మాదిరి ప్రశ్నాప్త్రం 1
సామాన్య శ్నస్త్రం – PAPER II
సమయం :

2 గం 45 ని లు

గరిష్ట మార్కులు : 50

సూచన్లు:
1. మొదటి 15 నిమిషాలు ప్రశ్నాప్త్రం చదువుకొనుటకు మిగిలిన్ 2:30 జవాబులు వా
ర యటానికి.
2. అన్నా ప్రశ్ాలకు స్తమాధానాలు స్తమాధాన్ పాత్రములో వా
ర యండి.
3. ప్రశ్నా ప్త్రంలో నాలుగు విభాగాలు (సెక్షన్ లు) ఉంటాయి.
4. సెక్షన్ – 4 లో మాత్రమే అంత్ర్గత్ ఎంపిక ఉంటంది .
సెక్షన్ – I

12X ½= 6 మార్కులు

సూచన్ : అన్నా ప్రశ్ాలకు స్తమాధానాలు వా
ర యాలి. ప్రతి ప్రశ్ాకు ½ మార్కు.
1.

క్రంది ఇచ్చిన ఫ్ల
ట ను పూరించండి.
ూ చార్క
నాసికా రంధ్ర
ా లు -> నాసికా కుహరాలు -> గరసని -> సవరపేటిక -> _______ -> శ్వవస నాళాలు -> శ్వవస

నాళికలు -> వాయు గొణులు .
2.

నీర్క : దార్కవు :: _______: పోష్క కణజాలం.

3.

RUBP ను విస్త రించిండి.

4.

Group A: - ఇనుులిన్ , టెస్టటస్టటరోన్
Group B: - పేప్సున్ , టిిప్సున్ .
ఎంజైములతో ఉనన గ్ర
ర ప్ ను గురితంచండి.

5.

కీలాగరం పై ఉండే తియయని పదారా
ా నిక్ పరాగ రేణువులు పాతిసపందించటానిన ఏమంటార్క?

6.

లోగో పేర్క వా
ా యండి.

7.

తప్పపగా జత చేయబడిన జతని గురితంచండి .
a) పాధమ దశ

- మధయ ఫలకం

b) చలన దశ

- క్రరమోస్టమ్ లు పూరితగా చీలుతాయి.

c) క్షయకరణ విభజన

- క్రరమోస్టమ్ ల సంఖ్య సగానిక్ తగ్గంచ బడుతంది.

8.

అవశేష్ అవయవాలకు ఒక ఉదాహరణ ఇవవండి.

9.

నిచ్ అనే పదము ఆహార జాలకంలో జంతవు యొకు ఆకర మంచ్చన సరైన స్థానానిన మరియు ఆహారానేన
తెలుప్పతంది, కానీ జీవన విధ్రనానిన తెలుపదు.
వాకాయనిన స్థరి చేసి వా
ా యండి.

10.

నేను ఒక వనర్కను. ననున ఉపయోగ్ంచుకునన తర్కవాత తిరిగ్ ఉతపతిి అవుతాను. నేను ఎవరిని?

11 and 12.

క్ంది ఖాళీలను పూరించండి.

_____________(11) దాదాప్ప 30 – 45 నిముషాల వరకు కొనస్థగుతాయి. _______(12) స్థాయి పరిగ్నప్పపడు
ఆకలి పాచోదనాలతో పాటు ఆహారం తినాలనే భావన కలుగుతంది.
సెక్షన్ – II

8X 1= 8 మార్కులు

సూచన్: అన్నా ప్రశ్ాలకు స్తమాధానాలు వా
ర యాలి. ప్రతి ప్రశ్ాకు 1 మార్కు.
13.

ఆహారము శ్వవస మారగంలోనిక్ పావేశిస్
ి ందని అవినాష్ భయపడుతనానడు. అతని భయానిన పొగట్టడానిక్ శ్వవస
వయవసాలోని ఏ నిరాాణం గురించ్చ చెబుతావు?

14.

