే, ఆ కోడ్లో COMMON ఎలా
వ్రాయబడుతుంది?
(1) OCMMON (2) OCMOMN (3) OCMMNO (4) OCOMMO

కాజిరంగా అభయారణ్యం ఖడ్గమృగాలు
వేటగాళ్లకు దూరంగా సురక్షితంగా నివసించే
ప్రదేశం. ప్రకృతిని జాగ్రత్తగా
ఉపయోగించడం మరియు రక్షణ కోసం
ఉపయోగించే పదం ఏమిటి?
(1) పర్యావరణ అనుకూలమైన (2) అధోకరణం
(3) పరిరక్షణ (4) ఇవి ఏవి కావు

Q.17

ఈ ప్రశ్నలలో, ఇచ్చిన ప్రత్యామ్నాయాల Q.18
నుండి, ఇచ్చిన పదంలోని అక్షరాలను
ఉపయోగించి రూపొందించలేని పదాన్ని
ఎంచుకోండి. చర్చలు

ప్రకృతిలో లభించే చాలా పదార్థాలు
(1) స్వచ్ఛమైన (2) నీటిలో కరగదు (3)
మిశ్రమాలు (4) ఇవి ఏవి కావు

(1) గేట్ (2) ప్రతికూల (3) వెళ్తున్నారు
(4) లాభం
Q.19

వర్షం కురుస్తున్న రోజున, రవి పాఠశాలకు
Q.20
వెళుతున్నప్పుడు అతని తల్లి రెయిన్ కోట్
తీసుకువెళ్లమని కోరింది. రవి ఏం చేయాలి?

లోమీ నేలను దృష్టిలో ఉంచుకుని బేసిని
కనుగొనాలా?
(1) ఇసుక (2) సిల్ట్ (3) కంకర (4) మట్టి

(1) తన తల్లిని పట్టించుకోకుండా
రెయిన్కోట్ లేకుండా వెళ్లండి. (2) అతని
తల్లి మాట వినండి మరియు అతని బ్యాగ్లో
రెయిన్కోట్ ఉంచండి. (3) పాఠశాలను
దాటవేసి ఇంట్లో ఆనందించండి. (4) పైవేవీ
కాదు.
Q.21

శ్వాసకోశ వ్యవస్థ పని చేయడానికి
శరీరంలోని ఏ భాగాన్ని ఉపయోగించదు?

Q.22

(1) నోరు (2) ముక్కు (3) చిన్న ప్రేగు (4)
ఉదరవితానం

భూమి యొక్క వాతావరణంలోని ఏ పొర
సూర్యుని యొక్క ఈ ప్రమాదకరమైన
అతినీలలోహిత వికిరణాల నుండి భూమిని
రక్షిస్తుంది?
(1) ఓజోనోస్పియర్ (2) స్ట్రాటో ఆవరణ
(3) ట్రోపోస్పియర్ (4) ఇవి ఏవి కావు

Q.23

Q.25

చంద్రునిపై నడిచిన మొదటి వ్యక్తి ఎవరు? Q.24

ఏ రోజులో బట్టలు త్వరగా ఆరిపోతాయి?

(1) సునీతా విలియమ్స్ (2) ఎడ్విన్
ఆల్డ్రిన్ (3) నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ (4)
ఇవి ఏవి కావు

(1) ఎండ రోజు (2) తేమతో కూడిన రోజు (3)
వర్షపు రోజు (4) ఇవి ఏవి కావు

తేడాగా ఉన్నదాన్ని గుర్తించు.

Q.26

(1) నేత్రాలు (2) ముక్కు (3) చెవులు (4)
గుండె

ఈ ప్రశ్నలో, ఇచ్చిన ప్రత్యామ్నాయాల
నుండి, ఇచ్చిన పదంలోని అక్షరాలను
ఉపయోగించి ఏర్పడే పదాన్ని ఎంచుకోండి.
సహకారం
(1) లేబర్ (2) జాగ్రత్త (3) NATION (4)
బెలూన్

Q.27

జంతువుల అధ్యయనాన్ని ఏమంటారు?

