
 

 

GENERAL SCIENCE 

1. పషపుకి ఴాక్ష శహషర ేరు? 

1) కురకుమా   2)  ైపర్ తుగ్రం   ౩) బ ంతా  ైమిట  4) కహికం ఎన్నం 

2. ఇన్ము,కరరమియం,తుకెల్ మమియు కహరబన్ ల మివరమం  

1) కంచ         2) ఇత్తడి        3) గ్న్ బ టల్     4) స టైన్ లెస్ సైల్  

3. షన్నపు తూటికి రసహయన్ ేరు  

1) కహయౌశయం హ ైడార కెసిడ్   2) కహయౌశయం ఆకెసిడ్  3) కహయౌశయం కహమబబనేట్   4) సో డియం కహమబబనేట్ 

4. మాన్ఴ వమీరం లో అత్యంత్ తొృ డవ ైన్ కణం 

1) న్రం యొకక కణం  2) ఎముక యొకక కణం  3) గ్ుండె కండమహల కణం  4)  ైవి  ఏవి కహఴు  

5. విద్యత్ మమియు అయసహకంత్ వకిత కి ద్గ్గర షంబంధం ఉన్నద్తు ముద్ట కన్గొన్నది ఎఴరు? 

1) ఎడిషన్  2) మాక్సి వ ల్  3) తౄహరడే 4) న్ఽయటన్   

6. అంటుకొతు ఴంట తృహత్రలన్ దేతుతో పూత్ పూసహత రు? 

1) .వి.స. 2) గహర  ైడ్  3) టేపలన్  4) సయౌకహన్    

7. అంత్ షలభంగహ లభయం కహతూ లోసం 

1) సహై ా తిుయం  2) తృహద్రషం  3) మేడియం  4) వ ండి  

8. జఴసర్ లాల్ న సృు  స ంటర్ ఫర్ అదాఴన ైడ్ స ైంటిపక్స మిచర్్ ఉన్న చబటు 

1) బ ంగ్ుళూర్ 2) బ ైషఽర్  3) జెైపూర్ 4)ఫోతృహల్  

9. ద్ఽరపు ఴషత ఴులన్ షపశైంగహ చఽడలేతు వహమికీ ఏ కంటి వహయది ఉన్నటుల  

1) హ ైపర్ బ టరర య  2)మయోయ  3) ఆసతగ్ మాటిజం  4) ైవి ఏవి కహఴు  

10. న ైటరర జన్ కన్గొన్నది ఎఴరు  

1) డేతుయల్ రౄథర్ ఫర్్  2) ఎఫ్.హేబర్  3) జె.వహలైర్  4) బరకహడ్  

11. ఐయోడిన్ కన్గొన్నది  

1) త.కుమబైభస్  2) బ మిియౌయాస్  3) ప రడమిక్స వహలైన్  4) జె.రసహై యౌ  



 

 

12. టృత్ ేసై్ త్యామీలో వహడబడే రసహయన్ం ఏది? 

1) అమోతుయం కహమబబనేట్  2) కరల మిన్ డెై ఆకెసిడ్ 3)షఽపర్ తృహసేపట్  4) తొృ టాసయం 

కహమబబనేట్  

13. ఫోతృహల్ వహయు విసో పటన్ం లో వ లుఴడిన్ వహయుఴు ఏది  

1) మిథెైల్ ఐసో  స ైన ైట్   2) మిథెైల్ ఐసో  స ైనేట్  3) మిథెైల్ ఐసో  కరల మెసట్  4) మిథెైల్ ఐసో  కరల మేట్  

14. ఫేకింగ్ సో డా రసహయన్ నామం  

1) సో డియం బ ై కహమబబనేట్  2) సో డియం హ ైడర కెసిడ్  3) కహయౌశయం కహమబబనేట్  4) సో డియం కరల మేట్ 

15. షన్నపు మహభ రసహయన్ నామం  

1) కహయౌశయం కహమబబనేట్  2) సో డియం కరల మెసడ్        3) కహయౌశయం షలేేట్  4) కహపర్ షలేేట్  

16. ఇత్తడి వేటి  మివరమం  

1) మహగి మమియు జంకు 2) మహగి మమియు టిన్  3) మహగి మమియు తుకెల్  4) మహగి మమియు 

అలయమితుయం  

17. ఆహార పదామహా లన్ తుఴల చేయడాతుకి ఉపయోగించే పదారదం ఏద ి

1) సో డియం కహమబబనేట్  2) టామహై మిైక్స ఆమల ం  3) అసటిక్స ఆమల ం  4) బ ంజోఇక్స ఆమల ం    