కాంతి దశలో ఆక్ుజన్ వయరా పదారాంగా విడుదల అవుతందని జీవన్ చెపాపడు. అయితే కాంతి దశలో ఉతపతిి
అయ్యయ ఉపయోగకర ఉతపనానలు ఏవి ?

15.

పట్ర
ి ల్ వినియోగం పై పట్ర
ి ల్ అమాకం దార్కనీన అడిగే పాశనలను వా
ా యండి.

16.

ఈ పాయోగము ఏ అనువరతనానిన సూచ్చస్
ి ంది ?

17.
మూతిం యొకు గాఢత మరియు pH ను నీయంతిించేది ఏది?

18.

పై రండు లక్షణ అంశ్వలు గల శుదద వంశ మొకుల మధయ ఏక సంకర సంకరణం చేసిన f1 తరంలో బహిరగతమయ్యయ
లక్షణం ఏది?
19.
పట్మును గురితంచ్చ పేర్క వా
ా యండి.

20.

టీకాల పా
ా ముఖ్యత తెలుప్పతూ రండు నినాదాలు వా
ా యండి.

సెక్షన్ – III

8X 2= 16 మార్కులు

సూచన్: అన్నా ప్రశ్ాలకు స్తమాధానాలు వా
ర యాలి. ప్రతి ప్రశ్ాకు 2 మార్కులు.
21.

అంటు తొకుుట్ గురించ్చ వా
ా యండి.

22.

ఫ్లూరోసిస్ అనగానేమ? వాయధి లక్షణాలను వా
ా యండి.

23.

రవి డైయాలిసిస్ గురించ్చ తెలుస్క్రవడానిక్ యురాలజిసట్ ను ఆడగటానిక్ పాశనలు తయార్క చేయట్ంలో
సహాయం చేయండి. తయార్క చేసిన పాశనలు వా
ా యండి.

24.

పాలు గుడు
ూ ఆకుకూరలు తరచూ తీస్క్రవాలని లేకపోతే రీబోఫ్ల
ూ విన లోపం కలుగుతందని స్మ తన
స్ననహితరాలితో చెప్సపంది. రీబోఫ్ల
ూ విన లోపం వలన కలిగే లక్షణాలు వా
ా యండి ?

25.

పకున ఇవవ బడిన పాయోగం లో తీస్క్రవాలిున జాగరతిలు
వా
ా యండి.

26.

క్ంద ఇవవబడిన పారా చదివి. పాశనలకు సమాధ్రనాలు వా
ా యండి.

a) శోష రస్ వ్యవ్స్థ వీధి ఏమిటి?
b) ఏ వయవసాకు సమాంతర వయవసాగా శోష్రస వయవసా పని చేస్
ి ంది ?
27.

పదే పదే వాడట్ం వలన జిరాఫీ మెడ స్థగ్నది అనే సిదా
ా ంతానిక్ తగ్న ఉదహారణలు మీ పరిసరాలలో పరిశీలించ్చనవి
వా
ా యండి.

28.

హారోానుల శ్వరవము నియంతిణలో ప్పనశిరణ యాంతిికము యొకు పా
ా ముఖ్యతను అభినందించండి?

సెక్షన్ – IV

5X 4= 20 మార్కులు

సూచన్: అన్నా ప్రశ్ాలకు స్తమాధానాలు వా
ర యండి. ప్రతి ప్రశ్ాకు 4 మార్కులు.
29.

రకత సుంధనం అనగా నేమ? రకత సుంధన పాక్రయను వివరించండి.
OR
ఆవరణ వయవసాలో శక్త పావాహానిన శక్త ప్సరమడ్ దావరా వివరించండి.

30.

ఉచావవస మరియు నిశ్వవసల మధయ భేదాలను వా
ా యండి.
OR

సహజ వనర్కల సంరక్షణ – యాజమానయం పై వివరంగా వా
ా యండి.
31.

a) క్రణజనయ సంయోగ క్రయకు కారబన్ డై ఆక్ైుడ్ అవసరం అని నిరూప్సంచే పాయోగంలో ఉపయోగ్ంచ్చన పరికరాలు
ఏవి?
b) ఆ పాయోగ విధ్రనం వా
ా యండి.
OR
శేూష్ాం వలన జీరా
ా శయం సవంత ఆమా
ూ ల నుండి రక్షణ పొందుతంది అని నిరూప్సంచే పాయోగ విధ్రనమును
వా
ా యండి. మీ పరిశీలనలు పేర్కునండి?

