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ఆంధ్రప్రదేశ్, విజయవాడ. 
 

ముందుమాట 

ఒక విషయాన్నీ విింటే మర్చిపోతాము 

చూస్తే గుర్చేించుకింటాము 
చేస్తే అర్థిం చేసుకింటాము 

ఆలోచిస్తే నేర్చికింటాము 
 

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ విద్యామండలి ప్రప్రధమంగా ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు సంబధిత, 
ప్రమాణికమైన మేతిరియాల్ ను అందిచుట ద్యారా వారిని విద్యాకార్ాచర్ణలో నిమగ్నం చేసి, వారిని స్వాయ శిక్షణ 
(SELF-LEARNING) స్వాయ మూల్ాంకనం (self-assessment) దిశగా ప్రేరేపంచే విధంగా వర్కబుక్స్ ను 
తయార్థచేసి వారికి అందిచడం జర్థగుతంది. ఈ వర్థకబుక్స్ ను ప్రముఖంగా సాధన ద్యారా నేర్థుకోవడం (learning 
by doing)  మరియు కారాాచర్ణ ఆధారిత విధానం (activity oriented approach) ద్యారా విధాార్థులలోని 
అవగాహన, వివర్ణ, విశే్లషణ, అనాయంచుట అను నాలుగు శిక్షణా నైపుణాాలను పదును పెటటడానికి రూపందిచడం 
జరిగంది. 

ఈ ప్రయతనం ద్యారా విద్యార్థులకు ప్రతి విషయంలో అంతరే్మనంగా ఉనన అంశాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి 
వీలు కలిపంచడం జరిగంది. విద్యార్థులు ఈ వర్థకబుక్స్ ను సాధన చేయుట ద్యారా కిేషటమైన మరియు సృజనాతీక 
ఆలోచనలకు సంబంధించిన ఎటువంటి సందర్బంలోనైన వార్థ నేర్థుకునన అంశాలను ఉపయోగంచే నైపుణాానిన 
సాధించగ్లుగుతార్థ. 

ముఖావిషయాలను నేర్థుకోవడంలో విద్యార్థులు ఇపపటి వర్కూ పాటిస్తు వసుునాన వల్లవేేయు విధానానికి (rote 
learning) సాసిు చెపప, నంభావిత అభాాసం (conceptual learning) వైపు మర్లేటటు ేచేయడం ఈ విధానం 
యొకక ముఖా ఉదేేశాం. 

ఈ వర్కక బుక్స్ విద్యార్థులను ఇంటర్మీడియట్ పబే్లక్స పర్మక్షలను సమర్ేవంతముగా ఎదుర్కకవడంలో మాత్రమే కాక 
ఇతర్ పోటి పరిక్షలకు కుడా వారిని సననదధం చేయడానికి మంచి సాధనంగా ఉపయోగ్పడుతందని నేను విశాసిసుునానను. 

ఈ వర్కక బుక్స్ ను ఆశించిన ర్మతిలో రూపందిచడానికి వారి శాయశకుుల్ కృషిచేసిన కోర్థ్ ర్చయతలకు నా 
అభినందనలు. 
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జంతుశాస్త్రం  అధ్యాపకులు 
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 చిత్తూరు,చిత్తూరు జిల్లా 
 

డా.ఎ.హేమలత  
ఎం.ఎస్ సి.,బ్ల.ఇడి.,ఎం.ఫిల్.,ప.హెచ్ డి., 

జంతుశాస్త్రం  అధ్యాపకులు 
పి.సి.ఆర్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల, 

చిత్తూరు,చిత్తూరు జిల్లా. 

ఆర్క.పదీజ ఎం.ఎస్ సి.,బ్ల.ఇడి., 
జంతుశాస్త్రం  అధ్యాపకులు 

ఎ.ఆర్.సి & జి.వి.ఆర్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల 
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జంతుశాస్త్రం  అధ్యాపకులు 
జి.జే.సి బాలికల కళాశాల , కడప 

వై.ఎస్.ర్ కడప జిల్లా 

ఎం.ర్మణా రెడిి ఎం.ఎస్ సి.,ఎం.ఈడి., 

జంతుశాస్త్రం  అధ్యాపకులు 
ఎస్.కె.ఆర్.ఎస్ &డి.ఎల్.ఎన్.ఆర్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల 

బుచిిరెడిిపాళం, నెల్లారు జిల్లా. 

కె.ఎ.సత్యం  ఎం.ఎస్ సి., 

జంతుశాస్త్రం  అధ్యాపకులు 

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల  
వి.మడుగుల,విశాఖపట్నం జిలలా . 

ఎ.గౌరీప్ర సాద్  

జంతుశాస్త్రం  అధ్యాపకులు  

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల  
డంకాడ,విజయనగరం జిలా్ల. 
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జంతుశాస్త్రం  అధ్యాపకులు  

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల  
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ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల  
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Á|ü<Ûëq nuÛ≤´dü \øå±´\T:` 

�   $<ë´s¡T∆\T Je+ n+fÒ @$T{Ï?  Je+ jÓTTø£ÿ eTÚ*ø£ \ø£åD≤\T, eØZø£s¡D ÄeX¯´ø£‘·         
>∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø=qe#·TÃqT. 

� $<ë´s¡T∆\T Je⁄\ eT<Ûä´ >∑\ yÓ’$<Ûä´+ >∑T]+∫, C≤‘·T\ $\T|üÔ‘·≈£î >∑\ ø±s¡D≤\qT >∑T]+∫,
JeyÓ’$<Ûä́ +qT eTq+ m˝≤ dü+s¡øÏå+#·Tø√yê* >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø=qe#·TÃqT. 

 
I.   ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T:` 
1. MT ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T, n<Ûë´|ü≈£î\ düVü‰j·T+‘√ MT e+X¯ eèøå±ìï ‘·j·÷s¡T #˚j·T+&ç 
2. e÷qe⁄ì jÓTTø£ÿ eØZø£s¡D˝Àì $$<Ûä n+‘·düTú\qT sê»´+ qT+&ç C≤‹ es¡≈£î Áyêj·T&ÜìøÏ      
    Á|üj·T‹ï+#·+&ç. 
3. MT n<Ûë´|ü≈£î\ düVü‰j·T+‘√ eT]ø=ìï Wwü<ä yÓTTø£ÿ\ ù|s¡¢qT, yê{Ï qT+&ç dü+Á>∑Væ≤+#˚ Wwü<ä+  
   ù|s¡TqT, yê´~Û ∫øÏ‘·‡˝À <ëì ñ|üjÓT±>∑+qT >∑T]+∫ düe÷#êsêìï ùdø£]+#·+&ç. 
4. MT n<Ûë´|ü≈£î\T ˝Ò<ë Ç+≥sYHÓ{Ÿ düVü‰j·T+‘√ eTq C≤rj·T |üøÏå, C≤rj·T »+‘·Te⁄, eTq sêÁwüº  
   |üøÏå, sêÁwüº »+‘·Te⁄\ jÓTTø£ÿ XÊÁd”Ôj·THêe÷\qT Áyêj·TTeTT. 
 
5. bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø£+ qT+&ç øÏ¢wüºyÓTÆq eT]j·TT eTTK´yÓTÆq |ü<ë\qT >∑T]Ô+∫ ‹]– Áyêj·TTeTT. 
1.  11.  21.  

2.  12.  22.  

3.  13.  23.  

4.  14.  24.  

5.  15.  25.  

6.  16.  26.  

7.  17.  27.  

8.  18.  28.  

9.  19.  29.  

10.  20.  30.  



6. uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝Àì $$<Ûä bÕeq eHê\ ù|s¡¢qT, n$ ñqï Á|ü<˚X¯+ ù|s¡TqT ù|s=ÿqTeTT. 
 
es¡Tdü  
dü+K´ 

bÕeq eq+ ù|s¡T sêÁwüº+ ù|s¡T 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
 
 
 
 
 
 
 
 
7. {≤{ÀìMTøÏ @yÓ’Hê ◊<äT ñ<ëVü≤s¡D\T Áyêj·T+&ç. 
 
es¡Tdü  
dü+K´ 

kÕ<Ûës¡D HêeT+ XÊÁd”Ôj·T HêeT+ 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
 
 
 
 
 
 



7. á ÁøÏ+~ U≤∞ ô|f…º\˝À dü]jÓÆTq eØZø£s¡D n+‘·düTú ù|s¡¢qT Áyêj·T+&ç. 
 
 
 

 
 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

8. MT n<Ûë´|ü≈£î\ ˝Ò<ë Ç+≥sYHÓ{Ÿ düVü‰j·T+‘√ Á|ü|ü+#·+˝À $\T|üÔ+ #Ó+~q ø=ìï »+‘·Te⁄\     
   ù|s¡¢qT ùdø£]+#·+&ç.  

 es¡Tdü 
dü+K´ 

»+‘·Te⁄ ù|s¡T <˚X¯+ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

»+‘·T sê»´eTT 

bÕsêCÀyê j·T÷yÓT{≤CÀyê 

πs&çj˚T{≤  

 &ÉT´{Ïs√k˛º$Tj·÷ 

md”˝Ày˚T{≤  ôw’CÀd”˝Ày˚T{≤ 
 



II. ‘·|ü⁄Œ ˝Ò<ë ˇ|ü⁄Œ\qT >∑T]Ô+#·TeTT. 

es¡Tdü 
dü+K´ 

Á|üø£≥q\T 
‘·|ü⁄Œ/ 
ˇ|ü⁄Œ 

 
1. 

»qT´ |ü<ës¡∆eTTqT ø£*– ñ+&ç, πø+Á<äø£ ‘·«#·+ ˝Òì ø£D≤\qT j·T÷πø]jÓ÷{Ïø˘  
ø£D≤\T n+{≤s¡T.  

2. 
ìØ®e⁄\˝À ô|s¡T>∑T<ä\ n+‘·s¡Z‘·+>± »s¡T>∑T‘·T+~. ø±ì düJe⁄\˝À ô|s¡T>∑T<ä\  
u≤Vü≤´+>± |ü<ës¡∆+ düeT≈£Ls¡&É+ e\q »s¡T>∑T‘·T+~.  

3. 
Jee´edüú\˝À »]π> $$<Ûä #·s¡´\˝À ø£DX¯øÏÔ q>∑<äT Á|ü<Ûëq X¯øÏÔ yêVü≤ø£+>±      
ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~.  

4. 

 

|ü]düsê\˝À e÷s¡TŒ\T ñqï|üŒ{Ïø° J$ <˚Vü≤+˝À kÕù|ø£å dæús¡ Äes¡DqT          
ø=qkÕ–+#·&Üìï V”≤yÓ÷kÕºdædt n+{≤s¡T.  

5. 

 
ñ|üC≤‘·T\T nH˚$ ãVüQXÊ ‘·j·÷s¡e⁄‘·Tqï ø=‘·Ô C≤‘·T\T  

6. »+‘·Te⁄\T ¬>’¢ø√»Hé s¡÷|ü+˝À ÄVü‰sêìï ì\« ñ+#·T≈£î+{≤sTT.  
7. ã\¢ |üs¡T|ü⁄ |ü⁄s¡T>∑T\T yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï j·T÷yÓT{≤CÀeqT¢  
8. &ÉT´{Ïs√k˛ºeTT\ |æ+&Ü\qT yÓTTC≤sTTø˘ |æ+&Ü\T nì n+{≤s¡T.  

9. 
ñqï‘· nøå±+XÊ\‘√ b˛*ùdÔ ìeTà nøå±+X¯ Á|ü<˚XÊ\˝À m≈£îÿe C≤‘·T\T ìe•dü÷Ô 
ñ+{≤sTT.  

10. 
C≤rj·T bÕs¡Tÿ\qT n‘¡´+‘· eTT|ü⁄Œ m<äTs=ÿ+≥Tqï, JedüeTè~∆  ø£*–q       
uÛÖeT´ |üsê´es¡D ÁbÕ+‘ê\T>± >∑T]ÔkÕÔs¡T.  

11. 
uÛÑ÷ yê‘êes¡D+˝Àì yÓTT‘·Ô+ ÄøÏ‡»Hé˝À 80% qT ny˚TC≤Hé n&Ée⁄\T ñ‘·Œ‹Ô   
#˚düTÔHêïsTT.  

12. 
ªbòÕø˘‡>√¢yéµ qT+∫ dü+Á>∑Væ≤+∫q ª&çõ{≤*Héµ qT Vü≤èÁ<√>∑ düeTdü´\ ∫øÏ‘·‡˝À    
ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T.  

13. 

 

nqTe+•ø£ \ø£åD≤\T ˇø£ ‘·s¡+ qT+∫ ‘·s¡Tyê‹ ‘·s¡+ Je⁄\≈£î m˝≤            
dü+Áø£$TkÕÔjÓ÷ ‘Ó*j·TCÒùd XÊÁdüÔ+ X¯Øs¡<Ûäs¡àXÊÁdüÔeTT.  

14. »qT´XÊÁdüÔeTT (C…HÓ{Ïø˘‡) nH˚ |ü<ëìï »qT´XÊÁdüÔ |æ‘êeTVüQ&ÉT Á|ü‹bÕ~+#ê&ÉT.  

15. 
π̌ø ñeTà&ç e+X¯ø£s¡Ô qT+∫ nqTe+•ø£‘· <ë«sê ˇø£ »‘· Je⁄\T  |ü+#·T≈£îH˚   

\ø£åD≤\qT ìsêàDkÕeT´ \ø£åD≤\T n+{≤s¡T.  

16. ‹$T+>∑˝≤\T d”fÒwæj·÷ nqT Áø£eT+˝À #˚s¡Ãã&çq$.  



17. 
Jedüe÷»+ qT+∫ ø=ìï dü+~>∑∆ C≤‘·T\qT ‘=\–+#·&É+ e\q Ä Jyêes¡D    
e´edüú HêX¯qeTe⁄‘·T+~. 

 

18. 
HÓ’˝Ÿô|sYÃ nH˚ #˚|üqT ‘·÷s¡TŒÄÁ|òæø±˝Àì ˝Òø˘$ø√º]j·÷ düs¡düT‡˝ÀìøÏ Á|üẙX¯ô|≥º&É+
 e\q ø±¢]j·Tdt >±Øô|’qdt nH˚ ÄÁ|òæø£Hé |æ*¢ #˚|ü\T $\T|üÔ+ #Ó+~HêsTT. 

 

19. ÇHé$Á{À dü+es¡∆q nqTq~ ˇø£ ÇHédæ≥T (düVü≤»kÕúq) dü+s¡ø£åD  

20. 
{≤ø±‡Hê$Tø˘ ø° \T nqTq$ \ø£åD≤\ Ä<Ûës¡+>± Je⁄\qT >∑T]Ô+#·&ÜìøÏ         
düVü‰j·T|ü&˚ kÕ<ÛäHê\T. 

 

III.U≤∞\qT |üP]+|ü⁄eTT. 

1.  Á|ü‹ ø£D+             <ë«sê Ç‘·s¡ ø£D≤\ qT+∫ y˚Ós¡T#˚j·Tã&ç ñ≥T+~. 
2. Jee´edüú˝À ø£DX¯øÏÔ q>∑<äT>± e´eVü≤]+#·ã&ÉTq~               
3. Jee´edüú Á|ü‹kÕúsTT˝Àq÷ X¯øÏÔ ìs¡«Vü≤D #·s¡́ \T           dü÷Á‘ê\≈£î ˝Àã&ç ñ+{≤sTT. 
4. nìï Jee´edüú\ X¯øÏÔøÏ eT÷˝≤<Ûës¡+                
5.  DNA                   \‘√ @s¡Œ&ç ñ+≥T+~. 
6.                eT]j·TT               \ e\q Je⁄\˝À yÓ’$<Ûë´\T @s¡Œ&ÉT‘êsTT. 
7. nqTe+•ø£‘· eT]j·TT yÓ’$<Ûë´\qT >∑T]+∫ n<Ûä´j·Tq+ #˚ùd XÊÁdüÔeTT                     
8. n_ÛkÕ] |ü]D≤eT+ e\q @s¡Œ&çq ˇø£ »‘· Je⁄\T |ü+#·T≈£îH˚ \ø£åD≤\qT                

     n+{≤s¡T. 
9.                n‘·ì düVü≤#·s¡T\T Áb˛ø±]jÓ÷{≤˝À #˚s¡Ãã&çq nH˚ø£ πø+Á<äø£|üPs¡«Je⁄\≈£î, 

j·T÷πø]jÓ÷{≤ Je⁄\‘√ b˛*ø£\T n~Ûø£+>± ñqï≥T¢ ìsê∆]+#ês¡T. 

10. ˇø£ Ä&É >±&ç<ä, eT>∑ >∑TÁs¡+ eT<Ûä´ dü+ø£s¡D+ |òü*‘·+>±               nH˚ e+<Ûä´ J$   
|ü⁄&ÉT‘·T+~. 

11. yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï ì»yÓTÆq ãVüQø£D Je⁄\T            kÂwü˜yêìï Á|ü<ä]ÙkÕÔsTT. 

12. ªC≤‹µ nH˚ |ü<ëìï @s¡Œ]∫q~                

13. –ã“Hé\T               ‘·s¡>∑‹˝À #˚s¡Ãã&çq$. 

14. •˝≤C≤\ >∑T]+∫ n<Ûä́ j·Tq+ #˚j·T&Üìï               n+{≤s¡T. 

15. düVü≤» dæ<ä∆+>± ˇø£ ì]›wüº ÁbÕ+‘·+˝À ñ+&˚ C≤‹ì               C≤‹ n+{≤s¡T. 

16. ø±oàØ <äT|æŒ jÓTTø£ÿ XÊd”Ôj·THêeTeTT                



17. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ªÁbÕC…ø˘º f…Æ>∑sYµqT Á|üẙX¯ô|{Ïºq dü+e‘·‡s¡+                

18. ˇø£ ÁbÕ+‘· C≤‹ düeTè<ä∆‘· ìπs›•+#·Tø=qï ÁbÕ+‘· $d”Ôs¡í‘· n~Ûø£+ nsTTHê  ˇø£ Vü≤<äT› es¡≈£î
 e÷Á‘·y˚T ô|s¡T>∑T‘·T+~ nì ù|s=ÿìq~                

19. ô|ò]{Ïe÷ b˛düTÔe÷ jÓTTø£ÿ yÓ÷H√Á>±|òtqT s¡∫+∫q~                

20. JeyÓ’$<Ûä́ + nH˚ uÛ≤eqqT Á|üẙX̄ô|{Ïºq~                

 

IV. ãVüQfiË’∫Ã¤ø£ Á|üX¯ï\T. 

kÕúsTT ` 1  (LEVEL - 1) 
1. ÁøÏ+~ yêì˝À s¡kÕj·Tq Ä<Ûë]‘· nqTe+•ø£‘·̋ À ñ|üø£]+#·Tq~. 
 (1) ÄkÕÿ]“ø˘ ÄeT¢eTT   (2) &û Äø°‡¬s’uÀ q÷´øÏ¢ø±eT¢eTT 
 (3) πø+Á<äø£ ‘·«#·eTT    (4) ¬s’uÀk˛eTT\T. 

2. DNA jÓTTø£ÿ nDTìsêàD+qT ø£qT>=ìq~. 
 (1) #ê¬s¢dt &Ü]«Hé    (2) ø£s√\dt *H˚ïj·Tdt 

 (3) yê≥‡Hé & ÁøÏø˘    (4) C…._.˝≤e÷sYÿ 
3. <˚Vü≤+ jÓTTø£ÿ ìsêàD≤‘·àø£ eT]j·TT ÁøÏj·÷‘·àø£ Á|üe÷D≤\T 
 (1) ø£D≤\T     (2) ø£DC≤˝≤\T 
 (3) nej·Tyê\T    (4) nej·Te e´edüú\T 
4. u≤Vü≤´ ˝Ò<ë n+‘·s¡ Áù|s¡D\≈£î J$ #·÷ùd düŒ+<äq\qT Ç˝≤ |æ\TkÕÔs¡T. 
 (1) Vü≤√$TjÓ÷kÕºdædt    (2) yês¡∆ø£´eTT 
 (3) JeÁøÏj·T     (4) düTìï‘·‘·«eTT 
5. Je+ eTT+<äT ñqï Je+ qT+&ç e÷Á‘·y˚T ñ<ä“¤$düTÔ+~. Bìì Ç˝≤ |æ\TkÕÔs¡T. 
 (1) ˝…’b˛C…HÓdædt    (2) ãjÓ÷C…HÓdædt 
 (3) ìjÓ÷C…HÓdædt    (4) ¬>’¢ø√C…HÓdædt 
6. á ÁøÏ+~ yêì˝À X¯øÏÔì ì]à+#˚≥≥Te+{Ï JeÁ|üÁøÏj·T 
 (1) mqu≤*»yéT    (2) ¬ø≥u≤*»yéT 
 (3) nyÓTHê‡*»yéT    (4) ø£yÓTHê‡*»yéT 



 7. X¯øÏÔ $&ÉT<ä\j˚T´ (X¯øÏÔ Ks¡TÃ‘√ ≈£L&çq) Je Á|üÁøÏj·T 
 (1) mqu≤*»yéT    (2) ¬ø≥u≤*»yéT 
 (3) nyÓTHê‡*»yéT    (4) ø£yÓTHê‡*»yéT 
8. |ü]düsê\˝À e÷s¡TŒ\T ñqï|üŒ{Ïø° J$ <˚Vü≤+˝À kÕù|ø£å dæús¡ Äes¡DqT ø=qkÕ–+#·&Üìï Ç˝≤   
   |æ\TkÕÔs¡T. 
 (1) V”≤yÓ÷kÕºdædt    (2) <∏Ós√àkÕºdædt 
 (3) ôVA$TjÓ÷kÕºdædt   (4) düTìï‘·‘·«+ 
9. Á|üø£è‹es¡D dæ<ë∆+‘êìï Á|ü‹bÕ~+∫q~. 
 (1) #ê¬s¢dt &Ü]«Hé    (2) Çsêdüàdt &Ü]«Hé 
 (3) m¬sïdtº ôV≤¬ø Ÿ̋    (4) C≤sY® ≈£î´$j·TsY 
10. Je+≈£î dü+ã+~+∫ ÁøÏ+~ yêì˝À dü]jÓÆTq ÁbÕ<Ûëq´‘ê Áø£eTeTT. 
 (1) ø£D+  J$  düe÷»+  »HêuÛ≤        Äes¡De´edüú 

(2) ø£D+     J$      »HêuÛ≤       Äes¡De´edüú         düe÷»+ 
 (3) ø£D+     J$      »HêuÛ≤        düe÷»+      Äes¡De´edüú 

(4) ø£D+     J$      Äes¡De´edüú     »HêuÛ≤          düe÷»+ 
11. ‘˚HÓ{°>∑\ ô|+|üø£+qT Ç˝≤ |æ\TkÕÔs¡T. 
 (1) Äø±«ø£\ÃsY    (2) ôd]ø£\ÃsY 
 (3) m|æø£\ÃsY     (4) |ædæø£\ÃsY 
12. |ü≥Tº |ü⁄s¡T>∑T\ ô|+|üø£+qT Ç˝≤ |æ\TkÕÔs¡T. 
 (1) Äø±«ø£\ÃsY    (2) ôd]ø£\ÃsY 
 (3) m|æø£\ÃsY     (4) |ædæø£\ÃsY 
13. $$<Ûä n+>±\˝À ñ+&˚ ø£DC≤˝≤\ dü÷ø£åàìsêàD+ >∑T]+∫ n<Ûä́ j·Tq+ #˚ùd XÊÁdüÔeTT. 
 (1) eØZø£s¡D XÊÁdüÔeTT   (2) X¯Øs¡ <Ûäs¡à XÊÁdüÔeTT 
 (3) Ç<∏ë\õ     (4) dü÷ø£åàn+‘·]ïsÊàD XÊÁdüÔeTT 
14. á ÁøÏ+~ yêì˝À Je⁄\ eTÚ*ø£ \ø£åD≤\T. 
 (1) düTìï‘·‘·«+    (2) JeÁøÏj·T\T 

 (3) düeTdæú‹     (4) ô|’e˙ï 



15. ø£D≤ìï Je⁄\ ìsêàD≤‘·àø£, ÁøÏj·÷‘·àø£ Á|üe÷D+>± n<Ûä´j·Tq+ #˚ùd XÊÁdüÔeTT. 
 (1) ø£DC≤\ XÊÁdüÔeTT   (2) X¯Øs¡<Ûäs¡à XÊÁdüÔeTT 
 (3) ø£DJe XÊÁdüÔeTT    (4) Äes¡D XÊÁdüÔeTT 
16. Je⁄\˝À |æ+&Ü_Ûeè~∆ eT]j·TT •X¯ó»qHê+‘·s¡ n_Ûeè~∆ì >∑T]+∫ ‘Ó*j·TCÒj·TT XÊÁdüÔ+. 
 (1) |æ+&√‘·Œ‹Ô XÊÁdüÔeTT   (2) n_Ûeè~∆ JeXÊÁdüÔeTT 
 (3) |ü⁄sê JeXÊÁdüÔeTT   (4) ø£D JeXÊÁdüÔeTT 
17. yÓTTø£ÿ\ •˝≤C≤\ n<Ûä´j·Tq+ #˚ùd XÊÁdüÔeTT 
 (1) ù|*jÓ÷uÀ≥˙    (2) ù|*jÓ÷ Eyê\õ 
 (3) Jyêes¡D XÊÁdüÔ+   (4) Ç<∏ë\õ 
18. eØZø£s¡D XÊÁdüÔ |æ‘êeTVüQ&ÉT 
 (1) ˝≤e÷sYÿ     (2) *H˚ïj·Tdt 
 (3) ôV≤¬ø Ÿ̋     (4) ôV≤s¡“sYº ôdŒq‡sY 

19. es¡ZeTT (Phylum) nH˚ {≤ø±‡Hé Á|üẙX¯ô|{Ïºq~ 
 (1) ˝≤e÷sYÿ     (2) *H˚ïj·Tdt 
 (3) ôV≤¬ø Ÿ̋     (4) ôV≤s¡“sYº ôdŒq‡sY 
20. Je |ü]D≤eTeTT nqT ù|s¡TqT Á|ü‹bÕ~+∫q~ 
 (1) ˝≤e÷sYÿ     (2) *H˚ïj·Tdt 
 (3) ôV≤¬ø Ÿ̋     (4) ôV≤s¡“sYº ôdŒq‡sY 
21. á ÁøÏ+~ yêì˝À Ä<ÛäTìø£ eØZø£s¡D e´ekÕú|ü≈£î&ÉT 
 (1) ˝≤e÷sYÿ     (2) *H˚ïj·Tdt 
 (3) ôV≤¬ø Ÿ̋     (4) ôV≤s¡“sYº ôdŒq‡sY 
22. ª{≤ø±‡qMTµ ˝À yÓTT<ä{Ï <äX ̄
 (1) HêMTø£s¡D    (2) >∑T]Ô+|ü⁄ 
 (3) eØZø£s¡D     (4) \ø£åD°ø£s¡D+ 
23. uÛÑ\÷¢ø£+ qT á Áø£eT+˝À #˚sêÃs¡T 
 (1) ô|ò*&˚     (2) ø±ì&˚ 
 (3) ñ]‡&˚     (4) ø±]ïy√sê 
 



