GENERAL SCIENCE
1. అతి చినన ుష్పం
1) సైకస్ 2) డాసో నిమా 3) మైజోఫో య 4) ఉల్ఫిమ
2. ధనిమాలకు వృక్ష శాస్త్ ర ేయు
1) కోమిమాండ్ర ం స్తటైవం 2) బైమిసి క
ట ా ఫారగరన్స్ 3) బంత ై ేమిట 4) కుమినం సైమినం
3. అలాానికి వృక్ష శాస్త్ ర ేయు
1) కాట్కం అన్నం 2) జంజఫర్ అపటసటనేల్ 3) భంథా ై ేమిట 4) ైర్ నిగరం
4. కృతిరభ ఫంగాయంలోని అంతమాాగాలు
1) మాగి , అలయీమినిమం
5.

2) మాగి, కాల్ఫిమం 3) మాగి, జంక్ 4) మాగి, భంగనిస్

కిరంది వాటిలో ఏది వంట గదిలో ఫేకింగ్ పౌడ్ర్ గా వాడేది
1) సో డిమం ఫై కామబోనేట్

2) పొ టాషటమం నైటట్
ర 3) సో డిమం కోామైడ్ 4) సో డిమం కామబోనేట్

6. బూ ఉమితలం మిద అతీధికంగా సేేచ్చగా లబీభభయీ] భూలకం
1) హైడర జన్స 2) ఆకి్జన్స 3) ల్ఫథిమం 4) అలయీమినిమం
7. అతీధిక తేల్ఫకైన భూలకం
1) హైడర జన్స 2) అసటిమం 3) ల్ఫథిమం 4) అలయీమినిమం
8. ఆధ్నిక యసామన శాస్త్ ర టతాభహుడ్ు
1) కోలబో 2) వోహార్ 3) లబవోభజర్ 4) పాశ్చర్
9. ఇన్భు తుుపు టి డానికి దీనికి ఉదాహయణ
1) ఆకి్డేష్న్స 2) మిడ్క్షన్స 3) పాల్ఫభమైజేష్ణ్ 4) గాలేనైజేష్న్స
10. దేని వలా యక్ ం ఎయరగా ఉంట ంది
1) కోామబపటల్ 2) భాయోగబాబన్స 3) హిమోగబాబన్స 4) ై ఏవి కావు
11. విస్తయజ న అవమవం
1) కాలబమం 2) గుండె 3) పొ టి 4) భూతరటండ్ం
12. ఇన్్ల్ఫన్స దేనితో స్తంఫంధం
1) జ ండిస్ 2) భలబమిమా 3) భధ్బేహం 4) కాీన్ర్
13. ఆమబగీవంతబైన గుండె చ్ుపడ్ు

1) 100 సాయుా/ నిమిషానికి 2) 120 సాయుా/ నిమిషానికి 3) 72 సాయుా/ నిమిషానికి
4) 60 సాయుా/ నిమిషానికి
14. కింర ది వానిలో అతుీత్ భ వాహకం
1) బైకా 2) ఫంగాయం 3) వండి 4) మాగి
15. ఆటం ఫాంఫుకి ఆధాయబైన స్తూతరం
1) నూీకిామర్ విచిచతి్ 2) నూీకిామర్ స్తంల్ఫనత 3) యసామనిక చ్యీ 4) ఫో టో ఎలకిిక్ ఎపక్ి
16. చ్ందన చెకకకు వృక్ష శాస్త్ ర ేయు
1) స్తంటాలం ఆలోం 2) శోమిమ మబఫసాి 3) సేడరస్
ే దియోదమా 4) ైనస్ మాక్ఫమిి
17. టోరల్ కాయు ఆవిష్కయణ
1) కార్ా ఫంజ్ 2) ఫారంకిాన్స 3) హమిస్తన్స 4) కామిమమి
18. వైయస్ స్తంఫంధ వాీధి
1) భశూచి 2) డెంగుీ 3) ఎభడ్్ 4) ైవనిని
19. భానవ శ్మీయంలో అతి దద అంగం
1) బదడ్ు 2) గుండె 3) చ్యిం 4) వన్నభుక నమాలు
20. ఇన్భు, కోరమిమమ్, నిఖేల్ ల మిశ్రభం
1) సీస్తం 2) ఇత్ తడి 3) సి భన్స లెస్ సటిల్ 4) కంచ్్
21. మాగి భమిము జంక్ ల మిశ్రభం
1) సీస్తం 2) ఇత్ డి 3) సి భన్స లెస్ సటిల్ 4) కంచ్్
22. ఆకి్జన్స న్ కన్గొననది
1) జ. పటరస్త్ల్ఫ 2) ఫమిజల్ఫమాస్ 3) ఫలర్్ 4) వకేల్ఫన్స
23. సంటర్ పర్ సలుీలర్ అండ్ భాల్ఫకుీలర్ ఫమాలజీ ఉనన చబట
1) భుంఫై 2) కోచిన్స 3) మాంచీ 4) హైదమాఫాద్
24. వైభన్కునిచే నడ్ుఫడిన మొటి మొదటి హల్ఫకాి ర్ కన్గొననది
1) ఎడిస్తన్స 2) హిలార్ 3) లామన్స్ 4) కోయున
25. అతి దద ఆకు
1) మాఫ్టా సటమ 2) వికోిమిమ అబజోనిక 3) వుల్ఫిమ 4) స్తపైమా
26. యక్ ం గడ్్ కటి డ్ంలో ఆలస్తీం కిరంది వానిలో దేని లోం వలా జయుగుతుంది

