GENERAL SCIENCE
1. ఎలక్టార న్ కనఽగొననది
1) జె.జె. థాభసన్ 2) చాడ్విక్ 3) యూథర్ పర్్ 4) మోసలె
2. ఎలలె పవేర్ వాధి రధానంగ ఎకకడ రఫలుత ంది
1) లాటిన్ అబెమిక 2) దక్షవణ ఆపరక్ట 3) ఉతత య ఆపరక్ట 4) ఉతత య అబెమిక
3. క్టీటక్టల అధామన శసత రం
1) ఆసరయోలజి 2) హైడ్ర తి 3) ఎడమియోలజి 4) ఎంటభాలాజి
4. నాాటన్ కనఽగొననది
1) జె.జె. థాభసన్ 2) చాడ్విక్ 3) యూథర్ పర్్ 4) మోసలె
5. ఆధఽనిక ఆవయత న టిర క కనఽగొననది
1) జె.జె. థాభసన్ 2) చాడ్విక్ 3) యూథర్ పర్్ 4) మోసలె
6. ఏ మొకక ని హయబల్ ఇండ్వమన్ డ్ాకరర్ అంటాయు
1) ఉసమిమా కమ 2) భామిడ్వ క్టమ 3) త లస 4) వే
7. బూమి మిద జీవంచి ఉనన అతి లదద క్షవ
1) ఈభు 2) అసత రచ్ 3) ఆల్ ఫటారస్ 4) సలైనృరమన్ క్టరేన్
8. గడ్వ్ అధామన శసత రం
1) నుో భలజి 2) ఇతలజి 3) కంక్టోలజి 4) ఆగరే స్తలజి
9. వషం అధామన శసత రం
1) భాయపలజి 2) అసత యోలజి 3) టాక్టససక్టలజి 4) కంక్టోలజి
10. మోటార్ వహనం వెనఽక ఫాగనిన చాడడ్ానిక్టస ఏ యకబెైన అదాదనిన వడుతాయు
1) స్ధాయణ అదద ం 2) స్ధాయణ కుంబకయ అదద ం 3) ుటాక్టయ అదద ం 4) కుంఫాక్టయ
అదద ం
11. నీటిలలని గలి ఫుడగ ఏ యకంగ ని చేసత ఽంది
1) కుంబకయ అదద ం 2) ుటాక్టయ అదద ం 3) కుంఫాక్టయ కటకం 4) ుటాక్టయ కటకం
12. భానవ శమీయంలల అతి లదద ఎభుక
1) ప఼భర్ 2) సటరడ్వమాస్ 3) లింనూో సలైట్సస 4) సలరప్సస

13. నిటి ఉమితలం లై ఏయపడ్వన అలలు దేనిక్టస ఉదాహయణ
1) తియాక్అలలు 2) దీయఘ అలలు 3) సియ అలలు 4) ుమరగమి అలలు
14. బెందలిఫ్ ఆవయత న టిర క దేనిలై ఆధాయ డుత ంది
1) అనఽ ఫాయం 2) అనఽ సంఖ్ాా 3) నాాటారన్ ల సంఖ్ాా 4) లై ఏవ క్టవు
15. నుొ డ్వ రదేశలలె లయగడ్ానిక్టస అలవటు డ్ మొకకలనఽ ఏభంటాయు.
1) బేస్ో పలైట్సస 2) హైడ్ర పలైట్సస 3) జెమర పలైట్సస 4) హాలల పలైట్సస
16. గుహలలల నివసంచే జంత వులనఽ ఏభంటాయు
1) నూస్ో మిమాల్ 2) ఫమరేవంగ్ 3) క్టరవమిన క్టోలాస్ 4) క్టరేుసఽకలార్
17. ఆక్టససజన్ కనఽగొననది
1) జోసలఫ్ రసలి 2) యూథర్ పర్్ 3) హేఫర్ 4) చాడ్విక్
18. భనవ శమీయంలల వెనఽనభుక నమలు
1) 31 జతలు 2) 32 జతలు 3) 33 జతలు 4) 30 జతలు
19. అతాంత నుొ డవెైన జంత వు
1) జిమప఼ 2) సత రతియో 3) అమికతోనృమం 4) ఫాలియో నొలతయ
20. జివ శసత ర తాభహుడు
1) అమిస్ర టిల్ 2) థాభస్ ఎడ్వసన్ 3) లినేనమస్ 4) మఫర్ర హుక్
21. యకత ం భమిము యకత ం దాిమ కలిగర వాధఽల అధామనం
1) హేల్మంతలజి 2) హభటాలజీ 3) ఎంజెైభలజి 4) ఎంటభాలాజి
22. ఫాాక్టసరమిమా కనఽగొననది
1) లాభర్క 2) జనేసల్ 3) కమరలస్ 4) లుావెన్ హుక్
23. రంచ మావయణ దినం
1) జూన్ 5 2) జూన్ 6 3) జుల్ై 5 4) జుల్ై 6
24. క్టరందర భామిడ్వ మిశోధన సంసి ఉనన చరటు
1) లక్టోన 2) బెైసార్ 3) డ్ెహాాడున్ 4) క్టనాపర్
25. సలంటర్ పర్ సలలుాలర్ అండ్ భాలికుాలర్ ఫమలజి ఉనన చరటు
1) హైదమఫాద్ 2) క్టనాపర్ 3) లక్టోన 4) బెైసార్
26. క్టరందర ఫంగల దఽం మిశోధన క్టరందరం ఉనన చరటు