24. uÛÑ\÷¢ø£+qT á ≈£î≥Tã+˝À #˚sêÃs¡T 
 (1) ô|ò*&˚     (2) ø±ì&˚ 
 (3) ñ]‡&˚     (4) ø±]ïy√sê 
25. Á|üC≤‹øÏ ∫es¡            nH˚ n+‘·´ Á|ü‘·´j·÷ìï #˚s¡Ã&É+ e\q ≈£î≥T+ã+ù|s¡T @s¡Œ&ÉT‘·T+~. 
 (1) Ç&˚     (2) ÇH˚ 
 (3) @˝Ÿ‡     (4) ÄsTT&çj·÷ 
26. Á|üC≤‹øÏ ªÇH˚µ nH˚ n+‘·´ Á|ü‘·´j·÷ìï #˚s¡Ã&É+ e\q e#˚Ã ù|s¡T 
 (1) ≈£î≥T+ãeTT    (2) ñ|ü≈£î≥T+ãeTT 
 (3) ‘·s¡>∑‹     (4) ñ|ü ‘·s¡>∑‹ 
27. eØZø£s¡D n+‘·düTÔ\≈£î dü+ã+~Û+∫ dü]jÓÆTq es¡Tdü Áø£e÷ìï >∑T]Ô+#·+&ç. 
 (1) C≤‹    Á|üC≤‹       Áø£eTeTT         ≈£î≥T+ãeTT       sê»´eTT 

(2) C≤‹    Á|üC≤‹       Áø£eTeTT         sê»´eTT           ≈£î≥T+ãeTT  
(3) C≤‹    Á|üC≤‹       ≈£î≥T+ãeTT     Áø£eTeTT           sê»´eTT 
(4) C≤‹    Á|üC≤‹       sê»´eTT        ≈£î≥T+ãeTT        Áø£eTeTT 

28. Áo\+ø£˝Àì ø±øÏ jÓTTø£ÿ C≤‹ HêeTeTT 
 (1) ø±s¡«dt     (2) ôd¢Œ+&ÓHé‡ 
 (3) ÇH=‡˝…Hé‡     (4) Ábı{Ïπ>≥dt 
29. eTj·THêàsY˝Àì ø±øÏ jÓTTø£ÿ ñ|üC≤‹ 
 (1) ø±s¡«dt     (2) ôd¢Œ+&ÓHé‡ 
 (3) ÇH=‡˝…Hé‡     (4) Ábı{Ïπ>≥dt 
30. á ÁøÏ+~ yê{ÏøÏ dü+ã+~+∫q ¬s+&ÉT Je⁄\ eT<Ûä´ n+‘·'Á|ü»qq+≈£î neø±X¯+ ñ+≥T+~. 
 (1) C≤‹     (2) Á|üC≤‹ 
 (3) ≈£î≥T+ã+    (4) ‘·s¡>∑‹ 
31. yÓ÷H√Á>±|òt ø£*– ñ+&ÉTq~. 
 (1) @ø£<äfi¯ ;» yÓTTø£ÿ\ >∑T]+∫q düe÷#ês¡+    
 (2) yÓTTø£ÿ\T eT]j·TT »+‘·Te⁄\ >∑T]+∫q düe÷#ês¡+
 (3) nìï ª{≤ø±‡µ\ >∑T]+∫q düe÷#ês¡+     
 (4) @<Ó’Hê ˇø£ {≤ø±‡Hé >∑T]+∫q düe÷#ês¡+ 



32. ªÄsTT&çj·÷µ nH˚ n+‘·´ Á|ü‘·´j·T+‘√ n+‘·eTj˚T´ {≤ø±‡Hé 
 (1) ≈£î≥T+ã+    (2) ñ|ü≈£î≥T+ã+ 
 (3) n~Û≈£î≥T+ã+    (4) ñ|ü C≤‹ 
33. <ä>∑Zs¡ dü+ã+<Ûä+ ñqï Áø£e÷\qT ø£*|æ Bì˝À #˚sêÃs¡T. 
 (1) ≈£î≥T+ã+    (2) ‘·s¡>∑‹ 
 (3) es¡ZeTT     (4) Á|üC≤‹ 
34. ÁbÕ<Ûëq´‘ê Áø£eT eØZø£s¡D˝À C≤‹ qT+&ç sê»´+ es¡≈£î 

 (1) dü«s¡÷|ü dü+ã+<Ûä yÓ’$<Ûë´\T ‘·>∑TZ‘êsTT    
 (2) kÕ<Ûës¡D \ø£åD≤\ dü+K´ ‘·>∑TZ‘·T+~ 
 (3) kÕ<Ûës¡D \ø£åD≤\ dü+K´ ô|s¡T>∑T‘·T+~     
 (4) Je⁄\ eT<Ûä´ yÓ’$<Ûä´+ ‘·>∑TZ‘·T+~ 
35. ÁbÕ<Ûëq´‘ê Áø£eT eØZø£s¡+˝À n‹ô|<ä› eT]j·TT n‹∫qï n+‘·düTÔ\T es¡Tdü>± 

 (1) C≤‹ & Á|üC≤‹    (2) C≤‹ &  sê»´eTT 

 (3) sê»´eTT  &  C≤‹   (4) sê»´eTT  &  Á|üC≤‹ 
36. Á|üdüTÔ‘·+ dæ+Vü≤+ jÓTTø£ÿ dü¬s’q XÊÁd”Ôj·T HêeTeTT. 
 (1) ô|ò*dt *jÓ÷, *H˚ïj·Tdt, 1758    
 (2) ô|ò*dt *jÓ÷ (*H˚ïj·Tdt, 1758) 
 (3) bÕ+<∏äsê *jÓ÷, *H˚ïj·Tdt, 1758     
 (4) bÕ+<∏äsê *jÓ÷ (*H˚ïj·Tdt, 1758) 
37. ø£{≤¢ ø£{≤¢ nqTq~ BìøÏ ˇø£ ñ<ëVü≤s¡D 

 (a) {≤{ÀìMT 

 (b) ~«HêeT HêMTø£s¡D 

 (c) ñ|üC≤‹ 

 (d) Á‹HêeT HêMTø£s¡D 

 (1)    a eT]j·TT  c   (2)   b eT]j·TT  c 

(3)   a eT]j·TT  b   (4)   b eT]j·TT  d 
 



38. ªC≤‘·T\ ñ‘·Œ‹Ôµ Á>∑+<Ûëìï s¡∫+∫q~. 
 (1) #ê¬s¢dt &Ü]«Hé    (2) ø£s√\dt *H˚ïj·Tdt 
 (3) &ÉuŸC≤Héd”ÿ    (4) ãT´bǫ̀ Hé 
39. ªyÓT+&û*j·THé »HêuÛ≤µ nqT uÛ≤eqqT Á|üy˚X¯ô|{Ïºq~. 
 (1) #ê¬s¢dt &Ü]«Hé    (2) ø£s√\dt *H˚ïj·Tdt 
 (3) &ÉuŸC≤Héd”ÿ    (4) ãT´bǫ̀ Hé 
40. ˇø£ C≤‹øÏ #Ó+~q Je⁄\T Ç‘·s¡ C≤‹øÏ #Ó+~q Je⁄\‘√ Á|ü‘·T´‘·Œ‹Ô $$ø£Ô‘· Á|ü<ä]ÙkÕÔsTT ø±e⁄q
     C≤‹ ˇø£ 
 (1) »qT´ Á|üe÷DeTT   (2) Á|ü»qq Á|üe÷DeTT 
 (3) Jyêes¡D Á|üe÷DeTT   (4) |ü]D≤eT Á|üe÷DeTT 
41. á ÁøÏ+~ yêì˝À @ »‘· Je⁄\T n~Ûø£ dü+K´˝À kÕs¡÷|ü´‘·\qT #·÷|ü⁄‘êsTT. 

 (1) ô|ò]{Ïe÷ b˛düTÔe÷ & bÕ+<∏äsê *jÓ÷    

 (2) ô|ò]{Ïe÷ b˛düTÔe÷ & ô|]bÕ¢H˚{≤ nyÓT]ø±Hê 

 (3) bÕ+<∏äsê *jÓ÷ & bÕ+<∏äsê f…ÆÁ–dt     

 (4) bÕ+<∏äsê *jÓ÷ & ô|]bÕ¢H˚{≤ nyÓT]ø±Hê 

42.    I C Z N nq>± 
 (1) Ç+&çj·THé ø√&é Ä|òt E˝≤õø£ Ÿ̋ HêyÓTHéπø¢#·sY    
 (2) Ç+&çj·THé ø±+Á¬>dt Ä|òt E˝≤õø£̋ Ÿ HêyÓTHéπø¢#·sY 

(3) Ç+≥sYïwüq Ÿ̋ ø±+Á¬>dt Ä|òt E˝≤õø£̋ Ÿ HêyÓTHéπø¢#·sY    
 (4) Ç+≥sYïwüq Ÿ̋ ø√&é Ä|òt E˝≤õø£˝Ÿ HêyÓTHéπø¢#·sY 
43. düŒwüºyÓTÆq ø£DC≤˝≤\T ˝Òì ãVüQø£D Je⁄\qT á ÁøÏ+~ es¡Z+˝À #˚sêÃs¡T. 
 (1) bÕsêCÀyê    (2) j·T÷yÓT{≤CÀyê 
 (3) bı]ô|òsê     (4) πs&çj˚T{≤ 
44. ø£+ø±j·TT‘· C…©¢\qT á ÁøÏ+~ ÁX‚DÏ˝À #˚sêÃs¡T. 
 (1) πs&çj̊T{≤     (2) u…’\fÒ]j·÷ 
 (3) ì&˚]j·÷     (4) {°H√bòısê 
 
 



45. ÁøÏ+~ yêì˝À dü]jÓÆTq Á|üø£≥qqT >∑T]Ô+#·+&ç 
 (1) nìï Áb˛{Àk˛ºeTT\T j·T÷d”˝Ày˚T≥T¢    
 (2) nìï j·T÷d”˝Ày˚T≥T¢ Áb˛{Àk˛º$Tj·THé\T 
 (3) nìï &ÉT´{Ïs√k˛º$Tj·THé\T j·T÷d”˝Ày˚T≥T¢    
 (4) nìï j·T÷d”˝Ày˚T≥T¢ &ÉT´{Ïs√k˛º$Tj·TqT¢ 
46. &ÉT´{Ïs√k˛º$Tj·Tq¢˝À $<äfi¯q s¡ø£eTT 
 (1) e\j·T eT]j·TT ìsê∆]‘·  (2) e\j·T eT]j·TT nìsê∆]‘· 
 (3) dü]Œ\ eT]j·TT ìsê∆]‘·  (4)  dü]Œ\ eT]j·TT nìsê∆]‘· 
47. ãjÓT±&Ó’e]‡{° (JeyÓ’$<Ûä´+) nqT |ü<ä+qT ÁbÕ#·Ts¡´+˝ÀøÏ ‘Ó∫Ãq~. 
 (1) Hês¡àHé y˚Tj·TsY‡    (2) m&É«sY¶ $\‡Hé 
 (3) bÕ˝Ÿ mÁ*#Y    (4) n˝…>±®+&ÉsY yêHé Vü‰+uÀ Ÿ̋º 
48. JeyÓ’$<Ûä´+ nH˚ uÛ≤eqqT Á|üẙX¯ô|{Ïºq~ 
 (1) Hês¡àHé y˚Tj·TsY‡    (2) m&É«sY¶ $\‡Hé 
 (3) bÕ˝Ÿ mÁ*#Y    (4) n˝…>±®+&ÉsY yêHé Vü‰+uÀ Ÿ̋º 
49. ª]yÓ{Ÿ bÕ|üsY <äè–«wüj·T+µqT Á|ü‹bÕ~+∫q~. 
 (1) Hês¡àHé y˚Tj·TsY‡    (2) m&É«sY¶ $\‡Hé 
 (3) bÕ˝Ÿ mÁ*#Y    (4) n˝…>±®+&ÉsY yêHé Vü‰+uÀ Ÿ̋º 
50. $Héu≤¢dæºHé nqT j·÷+{Ï ø±q‡sY Wwü<ëìï á yÓTTø£ÿ qT+&ç dü+Á>∑Væ≤kÕÔs¡T. 
 (1) sêe⁄*Œ¤j·÷ y=eT{À]j·÷  (2) $+ø±s√õj·÷ 
 (3) bòÕø˘‡>√¢yé     (4) &çõ{≤*dt |üs¡÷Œ]j·÷ 
51. düVü≤» dæ<ä∆+>± ˇø£ ì]›wüº ÁbÕ+‘·+˝À ñ+&˚ C≤‹ 
 (1) dü+~>∑∆ C≤‹    (2) bÕ+&É$Tø˘ C≤‹ 
 (3) kÕúìø£ C≤‹    (4) eTT|ü⁄Œyê{Ï\T¢‘·Tqï C≤‹ 
52. Á|üø£ÿ Á|üø£ÿH˚ ñqï ¬s+&ÉT y˚s¡Ty˚s¡T Jyêes¡D e´edüú\˝À ñqï C≤‘·T\ eT<Ûä´ _Ûqï‘·«+qT Ç˝≤
     |æ\TkÕÔs¡T. 
 (1) »qT´yÓ’$<Ûä´+    (2) Ä˝≤Œ¤yÓ’$<Ûä´+ 
 (3) ;{≤yÓ’$<Ûä´+    (4) >±e÷yÓ’$<Ûä´+ 
 



53. uÛÑ÷ yê‘êes¡D+˝Àì yÓTT‘·Ô+ ÄøÏ‡»Hé˝À         %qT ny˚TC≤Hé n&Ée⁄\T ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔHêïsTT. 
 (1) 50%     (2) 80% 
 (3) 30%     (4) 20% 
54. á ÁøÏ+~ yêì˝À <˚ìì ªuÛÑ÷>√fi≤ìøÏ }|æ]‹‘·TÔ\Tµ>± ù|s=ÿ+{≤s¡T. 
 (1) n{≤¢+{Ïø˘ ÁbÕ+‘·eTT   (2) Væ≤e÷\j·T ÁbÕ+‘·+ 
 (3) kÕÿ+&çH˚$j·THé ÁbÕ+‘·eTT  (4) ny˚TC≤Hé esê¸<Ûës¡ n&Ée⁄\T 
55. bÕdæ+»sY bÕe⁄s¡+ $\T|üÔ+ #Ó+<ä&ÜìøÏ ø±s¡D+ 
 (1) Äyêdü ø°åD‘·    (2) eqs¡T\ n‹$ìjÓ÷>∑+ 
 (3) kÕúìπø‘·s¡ C≤‘·T\ #=s¡u≤≥T  (4) düVü≤ $\T|üÔ‘· 
56. eTT|ü⁄Œyê{Ï\T¢‘·Tqï C≤‘·T\ jÓTTø£ÿ |æ+&Ü\qT, dü+jÓ÷>∑ ;C≤\qT Áø£jÓ÷ Á|æ»πs«wüHé nH˚     
     |ü<ä›‹˝À á ñc į́Á>∑‘· e<ä› dü+s¡øÏåkÕÔs¡T. 

 (1)  -100⁰c     (2) 0⁰c 

 (3) -196⁰c     (4) -273⁰c 
57. nìï Je⁄\˝À eTT|ü⁄Œyê{Ï\T¢‘·Tqï C≤‘·T\qT á |ü⁄düÔø£+˝Àì |ü{Ïºø£˝À ù|s=ÿ+{≤s¡T. 
 (1) ã÷¢ &˚{≤ ãTø ̆    (2) Á^Hé &˚{≤ ãTø ̆
 (3) ¬s&é &˚{≤ ãTø ̆    (4) Ä¬s+CŸ &˚{≤ ãTø ̆
58. uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝Àì Je>√fi¯|ü⁄ düTs¡øÏå‘· πø+Á<ë\˝À 17e~ 
 (1) X‚cÕ#·\+ ø=+&É\T   (2) dæ+Vü‰#·\+ ø=+&É\T 
 (3) Äsêe[ |üs¡«‘ê\T   (4) Væ≤e÷\j·T ÁbÕ+‘·+ 
59. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À HÓ\ø=\Œã&çq yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï C≤rj·T bÕs¡Tÿ 
 (1) õyéT ø±¬s“{Ÿ C≤rj·TbÕs¡Tÿ  (2) ø±õs¡+>± C≤rj·TbÕs¡Tÿ 
 (3) ô|]j·÷sY C≤rj·TbÕs¡Tÿ  (4) øÏjÓ÷˝≤&çjÓ÷ |òüTHê C≤rj·TbÕs¡Tÿ 
60. n+‘·]+∫b˛‘·Tqï ì]›wüº »+‘·T C≤‘·T*ï dü+s¡øÏå+#˚ ÁbÕ+‘ê\T 
 (1) C≤rj·T bÕs¡Tÿ\T    (2) nuÛÑj·÷s¡D≤´\T 
 (3) Je>√fi¯|ü⁄ düTs¡øÏå‘· πø+Á<ë\T  (4) bÕeq eHê\T 
61. mÁs¡bÕ+&Ü XÊÁd”j·THêeT+ 
 (1) Á>∑dt \÷ø√C…sêqdt   (2) ˝À]dt {≤]¶Áπ>&Édt 
 (3) j·÷+{Ï˝À|t ôd]«ø±ÁbÕ  (4) m\÷´s¡dt ÄÁø±dæj·Tdt 



62. ôd’;]j·÷ ø=+>∑ jÓTTø£ÿ XÊÁd”Ôj·T HêeT+ 
 (1) Á>∑dt \÷ø√C…sêqdt   (2) ˝À]dt {≤]¶Áπ>&Édt 
 (3) j·÷+{Ï˝À|t ôd]«ø±ÁbÕ  (4) m\÷´s¡dt ÄÁø±dæj·Tdt 
63. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº eTè>∑+ jÓTTø£ÿ XÊÁd”Ôj·T HêeT+ 
 (1) Á>∑dt \÷ø√C…sêqdt   (2) ˝À]dt {≤]¶Áπ>&Édt 
 (3) j·÷+{Ï˝À|t ôd]«ø±ÁbÕ  (4) m\÷´s¡dt ÄÁø±dæj·Tdt 
64. E˝≤õø£ Ÿ̋ düπs« Ä|òt Ç+&çj·÷ >∑\ Á|ü<˚X¯+ 
 (1) &ÓÁVü‰&É÷Hé    (2) ø√˝Ÿø£‘êÔ 
 (3) y˚T|òü÷\j·÷    (4) #Û·rÔdt|òüT&é 
65. Á|ü‘̊´ø£+>± eq´Je⁄\ eTqT>∑&É≈£î ìπs›•+#·ã&çq düTs¡øÏå‘· düVü≤» dæ<ä∆yÓTÆq ÄyêdüeTT 
 (1) C≤rj·T bÕs¡Tÿ    (2) Je>√fi¯ düTs¡øÏå‘· πø+Á<äeTT 
 (3) nuÛÑj·÷s¡D´+    (4) bÕeq eq+ 
66. eTs¡>∑TE® |ü+~ jÓTTø£ÿ XÊÁd”j·T HêeTeTT 
 (1) ôds¡«dt m˝≤|òüdt Vü‰+>∑T¢   (2) düdt kÕ˝Ò«ìj·Tdt 
 (3) yÓTø±ø± ôd’*qdt    (4) m\÷´s¡dt ÄÁø±dæj·Tdt 
67. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ C≤rj·T eTè>∑+ XÊÁd”Ôj·THêeTeTT 
 (1) bÕ+B∏sê *jÓ÷    (2) j·÷+{°˝Àdt ôd]«ø±ÁbÕ 
 (3) bÕ+B∏sê f…ÆÁ–dt    (4) ˝À]dt {≤]¶Áπ>&Édt 

LEVEL - II (kÕúsTT ` 1) 

68. ÁøÏ+~ yêìì »‘·|üs¡∫ dü]jÓÆTq düe÷<Ûëq+qT >∑T]Ô+#·TeTT. 

  

 

 

 

 

I. #ê¬s¢dt &Ü]«Hé 
II. ôV≤s¡“sYº ôdŒq‡sY 

III. $fÒºø£sY 

IV. yê≥‡Hé & ÁøÏø ̆

a) Je|ü]D≤eTeTT 
b) DNA nDTìsêàD+ 

C) e÷s¡TŒ\‘√ ≈£L&çq yês¡dü‘·«y˚T |ü]D≤eT+ 

d) 5sêC≤´\ eØZø£s¡D 

 I II III IV 

(1) a c d b 

(3) c a b d 

        I II III IV 

(2) c a d b 

(4) a c b d 



69. e÷qe⁄ì eØZø£s¡D≈£î dü+ã+~Û+∫q dü]jÓÆTq ÁbÕ<Ûëq´‘ê Áø£eTeTT 
 (1) »+‘·Tsê»´eTT     &ÉT´{Ïs√k˛º$Tj·÷     ø°ås¡<ë\T     Áô|’ẙT{≤      Vü≤√yÓ÷ 
 (2) ø°ås¡<ë\T      &ÉT´{Ïs√k˛º$Tj·÷      »+‘·Tsê»´eTT      Áô|’y˚T{≤     Vü≤√yÓ÷ 
 (3) »+‘·Tsê»´eTT      ø°ås¡<ë\T  &ÉT´{Ïs√k˛º$Tj·÷      Áô|’y˚T{≤     Vü≤√yÓ÷  
 (4) »+‘·Tsê»´eTT      &ÉT´{Ïs√k˛º$Tj·÷      Áô|’y˚T{≤     ø°ås¡<ë\T      Vü≤√yÓ÷ 
70. eT÷´õj·T+ (Á|ü<äs¡ÙqXÊ\\T)˝À ñ+&ÉTq$ 

 (I) düJe+>± ñqï »+‘·Te⁄\ ùdø£s¡D 

      (II) »+‘·Te⁄\ ndæú|ü+»sê\ ùdø£s¡D      

      (III) n+‘·]+∫b˛‘·Tqï eq´Je⁄\T 

      (IV) yÓTTø£ÿ\T  »+‘·Te⁄\ qeT÷Hê\T 

(1)  I & II dü¬s’q$      (2) II & III dü¬s’q$ 

(3) II & IV dü¬s’q$   (4) n˙ï dü¬s’q$ 
71. á ÁøÏ+~ yêì˝À Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq <ëìì >∑T]Ô+#·TeTT 
 (1) sê»´+     (2) ÁX‚DÏ 
 (3) Áø£eTeTT     (4) ≈£î≥T+ãeTT 
72. eØZø£s¡D˝Àì n$ø£\Œø£ n+‘·düTÔ\˝À eT<Ûä´ n+‘·düTÔ 
 (1) es¡ZeTT     (2) ≈£î≥T+ã+ 
 (3) Áø£eTeTT     (4) ‘·s¡>∑‹ 
73. ÁøÏ+~ yêìì »‘·|üs¡∫, dü¬s’q düe÷<Ûëq+qT >∑T]Ô+#·TeTT 

 (I) Áb˛{ÀCÀeqT¢   a) e+<Ûä´ J$ 

(II) |ü¢H˚]j·TqT¢   b) eTTø£ÿ\e&É+ 

(III) eT÷´˝Ÿ    c) ø√s¡ø°uÛÑeq+ 

(IV) ôV’≤Á&Ü    d) ~«<Ûë $∫Ã¤‹Ô  

 
 
 

 I II III IV 

(1) d b a c 

(3) b d a c 

 I II III IV 

(2) d c a b 

(4) b c a d 



74. ôV≤¬ø Ÿ̋ >∑T]+∫q dü¬s’q Á|üø£≥q\T 

 (I) ªÇø±\õµ nH˚ |ü<ä+qT ø£qT>=Hêïs¡T     

 (II) ª≈£î≥T+ãeTTµ nH˚ {≤ø±‡HéqT Á|üy˚X¯ô|{≤º&ÉT 

      (III) es¡Z$ø±dü #·]Á‘·qT eèø£ås¡÷|ü ∫Á‘·+>± dü÷∫+#˚ |ü<ä›‹ì Á|üy˚X¯ô|{≤º&ÉT 

      ( IV) ìjÓ÷&Ü]«ìdüTº\˝À ˇø£s¡T 

 (1) I ‘·|üŒ n˙ï    (2) II ‘·|üŒ n˙ï 

 (3) III ‘·|üŒ n˙ï    (4) IV ‘·|üŒ n˙ï 
75. ÁøÏ+~ yêìì »‘· |üs¡∫ dü]jÓÆTq düe÷<Ûëq+qT >∑T]Ô+#·TeTT 
  XÊÁdüÔy˚‘·Ô ù|s¡T        ø£qT>=ìq |ü<ä+ 

  I) uÒ≥‡Hé     a) Je |ü]D≤eTeTT 

  II) ôV≤¬ø˝Ÿ     b) {≤ø±‡q$T 

  III) m.|æ.&ûø£+&√˝Ÿ    c) Çø±\õ 

  IV) ôV≤s¡“sYº ôdŒq‡sY    d) C…HÓ{Ïø˘‡ 
 
  
 
 
76.ÁøÏ+~ yêì˝À dü]jÓÆTq ôd{ŸqT >∑T]Ô+#·TeTT 

I. C≤Héπs  `  C≤‹ nH˚|ü<ä+  `  Væ≤k˛º]j·÷ C…HÓsê*dt bÕ¢+{≤s¡yéT 

II. ãT´bò˛Hé  `  Je C≤‹uÛ≤eq  `  H˚#·Ts¡̋ Ÿ Væ≤düºØ 

III. *H˚ïj·Tdt `  ~«HêeT HêMTø£s¡D    `  dædüºe÷ H˚#·Tπs 

IV. #ê¬s¢dt &Ü]«Hé `  Á|üø£è‹es¡D+  `  C≤‘·T\ ñ‘·Œ‹Ô 

(1) I, II & III       (2) I, II & IV 

(3) I, III & IV    (4) I, II,III & IV 

 
 

 I II III IV 

1) a b c d 

3) c d a b 

 I II III IV 

2) b a c d 

4) d c b a 



77.ÁøÏ+~ yêì˝À dü]jÓÆTq Á|üø£≥q\T 

I. nìï ôw’CÀd”˝Ày˚T≥T¢ Áb˛{Àk˛º$Tj·TqT¢ 

II. nìï ôw’CÀd”˝Ày˚T≥T¢ Áb˛{Àk˛º$Tj·TqT¢ ø±<äT 

III. nìï Áb˛{Àk˛º$Tj·TqT¢ ôw’CÀd”˝Ày˚T≥T¢ 

IV. nìï Áb˛{Àk˛º$Tj·TqT¢ ôw’CÀd”˝Ày˚T≥T¢ ø±<äT 

(1) I & II        (2) II & III 

(3) I & III      (4) I & IV 
78. ÁøÏ+~ yêìì »‘·|üs¡∫, dü¬s’q düe÷<Ûëq+qT >∑T]Ô+#·TeTT 

 (I) dü÷ø£åàn+‘·]ïsêàD XÊÁdüÔeTT  a) •˝≤C≤\T 

(II) X¯Øs¡ <Ûäs¡àXÊÁdüÔeTT   b) »+‘·Te⁄\ Á|ües¡Ôq 

(III) |ü⁄sê JeXÊÁdüÔeTT   c) $$<Ûä nej·Tyê\ $<ÛäT\T 

(IV) Ç<∏ë\õ    d) |üsê´es¡DeTT 

      e) ø£DC≤˝≤\ ìsêàD+ 
   

  
 
