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1. మానవ శరీరంలో అననవాహిక సగటు పొ డవు ?
ఎ) 2 మీటరలు

బి) 4 మీటరలు

సి) 6 మీటరలు

డి) 8 మీటరలు

2. మానవునిలో అతి పెద్ద గరంథి ?
ఎ) కాలేయం

బి) పలు హం

డి) జ్ఞాపక శకతు

సి) ఊపిరతి
ి త్త
ు లు

3. మానవ జీరనవయవసథ లో ఉత్పతి అయ్యయ ఆముం ?
ఎ) అసిటిక్ ఆముం

బి) హైడోర కలురిక్ ఆముం

సి) ఫారిిక్ ఆముం

డి) నైటో క్
ి

ఆముం
4. కతరంది వానిలో ఎనై మ్
జ ?
ు కగాన్
ఎ) గల

బి) ఇనసులిన్

సి) సామోటోటరోపిన్

డి) టిోపిున్

5. ‘పయోరియో’ వాయది దేనికత సంబందించినది?
ఎ) ముకుు

బి) చిగుళ్ళు

సి) గుండె

డి) ఊపిరతి
ి త్త
ు లు

6. కలుమం ఒక ?
ఎ) అంత్:సాోవక గరంథి
గరంథి

బి) బరహయ శ్ారవి గరంథి

సి) అంత్: శ్ారవి గరంథి మరియు బరహయశ్ారవి

డి) ఏది కాద్స

7. ఇనసులిన్ ఒక ?
ఎ) కరరవుు పదారధ ం

బి) హారమిన్

సి) రంగు పదారధ ం

డి) ఎక్ష్ ఎంజ్ైమ్

8. ఎంజ్ైము ు ?
ు లు
ఎ) ఆమా

బి) ఆలుహాల్ లు

సి) పరో టీను స

డి) కారబనసు
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9. మానవుని ఆహారం లోని పిండి పదారాథలు జీరనమవడానికత కారణమన
ై ఎంజ్మ
ై ు ు దేనిలో ఉంటరయ్ ?
బి) లాలాజ్ల గరంథసలు, కలుమరస గరంథసలు

ఎ) లాలాజ్ల గరంథసలు, జ్టర రస గరంథసలు
పిటుయటరి గరంథి

సి)

డి) పెైవవి
ే కాద్స

10. క్షీరదాలోు కారమబహడ
ై ోట్స
ే ు ఏ రూపం లో నిలు ఉంటరయ్ ?
ఎ) కండరాలోు లాకతిక్ ఆముం
ు కలజ్
గల

బి) కాలేయం, కండరాలోు గు క
ల లజ్నాా

సి) కాలేయం, కండరాలోు

డి) కాలేయం, పలు హం గు క
ల లజ్నాా

11. పరో టిను జీరణ ం త్రాుత్ ఏరపడునది ?
ఎ) అమైనో ఆముం

బి) పరో తెయ్యసస్
ె

సి) పెపి డ్
ెజ

డి) పెపి ర న్

సి) మలయకస్

డి) Hcl

12. కాలేయం ఉత్పతి చేయునది ?
ఎ) లిపెజ్

బి) యలరియ

13. మానవ శరీరం లో అపెండిక్ు ఏ భరగానికత జ్త్ చేయబడి ఉంటుంది ?
ఎ) గాల్ బరుడర్

సి) పెద్ద పరోవులు

బి) చినన పరవ
ో ులు

డి) ఉద్రం

14. మానవ శరీరం లో అతి కటినమైన భరగం ఏది ?
ఎ) ద్ంతాలు

బి) ఎముకలు

సి) గమళ్ళు

డి) పెైవన్నన

15. మానవ శరీరం లో ఇనసులిన్ ని ఉత్పతి చేయు భరగం ?
ఎ) కలుమం

బి) కాలేయం

సి) మలత్ోపిండలాలు

డి) గుండె

16. ఎంజ్ైము ు దేనిలో ఉపయోగపడునస?
ఎ) శ్ాుసకతరయ

బి) ఆహరం జీరణ ం కావడానికత

సి) రక్షణ వయవసథ

డి) పునరలత్పతి

17. లాలాజ్లంలో ఉండే ఎంజ్ైమ్ ఏది ?
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బి) అమైలేజ్

సి) ల ైపరజ్

డి) టయలిన్

18. ఆంత్ోమలలం లో మాంసకృత్తలనస జీరణ ం చేయు ఎంజ్మ్
ై ?
ఎ) రేనిన్

బి) పెపిున్

సి) ల ైపరజ్

డి) టిోపిున్

19. పాలనస జీరణ ం చేససకునే ఎంజ్ైమ్ లు రేనిన్ మరియు లాకలిజ్ లు మానవునిలో సాదారణంగా ఏ వయససులో అద్ృశయం
అవుుంది ?
ఎ) 2

బి) 3

సి) 5

డి) 8

20. లాలాజ్లం దేనిని జీరణ ం చేయడానికత తోడపడుత్తంది ?
ఎ) గంజి

బి) పరో టీను స

డి) కలరవుుపద్రాులు

సి) పిండి పాదారథ ం

21. పసరలనస ఉత్పతి చేసది ?
ఎ) కాలేయం

బి) గాల్ బరుడర్

సి) మలత్ోపిండం

డి) పాోంగియాసిస్

22. కామరలు ఏ అవయవం సరిగా పనిచేయకపర వడం వలు వససుంది ?
ఎ) మలత్ోపిండం

బి) కాలేయం

సి) ఫాోనిుయసిస్

డి) ఉద్రం

23. జీరనవయవసథ నాళాలు మరియు శ్ాుసకతరయ వయవసథ నాళాలు ఈ కతరంది భరగము దాుర పోయానమ చేసు త ఉంద్డునస ?
ఎ) గరసని

బి) సురపరటిక

సి) ఆహార వాహిక

డి) శ్ాుసనాలం

అసిథ పంజ్ర వయవసథ :
24. మానవశ్ారిరంలో ఉండు మొత్ు ం ఎముకల సంఖ్య ?
ఎ) 204

బి) 208

సి) 206

డి) 216

25. ఎముకల అద్యయన శ్ాసు రం ?
ఎ) ఒరమలోజి

బి) అసిియోలోజి

సి) ఆరినతోలోజి

డి) అంకాలజి
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26. కలత్గా పుటిి న బేబీ లో ఉండే ఎముకల సంఖ్య ?
ఎ) 300

బి) 320

సి) 330

డి) 340

27. మానవునిలో ఉండే అతిచినన ఎముక ?
ఎ) సిిరపప ఎముక

బి) సిిరిపి ఎముక

సి) సరిపస్
ి ఎముక

డి) సి రయ్డరి

ఎముక
28. రికట్సు వాయది దేనికత సంబందించినది ?
ఎ) ఎముకలు

బి) కండరాలు

సి) నరాలు

డి) రకు ం

29. మానవ శరీరం లో కీళ్ుకు భరద్నస కలిగించే వాయధి ?
ఎ) అరు రైటిక్ు

బి) డెరిటైటిస్

సి) పిు యరసి

డి) పెైవవి
ే కావు

30. మానవ శరీరం లో మొత్ు ం కండరాల సంఖ్య?
ఎ) 639

బి) 649

సి) 659

డి) 629
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