 

18.  టరర యౌయం ఉత్పత్ేత లన్ ఏ రకం ఴవరతలన్ తాయారు చేయడాతుకి ఉపయోగిసహత రు  

1) మేయాన్  2) టేమీలన్  3) న ైలాన్  4) కహటన్  

19. అతుమోమీటార్  దేతుతు కొలుషత ంది  

1) గహయౌ తేమన్  2) గహయౌ వేగహతున  3) షముద్రం ఎత్ేత న్ 4) షముద్రం లోత్ేన్  

20. ఎలకిైిక్స బలుబ లోతు పలబ ంట్ తు దేతుతో కొలుసహత రు 

1) టాంగ్ షైన్   2) ఇన్ము  3) తుకరర ం  4) కహరబన్  

21. ఎంత్ ఉషోో్ గ్రత్ ఴద్ద  తూటి సహంద్రత్ అదికంగహ ఉంటుంది  

1) ౦౦  c  2) 32 ౦  c  3) -4 ౦  c  4) 4 ౦  c  

22. కిరంది వహతులో విద్యత్ కి అత్యత్తమ వహసకం  

1) వ ండి  2) మహగి  3) బంగహరం  4) సషం  



 

 

23. కిరంది వహతులో ఏవి తృహర ద్మిక రంగ్ులు  

1) ఎరుపు,ఆకుపచ్,తూలం  

2) తూలం,పచపుపచ్,ఆకుపచ్  

3) ఎరుపు,బేజంట,పషపుపచ్పషపుపచ్ 

4) పషపుపచ్,వ ైలెట్,తూలం 

24. అైకహల్  ైబర్ి పరధాన్ంగహ దేతుకి వహడెతారు 

1) పరసహమహలు  2) నేత్  3) షంగీత్ పమికమహలు  4) ఆహార పదామహా లు  

25. సేై ాంజర్ గహయస్ 

1) ఆమహగ న్  2) తుయాన్  3) గిినాన్  4) న ైటరస్ ఆకెసిడ్  

26. గహల స్ దేతు మివరమం తో త్యారఴుత్ేంది  

1) కఴర్జ్ మమియు బ ైకహ   2)ఇషక మమియు ఉపుప  3) ఇషక మమియు సయౌకేట్  4)  ైవి ఏవి కహఴు 

27. కిరంది వహతులో దేతులో వ ండి ఉండద్ 

1) హార్న సలఴర్  2) జరమన్ సలఴర్  3) రౄతె సలఴర్   4) మేర్ సలఴర్  

28. కిరంది వహతులో దేతులో చరమం శహఴషకిరయకు ఉపయోగ్పడెత్ేంద ి

1) బొ దిదంక  2) కపప  3) సొ ర చేప  4) తిమింగ్లం  

29. తుద్ర షమయం లో మాన్ఴుతు రకతతోృ టు  

1)   రుగ్ుత్ేంది  2) త్గ్ుగ త్ేంది  3) కే రకంగహ ఉంటుంది  4) మారుత్ూ ఉంటుంది  

      30. ఫలాల ఆద్యయన్ శహషరం  

 1)  తోృ మలజ  2)  పలాలజ  3) స కల్ర్  4) కహలోలాజీ  

31. రకత పరఴసం జమిగే మారగం 

1) సాద్య ఴయఴషా  2) శహఴష కిరయ ఴయఴషా  3) మూత్ర ఴయఴషా      4)సాద్య నాళిక ఴయఴషా  

32. కహంతి వేగ్ం అతి త్కుకఴగహ ఏ మాధయమంలో ఉంటుంది 

1) శూన్యం  2) గహజు  3) తూరు  4) రఴఴలు ( డెైమండె )  



 

 

33.   అతున జఴ రసహయన్ షబేమలనాలలో అత్యఴషరబ ైన్ మౌయౌక మూలకం ఏది? 

1) హ ైడరరజెన్ 2) న ైటరర జెన్ 3) కహరబన్  4) షలేర్  

34. వహసనాల న్ంచి విడెలఴు పరధాన్ కహలుశయ వహయుఴు ఏది ? 

1) కహరబన్ డెై ఆకెసిడ్ 2) కహరబన్ మోనాకెసిడ్ 3) కహరబన్ ట్ై ైఆకెసిడ్ 4) కహరబన్  ంటాకెసిడ్  

35. విమానాల ట్ైరలలో తుంపడాతుకి ఉపయోగించే గహయష ఏది? 