 
79. ÁøÏ+~ yêì˝À dü]jÓÆTq ôd{ŸqT >∑T]Ô+#·TeTT 

I. sêe⁄*Œ¤j·÷ y=$T{À]j·÷   `  ¬sdü]ŒHé     `  n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T 

II. $+ø± s√õj·÷             `  $Héu≤¢dæºHé   `  j·÷+{Ï ø±q‡sY 

III. bòÕø˘‡ >√¢yé       `  &çõ{≤*Hé   `  Vü≤èÁ<√>∑ düeTdü´\T 

(1) I, II & III       (2) I e÷Á‘·y˚T 

(3) I & II     (4) I & III 

 
 

 I II III IV 

(1) e c a d 

(3) e c a b 

 I II III IV 

(2) c b a d 

(4) c e a d 



80. ÁøÏ+~ yêìì »‘·|üs¡∫, dü¬s’q düe÷<Ûëq+qT >∑T]Ô+#·TeTT 

 (I) >∑_“˝≤\T   a) ¬ø’sê|æºsê 

(II) |æ\T¢\T    b) ø±]ïy√sê 

(III) m\Tø£\T   c) s=&Óì¸j·÷ 

(IV) ‹$T+>∑˝≤\T   d) ôdfÒwæj·÷      
 m) ø£DC≤˝≤\ ìsêàD+ 
 
 

81. ÁøÏ+~ yêìì »‘·|üs¡∫, dü¬s’q düe÷<Ûëq+qT >∑T]Ô+#·TeTT 

 (I) Äyêdü ø°åD‘·    a) HÓ’˝Ÿô|sYÃ 

(II) eqs¡T\ n‹$ìjÓ÷>∑+  b) kÕº\sY düeTTÁ<ä Äe⁄ 

(III) kÕúìπø‘·s¡ C≤‘·T\ #=s¡u≤≥T  c) ny˚TC≤Hé esê¸<Ûës¡ n&Ée⁄\T 

(IV) düVü≤ $\T|üÔ‘·    d) yÓTTø£ÿ\T ` |üsê>∑ dü+|üs¡ÿø±s¡T\T 

 

 

 
82. ~«HêeT HêMTø£s¡D >∑T]+∫q dü¬s’q Á|üø£≥q\qT >∑T]Ô+#·TeTT 

I. yÓTT<ä{Ï |ü<ä+ ªC≤‹µ eT]j·TT ¬s+&Ée |ü<ä+ ªÁ|üC≤‹µ 

II. C≤‹ |ü<ä+ ô|<ä› nø£ås¡+‘√q÷,Á|üC≤‹ |ü<ä+ ∫qï nø£ås¡+‘√q÷ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êsTT 

III. C≤‹ eT]j·TT Á|üC≤‹ |ü<ë\T ˝≤{ÏHé˝À >±ì ˝≤{ÏHé s¡÷|ü+>± >±˙ ñ+{≤sTT 
 

(1) I & II     (2) II & III 

 (3) III ‘·|üŒ n˙ï    (4)  III e÷Á‘·y˚T 

 

 I II III IV 

(1) a b c d 

(3) d c b a 

 I II III IV 

(2) b a c d 

(4) b a d c 

 I II III IV 

1) c a b d 

3) c b d a 

 I II III IV 

2) c a d b 

4) c b a d 



83. á ÁøÏ+~ yêìì »‘·|üs¡∫, dü¬s’q düe÷<Ûëq+qT >∑T]Ô+#·TeTT 

 (I) U≤d”, C…’+{Ïj·÷ ø=+&É\T  a) eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ 

(II) Äsêe[ |üs¡«‘ê\T   b) #Û·rÔdt|òüT&é 

(III) düs¡TZ»     c) sê»kÕúHé 

(IV) #·+<ë     d) y˚T|òü÷\j·T  

 

 

 
84. á ÁøÏ+~ yêìì »‘·|üs¡∫, dü¬s’q düe÷<Ûëq+qT >∑T]Ô+#·TeTT 

 (I) eq´ÁbÕDÏ #·≥º+     a) 1972 

(II) <Ûä]Ár dü<ädüT‡     b) 1992 

(III) uÛ≤s¡‘·<˚X¯ eq´ÁbÕDÏ dü+s¡ø£åD kıôd’{° c) ø√˝Ÿø£‘êÔ 

(IV) E˝≤õø£̋ Ÿ düπs« Ä|òt Ç+&çj·÷  d) &ÓÁVü‰&É÷Hé 

 

 

 
 
85. ñ|üC≤‹ì >∑T]+∫ dü]ø±ì Á|üø£≥qqT >∑T]Ô+#·TeTT. 
(1) ñ|üC≤‘·T\T nH˚$ ãVüQXÊ ‘·j·÷s¡e⁄‘·Tqï ø=‘·Ô C≤‘·T\T 
(2) eØZø£s¡D jÓTTø£ÿ ÁbÕ<Ûä$Tø£ Á|üe÷DeTT 
(3) ˇø£ C≤‹˝Àì Je⁄\T uÛÖ>√[ø£+>± $$ø£Ô‘· #Ó+<ä&É+ e\q @s¡Œ&çq »HêuÛ≤ 
(4) ˇø£ ñ|üC≤‹˝Àì »+‘·Te⁄\T n<˚ C≤‹ qT+∫ @s¡Œ&çq Ç‘·s¡ ñ|üC≤‹ Je⁄\‘√q÷, »qø£ C≤‹
    Je⁄\‘√q÷ Á|ü»qq+ »s¡|ü>∑\T>∑T‘êsTT. 
 

 I II III IV 

1) a b c d 

3) a b d c 

 I II III IV 

2) d c b a 

4) d c a b 

 I II III IV 

1) a b c d 

3) a b d c 

 I II III IV 

2) b a c d 

4) b a d c 



86. á ÁøÏ+~ yêìì »‘·|üs¡∫, dü¬s’q düe÷<Ûëq+qT >∑T]Ô+#·TeTT 
 kÕ<Ûës¡D HêeTeTT    XÊÁd”Ôj·T HêeTeTT 

 (I) ÄÁ|òæø£Hé  |æ*¢#˚|ü   a) ø±¢]j·Tdt ãÁ{≤ø£dt 

(II) ø±´¬s{Ÿ >∑&ç¶    b) \+{≤Hê 

(III) kÕŒìwt bòÕ¢>¥    c) ◊ø√]ïj·÷ 

(IV) ˙{Ï Vü≤j·÷dæ+‘Y   d) bÕØ∆ìj·T+ 

      e)   ø±¢]j·Tdt >±Øô|ò’qdt 
 
 

 
87. »+‘·Tsê»´+ >∑T]+∫ dü]ø±ì Á|üø£≥q\T 

I. ì»πø+Á<äø£, dü«j·T+b˛wüø£, ãVüQø£D Je⁄\T 

II. ¬>’¢ø√»Hé s¡÷|ü+˝À ÄVü‰sêìï ì\« ñ+#·T≈£î+{≤sTT 

III. bı]ô|òs¡Hé\T ‘·|üŒ $T–*q Je⁄\˝À kÕ<Ûës¡D+>± ø£DC≤˝≤\T @s¡Œ&ç ñ+{≤sTT 

IV. m≈£îÿe Je⁄\T C≤+‘·e uÛÑø£åø±\T 

(1) I ‘·|üŒ n˙ï    (2) III ‘·|üŒ n˙ï 

 (3) I e÷Á‘·y˚T    (4)  III e÷Á‘·y˚T 

88. á ÁøÏ+~ yêìì »‘·|üs¡∫, dü¬s’q düe÷<Ûëq+qT >∑T]Ô+#·TeTT 

 (I) uÛ≤s¡‘·<˚X¯ eq´ÁbÕDÏ dü+s¡ø£åD kıôd’{° a) ø√˝Ÿø£‘êÔ 

(II) E˝≤õø£ Ÿ̋ düπs« Ä|òt Ç+&çj·÷  b) &ÓÁVü‰&É÷Hé 

(III) <Ûä]Ár dü<ädüT‡     c) C§ôV≤Hé‡ãsYZ 

(IV) düTdæús¡ n_Ûeè~∆ ø√dü+ Á|ü|ü+#· dü<ädüT‡ d) ]jÓ÷ &û C…˙s√ 
 
 

 I II III IV 

1) a d b c 

3) a b c d 

 I II III IV 

2) e d b c 

4) e d c b 

 I II III IV 

1) b a d c 

3) a b d c 

 I II III IV 

2) b a c d 

4) a b c d 



89. E˝≤õø£ Ÿ̋ bÕsYÿ\ (»+‘·T Á|ü<äs¡ÙqXÊ\\) >∑T]+∫ dü]jÓÆTq Á|üø£≥q\T 

I. eq´ ÁbÕDT\qT yê{Ï jÓTTø£ÿ düVü≤» ÄyêkÕ\˝ÀH˚ dü+s¡øÏå+#˚ ÁbÕ+‘ê\T 

II. Ç~ ˇø£ s¡ø£yÓTÆq düú\ u≤Vü≤´ dü+s¡ø£åD $<Ûëq+ 

III. Ç$ eØZø£s¡D kÕ<ÛäHê\T 

(1) I & II     (2) I e÷Á‘·y˚T 

 (3) I ‘·|üŒ n˙ï    (4)  III e÷Á‘·y˚T 

 
90. ÁøÏ+~ yêì˝À dü]jÓÆTq Á|üø£≥q\qT >∑T]Ô+#·TeTT 

I. JeyÓ’$<Ûä´eTT uÛÑ÷$Tô|’ düeT+>± $düÔ]+∫ ñ+≥T+~ 

II. <Ûäèyê\ qT+∫ uÛÑ÷eT<Ûä´πsK≈£î Á|üj·÷DÏ+#˚ ø=B› uÛÑ÷#·sê\˝À JeyÓ’$<Ûä´+ ô|s¡T>∑T‘·T+~ 

III. nøå±+X¯+ ñqï‘·yÓTÆq ø=B› JeyÓ’$<Ûä´+ ‘·>∑TZ‘·T+~ 

(1) I & II     (2) II & III 

 (3) I & III     (4)  I, II & III 

 
91. ÁøÏ+~ yêì˝À dü]ø±ì Á|üø£≥q\qT >∑T]Ô+#·+&ç. 

I. ÇHé$Á{À dü+es¡∆q+ nqTq~ ˇø£ düVü≤»kÕúq dü+s¡ø£åD $<Ûëq+ 

II. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À düTe÷s¡T 34 ãjÓ÷&Ó’e]‡{° Vü‰{ŸkÕŒ{Ÿ\T ñHêïsTT 

III. ‘·÷s¡TŒø£qTeT\˝À ìe•+#˚ ñuÛÑj·T#·s¡ C≤‘·T\ yÓ’$<Ûä´+ |ü•ÃeT ø£qTeT\˝À ìe•+#˚ yê{Ï    
    ø£+fÒ ‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+~ 

(1) I & II     (2) II & III 

(3)  III e÷Á‘·y˚T    (4)  I e÷Á‘·y˚T 
 
 
 

 



LEVEL – 3 (kÕúsTT ` 3) 
92. Assertion (A) : düJe⁄\qT neTs¡Je⁄\T>± |ü]>∑DÏkÕÔs¡T. 

      Reason (R) : Je⁄\T »ìà+∫,ô|]–,ÁbÂ&ÛÉJe⁄˝…’, ej·TdüT‡ MT] eTs¡DÏkÕÔsTT. 

(1) ‘A’ eT]j·TT ª Rµ ¬s+&É÷ dü¬s’q$, ªRµ ª Aµ ì $e]düTÔ+~. 

(2) ‘A’ eT]j·TT ª Rµ ¬s+&É÷ dü¬s’q$, ø±ì ªRµ,ª Aµ ì $e]+#·<äT. 

(3) ‘A’ dü¬s’q~ ø±ì ª Rµ dü¬s’q~ ø±<äT. 

(4) ‘A’ dü¬s’q~ ø±<äT, ø±ì ª Rµ dü¬s’q~. 

 

93. Assertion (A) : C≤‹ì ˇø£ |ü]D≤eT Á|üe÷D+>± |ü]>∑DÏkÕÔs¡T. 

      Reason (R): ˇø£ C≤‹øÏ #Ó+~q Je⁄\T π̌ø Jyêes¡D ì#˚ ì |ü+#·T≈£î+{≤sTT. 

(1) ‘A’ eT]j·TT ª Rµ ¬s+&É÷ dü¬s’q$, ªRµ ª Aµ ì $e]düTÔ+~. 

(2) ‘A’ eT]j·TT ª Rµ ¬s+&É÷ dü¬s’q$, ø±ì ªRµ,ª Aµ ì $e]+#·<äT. 

(3) ‘A’ dü¬s’q~ ø±ì ª Rµ dü¬s’q~ ø±<äT. 

(4) ‘A’ dü¬s’q~ ø±<äT, ø±ì ª Rµ dü¬s’q~. 
 
94. dü]jÓÆTq Á|üø£≥q\T >∑T]Ô+#·TeTT 

I. ªÁ|üø£è‹es¡D dæ<ë∆+‘·+µqT Á|ü‹bÕ~+∫q XÊÁdüÔy˚‘·ÔqT ªJe|ü]D≤eT XÊÁdüÔ |æ‘êeTVüQ&ÉTµ >±         
  |ü]>∑DÏkÕÔs¡T 

II. ~«HêeTHêMTø£s¡DqT ÁbÕ#·Ts¡´+˝ÀøÏ ‘Ó∫Ãq~ eØZø£s¡D XÊÁdüÔ|æ‘êeTVüQ&ÉT 

III. es¡Z$ø±dü #·]Á‘·qT eèø£ås¡÷|ü ∫Á‘·+>± dü÷∫+#˚ |ü<ä›‹ì Á|üy˚X¯ô|{Ïºq XÊÁdüÔy˚‘̊Ô ªÇø±\Jµ nH˚     
   ù|s¡TqT Á|ü‹bÕ~+#ê&ÉT 

IV. ÁbÕ<Ûëq´‘ê Áø£eT eØZø£s¡DqT kÕú|æ+∫q yÓTT<ä{Ï eØZø£s¡D ø£πsÔ Ä<ÛäTìø£ eØZø£s¡D e´ekÕú|ü≈£î&ÉT 

(1) I,II & III        (2) II,III & IV 



(3) I,III & IV    (4)  I,II,III & IV 

95. A : C≤‹ì ˇø£ »qT´ Á|üe÷D+>± |ü]>∑DÏkÕÔs¡T. 

      R  : ˇø£ C≤‹øÏ #Ó+~q Je⁄\T π̌ø s¡ø£yÓTÆq Áø√yÓ÷CÀeTT\ |ü≥+qT #·÷|ækÕÔsTT. 

(1) ‘A’ eT]j·TT ª Rµ ¬s+&É÷ dü¬s’q$, ªRµ ª Aµ ì $e]düTÔ+~. 

(2) ‘A’ eT]j·TT ª Rµ ¬s+&É÷ dü¬s’q$, ø±ì ªRµ,ª Aµ ì $e]+#·<äT. 

(3) ‘A’ dü¬s’q~ ø±ì ª Rµ dü¬s’q~ ø±<äT. 

(4) ‘A’ dü¬s’q~ ø±<äT, ø±ì ª Rµ dü¬s’q~. 

 

96. A : C≤‹ nH˚~ >∑‹o\ Á|üe÷DeTT 

      R  : C≤‹ nH˚~ eØZø£s¡D jÓTTø£ÿ ÁbÕ<Ûä$Tø£ Á|üe÷D+ 

(1) ‘A’ eT]j·TT ª Rµ ¬s+&É÷ dü¬s’q$, ªRµ ª Aµ ì $e]düTÔ+~. 

(2) ‘A’ eT]j·TT ª Rµ ¬s+&É÷ dü¬s’q$, ø±ì ªRµ,ª Aµ ì $e]+#·<äT. 

(3) ‘A’ dü¬s’q~ ø±ì ª Rµ dü¬s’q~ ø±<äT. 

(4) ‘A’ dü¬s’q~ ø±<äT, ø±ì ª Rµ dü¬s’q~. 

 

97. A : ìeT{À&é\qT Áb˛{Àk˛º$Tj·÷ nH˚ &ç$»Hé˝À #˚sêÃs¡T. 

      R  : ìeT{À&é\T dü]Œ\ eT]j·TT ìsê∆]‘· $<äfi¯Hê\qT #·÷|ü⁄‘êsTT 

(1) ‘A’ eT]j·TT ª Rµ ¬s+&É÷ dü¬s’q$, ªRµ ª Aµ ì $e]düTÔ+~. 

(2) ‘A’ eT]j·TT ª Rµ ¬s+&É÷ dü¬s’q$, ø±ì ªRµ,ª Aµ ì $e]+#·<äT. 

(3) ‘A’ dü¬s’q~ ø±ì ª Rµ dü¬s’q~ ø±<äT. 

(4) ‘A’ dü¬s’q~ ø±<äT, ø±ì ª Rµ dü¬s’q~. 

98. A : ã<Ó›|ü⁄s¡T>∑T\T md”˝Ày˚T{≤ nH˚ düuŸ&ç$»Hé̋ À #˚s¡Ãã&çq$ 

      R  : ã<Ó›|ü⁄s¡T>∑T\T Á‹düÔ]‘·, |òüTqX¯Øs¡ s¡#·q ø£*–q Je⁄\T 



(1) ‘A’ eT]j·TT ª Rµ ¬s+&É÷ dü¬s’q$, ªRµ ª Aµ ì $e]düTÔ+~. 

(2) ‘A’ eT]j·TT ª Rµ ¬s+&É÷ dü¬s’q$, ø±ì ªRµ,ª Aµ ì $e]+#·<äT. 

(3) ‘A’ dü¬s’q~ ø±ì ª Rµ dü¬s’q~ ø±<äT. 

(4) ‘A’ dü¬s’q~ ø±<äT, ø±ì ª Rµ dü¬s’q~. 

99. A : ø±πs¶≥T\T &ÉT´{Ïs√k˛º$Tj·÷ nqT düuŸ&ç$»Hé̋ À #˚s¡Ãã&çq$ 

      R  : ø±πs¶≥T\ |æ+&Ü_Ûeè~∆˝À H√s¡T yÓTT<ä{Ï>± @s¡Œ&˚ s¡+Á<Ûä+ 

(1) ‘A’ eT]j·TT ª Rµ ¬s+&É÷ dü¬s’q$, ªRµ ª Aµ ì $e]düTÔ+~. 

(2) ‘A’ eT]j·TT ª Rµ ¬s+&É÷ dü¬s’q$, ø±ì ªRµ,ª Aµ ì $e]+#·<äT. 

(3) ‘A’ dü¬s’q~ ø±ì ª Rµ dü¬s’q~ ø±<äT. 

(4) ‘A’ dü¬s’q~ ø±<äT, ø±ì ª Rµ dü¬s’q~. 
 

100. A :ñwüíeT+&É\ ÁbÕ+‘ê\˝À, düeTo‘√wüí ÁbÕ+‘ê\ø£Hêï JeyÓ’$<Ûä´+ 
            n~Ûø£+>± ñ+≥T+~. 

        R  :düeTo‘·\ eT+&É˝≤\‘√ b˛*Ã‘˚ ñwüíeT+&É\ yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T  
           ‘·s¡#·÷ e÷s¡T‘·÷ ñ+{≤sTT. 

(1) ‘A’ eT]j·TT ª Rµ ¬s+&É÷ dü¬s’q$, ªRµ ª Aµ ì $e]düTÔ+~. 

(2) ‘A’ eT]j·TT ª Rµ ¬s+&É÷ dü¬s’q$, ø±ì ªRµ,ª Aµ ì $e]+#·<äT. 

(3) ‘A’ dü¬s’q~ ø±ì ª Rµ dü¬s’q~ ø±<äT. 

(4) ‘A’ dü¬s’q~ ø±<äT, ø±ì ª Rµ dü¬s’q~. 

 

 

 

 

 



101. 

                     

ô|’ |ü≥+˝À ªSµ Bìì dü÷∫düTÔ+~. 
(1) πsK jÓTTø£ÿ yê\T   (2) C≤‹ qeTè<ä∆‘· 

(3)$d”Ôs¡í‘·     (4) Y nø£å+ô|’ K+&Éq _+<äTe⁄ 

LEVEL – 4 (kÕúsTT ` 4) 
102.á ÁøÏ+~ yêì eT<Ûä´ dü+ø£s¡D+ e\q ªVæ≤ìïµ |ü⁄&ÉT‘·T+~. 

(1) kÕº*Hé & C…HÓï{Ÿ    (2) C≤ø˘ & y˚TsY  

(3)  kÕº*Hé & y˚TsY    (4)  C≤ø˘ & C…HÓï{Ÿ 
103. eTkÕÿ &=yÓTdæºø± ÁøÏ+~ Áø£e÷ìøÏ #Ó+~q~ 
 (1) Äs√ú|”ºsê     (2) ôV≤$T|”ºsê 
 (3) &ç|”ºsê     (4) ôV’≤eTH√|”ºsê 
104. ªø°µ\˝À ñqï ˇø£ »‘· |üs¡düŒs¡ e´‹πsø£ \ø£åD≤\qT Ç˝≤ |æ\TkÕÔs¡T 
 (1) dæ+ô|¢{Ÿ\T    (2) &Éu…¢{Ÿ\T 
 (3) Á{Ïô|¢{Ÿ\T    (4) ø£ô|¢{Ÿ\T 
105. yÓ÷H√Á>±|òt\T ø£*– ñ+&ÉTq~. 
 (1) nìï {≤ø±‡\≈£î dü+ã+~+∫q düe÷#ês¡+    
 (2) @<Ó’Hê ˇø£ {≤ø±‡Hé≈£î dü+ã+~+∫q düe÷#ês¡+ 
 (3) yÓTTø£ÿ\T eT]j·TT »+‘·Te⁄\ >∑T]+∫q düe÷#ês¡+    
 (4) nìï dü÷ø£åàJe⁄\≈£î dü+ã+~+∫q düe÷#ês¡+ 



106. Á|ü|ü+#·+˝Àì yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï (n‹|ü⁄sê‘·q) C≤rj·T bÕs¡Tÿ 
 (1) õyéT ø±¬s“{Ÿ C≤rj·T bÕs¡Tÿ  (2) m˝À¢k˛ºHé C≤rj·T bÕs¡Tÿ 
 (3) >±\b˛>±dt C≤rj·T bÕs¡Tÿ  (4) Áπ>{Ÿ uÒ]j·TsY Ø|òt C≤rj·T bÕs¡Tÿ 
107. uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï C≤rj·TbÕs¡Tÿ˝À dü+s¡øÏå+#˚ »+‘·Te⁄ 
 (1) dæ+Vü≤+     (2) u…+>±˝Ÿ |ü⁄* 
 (3) @qT>∑T     (4) K&ÉZeTè>∑+ 
108. ˇ+{Ï ø=eTTà K&ÉZeTè>∑+\T Çø£ÿ&É dü+s¡øÏå+#·ã&ÉTqT 
 (1) õyéT ø±¬s“{Ÿ C≤rj·T bÕs¡Tÿ  (2) ø±õs¡+>± C≤rj·T bÕs¡Tÿ 
 (3) –sY C≤rj·T bÕs¡Tÿ   (4) øÏjÓ÷˝≤&çjÓ÷ |òüTq C≤rj·TbÕs¡Tÿ 
109. øÏjÓ÷˝≤&çjÓ÷ |òüTq C≤rj·T bÕs¡TÿqT |üPs¡«+ Ç˝≤ |æ*#˚yês¡T 
 (1) sê+<∏ä+ãsY C≤rj·T bÕs¡Tÿ  (2) –sY C≤rj·T bÕs¡Tÿ 
 (3) uÛÑs¡‘Y|üPsY |üøÏå nuÛÑj·÷s¡D´+  (4) Ç+Á<ëe‹ C≤rj·T bÕs¡Tÿ 
110. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À n‹ô|<ä› C≤rj·T bÕs¡Tÿ 

(1) ôV≤$Tdt C≤rj·T bÕs¡Tÿ ` »eTTà & ø±oàsY 
(2) õyéT ø±¬s“{Ÿ C≤rj·T bÕs¡Tÿ ` ñ‘·ÔsêU≤+&é  
(3) –sY C≤rj·T bÕs¡Tÿ ` >∑T»sê‘Y 
(4) &Ó»sYº C≤rj·T bÕs¡Tÿ ` sê»kÕúHé 

 
111. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì 18e Je>√fi¯|ü⁄ düTs¡øÏå‘· πø+Á<äeTT (ãjÓ÷dæŒ¤j·TsY ]»sY«) 
 (1) X‚cÕ#·\+ ø=+&É\T   (2) |üHêï ãjÓ÷dæŒ¤j·TsY ]»sY« 
 (3) sêDY Ä|òt ø£#Y    (4) eTHêdt ãjÓ÷dæŒ¤j·TsY ]»sY« 
 
112. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï>± HÓ\ø=\Œã&çq ãjÓ÷dæŒ¤j·TsY ]»sY« 

(1) eTHêdt ãjÓ÷dæŒ¤j·TsY ]»sY« ` nkÕ‡+ 
(2) |üHêï ãjÓ÷dæŒ¤j·TsY ]»sY« ` eT<Ûä́ Á|ü<˚XŸ  
(3) sêDY Ä|òt ø£#Y ãjÓ÷dæŒ¤j·TsY ]»sY« ` >∑T»sê‘Y 
(4) ˙\–] ãjÓ÷dæŒ¤j·TsY ]»sY« ` ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, πøs¡fi¯, ø£sêí≥ø£ 

 



113. á ÁøÏ+~ yêì˝À dü]jÓÆTq  SET qT >∑T]Ô+#·+&ç 
         C≤rj·T bÕs¡Tÿ     `    Á|ü<˚X¯+         `   dü+s¡øÏå+#·ã&˚ »+‘·Te⁄ 

I.        õyéT ø±¬s“{Ÿ       `  ñ‘·ÔsêU≤+&é      `  u…+>±˝Ÿ |ü⁄* 

II.       ø±õs¡+>±         `    nkÕ‡+          `  ˇ+{Ïø=eTTà K&ÉZeTè>∑+ 

III.       –sY          `   >∑T»sê‘Y         `  Ädæj·÷ dæ+Vü≤+ 

(1) I & II        (2) II & III 

(3) I & III     (4) I, II & III 

 

V. nôd’HéyÓT+{Ÿ Á|üX¯ï\T (düe÷<ÛëHê\qT y˚πs |ü⁄düÔø£+˝À sêj·÷*) 
Á|üX¯ï 
s¡ø£+ 

es¡Tdü  
dü+K´ 

Á|üX¯ï\T 

VSAQ 1. Jeq #·s¡´\qT ìs¡«∫+∫, ˇø£ ñ<ëVü≤s¡D Çe«+&ç. 

 2. ãjÓ÷C…ìdædt n+fÒ @$T{Ï ? 

