
 

 

GENERAL SCIENCE 
1. ఒక బేగ్నటిక్ టేప్ యొకక తృహామాణిక తొృ డఴు 

1) 1000 ఄడుగ్ులు  2) 2400 ఄడుగ్ులు  3) 100 ఄడుగ్ులు  4) 500 ఄడుగ్ులు  

2. ఒక బేగ్నటిక్ తెప్ యొకక రేగ్ం  

1) 1600 మీ/తుమిశం  2) 800 మీ/తుమిశం  3) 350 మీ/తుమిశం  4) 3000 మీ/తుమిశం  

3. కహయంుటార్ ర ైరస్ ఄతు యౌచేది  

1) తట్   2) బ ైట్     3) బగ్    4) తృరా గహర ం  

4. రమాణు షంకయ న కనగొననది  

1) థామసన్   2) రూథర్ ర్్   3) డాలా్ న్   4) మోళలె   

5. కహరబన్ ఒక  

1) లోసం   2) లోసం కహద   3) ఄరద రహసకం   4) మూలకం  

6. అబారణల తయామీలో బంగహరం తో కయౌేది  

1) ఆనము   2) ర ండి    3) జంక్   4)  మహగి  

7. క్రంది రహతులో ఴనషతి న భయ తయామీలో రహడ బడే రహయుఴు  

1) N2    2) CO 2   3) H 2    4) Ne      

8. ఏ కహరబన్ షంబంద షబేేళనం ాకాతిలో షమాదిదగహ లతషత ంది  

1) గ్ూె కోజ్   2) ాకటజ్   3) షకరోజ్   4) ళలలుయలోజ్  

9. ఴమీీకరణ టిట క లో ఄతయంత తకుకఴ బరుఴు ఉనన మూలకం  

1) బెగీనలయం  2) ఄలయయమితుయం  3) తృహె టినం   4) యౌథియం  

10. టెయౌతౄర న్ కనగొననది  

1) గ్రసం బ ల్   2) బమలెన్   3) ఄండరసన్   4) రూథర్ ర్్  

11. ఎక్స క్రణాలయ కనగొననది  

1) మహంట్ జాన్   2) ళటర న్ షన్   3)  ఄండరసన్   4) రూథర్ ర్్  



 

 

12. ర ైరలేస్ టేయౌగ్రప్ న కనగొననది  

1) మామొకతు   2) మాక్స ర ల్   3) ెమ్ సహల్   4) ళటర న్ షన్  

13. కహళేక్ క్రణాలయ కనగొననది  

1) మియెౌకన్   2) బ భీర్ద   3) మాక్స తృహె ంక్   4) మాక్స ర ల్  

14. మలైలు ఆంజన్ కనగొననది  

1) ళటర న్ షన్  2) థామసన్   3) ఄండరసన్   4) బ మిెన్  

15. ళలయౌసయస్ మమియు తౄహమలన్ ఴిట్ ఉసర నగ్రతలు ఏ ఉసర నగ్రత ఴదద  షమానంగహ ఉంటాభ  

1) 2730 c   2) –2730 c   3) –400 c   4) 40 0 c    

16. ఄ తయయతమ విదయత్ రహసకం  

1) ర ండి   2) బంగహరం   3)  మహగి   4) ళషం  

17. వితయయత్ ఴిటర్ లో తుకరో ం తీగ్లన ఎందకు రహడుతారు  

1) దాతుక్ తుమోధక వకతత ఎకుకఴ  

2) దాతుక్ కమిగై వకతత ఎకుకఴ 

3) షమారు గ్ 5 ఄంయర్ దాక విదయత్ న తుమోదించగ్లద  

4) పలై ఄతునటిఴలె  

18. డేళబ ల్ దేతు కొలమానం  

1) ధవతు తీఴాత   2) కహంతి తీఴాత   3) ధవతు తృౌనునయం  4) ధవతు దెైరీయం  

19. కండమహల ఄదయయన ఱహషాం  

1) నోసర లజ   2) లడో  లజ  3) ళేమోలాజ   4) షమోకలాజ  

20. తృర శక అహర ఄదయయన ఱహషాం  

1) తోా తృర లజ   2) టేకోట లాజ  3)  ళేమోలాజ  4) ఒపయోలజ  

21. బెైకరో  బ ైయోలాజీ  తామసృడు  

1) లుభీ తృహఱహార్  2) తృహాతుస్ గ్లతాన్  3) ఴెచ్ .జ్.ములెర్  4) తృహల బరీ్  

 