Q.28

(1) వృక్షశాస్త్రం (2) జంతుశాస్త్రం (3)
పక్షి శాస్త్రం (4) ఇవి ఏవి కావు

________ అనేది నిల్వ చేయబడిన భూగర్భ
జలం, ఇది భూమిలోని ఓపెనింగ్ నుండి బయటకు
వస్తుంది.
(1) వసంతం (2) బాగా (3) చెరువు (4) జలపాతం

Q.29

ధ్వని యొక్క శాఖ

Q.30

(1) భౌతికశాస్త్రం (2) బయోఎకనామిక్స్
(3) జీవశాస్త్రం (4) ఇవి ఏవి కావు

సారూప్యతను పూర్తి చేయడానికి సంబంధిత
పదం/అక్షరాలు/సంఖ్యలను కనుగొనాలా? XZG :
CAT :: DOG : ?
(1) OWT (2) WLT (3) TIW (4) GAD

Q.31

ఫారెన్హీట్కి సమానమైన సెంటీగ్రేడ్ ఏ
ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంటుంది?
(1) -40 డిగ్రీలు (2) 40 డిగ్రీలు (3) 44
డిగ్రీలు (4) ఇవి ఏవి కావు

Q.32

కింది వాటిలో మన శరీరానికి ఏది అవసరం?
(1) ఆక్సిజన్ (2) మూత్రం (3) చెమట (4)
బొగ్గుపులుసు వాయువు
S080720225115627

Q.33

ఒక కొత్త లక్షణానికి దారితీసే జీవిలో DNA Q.34
యొక్క మార్పును _______ అంటారు.
(1) మ్యుటేషన్ (2) చొప్పించడం (3)
తొలగింపు (4) ఇవి ఏవి కావు

దిశ: కింది ప్రతి ప్రశ్నలో, ఇచ్చిన
ప్రత్యామ్నాయాల నుండి సంబంధిత పదాన్ని
ఎంచుకోండి. గడియారం : సమయం : :
థర్మామీటర్ : ?
(1) వేడి (2) రేడియేషన్ (3) శక్తి (4)
ఉష్ణోగ్రత

Q.35

దిశ: కింది ప్రతి ప్రశ్నలో, ఇచ్చిన
Q.36
ప్రత్యామ్నాయాల నుండి సంబంధిత పదాన్ని
ఎంచుకోండి. పుస్తకం : విమర్శకుడు : : భవనం
: ?

దిశ: కింది ప్రతి ప్రశ్నలో, ఇచ్చిన
ప్రత్యామ్నాయాల నుండి సంబంధిత పదాన్ని
ఎంచుకోండి. కడుపు : ఆహారం : : ఇంజన్ : ?
(1) ఇంధనం (2) విమానం (3) కారు (4) యంత్రం

(1) మదింపుదారుడు (2) తూకం వేసేవాడు (3)
కాంట్రాక్టర్ (4) ఇంజనీర్
Q.37

సారూప్యతను పూర్తి చేయడానికి సంబంధిత
పదం/అక్షరాలు/సంఖ్యలను కనుగొనాలా?
క్యూబా : హవానా :: సైప్రస్ : ?

Q.38

(1) గిన్నెలు కడుగుతూ కుళాయిని నడుపుతోంది
(2) చెత్త పారవేయడం ఉపయోగించడం (3) ఒక
లీకే టాయిలెట్ (4) దీర్ఘ జల్లులు

(1) కైరో (2) నికోసియా (3) జాగ్రెబ్ (4)
ప్రేగ్
Q.39

కిరణజన్య సంయోగక్రియ ద్వారా చేసే
ఆహార మొక్కలు ______.
(1) క్లోరోఫిల్ (2) చక్కెర (3) విత్తనాలు
(4) ఇవి ఏవి కావు

వీటిలో ఏ కార్యకలాపాల వల్ల సగటు ఇంటిలో
రోజుకు ఎక్కువ నీరు వృథా అవుతుంది?

Q.40

సారూప్యతను పూర్తి చేయడానికి సంబంధిత
పదం/అక్షరాలు/సంఖ్యలను కనుగొనాలా? సూచన
: MONITIONERP :: LINSEEDOIL : ?
(1) SEEDOILNLI (2) సీడోయిల్లిన్ (3)
సీడోయిల్నిల్ (4) సీడోయిల్న్

S080720225115627