 3. ø£DC≤\ XÊÁkÕÔìï ìs¡«∫+#·+&ç, BìøÏ >∑\ eTs=ø£ ù|s¡T @$T{Ï ? 

 4. Á‹HêeT HêMTø£s¡D n+fÒ @$T{Ï ? ñ<ëVü≤s¡D Çe«+&ç. 

 5. {≤{ÀìMT n+fÒ @$T{Ï? ¬s+&ÉT ñ<ëVü≤s¡D\T Çe«+&ç. 

 6. Áb˛{Àk˛º$Tj·÷, &ÉT´{Ïs√k˛º$Tj·÷\qT $uÛÒBø£]+#·+&ç. 

 7. ªÇ¬ø’H√&Óπsà{≤ Je⁄\T m+{Ïs√d”˝Ày˚T≥T¢µ yêU≤´ì+#·+&ç. 

 8. C≤‹ düeTè<ä∆‘·qT ìs¡«∫+#·+&ç. 

 9. Jyêes¡D yÓ’$<Ûä´+ n+fÒ @$T{Ï? $$<Ûä s¡ø±\ Jyêes¡D yÓ’$<Ûë´\qT         
 ù|s=ÿq+&ç. 

 10. Á|üø£è‹ qT+∫ \_Û+#˚ @yÓ’Hê ¬s+&ÉT Wwü<Ûë\qT ù|s=ÿq+&ç. 

 11. IUCN qT $|ü⁄©ø£]+#·+&ç. n+‘·]+∫b˛‘·Tqï C≤‘·T\ |ü{Ïºø£qT  
@ |ü⁄düÔø£+˝À Ç#êÃs¡T? 

SAQ 1. C≤‹ì ìs¡«∫+#·+&ç. C≤‹ uÛ≤eq\qT $e]+#·+&ç. 



 2. »qT´yÓ’$<Ûä´+ n+fÒ @$T{Ï? $$<Ûä »qT´yÓ’$<Ûë´\qT ‘Ó\|ü+&ç. 

 3. n]wüº #·‘·Twüºj·T+ n+fÒ @$T{Ï?  

 4. ª]yÓ{Ÿ bÕ|üsYµ <äè–«wüj·÷ìï $e]+#·+&ç 

 5. düVü≤»kÕúq+˝À dü+s¡ø£åD ô|’ \|òüTT{°ø£ sêj·T+&ç. 

 
»yêãT\T 

II. ‘·|ü⁄Œ ˝Ò<ë ˇ|ü⁄Œ\qT >∑T]Ô+#·TeTT 

es¡Tdü 
dü+K´ 

‘·|ü⁄Œ /
ˇ|ü⁄Œ 

dü]jÓÆTq »yêãT\T 

1. ‘·|ü⁄Œ á ø£D≤\qT Áb˛ø±]jÓ÷{Ïø˘ ø£D≤\T n+{≤s¡T 
2. ‘·|ü⁄Œ düJe⁄\˝À ô|s¡T>∑T<ä\ n+‘·s¡Z‘·+>± »s¡T>∑T‘·T+~. ø±ì ìØ®e⁄\˝À ô|s¡T>∑T<ä\

 u≤Vü≤´+>± |ü<ës¡∆+ düeT≈£Ls¡&É+ e\q »s¡T>∑T‘·T+~. 
3. ˇ|ü⁄Œ  
4. ‘·|ü⁄Œ Vü≤√$TjÓ÷kÕºdædt n+{≤s¡T. 
5. ˇ|ü⁄Œ  
6. ˇ|ü⁄Œ  
7. ‘·|ü⁄Œ ì&˚]j·TqT¢ yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï j·T÷yÓT{≤CÀeqT¢ 
8. ‘·|ü⁄Œ ¬s>∑T´˝Ò{Ïyé |æ+&Ü\T nì n+{≤s¡T. 
9. ˇ|ü⁄Œ  
10. ‘·|ü⁄Œ Ç$ ãjÓ÷&Ó’e]‡{° Vü‰{ŸkÕŒ{Ÿ\T 
11. ‘·|ü⁄Œ yÓTT‘·Ô+ ÄøÏ‡»Hé˝À 20% 
12. ˇ|ü⁄Œ  
13. ‘·|ü⁄Œ Bìì »qT´XÊÁdüÔeTT n+{≤s¡T. 
14. ‘·|ü⁄Œ »qT´XÊÁdüÔeTT (C…HÓ{Ïø˘‡) nqT |ü<ëìï ø£qT>=ìq~ ªuÒ≥‡Héµ ø±ì »qT´        

XÊÁdüÔ|æ‘êeTVüQ&ÉT ªyÓT+&É Ÿ̋µ. 
15. ˇ|ü⁄Œ  
16. ˇ|ü⁄Œ  
17. ˇ|ü⁄Œ  
18. ‘·|ü⁄Œ Ç~ 200 C≤‘·T\ dæøÏ¢&é #˚|ü\ $\T|üÔ‘·≈£î <ë] rdæ+~. 



19. ‘·|ü⁄Œ Ç~ ˇø£ düú\ u≤Vü≤´ dü+s¡ø£åD $<Ûëq+ 
20. ˇ|ü⁄Œ  

III. U≤∞\qT |üP]+|ü⁄eTT. 
es¡Tdü  
dü+K´ 

»yêãT es¡Tdü 
dü+K´ 

»yêãT 

1. bÕ¢kÕà‘·«#·+ 11. e\j·TkÂwü˜e+ 
2. ATP 12. C≤Héπs 
3. ñwüí>∑‹ø£ dü÷Á‘ê\T 13. ø°ås¡<ë\T 
4. dü÷s¡T´&ÉT 14. |üPsêJe XÊÁdüÔeTT 
5. q÷´øÏ¢jÓ÷f…Æ&é\T 15. kÕúìø£ C≤‹ 
6. ñ‘·Œ]es¡Ôq\T & »qT´ 

|ü⁄q'dü+jÓ÷»Hê\T 
16. ôds¡«dt m˝≤|òüdt Vü‰+>∑T¢ 

7. »qT´XÊÁdüÔeTT 17. 1972 
8. ÁøÏj·÷kÕeT´ \ø£åD≤\T 18. n˝…>±®+&ÉsY yêHé Vü‰+uÀ˝Ÿº 
9. ø±sY¢y√dt 19. K.N u≤˝Ÿ 
10. Væ≤˙ï 20. Hês¡àHé y˚Tj·TsY 
 

LEVEL – 1  ( kÕúsTT ` 1 ) 

IV. ãVüQfiË’∫Ãø£ Á|üX¯ï\T / düe÷<ëHê\T 

Que. No Ans. Explanation/Notes 

1 2 
  

2 3 
  

3 1 
  

4 4 
  

5 2 
  

6 1 
  



7 2 
  

8 3 
  

9 1 
  

10 3 
  

11 3 
  

12 2 
  

13 4 
  

14 4 
  

15 3 
  

16 2 
  

17 1 
  

18 2 
  

19 3 
  

20 4 
  

21 2 
  

22 4 
  

23 3 
  

24 4 
  

25 1 
  

26 2 
  

27 3 
  

28 2 
  



29 3 
  

30 1 
  

31 4 
  

32 3 
  

33 2 
  

34 3 
  

35 3 
  

36 4 
  

37 3 
  

38 1 
  

39 3 
  

40 2 
  

41 3 
  

42 4 
  

43 3 
  

44 1 
  

45 3 
  

46 2 
  

47 2 
  

48 1 
  

49 3 
  

50 2 
  



51 3 
  

52 3 
  

53 4 
  

54 4 
  

55 2 
  

56 3 
  

57 3 
  

58 1 
  

59 1 
  

60 2 
  

61 4 
  

62 1 
  

63 3 
  

64 2 
  

65 1 
  

66 2 
  

67 3 
  

V. LEVEL - II  ( kÕúsTT ` 2 ) 

68 2 
  

69 1 
  

70 3 
  

71 2 
  



72 3 
  

73 1 
  

74 2 
  

75 4 
  

76 4 
  

77 4 
  

78 3 
  

79 1 
  

80 1 
  

81 4 
  

82 4 
  

83 2 
  

84 3 
  

85 2 
  

86 2 
  

87 3 
  

88 1 
  

89 3 
  

90 2 
  

91 1 
  

VI. LEVEL - III  ( kÕúsTT ` 3 ) 

92 4 
  



93 2 
  

94 4 
  

95 1 
  

96  2 
  

97 2 
  

98 1 
  

99 4 
  

100 4 
  

101 2 
  

VII. LEVEL - IV  ( kÕúsTT ` 4 ) 

102 1 
  

103 3 
  

104 4 
  

105 2 
  

106 2 
  

107 2 
  

108 2 
  

109 3 
  

110 1 
  

111 2 
  

112 4 
  

113 4 
  

 



                                       

యూనిట్-5 
లోకోమోషన్ మరియు పునరుత్పత్తి 

 

మేజర్ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ 

✓ జీవులలో పునరుత్పతి్త యొక్క జఞా నాన్నన విద్ాారుు లు గురి్ించగలరు, గురి్ించగలరు, అరుిం చేసుక్ోగలరు 

మర్యు వరి్ింపజేయగలరు 

✓ జీవులలో పునరుత్పతి్త యొక్క ప్రాముఖ్ాత్ను విద్ాారుు లు అరుిం చేసుక్ోగలుగుతారు  

✓ జీవులలోలె ింగ్క్ మర్యు అలె ింగ్క్ పాత్యాత్పతి్త భేద్ాలను గురి్ించగలరు..సింయుగమిం యొక్క 

ప్రాముఖ్ాత్ను గురి్ించగలరు 

నేరుుక్ోవడిం లక్ష్యాలు: 

❖ అలె ింగ్క్ మర్యు లె ింగ్క్ పునరుత్పతి్తన్న వివర్ించగలగరలి. 
❖ అలె ింగ్క్ పునరుత్పతి్త యొక్క పద్ధత్యలను వివర్ించగలగరలి 

❖  అలె ింగ్క్ మర్యు లె ింగ్క్ పునరుత్పతి్త ప్రత్ాను వివర్ించగలగరలి. 
❖  అలె ింగ్క్ మర్యు లె ింగ్క్ పునరుత్పతి్త మధ్ా తేడాలను జఞబితా చేయగలగరలి 

❖  స ింగమి మర్యు సింయోగిం భావనలను తెలుసుక్ోగలుగుతారు 

 

 

1.అల ెింగ్క్ పాత్యాత్పతి్త 

ఎ.ద్వి ద్ా విచ్చుతి్త 

బి. బ్హుళ విచ్చితి్త 

2.ల ెింగ్క్ పాత్యాత్పతి్త 

ఎ..సింయోగిం 
బి..సింయుగమిం 
 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jqk7fTiJ&id=631CC84A2DDF97788D24D3BE22A76D285AA59F39&thid=OIP.jqk7fTiJXHbpMPk3ur_I8wHaDx&mediaurl=https://www.studyandscore.com/images_all/1_Study%20material/Life%20sciences/Zoology/Protozoa/Paramecium_Binary_fission.png&exph=295&expw=579&q=reproduction+in+protozoa&simid=608005526300788130&ck=E01CE9F02EC8522D2789FA7B9F134291&selectedIndex=107&FORM=IRPRST


                                       

 

ACTIVITIES 

చరాలు 

 1. టెక్స్ట్ బ్ుక్స్ నుిండి క్షి్మ ైన ముఖ్ా పద్ాలను గురి్ించడిం మర్యు త్తర్గ్ వ్రాయడిం 

2. ముఖ్ా పద్ాలను న్నరిచ్చించడిం 

3. ద్విద్ా విచ్చితి్త  పద్ధత్యల భాగరలను గురి్ించడిం 

4. లె ింగ్క్ అవయవ్రల ద్ాిరర సావిించే హారమమనలను జఞబితా చయేిండి 

5. క్రనస్పి్ట బ్ేస్్డ పాశ్నల ఖ్ాళీలను పూర్ించడిం 

6. పాత్త వ్రక్ాిం లేద్ా సటిటెమింట్ పూరి్ చేయడిం / ఖ్ాళీలను న్నింపడిం 

7. న్నజిం లేద్ా త్పుప అన్న సమాధానిం ఇవిిండ ి

8. ప్ో టీ పరీక్షలక్ు మలిిపుల్ ఛాయిస్డ పాశ్నలు 

9. జవ్రబ్ు ఇవిడాన్నక్ట అస  నసమింట్ పాశ్నలు 

లెక్ురర్ క్ు సూచనలు 

✓ ప్రఠ్ాపుసిక్ సహాయిం తీసుక్ోమన్న విద్ాారుు లను అడగిండి 
✓ భాగస్రిమితో క్లిస  పన్నచేయమన్న విద్ాారుు లను అడగిండి 
✓  వర్క    షీట్ లోన్న పాత్త భాగరన్నన వివర్ించిండి & సహాయిం చేయడాన్నక్ట క్ొన్నన ఉద్ాహరణలతో ముింద్ుక్ు 

రిండి 
✓ వర్క పుసిక్రన్నన ప్రారింభించే ముింద్ు విద్ాారుు ల సింద్ేహాలను సపషి్ిం చేయిండి 

 

విద్ాారుు లక్ు సూచనలు 
• మొద్ట వచన పుసిక్రన్నన పూరి్గర మర్యు తార్కక్ింగర చద్విండి . 
• ఈ వర్క  బ్ుక్స్ ను ఎలలపుపడూ సటనహిత్యడతిో సహక్రరింతో చద్వడాన్నక్ట పాయత్తనించిండ ి

•  క్రరాక్లాప్రలను పాయత్తనించటేపుపడు వ్రటిన్న విశ్లలష ించిండ ి. 
• బ్హుళ ఎింప క్ పాశ్నలను పాయత్తనసుి ననపుపడు, ఇత్ర ఎింప క్లను క్ూడా గమన్నించిండ ి

 



                                       

చరాలు: 

1. టెక్స్ట్ బ్ుక్స్ నుిండి క్షి్మ ైన కీ్లక్ పద్ాలను గురి్ించిండి మర్యు త్తర్గ్ వ్రాయిండి 

1 6 

2 7 

3 8 

4 9 

5 10 

2. ముఖ్ా పద్ాలను న్నరిచ్చించడిం: (టెక్స్ట్ ద్ాిరర శ్ోధవించిండి మర్యు వ్రాయిండి) 

1. క్ోల న్ 

 

2. వ్రరసత్ిిం 
 

3.    ద్విద్ా విచ్చుతి్త  

4.సమవిభజన 

 

5. అసమవిభజన 

 

6.ద్ియస ుత్తక్ 
 

7. ప ర్క్టనసటల్ 

 

8.సమసింయోగిం 
 

9. సింయోగిం 
 

10. హో లోగమి 

 

 



 

 

 

 

 

 

యూగీలన:న్నలువు ద్విద్ా విచ్చుతి్త 

1. 2 

3. 4. 

5. 6 

ప్రరరమీషీయిం అడు్  ద్విద్ా విచ్చుతి్త 

1. 2 

3. 4 

5. 6 

7. 8 

9.  

.గమన్నక్: మొద్ట అన్నన భాగరలను గురి్ించిండి. అపుపడు క్రలమ్ 2 లో సింఖ్ాా 

భాగరలక్ు పటరు ప టిిండి. 

 

 

 

పునరుత్పతి్త 

ఖ్ాళీలను పూర్ించడిం 

1. --------------------------------------- ఒక్ జీవి ప లల  జీవులను ఉత్పతి్త చసేట జీవ పాక్టియ, అద్ే జఞత్తక్ట చెింద్వన త్న ప లల  
జీవులను (జఞత్త యొక్క శ్రశ్ిత్త్ిిం) ఉత్పతి్త చసేట పాక్టియ  

 

2.బీజ క్ణాలు ఏరపడక్ుిండా,వ్రటి పామేయిం లేక్ుిండా ఒకే్ త్లిలచే  సింతానిం ఉత్పతి్త అయినపుపడు ఆ పునరుత్పతి్త 
న్న--------------------------- -------------- అింటారు 

 

3.---------------- అనే పద్ాన్నన వ్రర్ త్లిలద్ిండుాల స్రరూపా న్నరరమణ పరింగర మర్యు జనుాపరింగర సమానమ ైన 
ప లలజీవు లను వివర్ించడాన్నక్ట ఉపయోగ్స్రి రు. 
 

4. అలె ింగ్క్ పునరుత్పతి్త యొక్క లక్షణాలు i). ఒకే్ త్లిలద్ిండుాలు ప్రల్గ ింటారు ii) ---------------------- ఏరపడలేద్ు 
5. ---------------- ---------------------------------------- అలె ింగ్క్ పునరుత్పతి్తలో అత్ాింత్ స్రధారణ పద్ధత్త 



 

 

6. ద్విద్ా విచ్చితి్త ---------------------------------------- పర్స ుత్యలలో సింభవిసుి ింద్వ 
 

7. ఏద్ె నా సకి్మింగర లేన్న బ్జ నరీ విచ్చితి్త క్ట ఉద్ా. -------------------- 

 

8. న్నలువు- ద్విద్ా విచ్చితి్త జింత్యవు యొక్క ---------------------అక్షిం వ్సింట జరుగుత్యింద్వ ఉద్ా. యూగీలనా 
 

9. జింత్యవు యొక్క అడు్  / సమాింత్ర అక్షింతో ప్రటు జర్గే అడు్  ద్విద్ా విచ్చితి్త క్ట ఉద్ా. -------------- 

10 .---------------------------------------------- విచ్చుతి్త త్లింలో స రరటియింలో విభజన జరుగుత్యింద్వ 
 

11. ---------------------------------  విభజనలో అనుక్ూలమ ైన మర్యు అనుక్ూలమ ైన పర్స ుత్యలలో 
బ్హుళ కే్ింద్ాక్రలు ఏరపడిన పర్స ుత్యలుక్న్నప స్రి యి 

 

12) హ ైడాాలో ఎక్ో్జనస్డ బ్డి్ింగ్ క్నబ్డును..మర్యు ఎిండోజెనస్డ బ్డి్ింగ్ క్ు ఉద్ా,.. -------------------------- 

 

13. యూగీలనా న్నలువు- ద్విద్ా విచ్చితి్త న్న -------------------అన్న క్ూడా అింటారు  , ఎింద్ుక్ింటే రెిండు ప లల  జీవులు 
యూగీలనా ద్రపణ పాత్తబిింబ్ాల వలే  ఒక్ద్ాన్నక్ొక్టి ప్ో లి ఉింటాయి 

 

14. ప్రరరమ స యిం యొక్క మాక్ోి నూాక్టలయస్డ(సూు ల కే్ింద్ాక్ిం) మ ైటోస స్డ  ( సమ విభజన) ద్ాిరర మర్యు 
మ ై(క్ోి నూాక్టలయస్డ (సూక్షమ కే్ింద్ాక్ిం) ------------ద్ాిరర విభజించబ్డిింద్వ 
 

15. ప్రరరమ ష యిం యొక్క పూరరిింత్ ప లల  క్ణాన్నన --------------------- మర్యు పరరింత్ ప లల  క్ణాన్నన --------
------ అింటారు  
 

16. విలోమ/అడు్   ద్విద్ా విచ్చితి్తన్న-------------------------- విచ్చితి్త అన్న క్ూడా ప లుస్రి రు( విచ్చితి్త యొక్క 
అక్షిం లింబ్ క్ోణింలో ఉింటుింద్వ) 
17. --------------------------- అనేద్వ క్ొన్నన స లియేిటలలో అణు పునరియవసీుక్రణ పాక్టియ. 
 

18. స్రరూపా గరమేటల  (బీజ క్ణాల) క్లయిక్ను ------------------------------- ఉద్ా., మోనోస స ిస్డ అింటారు 
 

19. అసమానమ ైన గరమేటల  (బీజ క్ణాల) క్లయిక్ను అన్నస్ో గరమి(అసమ సింయోగిం) అింటారు, ఉద్ా., -----------------
--------- 
 

20. క్రనూె గేష్న్ (సింయోగిం )అనేద్వ రెిండు వృద్ాధ పా స లియేిటల  మధ్ా తాతాకలిక్ క్లయిక్(యూన్నయన్ )----------- 

 



 

- 
Sl. 

No. 

                     సటిటెమింట్్ టరా లేద్ా ఫరల్్ా .సిం.నిం సటిటెమింట్ టరా / ఫరల్్ 

 

True/ 

False 

1  అపకి్మ ద్విద్ా విచ్చితి్త లో, స  టోక్టన్నస స్డ   (క్ణ ద్ావా విభజన) ఏద్ె నా అక్షిం వ్సింట జరగవచుు, 

క్రనీ ఇద్వ ఎలలపుపడూ కే్ింద్ాక్ ద్ావా విభజన అక్ష్య న్నక్ట లింబ్ింగర ఉింటుింద్వ. ఉద్ా. అమీబ్ా   

   

2  

గరమేట్్ (బీజ క్ణాలు) లేక్ుిండా ఒకే్ త్లిల సింతానింను ఉత్పతి్త చేయడాన్నన లె ింగ్క్ పునరుత్పతి్త 
అింటారు  

 

3  

ఆయత్ లేద్ా న్నలువు ద్విద్ా విచ్చితి్త యూగీలనా మర్యు టిాపనోస్ో మా లో సింభవిసుి ింద్వ 
 

4 యుగెలనాను స ల పపర్ యాన్నమల్ క్ూాల్ అింటారు  

5  ద్విద్ా విచ్చితి్త నాలుగు గింటలోల  పూరివుత్యింద్వ మర్యు ఇద్వ 4 త్రరలను ఒక్ రమజులోఉత్పతి్త 
చేసుి ింద్వ 

 

6  విలోమ/అడు్  ద్విద్ా విచ్చితి్త కైె్నసటి క్ట   లింబ్ క్ోణాలలో జరుగుత్యింద్వ క్రబ్టిి ద్ీన్నన్న ప ర్క్టన్నటల్ 
విచ్చితి్త అింటారు  

 

7 
 

.బ్హుళ విచ్చితి్తలో పునరరవృత్మయేిా సమవిభజనలు   త్రువ్రత్ స  టోప్రల స మక్స్ డివిజన్ 
జరుగుత్యింద్వ 

 

8  

అలె ింగ్క్ పునరుత్పతి్తలో జనుా పున: సింయోగిం జరుగుత్యింద్వ 
 

9  

వ్సరి్స లాల  మర్యు ప్రరరమ స యింలో సింయోగిం సింభవిసుి ింద్వ 
 

10   స  జోగమనీ (విఖ్ిండజననిం)ఒక్ రక్మ ైన ద్విద్ా విచ్చితి్త 
 

చ్చవరమల  సమాధానాలు 
 

 

1. ప్రరరమ ష యిం యొక్క ద్విద్ా విచ్చితి్త సమయింలో మొద్టి ద్శ్ 

a. విసరెనను ఆపుత్యింద్వ  
b.ద్ావ్రభసరణ ఆగుత్యింద్వ 
c. ఆహారిం ఇవిడిం ఆప వ్ేసుి ింద్వ 
d. శ్రిసక్టియను ఆపుత్యింద్వ 

 2. త్లిల ప్రరరమీష యిం నుిండి ప్ో ా టర్ --------------అింద్ుక్ుింటుింద్వ 
 a. పూరి సింక్ోచ ర్క్టిక్, క్ణగిసన్న, క్ణముఖ్ిం 

 b.పూరి సింక్ోచ ర్క్టిక్, క్ణగిసన్న, నోటి గరడ ి

స . పర సింక్ోచ ర్క్టిక్, , క్ణగిసన్న, క్ణముఖ్ిం  

d. పూరి సింక్ోచ ర్క్టిక్, నోటి గరడి, క్ణముఖ్ిం  

 



 

3. యూగీలనాలో ద్విద్ా విచ్చితి్త పాక్టియలో ఏ భాగరలు అద్ృశ్ామవుతాయి 

a. సింక్ోచ ర్క్టిక్, కే్ింద్ాక్ిం మర్యు ప్రరరఫ్రల జెలాల ర్ ద్ేహిం 

బి. సింక్ోచ ర్క్టిక్, స ిగరమ మర్యు కే్ింద్ాక్ిం 

స . సింక్ోచ ర్క్టిక్, స ిగరమ మర్యు ప్రరరఫ్రల జెలాల ర్ ద్ేహిం  

d. సింక్ోచ ర్క్టిక్, స ిగరమ మర్యు క్ోిమాటోఫో ర్్  

 

 

4. రెిండు పర్ణత్త చెింద్వన జీవుల క్లయిక్ గరమేట్ లను ఏరపరచద్ు క్రన్న అవి రెిండు గరమేట్ లుగర పావరి్స్రి యి 

a. హో లోగరమి 

బి. ఐస్ో గరమి 

స . అనస స్ో  గరమి 

d. హోమోగరమి 

 

 

  

5.క్టింద్వ పాశ్నను అధ్ాయనిం చేయిండి, సరైెన ఎింప క్ను ఎించుక్ోిండి 

Coloumn-I                      coloumn-II 

ఎ. అమీబ్ా                1. రేఖ్ాింశ్ ద్విద్ా విచ్చితి్త  

బి. ప్రరరమ స యిం        2.క్రనుె గేష్న్.  

స ..యూగెలనా             3. విలోమ ద్విద్ా విచ్చితి్త  

D. వ్ోరి్స లాల               4. కి్మరహిత్ ద్విద్ా విచ్చితి్త  

 

 

(a)  

A=3,B=4,C=2,D=1 

(b) 

A=4,B=3, C=2,D=1 

(c ) A=4,B=3,C=1,D=2 (d) 

A=3,B=2, C=4 ,D=1. 

 

 

 

 



 

Answers for concept based. 

1  పునరుత్పతి్త 

 

2  అలె ింగ్క్ పునరుత్పతి్త 

 

3. క్ోల న్ 

4 బీజ క్ణాలు 
5  ద్విద్ా విచ్చితి్త 

 
 

6  అనుక్ూలమ ైన 

7 అమీబ్ా 
8  న్నలువు ద్విద్ా విచ్చితి్త 

9  ప్రరరమీషీయిం 

10 వ్రలుగర ఉనన ద్విద్ా విచ్చితి్త (Oblique binary fission) 
11  బ్హుళ విచ్చితి్త 

12 స్రపింజలాల  
13  స మ టోా జెన్నక్స్ విభజన 

14  అమిటోస స్డ(అసమ విభజన) 
15  ప్ో ా టర్, ఒప సటి  

 

16 హోమోథెటోజెన్నక్స్ విచ్చితి్త 

 

17  సింయోగిం 

18  స ింగమి 

19  ప్రల స్ో మడియిం 

20 విక్ిర్ మన్ 

 
 

 

క్రనస్పి్ట బ్ేస్్డ క్ోసిం సమాధానాలు. 

Note: Correct Statements are given in the brackets. 

1 ఒపుప  
2. త్పుప (అలె ింగ్క్ పాత్యాత్పతి్త) 

3 ఒపుప 
4 త్పుప (ప్రరరమీష యిం) 
5 త్పుప ( 2 గింటలు &4త్రరలు) 



 

6 ఒపుప  
7 ఒపుప  
8   త్పుప(లె ింగక్్ పతా్యాత్పతి్త) 

9   ఒపుప  
10   త్పప (బ్హుళ పతా్యాత్పతి్త) 

బ్హుళ ైచ్చుక్ పాశ్నలు 

11 C 

12 A 

13 C 

14 A 

15 B 

15 బి అస  న్ మ ింట్ పాశ్నలు (పాతేాక్ నోట్ పుసిక్ింలో సమాధానిం ఇవిిండి) 

VSAQ** 1  అలె ింగ్క్ పునరుత్పతి్త పద్ధత్త, ద్ాిరర ఏరపడిన సింతానిం గుర్ించ్చ మనిం ఎింద్ుక్ు క్ోల న్ 
అన్న సూచ్చస్రి ము? 