32.

పై పటిటకను చదివి క్రంది పాశనలకు సమాధ్రనాలు వా
ా యండి.
a) వితిన స్పివసా ను నియంతిించే హారోానులేవీ?
b) పాతి రంధ్ర
ా లు మూస్క్రవడం మరియు తెర్కస్క్రవడం ను నియంతిించే హారోానులు ఏవి?
c) కాండం మరియు వేర్క విభేదనలకు కారణమెైన హారోాను ఏది?
d) ఈథీలీన్ వీధి ఏమటి?
OR
క్రంది వాటిలోని నిరాాణ స్థమయ మరియు క్రయా స్థమయ అవయవాలను పటిటక రూపంలో వా
ా యండి:
తిమంగలం వాజయలు , గబ్బబలాలో
ూ రకులు , చ్చర్కత లలో కాళ్ళు , సీతాకొక చ్చలుక రకు , పక్ి రకు , మనుషులలో
చేతలు , చుంచులలో కాళ్ళు .
33.

నెఫ్ల
ా న్ పట్ం గీసి భాగాలు గురితంచండి. గుచిగాలనం ఏ భాగంలో జర్కగుతందో వా
ా యండి.
OR

మానవ సీిీ పాతయతపతిి వయవసాలోని A B C D E F గురితంచండి . ఫలదీకరణం జరిగే భాగయమును గురితంచండి.

మాదిరి ప్రశ్నాప్త్రం 2
సామాన్య శ్నస్త్రం – PAPER II
సమయం :

2 గం 45 ని లు

గరిష్ట మార్కులు : 50

సూచన్లు:
1. మొదటి 15 నిమిషాలు ప్రశ్నాప్త్రం చదువుకొనుటకు మిగిలిన్ 2:30 జవాబులు వా
ర యటానికి.
2. అన్నా ప్రశ్ాలకు స్తమాధానాలు స్తమాధాన్ పాత్రములో వా
ర యండి.
3. ప్రశ్నా ప్త్రంలో నాలుగు విభాగాలు (సెక్షన్ లు) ఉంటాయి.
4. సెక్షన్ – 4 లో మాత్రమే అంత్ర్గత్ ఎంపిక ఉంటంది .
సెక్షన్ – I

12X ½= 6 మార్కులు

సూచన్ : అన్నా ప్రశ్ాలకు స్తమాధానాలు వా
ర యాలి. ప్రతి ప్రశ్ాకు ½ మార్కు.
1.

_______ లోపిం వ్లన క్వాషియారకర్ వ్స్ుతింది.
a) పోాటీన్

b) శక్త

c) విట్మన్

d) మనేరలు్

2.

ATP విస్త రించిండి.

3.

నేను దేహంలో అతి చ్చనన కణానిన. నాకు పొడవాటి తోక ఉంది. నేను అండం వైప్ప పాయాణంచ్చ ఫలదీకరణం చేస్థిను.
నేను ఎవరిని?

4.

పూ
ి లు :: _____________: గుండ .
ూ ర : ఊప్సరితిత

5.

సరైనడానిని గురితంచండి.
గడిి -> కుందేలు -> సింహం -> నకు
వృక్ష పూవకాలు -> చ్చనన చేప -> పదద చేప -> గరదద .

6.

మూతి ప్సండాలు పని చేస్న వారిలో డైయాలిసిస్ దావరా రకాతనిన వాడ కడతార్క.
ఈ వాకాయనిన స్థరి చేసి వా
ా యండి.

7.

తప్పపగా జత పరిచ్చన దానిని గురితంచండి.

8.

ప్పనర్కదారించదగ్న వనర్కలు

: పట్ర
ి ల్

ప్పనర్కదారింపబడని వనర్కలు

: బొగు
గ

బయోడీజిల్

: జట్ర
ి పా వితినాలు.