 

 

22. అదతుక  జనయ ఱహషా తామసృడు 

1) యౌనేనయస్   2) ఎండకహె స్  3) జ.జల.బెండల్  4) టి.ఴెచ్.మోమహీ న్  

23. పలైటో జయోగ్రప ఄదయయన ఱహషాం  

1) విషహలు  2) భూమి మిద చెటె ంణి      3) క్షులు  4)భూమి లోతు వివిధ రకహలు  

24. మహగి మమియు జంకు మివరమం  

1) జరేన్ ళలవర్  2) కంచ   3) ఆతతడి   4) గ్న్ బెటల్  

25. డెైనబెట్ ఄవిశకరుడు  

1) ఄండరసన్   2) ళటర న్ షన్   3) ఒటోట సన్   4) ఄల్రెడ్ నోబ ల్  

26. షవఱహ నాయీల రహు ( బాా ంకలైటిస్ ) దేతు ఄసహవతకత  

1) కహలేయం   2) షవఱహనాలం   3) ముతా ండాలు  4) రకతం  

27. టెైతృహభద్ ఴలె వమీరంలో ఏ బాగ్ం ాఫావితం ఄఴతయంది  

1) గ్ుండె   2) గొంతయ   3) ేగ్ు   4) ఉమితితయత లు  

28. ధవతు తరంగహలు దితు గ్ుండా ాయతుంచ లేఴు  

1) తూరు   2) ఉకుక   3) శూనయం   4) గహయౌ  

29. ధవతు ామానం  

1) నఽయటన్   2) జౌల్   3) దేళబుల్   4) రహట్  

30. బార జలం ఄంటే  

1) మంచ గ్డ్ కటటడం  

2) డుయమియం అకలైసడ్  

3) ునః  ాక్రయ చేయబడ్ తూరు 

4) 4 ½ 0 c దగీ్ర తూరు     

31. రహయదల ఴమిీకరణం  

1) నోటోలాజ  2) ఄళటయోలజ  3) ఒడెంటలాజ  4) అంటోజాతూ  

 



 

 

32. మనఴ రకత యొకక pH విలుఴ  

1) 7.2   2) 7.8    3) 6.6    4) 7.4  

33. మిమియాలకు ఴాక్ష ఱహషా ేరు 

1) కురకుమా డోమిళటక 2)బెైమైళటకహ తృరా గహర మ్స  3)లైలర్ న ైగ్రం   4) ళజయం అమోమటికం  

34. రసహయతుక ఱహషా విఫాగ్ం లో చేమి ఉండునది  

1) విఱలెఱహతేక రసహయన ఱహషాం 

2) తృహమిఱహర మిక రసహయన ఱహషాం 

3) ఴయఴసహయక రసహయన ఱహషాం 

4) లైఴతూన  

35. రమాణు ాధాన మైణుఴులు  

1) ఎలకహటా న్   2) తృరా టాన్   3)_ నఽయటాా న్   4) లైఴతూన  

36. కహవంటం షంఖ్య  

1) ాతుసుల్ కహవంటం షంఖ్ాయ  

2) ఄజముతల్ కహవంటం షంఖ్య  

3) మాగలనటిక్ కహవంటం షంఖ్ాయ  

4) లైఴతూన  

37. ాంచంలో ముదటి నఽయకె్యర్ మియాకటర్ తు తుమిేంచంది  

1) ఄబెమికన్ నఽయకె్యర్ ఫౌతిక ఱహషారేతత   

2) ఆటాయౌయన్ నఽయకె్యర్ ఫౌతిక ఱహషారేతత  

3) జరేన్ నఽయకె్యర్ ఫౌతిక ఱహషారేతత  

4) జతూస్ నఽయకె్యర్ ఫౌతిక ఱహషారేతత  

38. ఄ తయంత గ్టిట గ్ ఉండే లోసం  

1) ర ండి   2) బంగహరం   3) తృహదరషం   4) తృహె టినం  

 