** 2  ప్ో ా టర్ మర్యు ఒప సటిలను మద్ా బ్ేద్ాలను తెలపిండ ి

*** 3  పర్ణామింలో లె ింగ్క్ పునరుత్పతి్త ఎలా పాయోజనక్రింగర ఉింటుింద్వ 

** 4  స లియేిట్  ల లో సింయోగరన్నన న్నరిచ్చించిండి. రెిండు ఉద్ాహరణలు ఇవిిండ ి

SAQ*** 5 ప్రరరమ స యింలో అడు్  ద్విద్ా విచ్చితి్త పాక్టియను వివర్ించిండ?ి 

*** 6  

 ప్రరరమ స యింలో న్నలువు ద్విద్ా విచ్చితి్త పాక్టియను వివర్ించిండి? 

* 7  బ్హుళ విచ్చితి్తప   చ్చననలఘుటీక్లు రరయిండ ి

* 8  యూగీలనా యొక్క చక్కన్న లేబ్ుల్ రేఖ్ాచ్చతాాన్నన గీయిండి*** 

***   9  

ప్రరరమ ష యిం యొక్క చక్కగర లేబ్ుల్ చేయబ్డని రేఖ్ాచ్చతాాన్నన గీయిండి 
 



 

విషయ సూచిక 

1. పరిచయం  

2. పరాననజీవనం, పరాననజీవ అనుకూలనాలు  
3. అతిథేయి ఫ  ైపరాననజీవి పరభావాలు  
4. ఆరోగ్యం  

5. వాయధి  

6. మానవునిలో వాయధి కారక సామానయ పరాననజీవులు 
           I  ఎ౦టమీబా హిస్టో లిటిక  

          Ii  ప్లా స్ట ోడియం వ ైవలక్స్  
         iii   ఆస్లారిస్  లు౦బ్రీకలయీడిస్ 

          iv  ఉకరేరియ బా౦కలా ఫ్టో  
7. మానవునిలో ఇతర వాయధులు సంక్షిప్ వివరణ  

 

       బాకటోరియల్ వలాధులు  
            i. ట ైఫలయడ్ జ్వరం  
           ii. నిమోనియా  
       వ ైరస్ వలాధులు  
            i. స్లధారణ జ్లుబు  
       శీలిందీ్ వలాధులు 
            i. తామర 

8. పొ గాకు, మాదకదరవాయలు,ఆలకహాల్ దురిినియోగ్ం  

            i.ప్ొ గలకు 
            ii. మాద్కదీ్వలాలు 
            iii. ఆలాహాల్ 

            iv. కౌమారద్శ ప్ొ గలకు, మాద్కదీ్వలాలు,ఆలాహాల్ ద్ురివనియోగం 
          v. వ్ాసనం మరియు ఆధారపడడం  
         vi. మాద్కదీ్వలాలు,ఆలాహాల్ ద్ురివనియోగం చెడు పీభావలలు  
         vii. నివలరణ మరియు నియంతీ్ణ  

9. బహుళ ఐచిిక పరశ్నలు సాా యిీ - 1,  సాా యిీ – 2,  సాా యిీ - 3 ,  ఖాళీలు పూరించుట,  



   తపుు  / ఒపుు గ్ుర్ించే  పరశ్నలు.  
 

10. సమాధానాలు 
 

పరధాన అభ్యసన లక్షయయలు, అభ్యసనం వలన విద్ాయరాి కి తెలిసే అంశాలు 
 

➢ విద్ాయరథా లు పరానన జీవులు,అతిధేయులు,ఆశ్య జీవులు, వాహక జీవులు యొకక నిరిచనం 

మరియు వాటిలోగ్ల రకాలు, బేధాలు తెలుసుకోగ్లుగ్ుతారథ  
➢ విద్ాయరథా లు పరాననజీవనం మరియు పరాననజీవులు అనుకూలనాలు, అతిథేయి ఫ  ైవాటి 

పరభావాలు గ్ూరిి తెలుసు క ంటారథ 
➢ విద్ాయరథా లు ఆరోగ్యం మరియు వాయధి గ్ూరిి నిరిచనం తెలుసుక ంటారథ  

           వివిధ పరానన జీవులు వాటి జీవిత చరితరలు తెలుసుక ంటారథ  
➢ పొ గాకు మాదక దరవాయలు ఆలకహాల్ వాడకం వలన కలిగే చెడు పరభావాలు ను తెలుసుక ంటారథ 
➢ భేదయమ ైన కౌమార దశ్ మారథులు, సమసయలును అధిగ్మంచే మ ళుకువులును 

తెలుసుకుంటారథ    
 

 

 

కృతాయలు 
➢ ప్లఠ్ాపుసతకలనిి క్షుణణంగ, తారిాకంగల చద్వ్వ్లెను 
➢ పరలని జీవ్ుల జీవిత్చరితీ్లను వలటి చితీ్పటములును చకాగల గీచి అభ్ాసనం చేయవ్లెను  
➢ ప్లఠ్ాపుసతకం లోని ముఖ్ామ ైన కఠిన పదాలను గురితంచవ్లెను  
➢ ముఖ్ామ ైన పదాలను నిరవచనం తెలుసుకోవ్లెను  
➢ ఈ అభ్ాసన పుసతకం లో ఇచిిన అద్నపు సమాచారలనిి ప్ట టీ పరీక్షలును ద్ృష్టో తో నేరచికోవ్లెను  
➢  బహుళ ఐచిిక పీశిలు స్లా యీ - 1,  స్లా యీ – 2,  స్లా యీ - 3 ,  ఖ్ాళీలు పూరించుట,  

➢  త్పుు  / ఒపుు  గురితంచే  పీశిలు , వలద్న(A), కలరణం(R) పీశిలు చకాగల స్లధన చేయవ్లెను 
➢ ప్లఠ్ాపుసతకం లో ఇచిిన దీరఘ, సవలు, అతి సవలు సమాధాన పీశిలు ను ఇంటర్ మీడియేట్ పరీక్షలు 

కొరకు అభ్ాసనం చేయవ్లెను 
 



డాకటర్. యలాా పరగ్డ 

సుబాారావు గారథ 
(ద్ివయయషధ అదుుత 

సృష్టట కర్ ) 

 

  

 

➢ డాకోర్. యలాా పీగడ సుబాారలవ్ు భారత్ దేశగొపు జీవ్రస్లయన శలసత రవేత్త , వీరచ 
జ్నవ్రి 12,1895 సం,, న పశ్చిమ గోదావ్రి జిలాా  భీమవ్రంలో జ్నిోంచారచ  

➢ టాీపటకల్ స్రూ వలాధి నివలరణకు వలడే ఫట లిక్స ఆమాం ని ఈయన కనుగొనాిరచ 
➢ కణం లో శకతత కత కలరణం అడినోసటన్ ట ైర ఫలసఫేట్ (ATP) అని వివ్రించారచ  
➢ రచమటాయడ్ అరత్త ైటీస్,కలన్ర్ నివలరణ కు వినియోగించే మేథో ట ీక్స్ఎట్ అనే 

ఔషధానిి కనుకుానాిరచ  
➢ హెటాీజ్తన్ ( డైె ఈథైెల్ కలరొామోజిన్ ) బో ద్కలలు లేదా ఫ ైలేరియా వలాధి నివలరణ 

మంద్ును కనుకుానాిరచ  
➢ బ ంజ్మిన్ ద్ుగగర్ అనే శలసత రవేత్త  సుబాారలవ్ు గలరి పరావేక్షణ లో ట టాీ స ైకతాన్ 

మరియు కోల్ ట టాీ స ైకతాన్ అనే స్క్షో జీవ్ నిరోధకలనిి కనుకుానాిరచ దీనిని 

కలరల, పఫా గు,ట ైఫస్, ట ీంచ్ జ్వర నివలరణకు వినియోగిస్లత రచ 

 

 

 

చారలాస్ లూయిస్ అలోోన్స్ 
లావెరాన్స  

         

     

             

➢ ఇతను జూన్స 18, 1845 సం,, లో ఫ్రా న్స్ దే్శ్ం లో జనిమంచిన గొపు శ్రీర ధరమ 
వైెదుయడు  

➢ మలేరియా కి కారణం అయిన పాా సమ మడియం పరాననజీవిని మరియు 
టరరపానాసమ మా పరాననజీవి ని కనుకుకననందుకు 1907 సం, లో నోబెల్ 

బహుమతి ని వైెదయ శాస్రం లో అందుకునానరథ 
 

 

 

 

సర్ రోనాల్్ రాస్  

 

 

  

 

➢ ఇతను మే  13, 1857 సం,, లో జనిమంచిన గొపు బ్రరటిష్  వైెదుయడు  
➢ పాా సమ మడియం పరాననజీవి యొకక ఉసీస్ట లను ఆడ అనాఫటలిస్ దో్ మ జీరాా శ్య 

గోడలలో కనుకుకననందుకు 1902 సం, లో నోబెల్ బహుమతి ని వైెదయ శాస్రం లో 
అందుకునానరథ 

  

 



సర్ పాటిరక్ మాన్న్స 

 

 

 

➢ ఇతను అకోట బర్ 3, 1844 సం,, లో సాకటాా ండ్ లో జనిమంచిన గొపు శ్రీర ధరమ 
వైెదుయడు  

➢ మలేరియా దో్ మల ద్ాిరా వాయప్ట్  చెందుత ంది్ అని  తెలియ జేసటనా వారథ 
➢ టార ప్టకల్ మ డిసటన్స సృష్టట కర్ 

 

 

 

కామలోా  గాలీ్జ 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ఇతను జుల ై 7, 1843 సం,, లో ఇటల్జ  లో జనిమంచిన గొపు జీవ జీవ శాస్రవేత్ 

➢      నాడీ వ్ావ్సా ఫ  ైచేసటన పీయోగలలకు గలను ఇత్నికత శలంటియాగో రలమోన్ తో        
కలిసట సంయుకతంగల 1906 సం,, లో నోబ ల్ బహుమతి  ప్ొ ందినాడు 

➢ మానవ్ునిలో ప్లా స్ట ోడియం యొకా రకత కణ జీవిత్ చరితీ్ ను 1886 సం,, లో        
కనుకొనాిడు  

➢ గలలీ్జ పరికరం అనే కణాంగలనిి కనుకుానాిడు 
 

 

 

కృతాయలు 
ఈ కతాంది ఇవ్వబడిన పరలనిజీవ్ుల, మరియు వలటి  జీవిత్చరితీ్ పటాలు గీసట భాగలలు గురితంపుము  

 ఎ౦టమీబా హిస్టో లిటిక ప్ట షక ద్శ  
 

 

 

ఎ౦టమీబా హిస్టో లిటిక ప్ట షక ద్శ చకాని పటం గీసట 
భాగలలు గురితంపుము 

 

 

 

 



 

ఎ౦టమీబా హిస్టో లిటిక పూరవ కోశసా ద్శ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ఎ౦టమీబా హిస్టో లిటిక పూరవ కోశసా ద్శ చకాని పటం 
గీసట భాగలలు గురితంపుము 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఎ౦టమీబా హిస్టో లిటిక కోశసా ద్శ  
 

 

 

ఎ౦టమీబా హిస్టో లిటిక కోశసా ద్శ చకాని పటం గీసట 
భాగలలు గురితంపుము 

 

 

 

 

 



 

ఎ౦టమీబా హిస్టో లిటిక జీవిత్చరితీ్  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ఎ౦టమీబా హిస్టో లిటిక జీవిత్చరితీ్ చకాని పటం గీసట భాగలలు గురితంపుము 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ప్లా స్ట ోడియం స్లురోజ్ాయట్ నిరలోణం  
 

 

ప్లా స్ట ోడియం స్లురోజ్ాయట్ నిరలోణం చకాని పటం గీసట 
భాగలలు గురితంపుము 

 

 

 

 

 

 

 

మానవునిలో పాా సమ మడియం అల ైంగిక పరత యతుత్ి జీవిత 

చకరం  

 

 

 

 

 

 

 

 

మానవునిలో పాా సమ మడియం అల ైంగిక పరత యతుత్ి జీవిత చకరం  

చకాని పటం గీసట భాగలలు గురితంపుము 
 

 

 



దో్ మలో పాా సమ మడియం ల ైంగిక పరత యతుత్ి జీవిత చకరం  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

దో్ మలో పాా సమ మడియం ల ైంగిక పరత యతుత్ి జీవిత చకరం  

చకాని పటం గీసట భాగలలు గురితంపుము 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ఆస్లారిస్  లు౦బ్రీకలయీడిస్ పురథష మరియు స్ీర జీవులు  
 

 

 

 

 

 

 

 

ఆస్లారిస్  లు౦బ్రీకలయీడిస్ పురథష మరియు స్ీర జీవులు  
చకాని పటం గీసట భాగలలు గురితంపుమ 

 

 

 

ఆస్లారిస్  లు౦బ్రీకలయీడిస్ యొకా మమిోలాట ట డ్ గుడుా  

 

 

 

 

 

 

ఆస్లారిస్  లు౦బ్రీకలయీడిస్ యొకా మమిోలాట ట డ్ గుడుా  
చకాని పటం గీసట భాగలలు గురితంపుమ 

 

 

 

 

 



 

ఆస్లారిస్  లు౦బ్రీకలయీడిస్ జీవిత చకరం  

 

 

 

ఆస్లారిస్  లు౦బ్రీకలయీడిస్ జీవిత చకరం చకాని పటం గీసట భాగలలు గురితంపుమ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఉకరేరియ బా౦కలా ఫ్టో జీవిత చకరం  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ఉకరేరియ బా౦కలా ఫ్టో జీవిత చకరం చకాని పటం గీసట భాగలలు గురితంపుమ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ఈ యూనిట్ నుండి పాఠ్య పుస్కం లోగ్ల ఖఠినమ ైన పద్ాలను గ్ుర్ించుము. 
 



1. 26. 

2. 27. 

3. 28. 

4. 29. 

5. 30. 

6. 31. 

7. 32. 

8. 33. 

9. 34. 

10. 35. 

11. 36. 

12. 37. 

13. 38. 

14. 39. 

15. 40. 

16. 41. 

17. 42. 

18. 43. 

19. 44. 

20. 45. 

21. 46. 

22. 47. 

23. 48. 

24. 49. 

25. 50. 

 

3. ఈ కిరంది్ పద్ాలను పాఠ్య పుస్కం లో చూసట వాటి నిరిచనాలును వార యుము 
  

 



1. పరాననజీవి  

 

2. అతిథేయి 

 

 

 

 

 

3. ఆశ్య అతిథేయి 

 

 

 

 

 

4. వాహక జీవి 

 

 

 

 

5. పరాననజీవ వంధయతిం 

 

 

 

 

6. నియో పాా సటయా  
 

 

 

 

7. అతి దీ్రఘకాయతిం 

 

 

 

 

8. హ ైపర్ పాా సటయా  
 

 

 

 

9. హ ైపర్ టరర ఫీ 

 

 

 

 

10. ఆరోగ్యం 

 

 

 

 

11. వాయధి 

 

 

 

 

12. వాయధి కారక జీవి 

 

 

 

 

13. వికోషీ్కరణం 

 

 

 

 

14. వాహకాలు 
 

 

 

 

15. ప్టరపే్ట ంట్ కాలం 

 

 

 

 

16. పొ ది్గే కాలం  

 

 

 

17. సంయోగ్ బీజోతుత్ి 

 

 

 

  



18. సటదద బీజోతుత్ి  

 

 

19. సీలీనో మ గాలి 

 

 

 

 

20. హ ైపమ న జోయిట్్ 
 

 

 

 

21. మమమలాట టడ్ గ్ుడుా  

 

 

 

 

22. లింఫ్ాఙిటిస్ 

 

 

 

 

23. లింఫ్ాడినిటరస్ 

 

 

 

 

24. లింఫ్మ  ఎడీమా 
 

 

 

 

25. ఎల్జఫనిట యాసటస్ 

 

 

 

 

26. ఒప్టయోఈడ్్ 

 

 

 

 

27. కలనబ్రనాయిడ్్ 
 

 

 

 

28. కోకా ఆలకలాయిడ్  

 

 

 

 

29. కౌమార దశ్                                   

 

 

 

 

31. యుఫ్ొ రియా 
 

 

 

 

32. హలుా సటనషన్స్ 

 

 

 

 

33. అండ శిశుతాుదకాలు 
 

 

 

 

34. పీ్ర్ ప్ రషర్ 

 

 

 

 

35. పరశాంతకాలు 
 

 

 



 

36. ఉషా మండల సంబంధ 

ఆంతర వాయధి 

 

 

 

 

37. వాండలిజం 

 

 

 

 

38. హాని పొ ందు 
 

 

 

 

39. గ్డ్ 

 

 

 

 

40. ఏమాసటయిేషన్స   

 

 

 

 

41. ఎప్టడెమాలజి 

 

 

 

 

42. వయసన సిభావ వలయం 

 

 

 

 

43. వాకి్న్స 

 

 

 

 

44. విఖండ జననం 

 

 

 

45. సానరిటంగ్ 

 

 

 

 

పమ టర పరీక్షలు క రకు అదనపు సమాచారం 

 

1. వలాధులు గూరిి అధాయనం చేయు శలసత రం - ప్లథాలజీ  

2. వలాధులు లక్షణాలు గూరిి అధాయనం చేయు శలసత రం - సట౦పటోమాలజి   

3. గాయాలు  గ్ూరిి అధయయనం చేయు శాస్రం - టరర మాటరలోజి    



4. వాయధి  నిరోధకత మరియు టరకాలు  గ్ూరిి అధయయనం చేయు శాస్రం - ఇమూమూనోలోజి 

5. వైెరస్ లు  గ్ూరిి అధయయనం చేయు శాస్రం - వైెరాలజీ 

6. బాకటటరియా  లు  గ్ూరిి అధయయనం చేయు శాస్రం - బాకటటరియాలజీ    

7. శిలింద్ార లు   గ్ూరిి అధయయనం చేయు శాస్రం - మ ైకాలోజి    

8. పమర టరజోవా వరగ జీవులు  గ్ూరిి అధయయనం చేయు శాస్రం - పమర టరజావాలజి     

9. హెలిో౦థిస్ వ్రగ  జీవ్ులు  గూరిి అధాయనం చేయు శలసత రం -హెలిో౦థాలజీ       

10. వలాధుల వలాపటత   గూరిి అధాయనం చేయు శలసత రం -ఎపటడిమియోలజీ       

11. వాయధుల చికిత్ గ్ూరిి అధయయనం చేయు శాస్రం -థెరపాటిక్్       
12. ప్లథాలజీ పటత్/ఆధునిక వ ైద్ా శలసత ర పటత్ -రచడోల్ే విరోి 
13. వలాధినిరోధక శలసత ర పటత్/వలకత్నేషన్ పటత్ -ఎడవర్్ జ్తనిర్ 

14. శిలిందర శాస్ర ప్టత-మ ైకలలి   

15. వైెదయ శాస్ర ప్టత-హిపమ ుకరటిస్    

వెైరస్ వాయధులు 

వాయధి వాయధి కారక వైెరస్  వాయధి పరభావక 

అవయవం/వయవసా  

1.జ్లుబు రతైనో వ ైరస్ శలవస నాళం/వలయు నాళం  
2.ఆటలమో/ చికతన్ ప్లక్స్ వలరిస లాా  చరోం 
3. మశూచి వలరియోలా  చరోం 
4. త్టటో  వలాధి రూబియోల వ ైరస్ /ప్లరల మికోతోవ ైరస్ చరోం/ శలవస వ్ావ్సా  

5. గవ్ద్ బిళళలు /ముంప్స్ మికోతోవ ైరస్ ప్లరొటీడీస్ పరోటిడ్ లాలాజ్ల గాంధులు 
6.చికతన్ గునాా  ఆలాే వ ైరస్ ( చిక్స -వి) కటళలా  
7. డెంగీ జ్వరం ఫ్లా వి వ ైరస్ (డెన్- వి ) పీసరణ వ్ావ్సా/చరోం/కటళలా  

8. రేబిస్ / హెైడోీ ఫట బియా రలబ్ో  వ ైరస్/లిస్ల్వ ైరస్   కేందీ్ నాడీ వ్ావ్సా 

9. హెపట ైటిస్ హెచ్.ఏ.వీ,/హెచ్.బి.వీ/హెచ్.సట.వీ/హెచ్.డి.వీ కలలేయం 
10. జ్పనీస్ ఎన ్ఫలలెైటిస్ 

(మ ద్డు వలపు వలాధి) 

ఆరోా వ ైరస్ (జే్.ఈ వి ) మ ద్డు 

11. ప్ట లియో ఏంటిరో వ ైరస్ ( పట. ఎం .వి ) పరిధీయ నాడి వ్ావ్సా 

12. ఫ్ూా  ( ఇన్లూ౦యాంజ్ా) ఇన్లూ౦యాంజ్ా వ ైరస్ / ఆరోా  మికోతో వ ైరస్  శలవస వ్ావ్సా  

13. ఎయడ్్ హెచ్.ఐ.వీ వ ైరస్ అసంకలా మాత్ వ్ావ్సా 



14. కోవిడ్ -19 కరోనా వ ైరస్ శలవస వ్ావ్సా/ పీసరణ 

వ్ావ్సా/ జీరణ వ్ావ్సా 

 

కోవిడ్-19 వాయధి 

 
కరోనా వెైరస్ డిసీస్ 2019 లేదా కోవిడ్-19 ఒక అంటటవలాధి. ఇది సటవియర్ అకయాట్ రతసటురేటరీ సటండోీం కరోనా 
వ ైరస్ 2 (SARS-CoV-2) అన ేవ ైరస్ వ్లా కలుగుత్ ంది. దీనిి మొటోమొద్టగల మధా చెైనాలోని హూబే 
ప్లీవిను్ రలజ్ధానియ ైన వ్ుహాన్ లో 2019 లో గురితంచారచ. అకాడి నుంచి ఇది పీపంచమంత్టా 
వలాపటంచి 2019-20 కరోనా వ ైరస్ విశవమారి అయాంది.   

 వాయధి లక్షణాలు 
ఈ వాయధి స్ట కతన త్రచవలత్ గురచత లు జ్వరమూ, పొ్ డి ద్గూగ , ఊపటర ితీసుకోవ్డంలో ఇబాంది ఉంటటంది. ఈ ఇబాంద్ులు 
ఉనిటాయతే రోగిని వ ైద్ుాని వ్ద్దకు తీసుకువ ళ్ీళలి. కొంద్రచ కోవిడ్ రోగులలో ఈ కతంద్ గురచత లు కయడా 
కనిపటంచవ్చుి:కండరలల నొపుులయ, కటళళ నొపుులయ,త్లనొపటు,గొంత్  నొపటు, ముకుా దిబ ాడా,కఫమూ, చలి వేయుటా, 
కడుపు చెడిప్ట వ్టా (కడుపులో తిపూు, వలంత్లయ, విరోచనాలయ). 

 

తీసుకోవాలి్న జాగ్రత్లు 

• కోవిడ్-19 గలలి దావరల ఒకరి నుంచి మరొకరికత విసత రించే అవ్కలశం ఉంది. కలబటిో ద్గొగ చిినా, త్ మొోచిినా శుభ్ీమ ైన 

గుడ్ను అడ్ం ప టటో కోవలలి. అత్ావ్సర సమయాలోా  మడచిన మోచతేిని అడు్ గల ప టటో కోవలలి. 

• వ ైరస్ ఎకుావ్గల ఉని దేశలల నుండి వ్చిిన వలరికట ద్్రంగల ఉండాలి, ష్ ైక్స హాాండ్ ఇవ్వడం వ్ంటివి చేయకయడద్ు 
• ఎపుటికపుుడు సబుా, ఆలాహాల్్తో కలళలా , చేత్ లను శుభ్ీంగల కడుకోావలలి. 

• ద్గుగ , త్ ముోలతో బాధ పడుత్ ని వలరికత ద్్రంగల ఉండాలి. 

• ముకుా, నోటిని కపటు ఉంచే మాస్ా్లు ధరించాలి. 