1) హైదమఫాద్ 2) క్టనాపర్ 3) సభె 4) ఫోనుల్
27. ఆటం ఫాంఫుని కనఽగొననది
1) జాన్ డ్ాలర న్ 2) టర హాన్ 3) నాాటన్ 4) ఐన్ స఼రన్
28. గతి సఽతరనలు కనఽగొననది
1) జాన్ డ్ాలర న్ 2) నాాటన్ 3) ఐన్ స఼రన్ 4) నూయడ్ే
29. నాాక్టసెమర్ మిమాకరర్ నఽ కనఽగొననది
1) నూమెస్ 2) పలమిమ 3) నూయడ్ే 4) ఏండయసన్
30. జలాంతమామి కనఽగొననది
1) ఫుష్ నెల్ 2) క్టక్ స్రన్ 3) జిల్ె ట్స 4) గరటింగ్
31. క్టలికుాలేటర్ నఽ కనఽగొననది
1) నుసకల్ 2) నులసన్ 3) గఫార్ 4) భలేట్స
32. క్టోేనోమిటార్ నఽ కనఽగొననది
1) జాన్ హామిసన్ 2) నుక్టల్ర 3) భలేట్స 4) నులసన్
33. టారనిససర ర్ లల ఎనిససత ర్ గ వడ్ే దాయి ం
1) సలిక్టన్ 2) మగి 3) వెండ్వ 4) ఫంగయం
34. డ్ెరై ఐస్ క్టస యస్మనిక టయు
1) ఘన క్టయబన్ డ్ెై ఆక్టెససడ్ 2) స్ో డ్వమం క్టోెమెసడ్ 3) జింక్ సలేేట్స 4) స్ో డ్వమం
నెైటర ట్స
35. ఆలకహాల్ క్టస యస్మనిక్టస టయు
1) ఇథెైల్ ఆలకహాల్ 2) హైదరట
ే రడ్ 3) లేద్ ఆక్టెససడ్ 4) క్టలిిమం ఆక్టెససడ్
36. జయమన్, సలిర్ దేని మిశేభం
1) మగి, జింక్ , నిక్టెల్ 2) మగి , అలయామినిమం 3) జింక్, బెగీనషమం, మగి 4)
నిక్టెల్, టిన్ , స఼సం
37. ఆక్టససజన్ నఽ కనఽగొననది
1) జె. రస్ టిె 2) ఫెమి లిమస్ 3) ఫెలాయస్ 4) వక్ వలిన్
38. మిణాభ సధాంతానిన మొతత యూనుొ ందించింది
1) జె.నృ.డ్వ. లభర్క 2) నృ. జి. కువార్ 3) చామెెస్ డ్ామిిన్ 4) సలపనసర్

39. 1665 లల కణానిన కనఽగొననది
1) మఫర్ర హుక్ 2) లుభీ 3) హక్టెలి 4) మఫర్ర క్టోచ్
40. భనవ శమీయంలల మొతత ం ఎభుకల సంఖ్ాా
1) 215 2) 212 3) 206 4) 218
41. వటమిన్ స క్టస యస్మనిక టయు
1) టామరమిక్ ఆభెం 2) సటర క్
ి ఆభెం 3) ఎసటిక్ ఆభెం 4) ఆస్కమిబక్ ఆభెం
42. క్టసేంది వనిలల భతత భండు గ వడఫడ్ేది ఏది
1) క్టోెమిన్ 2) నెైటరస్ ఆక్టెససడ్ 3) హీలిమం 4) క్టయబన్ డ్ెై ఆక్టెససడ్
43. ఆహాయ దామిలనఽ నిలి చేమడ్ానిక్టస వడ్ె దాయి ం
1) టామరమిక్ ఆభెం 2) ఎసటిక్ ఆభెం 2) స్ో డ్వమం క్టమరబనేట్స 4) స్ో డ్వమం స్ల్ర అఫ్
ఫెంజోభక్ ఆభెం
44. ఆభె వయి ం ఆకులు , మొకకలనఽ నాశనం చేసత ఽంది ఎందఽకంటర దానిలల ఉండ్ేది
1) ఒజోన్ 2) సలయేూమిక్ ఆభెం 3) నెైటర క్
ి ఆభెం 4) క్టయబన్ మోనాక్టెససడ్
45. వెైయస్ వలె ఈ క్టసేంది వనిలల భనఽష లలల కలిగర వాధి
1) ఇన్ ఫ్ల
ె యోంజా 2) భలేమిమ 3) కలమ 4) అతి స్యం
46. స్ధాయణంగ భానవునిలల ఉండ్ే క్టోేమోస్ో మ్ ల సంఖ్ాా
1) 43 2) 44 3) 45 4) 46
47. ఏ వటమిన్ లలం వలె నేతర శుషకత ( జియఫ్ తలిమమా) వాది కలుగుత ంది
1)

A 2) B 3) C 4) D

48. ఎలిజ ఏ వాది గుమితంునకు వడ్ే మీక్షా
1) నుో లియో వెైయస్ 2) ఎభడ్స 3) క్షమ 4) క్టానసర్
49. హుక్స లా దేనిక్టస సంబందించింది
1) దరవ తిత డ్వ 2) సిత స్ికత 3) అనఽధమిమకత 4) లై అవ క్టవు
50. క ల్ైన్ రంటర్ వేగం నిమిషనిక్టస
1) ల్ైన్స 2) అక్షమలు 3) టజీలు 4) లై ఏవ క్టవు
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