1) హ ైడరరజెన్  2) హీయౌయం  3) న ైటరర జెన్ 4) తుయాన్  

36. బయోగహయస్ యొకక ముఖ్య పదారాం ? 

1) మిథేన్ 2) ఈథేన్ 3) తొృర ేన్ 4) బూయటేన్   

37. సహధారన్బ ైన్ రబబరు ఏ తృహయౌమర్? 

1) ఇతియౌన్ 2) అసటియౌన్ 3) విన ైల్ కరల మెసడ్  4) ఐసో రన్  

38. లఴంగ్ములు అ కరఴకు చెందిన్వి? 

1) పండె  2)  మిగిన్ ముగ్గ  3) ఎండితోృ భన్ పుఴుఴ ముగ్గ 4) విత్తన్ము  

39. కరల మబపల్ లో ఉన్న బ టాయౌక్స ఆయన్ ఏది? 

1) బ గీనషయం  2) ఇన్ము 3) జంక్స  కరబాలై్  

40. కిరంది వహతులో కిరణ జన్య షంయోగ్ కిరయ లో ముకక అ గహయషన్ తీషకుంటుంది ? 

1) హ ైడరరజెన్  2) ఆకిిజన్ 3) కహరబన్ డెై ఆకెసిడ్ 4) న ైటరర జెన్  

41. జన్య ఉత్పమిఴరతన్ ఴయఴషా ఎకకడ జరుగ్ున్ ? 

1) DNA  2) RNA  3) కరరమోజోముల   4) మెసబో సో మ్ లు  

42. కణాల ఆత్మ సత్య షంచి అతు ఈ కిరంది వహతూలో వేటితు అంటారు.? 

1) లెైసో సో మ్ి  2) మెసబో సో మ్ి  3) న్యకిలయోసోమ్ి 4) గ్యిౌ బాడి  

43. మన్ఴ వమీరంలో ఉండే అతి తృొ డవ ైన్ కణం? 

1) మహడ్ి మమియు కరన్ి 2) ఎరర రకతకణం  3) నాడి కణం   4) తెలల  రకత కణం  

44. షలభంగహ పడితోృ త్ేన్న ఴషత ఴులకు సారంగహ ఉండేది 

1) త్ఴరణం 2) గ్మన్ం 3) ద్రఴయ వేగ్ం   4) బలం  



 

 

45. ద్ఴతు అలలు వహళళ ఴచే్ పరతి ధఴతుకి కహరణం ? 

1) ద్ఴతు మేఫ్ేల క్షన్ 2) ద్ఴతు మితౄహర క్షన్ 3) ద్ఴతు విడితోృ ఴడం  4) ద్ఴతు ద్గ్గరగహ మహఴడం  

46. ద్ఴతు యొకక సహా భ దేతు మిద్ ఆధార పడెత్ేంది ? 

1) షఴఫాఴం 3) త్రంగ్ ధెైరగ యం  3) తృౌణ పున్యం 4) గ్మన్ం  

47. ఈ కిరంది వహటిలో అతి వకితఴంత్బ ైన్ది  

1) సయౌకహన్  2) తుకేల్ 3) ఇన్ము  4) పషపు కహంతి  

48. I.C చిప్ మిద్ ఉన్న తోృ మహ దేతుతో త్యరఴుతింది? 

1) సయౌకహన్  2) తుకెల్ 3) ఇన్ము   4) మహగి  

49. తెర్ లో ఆలకహాల్ శహత్ం 

1) 3 -6 % 2) 6-9 % 3) 9 – 12%   4) 12-15 %  

50. ముఖ్యబ ైన్ సంథటిక్స ప ైబర్ లేదా కాతిరమ ప ైబర్? 

1) న ైలాన్  2) మేయాన్ 3) తృహయౌషైర్ 4)  ైఴతూన  

 

1.1  2.4 3.1 4.1 5.3 

6.3 7.3 8.1 9.2 10.1 

11.1 12.4 13.2 14.1 15.1 

16.1 17.4 18.3 19.2 20.1 

21.4 22.1 23.1 24.1 25.3 

26.3 27.2 28.2 29.2 30.1 

31.4 32.4 33.3 34.2 35.2 

36.1 37.4 38.3 39.1 40.3 

41.1 42.1 43.3 44.1 45.1 

46.3 47.1 48.1 49.1 50.4 

 