• మాంస్లహారం మానేయడం లేదా ఉడికట ఉడకని మాంసం తినకుండా ఉండడం, మాంస్లహార వికాయశలలకు వ ళాకుండా 
ఉండటం ఉత్తమం 

• వ్నాప్లీణులకు ద్్రంగల ఉండటం లేదా సరతైన సంరక్షణలో లేని జ్ంత్ వ్ుల వ్ద్దకు వ ళాకుండా ఉండడాలి 

• అత్ావ్సరమ ైతే త్పు పీయాణాలు మానుకోవ్డం 
• అనారోగాం ఉంటే పీయాణం చేయకప్ట వ్డం 

• గుంపుగల ఉని చోటకు వ ళాకుండా ఉండటం 
• ఆసుత్ ీలోా  జ్ాగాత్తగల ఉండటం 

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%B0%E0%B1%8D_%E0%B0%85%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B1%82%E0%B0%9F%E0%B1%8D_%E0%B0%B0%E0%B1%86%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%AA%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B1%87%E0%B0%9F%E0%B0%B0%E0%B1%80_%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%82%E0%B0%A1%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%8B%E0%B0%82_%E0%B0%95%E0%B0%B0%E0%B1%8B%E0%B0%A8%E0%B0%BE_%E0%B0%B5%E0%B1%88%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B1%8D_2
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%B0%E0%B1%8D_%E0%B0%85%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B1%82%E0%B0%9F%E0%B1%8D_%E0%B0%B0%E0%B1%86%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%AA%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B1%87%E0%B0%9F%E0%B0%B0%E0%B1%80_%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%82%E0%B0%A1%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%8B%E0%B0%82_%E0%B0%95%E0%B0%B0%E0%B1%8B%E0%B0%A8%E0%B0%BE_%E0%B0%B5%E0%B1%88%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B1%8D_2
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%B0%E0%B1%8D_%E0%B0%85%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B1%82%E0%B0%9F%E0%B1%8D_%E0%B0%B0%E0%B1%86%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%AA%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B1%87%E0%B0%9F%E0%B0%B0%E0%B1%80_%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%82%E0%B0%A1%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%8B%E0%B0%82_%E0%B0%95%E0%B0%B0%E0%B1%8B%E0%B0%A8%E0%B0%BE_%E0%B0%B5%E0%B1%88%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B1%8D_2
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%B0%E0%B1%8D_%E0%B0%85%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B1%82%E0%B0%9F%E0%B1%8D_%E0%B0%B0%E0%B1%86%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%AA%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B1%87%E0%B0%9F%E0%B0%B0%E0%B1%80_%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%82%E0%B0%A1%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%8B%E0%B0%82_%E0%B0%95%E0%B0%B0%E0%B1%8B%E0%B0%A8%E0%B0%BE_%E0%B0%B5%E0%B1%88%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B1%8D_2
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B1%88%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B1%8D
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9A%E0%B1%88%E0%B0%A8%E0%B0%BE
https://te.wikipedia.org/wiki/2019-20_%E0%B0%95%E0%B0%B0%E0%B1%8B%E0%B0%A8%E0%B0%BE_%E0%B0%B5%E0%B1%88%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B1%8D_%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%AE%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/2019-20_%E0%B0%95%E0%B0%B0%E0%B1%8B%E0%B0%A8%E0%B0%BE_%E0%B0%B5%E0%B1%88%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B1%8D_%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%AE%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%BF


• ఉతికతన ద్ుసుత లు ధరించడం 
• వ ైరస్ స్ట కతన వలరికత ద్్రంగల ఉండటం 

• (వికటప్ీడియా వార ిసౌజనయం తో ) 
 

బాకటటరియా వాయధులు  
వాయధి వాయధి కారక బాకటటరియా   వాయధి పరభావక అవయవం/వయవసా  

1. కలరల విబిీయో కలరల ఆహార నాళం 
2. ట ైఫలయడ్ స్లలమోన లా ట ైఫట ఆహార నాళం 
3. నిమోనియా స ోపె్టో  కోకలస్ నిమోనియా / డిప్టా   

కోకలస్ నిమోనియా / హిమోఫటలస్ 

ఇన్లూ౦యాంజ్ా  

శలవస వ్ావ్సా 

4. డిపటత రియా (కంట సరిు) కోరిని బాకటోరియమ్ డిపటత రిఏ   ఖ్ంఠ్ం/ గొంత్  
5. ప రచో సటస్(కోరింత్ ద్గుగ  ) బో రచ్ ట లా ప రచో సటస్ ఊపటరి తిత్ త లు 
6. ట టాో నాస్/ ధనురలవత్ం కలా సటో డిెయం ట టని నాడీ వ్ావ్సా/ కండరవ్ావ్సా 

7. టయాబేరాలోసటస్ (క్షయ) మ ైకో బాకటోరియమ్ టయాబురాల్జ ఊపటరి తిత్ త లు/ మ ద్డు/ చరోం  
8. కుష ు  వలాధి (హన్న్ 

వలాధి ) 

మ ైకో బాకటోరియమ్ లెపఫీ పరిధీయ నాడి వ్ావ్సా/ చరోం 

9. ఆంథాీ క్స్ బాసటలాస్ ఆంథాీ సటస్ పరిధీయ నాడి వ్ావ్సా/ చరోం  
10 పఫా గు ప్లశుచేరతళళ ప సటోస్ చరోం /జీరణ /పీసరణ వ్ావ్సాలు  
11. మ నింజ్తైటిస్ నిసఫ్రల మ నింజ్తైటిస్ మ ద్డు 
12. గనేరియా నిసఫ్రల గన రిఏ పీత్ త్ుతిత  వ్ావ్సా 

13. సటఫటలిస్ టీీపనోమా పలాిడమ్ పీత్ త్ుతిత  వ్ావ్సా 

 

శీలిందర వాయధులు 
వాయధి వాయధి కారక శీలిందరము    వాయధి పరభావక అవయవం/వయవసా  

1. తామర మ ైకోా స్ట ురచమ్ చరోం 
2.అథాె్ట్ ఫుట్ ట ైరకో ఫ ైటాన్ /ఎపట డెరొోఫ ైటాన్ కలలివేళళ చరోం 
3. మథుర ఫుట్ మధురేళళ మ ైస టోమాటిస్ కలలివేళళ చరోం 
4. కలండిడియాసటస్ కలండిడా చరోం 

 

పమర టరజోవాన్స్ వాయధులు 
 



వాయధి వాయధికారక పమర టరజోవాన్స వాయధి పరభావక అవయవం/వయవసా  

1. ఆఫటీకన్ అతినిదీ్ వలాధి టీీప్లనాస్ట మా గంబియ నీ్ పీసరణ/నాడీ వ్ావ్సాలు 
2. చాగస్ వలాధి టీీప్లనాస్ట మా కయా జి పీసరణ/నాడీ వ్ావ్సాలు 
3.కలలా అజ్ార్ /డం డం 
జ్వరం 
/అంత్రంగల్జష్లోనియాసటస్ 

ల్జష్లోనియా డోనావ్ని పీసరణ వ్ావ్సా 

4. ఓరియంటల్ స్ట ర్్ /ఢిలా్జ 

బొ యల్్ /తాష్ ాంట్ 

అల్ర్్ 

ల్జష్లోనియా టోీ పటకల చరోం 

5. లుకేరాియా టీయకోమోనస్ వలజినాలిన్ సటత ర పీత్ ాత్ుతిత  వ్ావ్సా 

 

హ లిమంతస్ వాయధులు 
 

వాయధి వాయధికారక హ ల్జమన్్స వాయధి పరభావక అవయవం/వయవసా  

1. ఫలసటయాలోసటస్ (లివ్ర్ రలట్ ) ఫలసటయోలా హెప్లటికల (లివ్ర్ 

ఫ్ూా క్స ) 

కలలేయం 

2. ష్టస్టో  స్ట మియాసటస్ ష్టస్టో స్ట మా హిమటోబియం (బాడ్ 

ఫ్ూా క్స ) 

పీసరణ వ్ావ్సా 

3. సటసటో స రికోసటస్ (టీనియాసటస్ ) టీనియా స్ట లియం (ప్ట ర్ా టేప్స 

వ్ర్ో ),టీనియా స్లజిన ట (బ్రఫ్ 

టేప్స వ్ర్ో) 

జీరణ వ్ావ్సా /మ ద్డు 

4. ఎనిాలో స్టో మియాసటస్ ఎనిాలో స్టో మా (కొంకత పురచగు ) జీరణ వ్ావ్సా 

5. ట ైరకతనోసటస్ ట ైరకతన లాా  (ప్ట ర్ా వ్ర్ో ) జీరణ వ్ావ్సా/ కండర వ్ావ్సా 

6.నారికురచపు(డాీ కంకులియాసటస్ ) డాీ కంకులస్ చరోం 
 

బహుళ ఐచిిక పరశ్నలు  

సాా యి – 1 

1. అతిథేయ శరీరం వ లుపలి త్లం ఫ  ైజీవించే పరలనిజీవి ని ఏమంటారచ ?                                (       ) 

 A. బాహా పరలనిజీవి B. అంత్ః పరలనిజీవిC. అధి పరలనిజీవిD. దివ అతిథేయ పరలనిజీవి 



2. ఒక పరలనిజీవి లోపల /ప ైన జీవించే మరొకా పరలనిజీవిని ఏమంటారచ ?       (        ) 

A. బాహా పరలనిజీవి.   B. అంత్ః పరలనిజీవిC. అధి పరలనిజీవిD. దివ అతిథేయ పరలనిజీవి 

3. అతిథేయ ఆహారనాళం లో జీవించే పరలనిజీవిని ఏమంటారచ ?         (       ) 

A. కణఅంత్సా పరలనిజీవి B. కణఅంత్ర పరలనిజీవి C. ఆంతీ్ పరలనిజీవి (ఎంటిరో జ్ోయక్స పరలనిజీవి ) D. ప ైవి 

ఏవి కలవ్ు 

4. ఇది ఒక అధి పరలనిజీవి                      (        ) 

A. ప్లా స్ట ోడియం          B ఉకరేరియా C. ఆస్లారిస్                    D. నోసటమా నోటబిలిస్ 

5. ఏ అతిథేయ లో పరలనిజీవి లెైయంగిక పీత్ ాత్ుతిత  జ్రచపుకుంటోందో ఆ అతిథేయ ని ఏమంటారచ ? (        ) 

Aదివతీయ అతిథేయ B. ప్లీథమిక అతిధేయ C. ఆశయ అతిధేయD. ప ైవి ఏవి కలవ్ు 

 

6. అతిథేయ దొరకనపుుడు పరలనిజీవ్ుల వలాధి సంకామణ ద్శలకు ఆశాయం కలిుంచే అతిథేయ లను ఏమంటారచ ?  
                      (        ) 

Aదివతీయ అతిథేయ B. ప్లీథమిక అతిధేయ C. ఆశయ అతిధేయD. ప ైవి ఏవి కలవ్ు 

7 పరలనిజీవి సంకామిక ద్శలను యాంతీికంగల రవలణాచేయు వలహకలనిి ఏమంటారచ ?.             (         ) 

A. యాంతీిక వలహకం B. జీవ్ వలహకం C. ఆశయ అతిధేయD. ప ైవి ఏవి కలవ్ు 

8. కొనిి పరలనిజీవ్ులు వలటి అతిథేయ బ్రజ్కోశలలును నాశనం చేసట వలటిని వ్ంధా జీవ్ులు గల మారచస్లత య దీనిని 

ఏమంటారచ ?                     (         ) 

A. నియో ప్లా సటయా    B. జ్తైగంటిసమ్    C. పరలనిజీవ్ కలాసఫోషెన్ D. ప ైవి ఏవి కలవ్ు 

9. కొనిి పరలనిజీవ్ులు అతిథేయ కణజ్ాలం లో కణాల సంఖ్ా ను ప ంచి కొత్త  నిరలోణానిి ఏరురచస్లత య దీనిని 

ఏమంటారచ ?                           (        ) 

A. నియో ప్లా సటయా    B. జ్తైగంటిసమ్    C. పరలనిజీవ్ కలాసఫోషెన్ D. ప ైవి ఏవి కలవ్ు 

10.కొనిి పరలనిజీవ్ులు అతిథేయ కణాల పరిమాణానిి విపరీత్ంగల ప ంచుతాయ దీనిని ఏమంటారచ ?               

             (       ) 

A. నియో ప్లా సటయా    B. జ్తైగంటిసమ్    C. పరలనిజీవ్ కలాసఫోషెన్ D. హెైపర్ టోీ ఫట 



11. కొనిి పరలనిజీవ్ులు అతిథేయ శరీరలనిి విపరీత్ంగల ప రిగేటటటా  చేస్లత య దీనిని ఏమంటారచ ?   (        ) 

A. నియో ప్లా సటయా    B. జ్తైగంటిసమ్    C. పరలనిజీవ్ కలాసఫోషెన్ D. ప ైవి ఏవి కలవ్ు 

12 ఆఫటీకన్ అతినిదాీ  వలాధికత కలరణం ?                                      (        )         

A. టీీప్లనాస్ట మా గంబియ నీ్ B. టీీప్లనాస్ట మా కయా జి C. ల్జష్లోనియా డోనావ్ని 

D. ల్జష్లోనియా టోీ పటకల 

13. చాగస్ వలాధికత కలరణం ?                                                                  (        ) 

A. టీీప్లనాస్ట మా గంబియ నీ్ B. టీీప్లనాస్ట మా కయా జి C. ల్జష్లోనియా డోనావ్ని 

D. ల్జష్లోనియా టోీ పటకల 

14. కలలా అజ్ార్ వలాధికత కలరణం ?                                                                  (        ) 

A. టీీప్లనాస్ట మా గంబియ నీ్ B. టీీప్లనాస్ట మా కయా జి C. ల్జష్లోనియా డోనావ్ని 

D. ల్జష్లోనియా టోీ పటకల                    

15. తాష్ ాంట్ అలసర్్ కత కలరణం ?                                                                         (        ) 

A. టీీప్లనాస్ట మా గంబియ నీ్ B. టీీప్లనాస్ట మా కయా జి C. ల్జష్లోనియా డోనావ్ని 

D. ల్జష్లోనియా టోీ పటకల 

16. అమీబిక్స విరేచనాలు కు కలరణం ?                                                                       (        ) 

A. టీీప్లనాస్ట మా గంబియ నీ్ B. టీీప్లనాస్ట మా కయా జి C. ఎంటమీబా  హిస్టో లిటికల D. ల్జష్లోనియా టోీ పటకల 

17. బిన ైన్ ట రిియన్ మలేరియా వలాధికత కలరణం ?                                                         (         )       

A. ప్లా స్ట ోడియం వ ైవలక్స్  B. ప్లా స్ట ోడియం ఫలలి్ఫ రం C. ప్లా స్ట ోడియం ఓవ ల్ D. ప్లా స్ట ోడియం మలేరియ  

18. మాలిగతింట్ ట రిియన్ మలేరియా వలాధికత కలరణం ?                                                  (         )     

A. ప్లా స్ట ోడియం వ ైవలక్స్  B. ప్లా స్ట ోడియం ఫలలి్ఫ రం C. ప్లా స్ట ోడియం ఓవ ల్ D. ప్లా స్ట ోడియం మలేరియ  

19 మ ైల్్ ట రిియన్ మలేరియా వలాధికత కలరణం ?                                                           (         )    



A. ప్లా స్ట ోడియం వ ైవలక్స్  B. ప్లా స్ట ోడియం ఫలలి్ఫ రం C. ప్లా స్ట ోడియం ఓవ ల్ D. ప్లా స్ట ోడియం మలేరియ  

20 కలవరలో న్ మలేరియా వలాధికత కలరణం ?                                                                  (         )    

A. ప్లా స్ట ోడియం వ ైవలక్స్  B. ప్లా స్ట ోడియం ఫలలి్ఫ రం C. ప్లా స్ట ోడియం ఓవ ల్ D. ప్లా స్ట ోడియం మలేరియ  

21 కలలేయ విఖ్ండ జ్ననం ను కనుకుానిది ఎవ్రచ ?               (         ) 

A. చారతాస్ లావ రలన్ B. ష్లరో్ & గలరిహాం C. కలమిలోా  గలలీ్జ D. రోనాల్్ రలస్ 

22. ఆస్లారిస్  లు౦బ్రీకలయీడిస్ ను స్లధారణంగల ఏమని పటలుస్లత రచ ?     (        ) 

A. స్లధారణ గుండీటి పురచగు B. కొంకత పురచగు C. గుండుస్ది పురచగు D. కంటి పురచగు 

23 ఎలేఫంటియాసటస్ కు కలరణం ?        (        ) 

A. ఆస్లారిస్  లు౦బ్రీకలయీడిస్ B. ప్లా స్ట ోడియం ఓవ ల్ C ఉకరేరియా D. లోవల లోవల 

24 మారిేన్ ను దేని ఎండిన  లేట క్స్ నుండి సఫకరిస్లత రచ ?                        (        ) 

A. ప్లపట మొకా అపరిపకవ విత్తన గుళిక B. గంజ్ాయ మొకా ఆకులు C. కోకల మొకా ఆకులు D. ప ైవి ఏవి కలద్ు 

25 కొకతయన్ ను  దేనినుండి సఫకరిస్లత రచ ?                (         ) 

A. ప్లపట మొకా అపరిపకవ విత్తన గుళిక B. గంజ్ాయ మొకా ఆకులు C. కోకల మొకా ఆకులు D. ప ైవి ఏవి కలద్ు 

బహుళ ఐచిిక పరశ్నలు  

సాా యి – 2 

  1 ఈ కతాంది పరలనిజీవి లలో ఒకటి వలటి అతిథేయ సీవించే జీరణ కతాయ ఎంజ్తైములు పీభావ్ం నుండి రక్ించుకొనుటటకు 
అవ్వ్భాసటని ని కలిగి ఉంటటంది ?        (        ) 

A. ప్లా స్ట ోడియం        B.జియార్ియా     C.ఆస్లారిస్      D.ఎంటమీబా. 

2.  ఈ కతాంది పరలనిజీవి లలో ఒకటి వలటి అతిథేయ సీవించే జీరణ కతాయ ఎంజ్తైములు ను త్టసటాకరణం చేయడానికత పీతి 

ఎంజ్తైమ్్ ను ఉత్ుతిత  చేస్లత య ? ?        (        ) 

A. ప్లా స్ట ోడియం        B.జియార్ియా     C.ఆస్లారిస్      D.ఎంటమీబా. 

3. ఈ కతాంది పరలనిజీవి వ ైకలిుక  అవలయు జీవి ?       (        ) 



A. ప్లా స్ట ోడియం        B.జియార్ియా     C.ఆస్లారిస్      D. టీీప్లనాస్ట మా 

4. పరలనిజీవ్ కలసఫోషెన్ (పరలనిజీవ్ వ్ంధాత్వం ) ఈ జీవిలో కనిపటసుత ంది ?             (        ) 

A.కలరి్నస్ మీనన్    B.థీనస్  C.పటనియస్    D.బ లానస్  

5. ఈ కతాంది వలటిలో అసంకామణ వలాధి ఏది ?                (        ) 

A.నికోో లోపటయా     B. ఆసటోయోమలేసటయా     C.అమీబిక్స డిస ంటీీ       D. A&B 

6 ఎంటమీబా  హిస్టో లిటికల పరలనిజీవి ఏ  ద్శలో లోబో ప్ట డియం  కనిపటసుత ంది ?   (        ) 

A. కోశసా ద్శ       B పూరవ కోశసా ద్శ   C. ప్ట షక ద్శ   D.  ఏవి కలద్ు 

7. ఎంటమీబా  హిస్టో లిటికల సీవించే హిస్టో లెైసటన్ ఎంజ్తైమ్ ఒక ?      (        ) 

A. ప్ట ీ టీయో లెైటిక్స ఎంజ్తైమ్  B. లిప్ట  లెైటిక్స ఎంజ్తైమ్  C. ఏమ ైలేస్ D. ఏవి కలద్ు 

8. ఎంటమీబా  హిస్టో లిటికల జీవిత్ చకాం లో ప్ట షణ లేని వలాధి కలిగించని ద్శ ఏది ?   ( ) 

A. ప్ట షక ద్శ   B పూరవ కోశసా ద్శ     C. A&B  D. ఏవి కలద్ు 

9. కోామాటాయడ్ దేహాలు దేనితో నిరిోంచబడతాయ ?      (        ) 

A.పటండి పదారలా లు       B. కొవ్ువలు     C. రతైబో న్ాకతాయో ప్ట ీ టీనుా    D.స లుాలోస్  

10. ఎంటమీబా  హిస్టో లిటికల జీవిత్ చకాం లో కొత్త  మానవ్ునికత సంకామించే  ద్శ ఏది ?  (         ) 

A. ప్ట షక ద్శ   B పూరవ కోశసా ద్శ     C. చత్ ష్ఫాందీ్క కోశం   D. ఏవి కలద్ు 

11. ప్లా స్ట ోడియం స్ట ురోజ్ాయట్ ఎంత్ ప్ొ డవ్ు ఉంటటంది ?                                   (        ) 

A. 20 మ ైకలా న్్   B. 25 మ ైకలా న్్   C.10 మ ైకలా న్్    D.15 మ ైకలా న్్ 

12 ప్లా స్ట ోడియం యొకా రకతకణ పూరవ రకతకణ బాహా జీవిత్ చకలా లు మానవ్ుడిలో ఎకాడ జ్రచగుతాయ ? (         ) 

A. ఎరా రకతకణాలు B. తెలా రకత కణాలు C. కలలేయ కణాలు  D. శుకా కణాలు 

13. ష్ ైజ్ోగని ఒక                                (         ) 

A. లెైoగిక పీత్ ాత్ుతిత   B. అలెైoగిక పీత్ ాత్ుతిత  C. కోశ్చకరణం D. ఏవి కలద్ు 



14 ప్లా స్ట ోడియం పీపీథంగల స్ట ురోజ్ాయట్ రూపంలో మానవ్ుడి రకతం లోకత పీవేశ్చంచి నపుటి నుండి, రతండో స్లరి కతాప్టో     
జ్ాయట్ రూపంలో రకతం లో చేరే వ్రకు పటోే కలలానిి ఏమంటారచ ?.                           (        ) 

A. ప్ొ దిగే కలలం B. స్లద న బద్ద కలలం C. పట ీపఫట ంట్ కలలం D. లేట ంట్ కలలం 

 

 

15 ప్లా స్ట ోడియం పీపీథంగల స్ట ురోజ్ాయట్ రూపంలో మానవ్ుడి రకతం లోకత పీవేశ్చంచి నపుటి నుండి,  

మొటోమొద్టిగల మలేరియా లక్షణాలు వ్చేి వ్రకు పటోే కలలానిి ఏమంటారచ ?                           (        ) 

A. ప్ొ దిగే కలలం B. స్లద న బద్ద కలలం C. పట ీపఫట ంట్ కలలం D. లేట ంట్ కలలం. 

16. పటనియల్ కంటకలలు దీనిలో కనిపటస్లత య ?                                      (         ) 

A. మగ ఆస్లారిస్  B. మగ ఉకరేరియా  C. ఆడ ఆస్లారిస్  D.A&B 

17. మానవ్ుడికత సంకామించే ఆస్లారిస్ లు౦బ్రీకలయీడిస్ యొకా స్లంకలా మిక ద్శ ?                (         ) 

A. మొద్టి ద్శ రలబిద టిఫలర్ో డింభ్కం B. రతండవ్ ద్శ రలబిద టిఫలర్ో డింభ్కం C. స్లసఫజ్ డింభ్కం  D. ఏవి కలద్ు 

18. ఉకరేరియా యొకా స్లంకలా మిక ద్శ ?                               (        ) 

A. . స్లసఫజ్ డింభ్కం       B. రతండవ్ ద్శ మ ైకోా ఫ ైలేరియా C. మూడవ్ ద్శ మ ైకోా ఫ ైలేరియా  D. ఏవి కలద్ు 

19. ట ైఫలయడ్ జ్వరలనిి ఈ పరీక్ష దావరల నిరలద రిస్లత రచ ?          (        ) 

A. లిపటడ్ ప్ొ ీ ఫ ైల్ పరీక్ష  B. వ ైడాల్ పరీక్ష C. బ ైల్ పటగతోంట్ పరీక్ష D. ప్లపఫ్ేయర్ పరీక్ష 

20 న్ామోనియా దీని ఫ  ైపీభావ్ం చ్పటసుత ంది ?            (        ) 

A. మ ద్డు  B. మూతీ్పటండాలు        C. కలలేయం     D. ఊపటరి తిత్ త లు 

21. నికోటిన్ అడీినల్ గాంధిని పఫీరేపటంచి అడీినాలిన్ నార్ -అడీినాలిన్ ను రకతం లోనికత విడుద్ల చేసుత ంది దీని పీభావ్ం 
వ్లన ఇది కలుగుత్ ంది                        (        ) 

A. అధిక రకత పటడనం & టాకట కలర్ియా   B. హెైప్ట  గాిస మియా C. హెైపర్ గాిస మియా D. రకత హీనత్ 

22. హెరలయన్ ను రస్లయనికంగల ఏమని పటలుస్లత రచ ?                   (         ) 



A. డైె అస ట ైల్ మారిేన్ B. డైె ఇథైెల్ మారిేన్ C. డైె అస ట ైల్ కొకతైన్ D. ఏవి కలద్ు 

23. బారిాటటరేట్్ దీనికత ఉపయోగిస్లత రచ ?            (        ) 

A. నిదీ్ మాతీ్లు  B. నిదీ్ హారిణి మాతీ్లు  C. హెైప్ట  గాిస మియా  D. . హెైపర్ గాిస మియా 

24. ఆంఫటటమిన్్ దీనికత ఉపయోగిస్లత రచ ?       (        ) 

A. నిదీ్ మాతీ్లు  B. నిదీ్ హారిణి మాతీ్లు  C. హెైప్ట  గాిస మియా  D. . హెైపర్ గాిస మియా 

25. కలా క్స లేదా కోక్స ను ఏ మొకా నుండి సఫకరిస్లత రచ ?                (        ) 

A. కనబిస్ సట ైవల   B. పప్లవ్ర్  స్ట మిిఫ రం  C. ఎరితోీ జ్తైలం కోకల  D. ద్త్ రల 

 

బహుళ ఐచిిక పరశ్నలు  

సాా యి – 3  

 

1. ఈ కతాంది వలటిలో దివ అతిథేయ పరలనిజీవ్ులు ?      (        ) 

A. ఎంటమీబా & ఆస్లారిస్  B. ప్లా స్ట ోడియం & ఉకరేరియా C . ఎంటమీబా &జియార్ియా D. ఏవి కలద్ు 

2. ప్లా స్ట ోడియం యొకా ప్లీథమిక లేదా నిరిదషో అతిథేయ?               (        ) 

A. ఆడ అనాఫటలిన్ దోమ B. మగ అనాఫటలిన్ దోమ C. ఆడ కయాలెక్స్ దోమ D. మానవ్ుడు 

3 ఉకరేరియా యొకా మాధామిక అతిథేయ లేదా దివతీయ అతిథేయ ఏది            (         ) 

A. ఆడ అనాఫటలిన్ దోమ B. మగ అనాఫటలిన్ దోమ C. ఆడ కయాలెక్స్ దోమ D. మానవ్ుడు 

4. ఆఫటీకన్ అతినిదాీ  వలాధి కత కలరణం ఐన ప్ట ీ టోజ్ోవలన్ కత ఆశయ అతిథేయ ఏది ?            (        ) 

A. రీసస్ కోతి      B. గుి                   C. ఆసటోచె్        D. చింప్లంజీ 

5. కతాంది వలటిలో అవికలుక అవలయు జీవ్ులు      (        ) 

A. . ఎంటమీబా & టీనియా B. ఆస్లారిస్ & ఎంట రోబిస్ C. ఎంటమీబా & ఎంట రోబిస్ D. ఏవి కలద్ు 

6. కతాంది వలటిలో వ ైకలిుక అవలయు జీవ్ులు                  (        ) 



A. . ఎంటమీబా & టీనియా B. ఆస్లారిస్ & ఎంట రోబిస్ C. ఎంటమీబా & ఎంట రోబిస్ D. ఏవి కలద్ు 

 

7. పీపంచ ఆరోగా సంసా(W.H.O) వలరి పీకలరం ఆరోగాం యొకా నిరవచనం ?                       (        ) 

A. పరిపూరణమ ైన భౌతిక,మానసటక,స్లమజిక సటాతిని కలిగి ఉండడ,అంతే గలని వలాధులు లేక ప్ట వ్డం,శలరీరక ధారచడాం 
కలిగి ఉండడం కలద్ు. 

B. సంపూరణ మానసటక సటాతిని కలిగి ఉండడ,అంతే గలని వలాధులు లేక ప్ట వ్డం,శలరీరక ధారచడాం కలిగి ఉండడం కలద్ు. 

C. శలరీరికంగల ద్ృఢంగల వ్ుండడం 

D. ఒతిత డిని ఎద్ురొానే స్లమరాయం 

8. ఎంటమీబా యొకా ప్ట షక ద్శ మానవ్ుడి ఈ కతాంది భాగం లో నివ్సటస్లత య ?                       (        ) 

A. ఆంతీ్మూలం యొకా శలాషో సత రం &అధః శలాషో సతరం 

B. శలష్లంతీికం యొకా శలాషో సతరం &అధః శలాషో సతరం 

C. ప ద్ద పఫీగు యొకా శలాషో సతరం &అధః శలాషో సతరం  

D. జీరలణ శయం యొకా శలాషో సతరం &అధః శలాషో సత రం 

9. ఎంటమీబా యొకా స్లంకలా మిక చత్ శశకేందీ్క ద్శలు యొకా కోశం మానవ్ుని చినిపఫీగు లో ఈ కతాంది ఎంజ్తైమ్ 

చరా వ్లన జీరణం అవ్ుత్ ంది ?                                      (        ) 