 

 

39. మూలకం యొకక ాధాన లక్షణం  

1) రమాణు బరుఴు  2) రమాణు షంఖ్య  3) రమాణు సహందాత  4) మాయౌకుయలర్ బరుఴు  

40. గహయౌతు ఄతయదికంగహ కలులతం చేళే రహయుఴు  

1) కహరబన్ డెై అకలైసడ్  2) షలర్ డెై అకలైసడ్  3) ఴెైడోా కహరబన్   4) కమోబన్ మోనాకలైసడ్  

41. ఓజోన్ తొృ ర తగ్ుీ దల కహరణబెైన రహయుఴు  

1) కోె మో తౄర మో  కహరబన్  2)  కహరబన్  మోనాకలైసడ్   3) కహరబన్ డెై అకలైసడ్ 4) న ైటాస్ అకలైసడ్  

42. కహళటక్ సర డా క్ రసహయతుక ేరు  

1) సర డియం కోె మలైడ్  2) సర డియం బ ై కహమోబనేట్ 3) సర డియం కహమోబనేట్ 4) సర డియం ఴెైడాా కలైసడ్  

43. షనను మహభ క్ రసహయతుక్ ేరు  

1) కహలుశయం కహమోబనేట్  2) కహలుశయం ఴెైడాా కలైసడ్ 3) కహలుశయం అకలైసడ్  4) కహలుశయండెై అకలైసడ్  

44. బాయకతటమియలజ తామసృడు  

1) ఄంటోతు రహన్ య్ర న్ సృక్  2) త.జ.కువియర్  3) రోన్ ఴేలేేంట్  4) కహట ర్ ళలనసర్  

45. రహయు కయౌశయతుక్ కహరణం  

1) కహరబన్ డెై అకలైసడ్  2) కహరబన్ మోనాకలైసడ్  3) న ైటిాక్ అకలైసడ్  4) లైఴతూన  

46. ాకాతి లో ళేవచగహ దొమికై ఄమహీ తుక్ షబేేళనం  

1) ళలలుయలోజ్   2) షకరోజ్   3) ాకోత జ్   4) గ్ూె కోజ్  

47. క్రంది రహతులో దేతుతు దాఴ బంగహరం ఄంటారు  

1) లటోా యౌయం   2) తృహె టినం   3)లైమలన్   4) ఄకైవమిజయం  

48. లోసూ ముకకలన ఄంటిట ంచడాతుక్ రహడె దారథం  

1) ఎథియౌన్   2)ఎళటియౌన్   3) తృరా లైయౌన్   4) మిథేన్  

49. మదిర(Wine)తు తయారు చేళే దధతి  

1) లమైేంటేషహన్  2) కటల్ైజైశణ్   3) కహంజుగైశన్   4) డేస్ ేె స్ బెంట్  

50. ఄ తి లదద  ుశం  

1) మహేె ళయ ఄమోనయౌద  2) గ్రమోేటోలైలం  3) ఄలో్ ఴన్  4) ఄడనోసతుయ డిజటట    

       



 

 

1.2 2.3 3.3 4.4 5.4 

6.4 7.3 8.4 9.4 10.1 

11.1 12.1 13.1 14.1 15.3 

16.1 17.4 18.1 19.4 20.1 

21.1 22.3 23.2 24.3 25.4 

26.2 27.3 28.3 29.3 30.2 

31.1 32.4 33.3 34.4 35.4 

36.4 37.1 38.4 39.2 40.4 

41.1 42.4 43.1 44.1 45.4 

46.1 47.1 48.2 49.1 50.1 

 