గా
ా న నాడీ -> మధయసా నాడీ కణం -> ________________ -> నిరావహక అంగం
ర హకం -> జా
పాతిక్రయా చాపం యొకు ఫ్ల
ూ చారట్ ను పూరించండి.

9.

పామును చూసి భయ పడిన రాకేశ్, ఒక క్షణం ఆగ్ ఆ పామును కరరతో కొటిట చంపాడు. ఈ సిాతిలో అతనిక్
సహాయపడిన హారోాన్ ఏది?

10.

ఈ లోగో దేనిక్ సంబంధించ్చనది ?

11 and 12. పారా ను పూరించండి.
జీరా
ా శయం నుండి అనవసరమెైన పదారా
ా లను కానీ హాని కరమెైన పదారా
ా లను కానీ తొలగ్ంచుక్రవటానిక్ మన
శరీరం పాటించే పాక్రయ్య య్య __________. ఇది వచేి సమయంలో జీరా
ా శయంలో మరియు ఆహార వాహికలో
____________ చలనం తిరోగమనంలో వనుకక్ జరగట్ం వలన ఆహారం నోటి నుండి బయట్కు నెట్టబడుతంది.
సెక్షన్ – II

8X 1= 8 మార్కులు

సూచన్: అన్నా ప్రశ్ాలకు స్తమాధానాలు వా
ర యాలి. ప్రతి ప్రశ్ాకు 1 మార్కు.
13.

నాడీ సంధిని నిరవచ్చంచండి .

14.

ఏక శంకర సంకరీకరణ లోని f 2 తరం యొకు దృశయ రూప మరియు జనుయ రూప నిష్పత
ి లను వా
ా యండి .

15.

NDRF వవరని విపత్త
త నిరవాహణ పై అడిగే రిండు పరశ్నలను వవరయిండి.

16.

సూక్షా దరిినిలో పరిశీలించ్చన బ్రాడ్ మొలు
ి (Rhizopus) చ్చత
ి పట్ం గీయండి .

17.
దంతం రకం

స్ింఖ్య

చారావణకాలు

3

అగ్ర చారవాణక్వలు

2

రధనికలు

1

కుింత్క్వలు

2

పై పటిటక ఆధ్రరంగా దంత సూతిం వా
ా యండి.
18.

రాజుగారి రకత ప్సడనం 140/90 అని నమోదు అయింది. సిస్టటలిక్ మరియు డయాస్టటలిక్ ప్సడనాల విలువలు
వా
ా యండి.

19.
A మరియు B భాగవల పేరు ల

20.

వవరయిండి..

వాయుగవణులో
ూ వాయు మారిపడి జర్కగుతంది. వాయుగోనుల ఈ విధిని అభినందించండి.

సెక్షన్ – III

8X 2= 16 మార్కులు

సూచన్: అన్నా ప్రశ్ాలకు స్తమాధానాలు వా
ర యాలి. ప్రతి ప్రశ్ాకు 2 మార్కులు.
21.

మొకులలో ఉతపతిి అయి మొకుల పర్కగుదలకు ఉపయోగ పడని పదారా
ా లను ఏమంటార్క? రండు

ఉదాహరణలు వా
ా యండి.
22.

భూ తాపం అనగానేమ? భూతాపమునాకు క్వరణాలు వవరయిండి.

23.

రవజు అమీబా లోని పరత్తయత్పత్తత గ్ురించి తెలుస్ుక్ోవవలనుకునానడు. అత్ను తెలుస్ుక్ోవ్డానిక్ి త్న
ఉపవధాయయాడిని ఆడగ్వ్లసిన పరశ్నల జాబితాను త్యారల చేయిండి.

24.

అండాశయం నుండి ఈస్టటీజన్ సావించబడుతంది. ఒకవేళ ఈస్టటీజన్ విడుదల కాకపోతే ఏమవతంది?

25.

వరి అగ్గ ప్పలూ ఉపయోగ్ంచ్చ స్నితోస్టుప్ తయార్కచేసింది. స్నితోస్టుప్ తయారీక్ ఉపయోగ్ంచ్చన విధ్రనానిన
వా
ా యండి.