A. అమ ైలేజ్  B. రతనిిన్   C. టీిపట్న్ D. లెైపఫజ్ 

10 విఖ్ండం లో జ్రిగే విఖ్ండజ్ననం ఒక                                     (         )     

A. దివధా విచితిత  B. ప్లా స్ట ోటోమి  C. బహుధా విచితిత  D. కోశ్చకరణం 

11 ప్లా స్ట ోడియం యొకా రకత కణ పూరవ జీవిత్ చకాం లో కామముగ వ్చేి ద్శలు ?  (         )  

A. స్ట ురోజ్ాయట్ -- ప్ట షక ద్శ — విఖ్ండం — కతాప్టో     జ్ాయట్ 

B. . స్ట ురోజ్ాయట్ -- ప్ట షక ద్శ —. కతాప్టో  జ్ాయట్-- విఖ్ండం 

C. . స్ట ురోజ్ాయట్ — విఖ్ండం — ప్ట షక ద్శ -- కతాప్టో     జ్ాయట్ 



D.  కతాప్టో  జ్ాయట్-- ప్ట షక ద్శ — విఖ్ండం —. స్ట ురోజ్ాయట్ 

12. ప్లా స్ట ోడియం యొకా సటగతిట్ రింగ్ ద్శ త్రచవలత్ వ్చేి ద్శ ?                        (        ) 

A. ప్ట షక ద్శ  B. అమీబయీడ్ ద్శ C. విఖ్ండం D. కతాప్టో  జ్ాయట్ 

13. హీమో జ్ాయన్ (మలేరియా వ్రణకం )దేని నుండి ఏరుడుత్ ంది ?     (        ) 

A. కరిగే హీమ్ నుండి కరగని హీమో జ్ాయన్ కణికలు 

B. కరగని హీమ్ నుండి కరగని హీమో జ్ాయన్ కణికలు 

C. కరిగే హీమ్ నుండి కరిగే హీమో జ్ాయన్ కణికలు 

D . కరగని హీమ్ నుండి కరిగే హీమో జ్ాయన్ కణికలు 

 

14. కశలభా నిరోోచనం అనేది దీనికత సంబంధించినది ?                          (        ) 

A. స్క్షో సంయోగ బ్రజ్ాలు ఏరుడడం  B. స్ా ల సంయోగ బ్రజ్ాలు ఏరుడడం 

C. గమన సంయుకత బ్రజ్ం ఏరుడడం            D. స్ట ురో జ్ాయట్్ ఏరుడడం 

15. మలేరియా తిరగ బ టోడానికత కలరణం ?                 (         ) 

A. ప్ట షక ద్శ B విఖ్ండం  C. కతాప్టో   జ్ాయట్ D. హిప్ట ిజ్ాయట్్ 

16.ఆస్లారిస్ లయమిరికలయ్స్ యొకా బాహా ఆంతీ్ వ్లస మారగం . ఆహార నాళం నుండి కలలేయం నకు --------------
దావరల, కలలేయం నుండి హృద్యం నకు--------------దావరల,హృద్యం నుండి ఊపటరి తిత్ త లకు-------------------------
దావరలపీయాణించును                                         (         ) 

A. పరమహాసటర, కలలేయ నిరలవహక సటర ,పుపుస సటర 

B. కలలేయ నిరలవహక సటర, పుపుస సటర, పరమహాసటర 

C. కలలేయ నిరలవహక సటర, పరమహాసటర, పుపుస ధమనులు 

D. పరమహాసటర, కలలేయ నిరలవహక సటర, పుపుస ధమనులు 

 

17. ఉకరేరియా వ్లన కలిగే లింఫలన జీ టిస్ అనేది                         (        ) 



A. శోష రస గాంధులలో కలిగత వలపు 

B. శోష రస నాళ్ీలు లో కలిగే వలపు 

C. పూరలవంగలలు లో గల రకత నాళ్ీలు లో కలిగే వలపు 

D. చరలోంగలలు లో గల రకత నాళ్ీలు లో కలిగే వలపు 

18. ఎంటమీబా యొకా స్లంకలా మిక ద్శలు వీటిని కలిగి ఉంటాయ ?    (         ) 

A. ఒక కేందీ్కం నాలుగు కోామాటాయడ్ దేహాలు 

B. ఒక కేందీ్కం రతండు కోామాటాయడ్ దేహాలు  

C. నాలుగు కేందీ్కలలు 

D. రతండు కేందీ్కలలు 

19 ప్లా స్ట ోడియం యొకా లెైయంగిక పీత్ ాత్ుతిత  ఎకాడ పూరిత అవ్ుత్ ంది ?                      (        ) 

A. మానవ్ుడి కలలేయం 

B. మానవ్ుడి రకతం 

C. ఆడ అనాఫటలిస్ దోమ లాలాజ్ల గాంధులు 

D. ఆడ అనాఫటలిస్ దోమ అనాిశయకుహరం 

20. ఈ కతాంది వలటిలో సరిగలగ  జ్త్ పరచబడినవి ఏది?                           (        ) 

A. ప్లా స్ట ోడియం -అనాఫటలిస్ ,ఎంటమీబా-కయాలెక్స్ ,ఉకరేరియా - సట సట ఈగ 

B. ఎంటమీబా-కలుష్టత్ నీరచ ఆహారం ,. ప్లా స్ట ోడియం -అనాఫటలిస్ ,ఉకరేరియా-ఈగ 

C. ఉకరేరియా- కయాలెక్స్ ప్లా స్ట ోడియం –అనాఫటలిస్, ఎంటమీబా-కలుష్టత్ నీరచ ఆహారం  

D. ప్లా స్ట ోడియం – కలుష్టత్ నీరచ ఆహారం, ఉకరేరియా - అనాఫటలిస్ , . ఎంటమీబా- కయాలెక్స్  

21. కతాందివలటిలో వ ైరస్ లు వ్లన కలిగే వలాధులు ఏవి ?                                 (        ) 

1. కోవిడ్ -19 ,ఎయడ్్ ,చికతన్ ప్లక్స్,ప్ట లియో ,స్లర్్ 



2. జ్లుబు ,కలన్ర్ ,మీజిల్్ ,చికతన్ గునాా ,క్షయ 

3. గవ్ద్బిళళలు,డెంగీ ,రేబిస్ ,హెపట ైటిస్ ,మ ద్డువలపు వలాధి 

4. ఫ్ూా  ,కంఠ్ సరిు ,ధనురలవత్ం ,కుష ో  ,ఆంతాీ క్స్ 

A.1&2  B.1&3  C.1&4  D3&4 

22. ఈ కతాంది జ్త్ పరచబడిన వలటిలో ఏది సరిఐనది కలద్ు ?               (         ) 

1. ఓపటయోడ్్-మారిేన్,హెరలయీన్     2. కనాబినాయీడ్్ - గంజ్ాయ 

3. కోకల ఆలాలాయీడ్ - స్లోక్స            4. అంఫటటమ ైన్్ - నిదీ్ మాతీ్లు 

A.1&2    B. 3&4    C.1&4  D.3 మాతీ్మే 

23. సరి ఐన దానిని గురితంపుము ?                 (         ) 

వాయధి                వాయధి కారక జీవి 

1 కంట సరిు      a. కలా సటో డిెయం 

2. ట ైఫలయడ్      b. వలరియోలా 

3. స్లధారణ జ్లుబు     c. స్లలోోన లాా  

4. మశూచి               d. కొరిని బాకటోరియమ్ 

5. ధనురలవత్ం      e. వలరిస లాా  

       f. రతైనో వ ైరస్ 

A.1d,2c,3f,4e,5a. B. 1d,2c,3f,4b,5a C.1e,2c,3f,4d,5a D. 1e,2c,3f,4b,5a 

 

 

24. సరి ఐన దానిని గురితంపుము ?        (         ) 

వాయధి       సంకరమంచే విధానం 

1. చికతన్ గునియా     a. అనాఫ లిస్ దోమ కుటోడం వ్లన 



2. డిస ంటీీ(విరేచనాలు)     b. కయాలెక్స్ దోమ కుటోడం వ్లన 

3. పఫా గు                c. ఏడిస్ దోమ కుటోడం వ్లన  

4. మలేరియా               d. జీనోపట్లా ఫ్టా  కుటోడం వ్లన 

5. ఎల్జఫనిట యాసటస్(బో దకాలు )             e. సట సట ఈగ కుటోడం వ్లన 

                 f. కలుష్టత్ నీరచ ఆహారం 

A.1d,2c,3f,4a,5e. B. 1d,2c,3f,4b,5a C.1c,2f,3d,4a,5b D. 1e,2f,3d,4b,5a 

25. మానసటక వలాధి గాసుత లకు చికతత్్ కు ఉపయోగించే మంద్ు LSD ని విపుల్జకరించండి ? (        ) 

A. లెత్రీిక్స ఆసటడ్ డైె ఇథైెల్ అమ ైడ్్ 

B. లిప్ట లిక్స ఆసటడ్ డైె ఇథైెల్ అడినోసటన్ 

C. లెైస రీిక్స  ఆసటడ్ డైె ఇథైెల్ అమ ైడ్్ 

D. లివోసటన్ స రోటోనిన్ డైె ఈతేన్ 

 

ఖాళీలు ను పూరించుము  

1. అతిథేయ శరీరం వ లుపలి త్లం మీద్ జీవించే పరలనిజీవిని ----------------అంటారచ 

2. అతిథేయ శరీరకుహరం లో ముఖ్ాంగల ఆహారనాళం లో జీవించే పరలనిజీవిని ----------------అంటారచ 

3. ఎంటమీబా యొకా ప్ట షక ద్శలో ఉండే మిద్ాప్లద్ం యొకా రకం ---------------- 

4. ఎంటమీబా యొకాపూరవ కోశసా ద్శలో జీవ్పదారాం లో ---------------మరియు ------------ను నిలవ ఆహార పదారాం 
గల నిలవచేసుకుంటటంది 

5. ఎంటమీబా లో కోశకుడాం ఏరుడే విధానానిి --------------అంటారచ 

6. బిన ైన్ ట రిియన్ మలేరియా కు కలరణం ఐన పరలనిజీవి -------------------- 

7. మాలిగతింట్ ట రిియన్ మలేరియా కు కలరణం ఐన పరలనిజీవి -------------------- 

8. మ ైల్్ ట రిియన్ మలేరియా కు కలరణం ఐన పరలనిజీవి -------------------- 
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9. కలవరో్ న్ మలేరియా కు కలరణం ఐన పరలనిజీవి -------------------- 

10. పీపంచ మలేరియా /దోమల దినోత్్వ్ం జ్రచపుకొనే రోజు ------------- 

11. ప్లా స్ట ోడియం యొకా బ్రజ్కణోత్ుతిత  (గలమిటోగలని) --------------------------లో జ్రచగుత్ ంది 

12.ప్లా స్ట ోడియం యొకాబ్రజ్ కణాలు అసమానంగల ఉంటాయ అంద్ువ్లన వీటి ఫలదీకరణం ను -------------అంటారచ  

13. ఉకతన ట్ (గమన సంయుకత బ్రజ్ం) ---------గ మారి -----------దావరల స్ట ురోజ్ాయట్్ ను ఏరురచసుత ంది 

14. ప్లా స్ట ోడియం యొకా కొనిి ద్శలు అణిగి వ్ుని ద్శలోా  కలలేయం లో జీవించి ఉంటాయ వీటిని ---------అని 

అంటారచ. 

15. మలేరియా చికతత్్లో వినియోగించే కతవన ైన్ ఒక -------------దీనిని ----------------చెటటో  బ రడు నుండి 

సంగాహిస్లత రచ 

16. ఆస్లారిస్ యొకా గుడుా  బుడిప లు గ ఏరుడిన ప్ట ీ టీన్ ప్ొ రను కలిగి ఉంటాయ అంద్ువ్లన వీటిని ----------------

గుడుా  అంద్ురచ 

17. హిప్ట ి జ్ాయట్్  వ్లన మలేరియా తిరగబ డుత్ ంది మ ైకోా ఫ ైలేరియా డింభ్కలలు మానవ్ుడి పరిధీయ రకత 
నాళ్ీలోా  రలతీి -----------గం,,నుండి ------తెలావలరచ ఝాము --------గం వ్రకు రకత పీసరణ లో ఉంటాయ దీనిి --------

అంటారచ 

18. ఉకరేరియా యొకా మ ైకోా ఫ ైలేరియా డింభ్కలలు తొడుగు కరిగిప్ట యఆహార నాళకుడాానిి తొలుచుకొని ---------
-చేరచత్ ంది ఇకాడి నుండి -------------ను చేరి రతండు రోజులోా  -----------------డింభ్కంగల మారచత్ ంది 

19. ట ైఫలయడ్ జ్వరలనిి -----------------పరీక్ష దావరల నిరలద రిస్లత రచ 

20. టీకలలు /అసంకలా మాత్ ను గూరిి అధాయనం చేయు శలసత రం ----------------- 

21. హెరలయన్ ను రస్లయనికంగల -------------------అని పటలుస్లత రచ 

22. హెరలయన్ ను స్లధారణంగల -------------------అని పటలుస్లత రచ 

23. మారిజువలన, హష్టష్, చరస్ వ్ంటి మాద్కదీ్వలాలు ను ------------------మొకా నుండి సంగాహిస్లత రచ 

24. కలా క్స ను ----------------మొకా యొకా ఆకులు నుండి సంగాహిస్లత రచ 

25. 12నుండి 18 సంవ్త్్ర వ్యసు్ మధా కలలానిి --------------అంటారచ 

 



తపుు/ఒపుు పరశ్నలు 

వ్రచస 

సంఖ్ా 
పీకటన తపుు/ఒపుు 

1 టోడ్ చేప మూతాీ శయం లో సటురోస్ట ురల ప్ట ల్జమారలే అనే నిడోస్ట ురల జీవి ఒక పరలనిజీవిగల 
జీవిసుత ంది 

 

2 సటురోస్ట ురల ప్ట ల్జమారలే అనే నిడోస్ట ురల జీవి దేహం లో నోసటమా నోటబిలిస్ ఒక అధి 

పరలనిజీవిగల జీవిసుత ంది 

 

3 సటురోస్ట ురల ప్ట ల్జమారలే అనేది ఒక అధి పరలనిజీవి  

4 ఎంటమీబా,ఆస్లారిస్ ఏక అతిథేయ పరలనిజీవ్ులుకు ఉదాహరణలు   

5 ప్లా స్ట ోడియం మరియు ఉకరేరియా వ్రీగకరణ రీతాా ఒకే వ్రలగ నికత చెంద్ుతాయ  

6 ప్లా స్ట ోడియం కు మానవ్ుడు ప్లీథమిక లేదా నిరిదషో అతిథేయ  

7 ఉకరేరియా కు ఆడ కయాలెక్స్ దోమ మాధామిక అతిథేయ లేదా దివతీయ అతిథేయ  

8 ఎంటమీబా ఒక వ ైకలిుక అవలయు జీవి   

9 ఫలసటయోలా హెప్లటిక ను లివ్ర్ ఫ్ూా క్స అని స్లధారణంగల పటలుస్లత రచ  

10 ఫలసటయోలా హెప్లటిక గొరతాల ప ైత్ా రస నాళ్ీలోా  హెైపర్ ప్లా సటయా ను కలుగచేసుత ంది  

11 ల్జష్లోనియా డోనావ్ని ఓరియంటల్ స్ట ర్్ అనే చరో సంబంధ వలాధి ని కలుగచేసుత ంది.  

12 ఎంటమీబా యొకా ఆహార రికతతక లో  RBC ఉండడం, బండి చకాం లాంటి కేందీ్కం ఉండడం 
ప్ట షక ద్శ యొకా లక్షణం  

 

13 ఎంటమీబా యొకా కోామాటాయడ్ దేహాలు రతైబో  న్ాకతాయో ప్ట ీ టీన్ లతో త్యారచ అవ్ుతాయ   

14 ప్లా స్ట ోడియం యొకా లెైయంగిక పీత్ ాత్ుతిత  మానవ్ుడిలో జ్రచగుత్ ంది  

15 మానవ్ుడిలో ప్లా స్ట ోడియం యొకా పట ీపఫట ంట్ కలలం 10  నుండి  14  రోజులు ఉంటటంది  

16 ప్లా స్ట ోడియం యొకా రకత కణ బాహా జీవిత్ చరితీ్లో షఫిర్ చుకాలు కనిపటస్లత య   

17 ప్లా స్ట ోడియం యొకా ఉకతన ట్ (గమన సంయుకత బ్రజ్ం) ఏక సటాతికం గల  ఉంటటంది   

18 గంబూష్టయా అఫటనిస్ అనే దోమ లారలవ లును తినే చేపలును జీవ్ నియంతీ్ణలో భాగంగల 
దోమల నియంతీ్ణకు వలడుతారచ 

 

19 హిప్ట ి జ్ాయట్్  వ్లన మలేరియా తిరగబ డుత్ ంది  

20 ఉకరేరియా యొకా మూడో  ద్శ మ ైకోా ఫ ైలేరియా డింభ్కం మానవ్ునికత స్లంకలా మిక ద్శ   

21 ఎంఫటస మా అనే వలాధి ఆహారనాళం కు సంబంధించింది  

22 కోక్స /కలా క్స తీసుకోవ్డం డోపమ ైన్ అనే నాడీ అభివలహకం రవలణాలో జ్ోకాం చేసుకుంటటంది  

23 మాద్క దీ్వలాలను నేరచగల సటరలలోనికత తీసుకొనే వలరికత  HIV/HBV సంకామణకు 
అవ్కలశలలు ఎకుావ్గల ఉంటాయ 

 

24  TDA   ద్ురివనియోగం వ్ాసనం మరియు ఆధారపడటం కు దారి తీసుత ంది  



25 హెపట ైటిస్ వలాధి ఎకుావ్గల కలలేయానిి పీభావిత్ం చేసుత ంది  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

సమాధానాలు  

బహుళ ఐచిిక పరశ్నలు  

సాా యి – 1 

1. A 2.C 3.C 4.D 5.B 

6.C 7.A 8.C 9.A 10.D 

11.B 12.A 13.B 14.C 15.D 

16.C 17.A 18.B 19.C 20.D 

21.B 22.A 23.C 24.A 25.C 

 

బహుళ ఐచిిక పరశ్నలు 



 సాా యి – 2 

1.C 2.D 3.C 4.A 5.D 

6.C 7.A 8.B 9.C 10.C 

11.D 12.C 13.B 14.C 15.A 

16.A 17.B 18.C 19.B 20.D 

21.A 22.A 23.A 24.B 25.C 

 

బహుళ ఐచిిక పరశ్నలు  

సాా యి – 3 

 

1.B 2.A 3.C 4.B 5.A 

6.B 7.A 8.C 9.C 10.C 

11.A 12.B 13.A 14.A 15.D 

16.C 17.B 18.C 19.D 20.C 

21.B 22.B 23.B 24.C 25.C 

 

 

 

ఖాళీలు ను పూరించుము 

 

1. బాహా పరలనిజీవి 

2. ఎంట రో జ్ోయక్స  పరలని జీవి 

3. లోబో ప్ట డియం 

4. గతలాకోజ్తన్ రేణువ్ులు మరియు కోామాటిడ్ దేహాలు 

5. కోశ్చకరణం 

6. ప్లా స్ట ోడియం వ ైవలక్స్ 

7. ప్లా స్ట ోడియం ఫలలి్ఫ రం 



8. ప్లా స్ట ోడియం ఒవ ల్ 

9. ప్లా స్ట ోడియం మలేరియే 

10. ఆగష ో  20 తారీఖ్ు 

11. దోమ అనాిశయ కుహరం 

12. అసమ సంయోగం 

13. ఊసటసో్ , సటద్ద బ్రజ్ోత్ుతిత  

14. హిప్ట ి జ్ాయట్్ 

15. ఆలాలాయడ్ , సటంకోనా అఫటసటనాలిస్ 

16. మమిోలాటేడ్ గుడుా  

17.10, 4 , నిష్ల కలల ఆవ్రతనం 

18. రకత కుహరం , ఉరః కండరలలు , స్లసఫజ్  ఆకలర డింభ్కం 

19. వ ైడాళ్ పరీక్ష 

20. ఇమూోయనోలోజి 

21. డైె ఎసటట ైల్ మారిేన్ 

22. స్లోక్స 

23. కనాిబిస్ స ట ైవల 

24. ఎరితోీ జ్తైలం కోకల 

25. కౌమార ద్శ 

తపుు/ఒపుు పరశ్నలు సమాధానాలు 

1 ఒపుు 

2 ఒపుు 

3 తపుు 



4 ఒపుు 

5 తపుు 

6 తపుు 

7 ఒపుు 

8 తపుు 

9 ఒపుు 

10 ఒపుు 

11 తపుు 

12 ఒపుు 

13 ఒపుు 

14 తపుు 

15 తపుు 

16 తపుు 

17 తపుు 

18 ఒపుు 

19 ఒపుు 

20 ఒపుు 

21 తపుు 

22 ఒపుు 

23 ఒపుు 

24 ఒపుు 

25 ఒపుు 



 

యూనిట్ -VII 

పెరిపా్లనేటా – అమెరికానా 

 

 విదా్య ర్థులు నేర్థు కొను విషయములు :  

| . విదా్య ర్థులు బొద్ ధింక యొకక  శరీర నిర్మా ణము మరియు అవయవ వా వస్ులు పనిచేయు 

విధానమును  

తెలుసుకొిందుర్థ . 

 2. విదా్య ర్థుల బొ ద్ింకలు వా్య ప్త ిచేయు వా్య ధులు గూరిు  తెలుసుకొని అవి సోకకిండా నివ్యరిించు 

చరా లు గూరిు  తెలుసు కొిందుర్థ. 

  విదా్య ర్థులు తెలుసుకొనిన విషయములు : 

 1. బొద్ద ింక యొకక  వివిధ అవయవములు పనితీర్థను తెలుసు కొిందుర్థ . 

 2. బొ ద్ింకల దా్య ర్మ వ్యా ప్త ిచిందు వా్య ధులు మరియు బొద్ద ింకలను నివ్యరిించుట గూరిు  తెలుసు 

కొిందుర్థ . 

 బొ ద్ింక శరీరము మూడు ఖిండితము విభజించ బడిన్ , తల , వక్షిం మరియు 

ఉదరము. బొద్ద ింక క గల పొడవైన స్ప రశ  శ ింగములు వ్యస్న తెలుసుకొనుటక , ధా ని తరింగాలు 

గ్రహించుటక దోహద పడును . స్ప రశ  శ ింగాలు తలక కలుపబడి యుిండును .మెదడు మరియు 

స్ింయుక ి నేత్రాలను కలిగి ఉిండును . శక్త ివింతమైన నోటి భాగాలు ఆహార సేకరణక 

నములుటక ఉపయోగపడును . మూడు జతల అతుకడు కాళ్ళు, రిండు జతల రకక లు కలిగి 

ఉిండును .బొ ద్ింకలు భూగోళము అింా వా్య ప్తించి ఉిండును . 

 విటిక్త పరా్మ వరణ హతముగా మార్థప  చిందు అను కూలతలు కలిగి ఉిండుట వలన వేల 

స్ింవతస ర్మల క్రర తము , జరిగే  ర్మకాసి బదలుులు సామూహక విలుపతి నుిండి బయట పడి  జీవిించి 

ఉనన వి . ఇపప టిక్త మానవుల నివ్యరణా చరా ల నుిండి నిరోధము పిందుచునన వి . 



I. ఈ త్రక్తిం్ పదాలను వివరిించిండి.  

1. స్ప రశ  శ ింగము 

 2. ఆరోలియిం  

3. కరోస రియల్ 

 4. పార్మ మెటాబోలస్              

 5. పాడోమియర్  

 6. టాగాా  

7.టెరగమ్ 

 8. డయాపి్టక్ త్రపాింతము 

 9. జర్మా రియిం  

10. ఎకలిింగజీవులు  

II.ఈ త్రక్తిం్ వ్యటిలో తప్పప  / ఒప్పు లను గురిిించిండి . 

S.N0. సి్టట్ మెింట్ తప్పు ఒప్పు 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
 

7. 
8. 
9. 

10. 

బొద్ద ింక స్రా  బక్షకాహారి .  

బొ ద్ింకతల హైపోగాన థస్ రకిం . 

బొ ద్ింక నోటి భాగాలు కొరిక్త నమిలే రకిం . 

బొ ద్ింక శరీర  కుహార్మనిన  రదకకిహరిం అింటార్థ . 

బొద్దింక యూరికో టెలికీ రకిం  

ప్ జతల శా్వ స్ రింత్రధాలు త్రక్తయాతా కమైతే హాలో నా్య  దసికక్ 

అింటార్థ . 

బొ ద్ింక లో నాడీ స్ింధులతో కూడిన ద్ిఉదర నాడీ దిండిం 

ఉింటిం్ . 

ఉదరనాడీ స్ిందు లనిన ింటిలో 6 వ ఉదరనాడీ సంధి                 
ఆతి పెదదద్. 

ఒకొక కక  స్ింయుక ినేత్రతింలో సుమార్థ 2000 నేత్రంశాలు 
ఉింటాయి 

బొ ద్ింక వింటి నిశ్వచర కీటకాదలోు  సూపర్ పోజషన్ త్రపతి బింబిం 

ఏరప డుతుిం్ . 
 

 ✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

 

 

 



III. ఈ త్రక్తిం్ ఖాళీలను పూరిించిండి . 

1. బొ ద్ింక దేహిం ________సౌష్టవిం ను  కలిగి ఉింటిం్ . 

 2. రిండో జత జింజకలు కలిసి పోయి_____________ గా ఏర్ుడుతింద్. 

 3. ఆహారము ర్థచిని గురిిించడానిక్త ఓప్షఠింలో ఉిండే ____________ స్హాయపడాయి. 

4.హనువులను కదలు డానిక్త స్హాయపడే కిండర్మలు _____________. 

 5.మొదటిజింబికలు________ గా ఉిండి మూడు భాగాలు కలిగి ఉింటాయి. 

 6 . స్త్ర ిబొ ద్ింకల లో 7,8,9 ఉరఃఫలకాలు కలసి _________ ని ఏరప ర్థసిాయి . 

 7. _________ వలు వాయు నాళాలు ముకళించుకపోకిండా ఎలుప్పడూ తెర్థచు కొని ఉింటాయి.  

8. బొద్ద ింక శా్వ స్ త్రక్తయలో తోడప డే కిండర్మలు_________,_________. 

 9 . విచిు నన  వ్యయు త్రపసారము  దా్య ర్మ శా్వ స్త్రక్తయ జర్థప్పకోనే జీవులు బొ ద్ింకలు మిడతలు,  

పింక ప్పర్థగులు .  

10.మాల్పీ జియన్ నాళకలు నత్రతజని విసరజనతొ పాట_________ ప్పనః శోష్ణ లొ కూడా 

తోడప డాయి .  

11. వసా దేహిం కణాలు యూరికాదమాు నిన  శోషణ చేసి నిలా  చేయు పదదతిని_________ అింటార్థ .  

 12. బొ ద్ింక మెదడులో గల మూడు లింబికలు_________,_________,_________. 

 13. బొద్ద ింక ఉరింలో మూడు వక్ష నాడీ స్ింధులు , ఉదరింలో _________ నాడీ స్ింధులు ఉింటాయి.   