1) విటమిన్స – K 2) విటమిన్స

– D 3) విటమిన్స _ B 12 4) విటమిన్స – B 3

27. పోర టాన్స కన్గొననది
1) జ.జ. థాభ్న్స 2) యూథర్ పర్్ 3) జ న్స డాలి న్స 4) టి హన్స
28. స్తేచ్చబైన ఫంగాయం ఎనిన కాీమటా ఉంట ంది
1) 22 2) 23 3) 24 4) 25
29. వవుేల వామువు
1) నైటరోజన్స ంతాకై్డ్ 2) నైటరోజన్స 3) నైటర క్
ి ఆకై్డ్ 4) నైటరస్ ఆకై్డ్
30. డెైనబైట్ న్ ఆవిష్కమించిన వాడ్ు
1) అలెరెడ్ నోఫల్ 2) అండ్య్న్స 3) ముకవా 4) ఫాయడే
31. భనవ శ్మీయంలో భాస్తి ర్ గాాండ్
1) థెైమాభడ్ గరంధి 2) అడిరనల్ గరంధి 3) కోాభం 4) టట ీటమి గరంధి
32. ఆలోర్ి ఇన్స సీిన్స ఏ దేశ్స్త్ుడ్ు
1) డ్చ్ 2) జయిని 3) అబమికా 4) బరటన్స
33. మేడియో ధామిిక శ్కి్ని కన్గొననది
1) హనిర ఫకేేమాల్ 2) టి హన్స 3) థాభ్న్స 4) జ న్స కామోటి
34. ఆటం ( యభాణువు) కన్గొననది
1) యూథర్ పర్్ 2) డాలి న్స 3) టి హన్స 4) జ.జ.థాభ్న్స
35. వాము కాలుష్ీ కాయకం
1) కాయోన్స మోనాకై్డ్ 2) కాయోన్స డెై ఆకై్డ్ 3) హైడర జన్స స్తలెైపడ్ 4) ైవినిన
36. అతీంతగా చ్లా ఫమిచ్ఫడిన దరవం
1) ఐస్ క్రం 2) టిఫ్ా ాన్స 3) పాదయస్తం 4) గాాస్
37. మిణాభా వాదం నాకు స్తంఫందించిన మొదటి సటదద ాంతానిన యూపొ ందించింది
1) కర్్ సపన్ర్ 2) చామా స్ డామేన్స 3) కువిమర్ 4) లాభర్క
38. హైడర జన్స ఫాంఫు అదాయడ్్ స్తూతరం
1) నూీకిామర్ స్తంల్ఫనత 2) నూీకిామర్ విచిచనత 3) ై మండ్ు 4) ై ఏవి కావు

39. గరహల స్తూతారలన్ సటదదంతికమించినది
1) కా ర్ 2) నూీటన్స 3) గలీల్ఫయో 4) కోమినకస్
40. అణు సటదద ాంతానిన కన్గొననది
1) ఫంజమిన్స పారంకిాన్స 2) జ న్స డాలి న్స 3) బేడ్ం కుీమీ 4) ఐనిసీిన్స
41. ఇన్భు కి భంచి వనయు
ా 3) చ్చని కయయగామలు 4) పాలు
1) చికుకడ్ు 2) గుడ్ూ
42. ఆబయణాలు చేసేటుడ్ు ఫంగాయం తో కల్ఫేది
1) జంకు 2) మాగి 3) వండి 4) పాాటినం
43. కిరంది వానిలో కామలన్ లాలుగా భామేచది
1) ఇథెైల్ఫన్స 2) మిథేన్స 3) ఈథేన్స 4) కాయోన్స డెై ఆకై్డ్
44. నిభి ండ్ులో ఉండే ఆభాం
1) టామాిమిక్ ఆభాం 2) లాకిిక్ ఆభాం 3) సటటర క్
ి ఆభాం 4) ఆసాకమిోక్ ఆభాం
45. గాల్ఫ న్ంచి వాీటంచే వాీది
1) క్షమ 2) ేా గు 3) కలమా 4) టైపాభద్
46. హుక్క స్తూతరం దేనికి స్తంఫందిచింది
1) దరవ ీడ్నం 2) మేడియోధామిికత శ్కి్ 3) సాగటం ( ఎలాసటిసటటి ) 4) ైవి ఏవి కావు
47. స్తూయీ కాంతి వలా లబంచే విటమిన్స
1) A 2) C 3) B 4) D
48. విద్ీత్ ఫలుో లోని టలబేంట్ ని దేనితో తమాము చేస్ ాయు
1) టంగ్ స్తి న్స 2) నికోరం 3) ఇన్భు 4) కాయోన్స
49. ఫౌగబలు వేడెకకడ్ం దేని విడ్ుదల వలా
1) నైటరోజన్స 2) కాయోన్స డెై ఆకై్డ్ 3) కాయోన్స మోనాకై్డ్ 4) హైడర కాయోన్స
50. ఫాభల్ స్తూతరం వీటి భదీ స్తంఫందంకు చెందినది
1) మిభాణం, సాందరత 2) ీడ్నం , మిభాణం 3) ీడ్నం , ఉషోో గరత 4) మిభాణం , ఉషోో గరత
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