26.

పటిటకను పరిశీలించండి

క్రంది పాశనలకు సమాధ్రనాలు వా
ా యండి :

a) ఉచావవస మరియు నిశ్వవసముల మధయ వినియోగ్ంచుక్రబడిన వాయువు ఏది?
b) ఉచావవస సమయంలో తెస్కునన కారబన్ డై ఆక్ైుడ్ తో పోలిినప్పపడు నిశ్వవస సమయంలో ఎంత
ఎకుువగా బయట్కు విడుదల అవుతంది?
27.

మృతిిక సంరక్షణ పై జరిగే రాయలీ కొరకు ఆనంద్ నినాదాలు తయార్క చేయాలనుకునానడు. అతనిక్ సహాయం
చేయుట్కు కొనిన నినాదాలు వా
ా యండి.

28.

అభివృదిా మరియు సంరక్షణ కలిసి ఉంటాయి. దీనిని నీవు సమరిాస్థివ? కారణాలు వా
ా యండి.

సెక్షన్ – IV

5X 4= 20 మార్కులు

సూచన్: అన్నా ప్రశ్ాలకు స్తమాధానాలు వా
ర యండి. ప్రతి ప్రశ్ాకు 4 మార్కులు.
29.

ధమనులు మరియు సిరాల యొకు నిరాాణము మరియు విధులను పొలచండి.
OR
జీవావరణ ప్సరమడ్ అనగానేమ? సంఖాయ ప్సరమడ్ ను ఒక ఉదాహరణతో వివరించండి.

30.

అడవులు మరియు వనయ జీవులను సంరక్ించుట్ వలన కలిగే పాయోజనాలు ఏమటి?
OR
క్రణజనయ సంయోగ క్రయకు మరియు శ్వవస క్రయకు మధయ ఏవైన నాలుగు భేదాలు వా
ా యండి.

31.
a) ఇవవబడిన పాయోగం యొకు ఉదేదశం ఏమటి?
b) విడుదలైన వాయువును ఏ విధంగా పరీక్ించవచుి?
c) పట్ంలో ఇవవబడిన మొకుకు బదులుగా వాడ దాగ్న మొకు ఏది?

OR
ప్సండిపదారాం పై లాలాజలం యొకు చరయను చూపే పాయోగ విధ్రనం
వా
ా యండి. లాలాజాలంలో ఉండే ఎంజైమ్ ఏది?
32.

ఇచ్చిన ఫ్ల
ా యండి :
ూ చారట్ ఆధ్రరంగా క్రంది పాశనలకు సమాధ్రనాలు వా
a) అండం లో ఉండే లైంగ్క క్రరమోజోమ్ ఏది?
b) ప్పర్కషులలో ఉండే లైంగ్క క్రరమోజోమ్ లు ఏవి?
c) ప్పట్టబోయ్య బ్బడి లింగ నిరా
ా రణ చేస్నది ఎవర్క? తలా
ూ , తండా
ా ?
d)లింగ నిరా
ా రణ మెండేల్ యొకు బహిరగత సూతా
ి నిన పాటిస్
ి ందా ?

OR

క్రంది పాశనలకు సమాధ్రనాలు వా
ా యండి:
a) భావావేశ్వలకు కేందాం ఏది ?
b) జా
ా న మరియు చాలక పాచోదనాలకు రలే కేందాంగా పని చేస్నది ఏది?
c) అనుమసిిష్ుం యొకు అదైనా ఒక విధిని వా
ా యండి.
d) మంగుట్ పాతిచరయను నియంతిించే భాగం ఏది?
33.

భాగాలను గురితంచండి. మూతిప్సండం లోని నిరాాణాతాక క్రయాతాక పామాణాల పేర్క వా
ా యండి?

OR
ప్పష్పము అంతరినరాాణం పట్ం గీసి భాగాలు గురితంచండి. ప్పర్కష్ పాతయతపతిి భాగాల పేర్క
ూ వా
ా యండి.

