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ఇచ్చిన అన్నీ ప్రశ్ీలకు స్తమాధానాలు రాయండి. ప్రతి ప్రశ్ీకు ఒక మారకు.                                                20 x 1 =20 

1. వక్రతా క ేంద్ాాన్ని ఏ అక్షరేంతో సూచిస్తా రు?  

A. P 

B. N 

C. C 

D. A 

2. వక్రతలేం ఏ గోళాన్నకి సేంబేంధ ేంచినద్ో  ఆ గోళ క ేంద్ాాన్ని ఏమేంటారు?.      

A. వక్రతా క ేంద్ాేం 

B. ధృవేం 

C. వక్రతా కరిణేం 

D. ఏద్కీతద్ు 

3. వక్రతాక ేంద్ాేం నుేండి వక్రతలేంప  ైఏద్ేన్న బేంద్ువుక్ు గసీిన ర ఖ ఆ బేంద్ువు వద్ద  వక్రతలాన్నక ిఏ విధేంగత ఉేంట ేంద్  ?     

A. సమాేంతరేంగత 

B. లేంబేంగత 

C. వతలుగత 

D. ఏ విధేంగతన నైా ఉేండవచ్ుు 

4. వక్రతలేంప  ైపతనమ నై కతేంతి విరళ యానక్ేం నుేండి స్తేంద్తార యానక్ేంలోకి పయాాణ ేంచేటపుడు ఎక్కడ విచ్లనేం 

ప ేంద్ుత ేంద్ ?      

A. లేంబేం ప ైన 

B. లేంబాన్నక ిద్ూరేంగత 

C. లేంబాన్నకి ద్గ్గరగత 
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D. ఎక్కడ ైనా విచ్లనేం ప ేంద్వచ్ుు  

5. రస్తయన సమీక్రణేంలో బాణేం గ్ురుా క్ు ఎడమవ ైపున ఉని పద్ారతా లను ఏ పద్ారతా లు అేంటారు?    

A. కిరయాజనాాలు  

B. కిరయాజనకతలు  

C. కిరయాజనాాలు  మరియు కిరయాజనకతలు ర ేండూ సరకితద్ు  

D. కిరయాజనాాలు మరయిు కిరయాజనకతలు ర ేండూ సర నైవే  

6. క్ూరగతయలు క్ేంపో స్్ట గత వియోగ్ేం చ ేంద్డేం ద్ేన్నకి ఉద్ాహరణ?      

A. భౌతిక్ మారుు  

B. రస్తయన మారుు  

C. శతశ్వత మారుు  

D. రస్తయన మారుు మరియు శతశ్వత మారుు  

7. ఒక్ రస్తయన చ్రాలో ఉష్ణేం గ్రహ ేంచ్బడ ికొతా పద్ారధేం ఏరుడటాన్ని ఏమేంటారు? 

A. ఉష్ణ మోచ్క్ చ్రా  

B. ఉష్ణ గతర హక్ చ్రా  

C. ఉష్ణ వికరిణ చ్రా  

D. ఏద్కీతద్ు  

8. ఒక్ రస్తయన సమీక్రణేం ఎపుుడూ ఎలా ఉేండాలి?     

A. కిరయాజనాాల పరమాణు సేంఖా అధ క్ేంగత ఉేండాలి 

B. కిరయాజనకతల పరమాణు సేంఖా అధ క్ేంగత ఉేండాలి 

C. త లామ  ైఉేండాలి 
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D. ఏ విధేంగతన నైా ఉేండవచ్ుు 

9. ఆమాా లు ఎలాేంట ిరుచిన్న క్లిగ ిఉేంటాయి ?     

A. చేద్ు 

B. తీప ి

C. పులుపు 

D. ఏ రుచిన్న క్లిగి ఉేండవు 

10. ల ైక న్ (Lichen) అనే మొక్క ఏ వరతగ న్నకి చ ేంద్ నద్ ?      

A. బాయోఫ ైటా 

B. థాలోఫ టైా 

C. టరెిడోఫ టైా 

D. ఏద్ కతద్ు 

11. తటసా ద్ాావణేంలో ల ైక న్ అనునద్  ఏ రేంగ్ును క్లిగి ఉేంట ేంద్ ?   

A. ముద్ురు ఎరుపు 

B. లేత ఆక్ుపచ్ు 

C. ముద్ురు ఊద్ా 

D. త లుపు 

12. లిటమస్ట అనే పద్ారతా న్ని ఏ మొక్క నుేండి సకే్రిస్తా రు?     

A. మాస్ట 

B. ల ైక న్ 

C. ఫ ర్ని 
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D. మేంద్ారేం 

13. వక్రతలేం ఏ గోళాన్నకి సేంబేంధ ేంచినద్ో  ఆ గోళ క ేంద్ాాన్ని ఏమేంటారు? 

A. వక్రతా క ేంద్ాేం 

B. ధృవేం 

C. వక్రతా కరిణేం 

D. ఏద్కీతద్ు 

14. వక్రతలాల వద్ద  కతేంతి వకరరభవనేం చ ేంద్ుత ేంద్  అన్న త లుపుటక్ు కిేంద్  వతటలిో ఉద్ాహరణ ఏద్ ?    

A. భూతద్ధేం 

B. చ్ద్వటాన్నకి వతడే క్ళళజోడు 

C. స్తధారణ అద్దేం 

D. భూతద్ధేం మరయిు చ్ద్వటాన్నకి వతడే క్ళళజోడు  

15. ర ేండు వరుస శ్ృేంగతల మధా ద్ూరేం లేద్ా ర ేండు వరుస ద్ోాణుల మధా ద్ూరమును ఏమేంటారు ?   

A. తరేంగ్ ద్ ైర్యేం 

B. ఆవశే్ేం 

C. వలయేం 

D. ఏద్కీతద్ు 

16. క్ేంటలిోన్న క్టకతన్నకి, ర టనీాక్ు మధా ద్ూరేం ద్ాద్ాపుగత ఎేంత ఉేంట ేంద్ ?      

A. 2 CM 

B. 2.5 CM 

C. 1 CM 

D. 5 CM 
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17. నేతకా్ ద్వాతన్నకి, క్టకతన్నక ిమధా ఉేండే క్ేండర ప ర ఏద్ ??        

A. క్నుపతప 

B. క్టక్ేం 

C. కతరిియా 

D. ఐరిష్ 

18. ద్ూరేంగత ఉని వసుా వులను సుష్్ేంగత చ్ూడగ్లగ్లేన్న ద్ృష్ి్ లోపతన్ని ఏమేంటారు?    

A. ద్ూర ద్ృష్ి్  

B. ద్ీర ్ద్ృష్ి్  

C. హరసవ ద్ుాష్ి్  

D. అన్నిసర ైనవ ే

19. ఇేంద్ ాధనుసుులో ఉేండే రేంగ్ులు ఎన్ని?        

A. ఐద్ు రేంగ్ులు 

B. ఆరు రేంగ్ులు 

C. ఏడు రేంగ్ులు 

D. ఏద్కీతద్ు 

20. కిరేంద్  వతరలిో ఎవరు పరమాణు నమూనాలక్ు సేంబేంధ ేంచిన అేంశతలను పరిశీలిేంచారు ?      

A.జ . జ .  థామున్ 

B. రూథర్న ఫో ర్్న 

C. నీల్సు బో ర్న 
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D. అనీిసర ైనవ ే


