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

1. స్వయం పో షకాలు అనగా నమేి?  

A. స్వయంగా ఆహారాన్ని వండుకునవేి  
B. స్వయంగా ఆహారాన్ని తయారు చేస్ుకునవేి  
C. ఆహారం కోస్ం వరేే వాటిప  ైఆధారపడవేి  
D. ప ైవన్ని 

2. వాన్ న్నల్ వటేిప నై పరయోగం చశేాడు?      

A. న్నటపి ై  
B. బ్యాకటీరయిాలప ై  
C. మొకకలప ై  
D. ఏదికాదు  

3. కతంది వాటలిో దేన్నలో కాంతి శకతి, రసాయన శకతిగా మారుత ంది?     

A. శావస్కతియ 

B. కతరణజనా స్ంయోగ కతయి  
C. పరత ాతపతిి  
D. ప ైవన్ని 

4. CO2 + 2H2O-----------------------------------------> ____________.     
A. CH2O 

B. H2O 

C. O2  

D. ప ైవన్ని  

5. రెస్పపరషేన్ అనగా_______.    

A. జీరణకతియ  
B. శావస్కతియ 

C. కతరణజనా స్ంయోగకతియ  
D. రకి పరస్రణ వావస్థ   

6. లేవోయిజర్ పరకారం వస్ుి వు దహనం చ ందనిపుడు వెలువడదేి ఏమిట ి?      

A. ఆకటీజన్ 

B. ఫాస్పరస్  

C. కారబన్ డ  ైఆకెసీడ్ 
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D. మిథనే్  

7. వాయుమారపిడి జరుగు పరదశేం______. 

A. ఊపపరతిిత ి లు   
B. వాయునాళం 

C. శావస్నాళము  
D. వాయుగోణులు  

8. ఉపజిహవక(epiglottis) ఎకకడ ఉంట ంది?     

A. గిస్న్న  
B. స్వరపేటకి 

C. వాయునాళం  
D. నాస్పక కుహరం  

9. పల్ీ (Pulse) అనగా ?     

A. నాడ ీకణం   

B. నాడ ీస్పందన   

C. మెదడు న్నరాాణం   

D. గుండ కు రకిం చేరడం 

10. రెండు కరిణకలు, జఠరికలను వేరుచయేునది?      

A. డయాపరమ్(Diaphram)  

B. బ్ృహ ధమన్న(Arota)  

C. రకి నాళాలు(Blood Vessels)  

D. స్ పీమ్(Septum 

11. గుండ  కుడ ివెైపున ప ై భయగంలో  ఉండే ప దద  స్పరను ఏమంటయరు ? 

A. ఉరదవబ్ృహతిీర 

B. అధో బ్ృహతిీర 

C. పుపుస్ స్పర   
D. ప ైవన్ని 

12. మూతరపపండాలు ఏ ఆకారంలో ఉంటయయి ?     

A. గుండరంగా  
B. చికుకడు గింజ ఆకారం  
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C. వేరుశనగ గింజ ఆకారం 

D. కోడి గుడుు  ఆకారం 

13. విస్రజన(Excretion) లాటని్ భయషలో Ex అంట ేఏమిటి? 

A. లోపలికత  
B. పంపడం  
C. బ్యటికు  
D. తోయడం  

14. విస్రజన(Excretion) లాటని్ భయషలో Cretion అంటే ఏమిట?ి    

A. వదులు  
B. పంపుట  
C. వేరుచేయుట  
D. ఏదికాదు  

15. దేన్నలోకత వృకక ధమన్న హ లైస్ దావరా పరవేశిస్ుి ంది ?   

A. మూతరా శయం  
B. పరస్కేం  
C. మూతరపపండం  
D. మూతరనాళం 

16. మన శరరీంలోన్న అన్ని శరరీ భయగాల విధులను ఏది న్నయంతిరస్ుి ంది?       

A. గుండ  

B. ఊపపరతిిత ి లు 

C. మెదడు 

D. జీరాణ శయం 

17. గాలెన్ అభిపరా యంలో మన శరీరంలో ఉని రెండు రకాల నాడులు ఏవి?        

A. A. ఒకటి జఞా నాన్నకత రెండవది చరాకు స్ంబ్ంధించినద ి

B. ఒకటి పరతిచరా రెండవది చరాకు స్ంబ్ంధించినది 
C. ఒకటి స్పందన  రెండవది పరచోదనకు స్ంబ్ంధించినది 
D. అన్ని స్రెసనవ ే

18. తంతిరకాక్షాన్ని ఆవరించి ఉని కొవువ పదారాథ లను కలిగిన భయగాన్ని ఏమంటయరు?  

A. డ ండ ైటై లు 
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B. మయలిన్ ఆచాాదనం (తొడుగు) 
C. న్నస్ ీల్ కణాలు 
D. కణదేహం 

19. లెైంగిక పరత ాతపతిిలో శరీరం బ్యట జరిగ ేదాన్నన్న ఏమన్న అంటయరు?        

A. అంతర ఫలదకీరణం 

B. బ్యహా ఫలదీకరణం 

C. శాఖీయోతపతిి 

D. ఏది కాదు 

20. పారామీషపయం, బ్యాకటీరియా  వంటి ఏకకణ జీవులు రెండుగా విడిపో వడం దావరా న్నరవహ ంచుకునే పరత ాతపతిిన్న ఏమన్న 

అంటయరు?     

A. విచిితిి 

B. దివదావిచిితిి 

C. బ్హుదావి విచిితిి 

D. పునరుతపతిి 