  14. లలాటికా నాడీ స్ిం్ , ఆ ధోమసిషిక  నాడీస్ింధిని కలుప్పతూ _________ నాడీ  ఉింటిం్ . 

 15. నేత్రాింశములోని శుక ు పటలో పా దక కణాలు_________ ను స్ర విసా్తయి   .  

16. శుక ు పటలిం , స్ప టిక శింకవు ఉనన  నేత్రాింశింలోని భాగానిన  _________త్రపాింతిం అింటార్థ . 

 17. నేత్రాింశిం యొకక  ర్మదబోమిమియర్ నిలువుగా కలిసిపోయి_________ను ఏరప ర్థసిాయి . 

 18. ఈగల వింటి ్వ్యచార కీటకాలోు  ఏరప డిన త్రపతిబిింబానిన  _________అింటారు   . 

19. ఫలవింతమైన సా్త్ీ జీవులు మగజీవులను ఆకరి షించు ట కొరక స్ింపరక  స్మయములలో 

విడుదల చేయు రసాయన పద్యర్ములు_________ 

20. స్రూప శ్వభకాలు అనేక మార్థప ల దాిర్మ ప్రర డ  జీవులుగా  మార్థప  చిందడానిన _______రూప 

విత్రకయ అింటార్థ . 

21. బొ ద్ింకలు మరియు ఈగలు వాాదప్త ిచిం్ించు వా్య ధులు__________ 

 22. నఖాలమధా   రోమా లతో కూడిన మ దువైన స్ప ింజక మెత ి_________ 

23.స్త్ర ిబీజ కోశము యొకక  ఏనాళకలో అభివ ధ్ చిం్న అిండాలుింటాయి ________.  

24.  బొ ద్ింక రకక  లో ఉిండే జాలకము మా్రిగా ఉిండే నాళములు _________ 



     జవ్యబులు :  

1. ్ా పారశ ా  సౌషకవము  2 . అదరిం   3 . సాా ధనసెనిస లాులు  4 . అపవదర ిీ  , 

అభభరనిి కిండర్మలు  5. ్ా శ్వ ఖయుతిం   6. గుడుస్ించి   7. టినిడియా 

 8. ప దో కదర కిండర్మలు , ఉదర ఆయత కిండర్మలు   9 . బొ ద్ింకలు , మిడతలు , పింక 

ప్పర్థగులు 10. ీటి  11. నిలా  వి స్రజన  12. త్రపోటో సెరిత్రబిం, డాూ టిరో సెరిత్రబిం , స్త్ైటో 

సెరిత్రబిం     13 .ఆర్థ   

14.రిక రింట్ నాడీ  15. శుక ు పటలిం   16. కాింతి కింత్రీకరణ త్రపాింతిం  

17 . పర్మవరని దిండిం  18. ఎపాప జషన్ త్రపతిబిింబము 19 . ఫెర్మమోన్ లు    20. పార్మ 

మోటా 

 బోలస్  21.బాకీ్టరియల్   22. పలి్లవిలస్ 23.స్త్రబిీజ కోశ నాళక   24 . నెర్ వ్యా ర్ లు 

 Level – 1 ( బహుళైచిు క త్రపశన లు ) 

1.కీటకాలను అధా యనము చేయు శ్వస్త్సిానిన  ఏమింటార్థ . 

A. బాత్రటా కాలేజీ B. ఎింటామాలజీ  C. మమాలజీ   D. స్ర్మప ింటాలజీ  

2. జింతు ర్మజా  ○ లో అతి పదద విభాగము ఏ్ . 

 A. ఇన్ సెదకాక   B. ఉభయ చర్మలు  C. పై సెస్  D. స్రీర స్ పాలు  

 3. పరి దపాు నెటా అమెరికానా ను త్రపతిపా్ించిన శ్వస్త్స్జి్ఞుడు . 

 A. లా మార్క    B. బరిిస్పర్   C. ఓడమ్  D. డారిా న్  

4. బొ ద్ింక  రక ికహరింలో కొనిన  విధులలో స్కశేర్థకాల కాలేయం లా పనిచేసే కావాు  దేహలు .        

   A. త్రటోఫోసైట్స   B. కారోప ర్మ ఎడిపోసా   C .ఈనో సైట్స    D. యూర్మట్ 

కణాలు  

5. బొ ద్ింక నునుప్ప తలాల పై గమనానిక్త తోడప డే నిర్మా ణాలు . 

 A.దపాు ింటా లా లు  B . నఖాలు  C. అరోలియిం   D. ఫవిిలాలు  

 6. బొ ద్ింక లో ఆహార పద్యర్ములను జీరణిం చేయడిం , శోషణ జరపడింలో ముఖా పాత్రత వహించే 

నాళాలు . 

 A. అింతర జఠరిం  B. లాలాజల త్రగింధులు  C. కాలేయాింధ నాళాలు  

7. లాలజలింలో ఉిండే ప్తిండి పద్యర్ములను జీరణిం చేయు ఎింజై ము . 

 A. మాలేప జ్   B.లైపేస్  C. అమై లేస్   D. ఇనా ర్మస స్  

8. బొ ద్ింక అింాా హార నాళింలో ఉనన  సూకా్ష  జీవులు త్రస్విించు ఎింజైమే్ . 

A. సెలాు లేజ్   B.లైపేస్  C.సుత్రకస్  D. మాలేప స్ 

9. బొ ద్ింక హ దయము ఏనిన  గదులు కలిగి ఉిండును .  



A. 6 గదులు  B. 9 గదులు  C.13 గదులు  D.26 గదులు 

10. బొ ద్ింకలో విస్రజన వేటి దా్య ర్మ జర్థగును . 

 A. కోకస ల్ త్రగింధులు  B.పరోటిడ్ త్రగింధి  C. మాల్పప జయన్ నాళాలు  D.  నెత్రిడియా ,  

11.బొ ద్ింక లో గుడి్స్ంచి వేటి త్రసావకింతో తయారగును .  

A. కాింగోు బేట్ త్రగింధి   B. ప్పటకగొడుగు ఆకారప్ప త్రగింధి 

 C. కోలేుటరల్ త్రగింధి D. ఫే హలిక్  త్రగింధి 

 12. బొ ద్ింక శరీర కహర్మనిన  ఏమింటార్థ . 

 A.మిదా్య శరీర కహరిం  B.శరీర కహరిం        C. హిమౌసిల్ D. హైత్రడోసిల్ 

13 .  బొ ద్ింక బాహా చరా ిం పై నునన  మైనమును ఉతప తి ిచేయి కణాలు ఏవి ? 

 A. త్రటోపోసైట్స           B .ఈనో సైట్స    C. స్త్ైకోజెన్   D. మైసిటోసైట్స   

14. బొ ద్ింకలో కాలే యాింధ నాళాలు ఏ భాగిం నుిండి ఏరప డ ాయి . 

 A . అనాన శయము  B . అింతరజఠరిం      C.మధాా హార నాళిం  D. పా్రకీ్టడియం 

 15. బొ ద్ింక లాలాజలాశయ త్రగింధులు దేనిలోనికి తెర్థచుకింటాయి. 

A.జింబికలు   B . అధోత్రగస్ని  C. అధరిం  D.ఓషఠిం 

 16 . బొ ద్ింక అింతర జఠరిం యొకక  లోపలి తలిం దేనితో నిరిా త మగును . 

 A.అవభాసిని  B. దశే ుషా స్రిిం   C. అింతర ఉప కళ  D. పరిత్రటాప్తక్ తా చిం 

17.బొ ద్ింక లోకణజాలాలక ఆక్తస జన్ స్రఫర్మ ఏ అవయము దా్య ర్మ జర్థగును . 

A. చరా ిం  B. వ్యయునాళిం   C. దపాు సాా       D. శా్వ స్ వరణకిం ,  

18. హీమో లిింప్ లోని Co2 పీడనిం , వ్యయునాళిం లోని 02 , పీడనిం ఏ భాగిం తెరచు కోవటిం, 

మూసుకోవటిం లో దోహద పడును. 

A. వ్యయునాళిం  B. శా్వ స్ రింత్రధాలు      C. కింత్రదకిం D.పటికమమ్  

19 . ఉచ్చావస్ంలో ఏ శా్వ స్ రింత్రధాలు తెర్థచుకింటాయి. 

 A. ఉదర శా్వ స్ రింత్రధాలు  B. అవబా సిని   C. వక్షశా్వ స్ రింత్రధాలు      D. ఆయత శ్విస్  రందాలు 

20. నిశా్వ స్ స్మయింలో ఏ శా్వ స్ రింత్రధాలు తెరచుకింటాయి . 

 A .ఉదర శా్వ స్ రింత్రధాలు  B.అవబాసిని  C. వక్షశ్విస్రందాాలు D.ఆయతశ్విస్ రందాాలు           

1. ీటిని పదుప్పచేయటిం ఏ జీవులక ఆతా వశా కము . 

 A. జలచరములు B. భౌమ చర జీవులు  C .వ్యయుగత జీవులు   D. ఉభయ చర జీవులు 

 22. నేత్రాింశిం యొకక  ' వత్రకీభవన త్రపాింతము. 



 A. శుక ు పటలిం  B. నేత్రతపటల కణాలు  C. శింక కణాలు  D. నేత్రత బి○ధువులు 

23. శుత్రకాశయలు శుత్రకకణములను  ఏ రూపింలో నిలా  చేసిాయి. 

 A.శుత్రకగుళకలు  B. ఒవేరి యొల్స              C . అిండాలు   D.ఫెర్మ మోన్స  

24. బాహా సిధ పింజర్మనిన  విడిచి  పటాకడానిన  ఏమింటార్థ . 

 A. స్రూపశ్వబకిం  B. కబుస్ విస్రజన  C. గుడుకోశిం  D .పాప్తలాు   

25. మగ బొ ద్ింకలు శుత్రక గుళకలను స్త్ర ిజీవి యొకక  శుత్రకత్రగాహక దలోు  క్త ఏ భాగిం దా్య ర్మ విడుదల 

చేయును. 

A.జనన క్టశిం  B . శుత్రక వ్యహక   C. ఫెలో మిమర్స           D.స్క లన నాళిం  

26. బొ ద్ింక కాళ్ళు లో అతి పదద పాద ఖండితము ఏ్ ? 

 A. టిబియా  B. త్రటోకాింటర్    C. ఫీమర్   D. టారస న్  

 27. కాింగ్ల ు బేట్ గ్ర ంథికి గల వేరొక పేర్థ. 

 A. పేవిక్ త్రగింధి       B. ప్పటకగొడుగు ఆకారప్ప త్రగింధి  C. కోలిేటరల్ త్రగింధి   D. యు 

త్రటికా లై నాళకలు 

 28. బొ ద్ింక గమనింలో త్రతిపా్ లో ఇర్థసుగా పనిచేసే కాళు ఏ్ ? 

 A. ఉిండదు   B. ముిందరకాళు  C. మదా కాళు  D. వెనుకటికాళు 

29. బొ ద్ింక వక్షింలో మూడు కిండి తములలో  కప్పప తూ ఉనన  పడవైన ద ఢమైన ఫలకము ఏ్ 

? 

 A. కొకాస  B.ప దషకకము   c . ఫీమర్  D.టిభిమూ 

30.బొ ద్ింక  ప్పరీషనాళము గొడ లలో ఎనిన  ప్పరీష నాళ సూక్ష్ా ింకర్మలు. 

 A. నాలుగు    B.ఐదు   C. ఆర్థ        D.ఏడు 

31. మగ బొ ద్ింక ను గురిిించడానిక్త ఉపయోగపడే అింగాలు . 

 A.కోదలేుటరర్  త్రగింథులు   B. హరిత త్రగింథులు  C. వెడలుప  ఉదరిం  D. ప్రయు శూకాలు  

32.కొతగిా గా పదగబడిన బొ ద్ింక ప్తలును ఏమింటార్థ? 

 A. లార్మా   B.నిింఫ్  C.త్రౌడ జీవి  D.రిగ గలర్   

33. సిదసోకల్ మరియు డయాదసోకల్ దశల మధా  ఉనన  చినన  అింతరమును ఏమింటార్థ ? 

A.డయాదసాక సిన్  B. డయాత్రఫమ్ C. డయాపిటకల్   D. డింటిరీల్స   

 34. బొ ద్ింక ఆహార నాళము పై ఉిండే నాడీ  స్ింధి . 

 A. లలాటికా నాడీ స్ింధి  b. అనుకపాలనాడీ స్ింధి  C.అింతద ర్మింగనాడీ స్ింధి 



D.ఇింగూు  విమల్ నాడీ స్ింధి  

35.బొ ద్ింక మెదడు ముఖా ముగా  

A. దా ు న   B. అంతఃసా్రవకం  C. A మరియుB           D. చ్చలక 

  

జవాబులు:-.      1.B        2.A       3.B        4.B      5.A    6.C   7.C    8.A       9.C  10.C     11.C   12.C 13.B     14.C     

15.B     16.D   17.B       18.B    19.C   20.A       21. B   22. A        23.A      24.B    25. C.   26.  A   27.A 

 28. C    29. B     30. C  31.D       32.B  33. A  34.B       35.C  

 

 Level : 2 

 1. బొద్ద ింక నోటి భాగాలు ఎనిన  రకాలుగా ప్తలువబడ ాయి . 

 A. నాలుగు  B. ఎనిమి్  C. ఆర్థ   D. మూడు  

2.ధా ని తరింగాలక స్ప ిం్ించే కారోోటోనల్ అవయమేద్ . 

 A. టిింపానల్అవయవము       B. జాన్ స్ప న్ అవమము       C.స్బ్ జీనల్ అవయము  D. A& B 

3. వాన పాము మరియు  బొద్ద ింక లో  ఉిండే సారూపా  లక్షణము .  

A. అనబాసిని  B.ద్ిఉదర్నాడీ దిండిం  C. నెఫ్రర డియా  D.మాల్పీ జయున్ నాళకలు.  

4. బొద్ద ింక లో విభక ిశరీర కహరిం ఏ అవయువ్యలక పరిమితమగును . 

 A.త్రపతాు తప దతి ిఅవయవ్యలు   B.పూరిి ఆహారనాళిం  C.నాడీ దిండిం     D. ఆహార నాళిం మాతర మే 

 5. కీటకాలలో రిండు చరా  నిరాో చనముల మధా కాలమును ఏమింటార్థ.  

A.టెరగమ్ B.నిింఫ్   C. నోటమ్  D. టెగాి నా 

 6. రూపా విక్రియానింతరము ఏ గ్ర ింధి కీీణించి పోవును.  

 A. ఫేహిలిక్ గ్ర ింధి          B.పొర ధోరాసిక్ గ్ర ింధి   C. ప్పటకగొడుగు త్రగింథి  D. కారోప ర్మ ఎలేుటాిం 

 7.దగోుసా మరియు పార్మ దగోుసా కలసి --------------- ను ఏరప ర్థచును . 

 A. లిగ్యాలా B.లిగాా           C. పర ధమపాదాింగిం  D. బహః పాదాింగ్ము  

 8. స్కోలో పొడియా అనే ప్రమాణం -----------గార హకిం. 

A. కాింతి త్రగాహకిం  B.యాింత్రతిక గార హకిం  C.రిమో త్రగాహకిం   D.ఘ్రూ ణ త్రగాహకిం  



9. మాల్పప  జయన్ నాళకలోని ఏ భాగము శోష్ణ త్రక్తయలో పాల్గగనును . 

A. త్రపథమ భాగము B. మధా భాగము  C. అింతా భాగము .  D. Bమరియు c  

10. బొద్ద ింక తల అింతర్మసిు పింజరమును ఏమింటార్థ . 

A. స్టరిికమ్  B.స్టుర్నమ్  C. పెనిసి్త  D.టింటోరిమమ్ 

11. ఏ హారాో న్ త్రపతుా తప తి ిఅవయవ్యల అభివ ధ్  మరియు పని తీర్థను నియింత్రతిించును . 

A .గోనాడో త్రటోిక్ హారా న్  B .ఎదడ ైమిసోన్ C. A మరియు B   D. యాింత్రతిక కింత్రదిం  

12. శరీర్ కుడాిం యొకో కద్లేశైలికలు స్తకెటి్ట ( మూలము ) దేనితో నిరిితమగ్యను . 

A . .టెైకోజెన్ కణము  B.టారోిజన్ కణిం  C.  A మరియు B   D. ఈ నోసైట్స   

 13 . బొద్ద ింక గుిండ కోదటక కోవడిం (పలస్ ర్మట ) 

 A. 40 టమస్/ని       B. 30 టమస్/ని        C. 50 టమస్/ని   D.20టమస్/ని  

14. ఎనిన  చరా  నిరాో చనముల తర్థవ్యత స్రూపశ్వబకిం  త్రౌడ జీవిగా మారును  

A.4  B.10  C.12  D.13 

15. ఆహారమును గురిిించే ఘ్రూ ణ  లింబకలు ఎకక డ ఉింటాయి . 

 A . స్ప రశ  శ ింగిం  B. అధరిం C జింబికలు D. అనిన ింటిలో  

జవాబులు:    1.A 2.C  3.B  4.A  5.A  6.B  7.A  8.B  9.A  10.D  11.A  

12.B  13.C  14.D  15.D 

 Level -3 : 

1. బొద్ద ింక శిరసుస _______ఖిండితము ల కలయిక వలన ఏర్ుడును. 

A. ఆరు         B. నాలుగు   C.  రిండు   D. ఎనిమిద్ 

2. బొద్ద ింక ఉదర్ింలో ఎనిన ఖిండితము లుిండును . 

A. ఎనిమిద్           B. ప్   c . ఏడు   D. తొమిా ్  

3. బొద్ద ింక ఏ ఖిండితము లో స్త్ర ి జనన రింత్రదిం ఉిండును .  

A. ఎడవ   B. తొమిా ్   C.పద్   D. ఎనిమి్  

 4. బొద్ద ింక గుడు కోశిం లో ఎనిన  గుదడుు ఉిండును .  

A.8-10   B. 14-16  C. 1 లేదా  2        D. ఎనిమి్ మాత్రతమే 



 5.  బొద్ద ింక వాము నాళకలలో  వాయునాళకా దర విం దసాుయి ఎలా ఉిండును.  

A . ఎలుపప డు స్ా రింగా ఉిండును                 B. జీవి చుర్థకగా ఉనన ప్పప డు తగ్యు ను  

 C. జీవి చురుకగా ఉనన ప్పప డు పర్థగును    D. జీవి విశ్వలత దసిుతి లో ఉనన ప్పప డు తగ్యు ను 

6.  బొద్ద ింక త్రపతి గమ నాింగము ఎనిన  ఖిండితములతో నిరిా తమగును . 

A.ఐదు  B.నాలుగ్య  C.ఆరు   D. తొమిా ్  

7. బొద్ద ింక తల అనిన  ద్శలలో సులువుగా కదలడానిక్త కారణము . 

 A. బొద్ద ింక లో తల మరిము ఉరిం కలిసి శిరో వక్షింగా మార్థను. 

B. అనిన  ్శలలో కదులుటక వీలుగా నోటి భాగాలు అమరియుిండును . 

C. తల , వక్షమున క సాగ్ల మెడ దా్వ ర కలుపబడును . 

D. బొద్ద ింక ఉదరము మూడు ఖిండివములతో నిరిా తమగును. 

8. బొద్ద ింక  ఆహార నాళము పారశ ా భాగములో ఉిండు గ్ర ింధులు. 

 A . ఆము స్తర వక గ్ర ింధి B. లాలాజలగ్ర ింధి  C. జీర్ణ  గ్ర ింధి D. పర తాతుతా్తగ్ర ింధి 

9. బొద్ద ింక లో ఏ ప్ృష్టప్లకం(Tregunm ) మధా  గాడిని కలిగి ఉిండును . 

A.పద్వద్  B. మొదట్  C. తొమిా ద్వ్  D.మూడవ్  

10. బొ ద్ింక లో ఏ ఉదర్ ఫలకిం ( STERMUM ) పడవ ఆ క తిని కలిగి ఉిండును . 

A.ఐదవద్  B.ఆర్వద్  C.ఎడవద్   D. ప్వ్ .  

11. గోనోడో టోర ిక్ , హరోిన్ ను  స్ర విించే బొద్ద ింక వినాళ గ్ర ింధి. 

 A. కారోప ర్మ ఎలేుటా    B . కారోురాకారోికా  C. పూరా  పక్ష త్రగిం్  D. అింతర మసిషిక త్రగిం్  

12. మిడతలు మరియు బొ ద్ింకలలో జీరణ ఎింజైములను శర విించు భాగ్ము. 

A. పూరాిహర నాళిం  B. మధ్ాింతర ము c .అింతా ఆహార్నాళిం  D. కాలేయింధ నాళిం 

13. బొద్ద ింకలలో నిరింతరము  హృదయా వరణ కుహర్మింతరము ను మారుు కిండరాలు . 

A.శైలికా  కిండరాలు         B. పక్ష్కార కిండరాలు            C. వ ాికార కిండర్మలు                               D. 

ఆయత్ కండరాలు  
14. బొద్ద ింక అింతర జఠరములో గల శక్త ివింతమైన దింతాలు ఎనిన  ? 

 A.  రిండు  B.  మూడు   C. నాలుగు  D. ఆర్థ  

15. ఈ ్గువ వ్యటిలో బొ ద్ింక  లక్షణము ఏ్ ? 

A.13-గ్దులు గ్ల గ్యిండె  B. క్షీణించిన రకక లు  C. పటి్ట గూడు ఏర్ుర్చుట  D. ఖిండిాకార శరీర్ము 

జవ్యబులు :  

1. A 2.  B 3.  A       4.B 5.  B   6.  A  7. C         8.  B  



 9.A     10.  C      11. C 12. D  13. B        14. D       15.  A 

IV.జత పరచుము : 

 1. 

 A. ఫెలోమియర్స                    (i) అభివ ధ్ చిందుచునన  అిండాల గొలుసు . 

 B. ప్పర్థష జనన రింత్రధము                 (ii) శుత్రక కణాల కటి 

 C. శుత్రక గుళకలు                                           (iii) స్క లన నాళక రింత్రధము . 

D. సా్త్ీ  బీజ కోశ నాళకలు                                 (iv) బాహా  జననాశమిం . 

 A ) A- iii, B-iv , C-ii , D- i   B ) A- iv, B- iv , c - ii , D – i 

 C)          A - iV , B- ii , c- iii , D-I D)           A - ii, B - iv ,c -iii, D-i 

               Ans:B  

2. 

A . అింతరాింరము       ( )          1.ప్పరీషనాళ సూక్ష్ా ింకర్మలు  

B. మదా్య ింత్రతము       ( )         2.ఖైటిన్ దింతాలు 

C. ప్పరీష నాళము      ( )         3. పరి ట్రర మ్  

4. సైప రిక్తల్ (SPIRACLE )    ( )             4. జీర్ణ మైెన ఆహారింశోషణ 

 

  Ans:  A – 2   B  - 4   C – 1          D - 3 . 

 

IV. జతపరుచుము 

                                                         (     )             1. ఆధర్ిం 

                                                          (     )            2. నాలుక 

                         

                                                      (     )           3. మొదటి జింజిక 

                                                            (     )          4. హనువులు 

                                                             (     )         5. ఓష్ఠ ిం 

 

 



V. భాగాలు గ్యరిిించిండి. 

1.                              2. 

3.                        4. 

5.                        6. 

7.                       8. 

9.                       10. 

11.                        12. 

 

VI.(అ) భాగాలు గ్యరిిించిండి. 

 

 

 

 

 



 

 

VI(ఆ).భాగాలు గ్యరిిించిండి. 

 

 

 

 

VII.భాగాలు గ్యరిిించుము. 

 

 

 

 



 

VIII. ఈ వావస్థ ను గ్యరిిించి భాగాలు వార యిండి. 

 

 

 

 



 

 

IX. ఈ వావస్థ ను గ్యరిిించి భాగాలు వార యిండి 

A) 

 

 

 

 

 

 

 

 



B) 

 

 

 

 

C) 

 



 Assignments :  

I. ీరఘ స్మాధాన పర శనలు .  

1. బొద్ద ింక జీరణ వా వస్ును భాగాలు గురిిించిన చకక ని పటిం స్హాయింతో వరిణించిండి . 

 2. పరిదపాు నేటా రక ిత్రపస్రణ వా వస్ును వివరింగా వరిణించి , చకక ని పటానిన  గీచి భాగాలు 

గురిిించిండి . 

 3 . బొద్ద ింక లో శా్వ స్ వా వస్ును భాగాలు గురిిించిన చకక ని పటిం స్హాయింతో వరిణ ించిండి. 

4. పరిపాు  నేటా పర తాతప తి ివా వస్ును వివరిించి , చకక ని పటానిన  గీచి భాగాలు గురిిించిండి . 

II. స్ా లప  స్మాధానా త్రపశన లు . 

1.బొద్ద ింక నోటి భాగాలక చకక ని పటానిన   గీసి, భాగాలు గురిిించిండి .  

2.బొ ద్ింక లాలాజల పరికరప్ప చకక ని పటానిన  గీసి , భాగాలను గ్యరిిించిండి. 

3. నేతార ింశానిన చకోని పటిం గీసి భాగాలతో వివరిించిండి . 

 4. మగ , ఆడ బొద్ద ింకలను ఏ విధింగా గురిసిిార్థ ? వ్యటి భాహ ౢఅింతర్ జననింగా లను , లక్షణాలను 

వివరిించిండి.  

III. 

1. బొద్ద ింక తల అమరికను హైపోగాన ధన్ అని ఎిందుకింటార్థ ? 

2.  బొద్ద ింక  గమనము లో త్తర పా్ ఏ విధింగా ఏరప డుతుిం్ ?  

3. పక్ష్కార కిండర్మలు అింటే ఏమిటి ? 

 4. స్త్ైకోమ్స  అింటే ఏమి ? వ్యటి విధులను తెలపిండి. 

 5. ఇింటిమా అింటే ఏమిటి ? 

6.  బొద్ద ింక  వ్యయునాళకను ఆవరిించిన త్రపోటీన్ ను పేరొక నిండి . 

7. బొద్ద ింక అవభాసిని ఏ విధింగా విస్రజన త్రకమములో తోడప డుతుిం్ .  

8. ఎపప జషన్ , సూపర్ పజషన్ త్రపతిబిింబాల మధా  భేదిం తెలపిండి . 

 9. పారోమెటా బో లస్ అభివ ధ్ అింటే ఏమిటి ? 

 lO .ఫెలోమియదర్థు అింటే ఏమిటి ?  

11.రకకిహరిం అింటే ఏవి ? 

12.బొద్ద ింక లో  ఎనిన  శాిస్ ర్ింధ్ర లు ఉనాన యి ? వ్యటి త్రపాింాలను తెలపిండి . 

 13. శా్వ స్ రింత్రధాలు తెర్థచుకోవడానిన  నియింత్రతిించగల కారకా లేణవి ?  

14. ఏ ఉదర్ నాడీ స్ింధి అతి పెదద ద్ ? ఎిందుకు? 

 15 . బొ ద్ింగ జీరణ నాళము లో ఏ భాగము  ీటిని పునః శోషణిం చేసిుిం్ .   




