
Revision Test – 1 

General Science Paper – II 

Biological Sciences 

I. కిింది వాటికి సమాధానిం ఇవ్విండి:      12 x 1/2 = 6 

1. క ింది ఫ్లో  చార్్ట న ిండి X Y భాగాలన  వ్ాాయిండి. 

 
2. క రణజనయ సింయోగక ియలో సావింగీకరణ శక ి ఏ చరయలలో ఉపయోగ ించబడుత ింది? 

3. విరుద్ధ ింగా ఉనన దానిని ఎించ క ిండి. 
  పెపసిన్   టయాలిన   గలో క జ్   అమ ైలేస్  టరాపసిన్ 

4. కారబన్ డయాక్సిడ్ : స ననిం నీరు :: _________ : అయోడిన్ 

5. RuBPని విసిర ించిండ ి

6. తప్పు గా జాతపరచిన దానిని గుర్త ించిండి  

వాయు నాళ వ్యవ్స్థ   బొద్ద ింక  

జల శ్వాస్కి్రయ  చేప  

చరమ శ్వాస్కి్రయ  మానవులు  

 

7. హృదయవ్రణిం  : హృదయిం ::     _________ : ఊపిర్ తిత్తు లు  

8. క ింది వ్ాటరలో సర్సనది ఏది? 

a. సథూ లకాయిం ఎకకువగా తినడిం మర యు అధిక కేలరీలక స క వడిం వలో వస ి ింది. 
b. ఆహారింలో ప్ల ా టీన్ లోపిం వలో మరాసమస్ వస ి ింది. 
9. ఎింజ్ైమ్ లేని జీరణ రసిం 

ఎ) పెైతయ రసిం   బి) జఠర రసిం సస) ప్ాయింక ియాటరక్ జ్యయస్ డి) లాలాజలిం 

10. నేన  ససూ తి సాూ పకత కలిగ  చద్ న ైన కిండరాలతో ఉనానన  మర యు ఊపసర తిత ి లకక గాలిని లోపలిక  
మర యు బయటరక  తరలిించడింలో సహాయపడతాన . నేన  ఎవరు? 

11. ఆక ిజన్ న  బింధిించడానిక  రకిింలోని ఏ ప్ల ా టీన్ బాధ్యత వహిస ి ింది? 

12. క రణజనయ సింయోగక ియ క ో రోప్ాో స్్ లో జరుగుత ింది మర యు శ్ావసక ియ కణాల ________లో 
జరుగుత ింది. 
II. కిింది వాటికి సమాధానిం ఇవ్విండి:       3 x 1 = 3 

13. తీవామ ైన వ్ాయయామిం చేసేటపపుడు మనకక కిండరాలక పచ్చిగా ఎింద్ కక మారతాయి? 

14. శ్ావసక ియలో ఉప్ాజిహ్వక ప్ాతా ఏమిటర? 



15. జఠర రసింలో HCl ప్ాతాన  మీరు ఎలా అభినిందిస ి నానరు? 

III. కిింది వాటికి సమాధానిం ఇవ్విండి:       2 x 2 = 4 

16. పటి్టకను అధ్యయనిం చేసి పర శ్నలకు స్మాధానాలు వార యిండి. 

విటమిన్  లోపిం వ్లన వ్చేే 

వాయధి  

లక్షణాలు  

థయామిన్  బెరీ బెరీ  వాింత్తలు మూరఛ ఆకలి లేకపోవ్డిం శ్వాస్లో ఇబ్బిందులు 

పక్షవాతిం  

ఆస్కారబిక్ 

ఆమ్ల ిం  

స్కారీా  గాయాలు మానకపోవ్డిం, ఎముకలు విరగడిం. 

1. ఏ విటమిన్ లోపిం వలో గాయిం మానడిం ఆలసయిం అవపత ింది? 

2. బెర  బెర  యొకు లక్షణాలక ఏమిటర? 

17. మీరు పలోమనాలజిస్్ ని కలిసేి , క విడ్ మహ్మామర  సమయింలో సింరక్షణ గుర ించ్చ 
తెలకస క వడానిక  మీరు ఏ పాశనలక అడుగుతారు? 

IV. కిింది వాటికి సమాధానిం ఇవ్విండి:       3 x 4 = 12 

18.  క రణజనయ సింయోగక ియలో కాింతి చరయలన  వివర ించిండి. 
లేదా 

వ్ాయు మార ుడి వ్ాయుగోణులలో  జరుగుత ింది. వ్ాయుగోణులక ఈ విధి కొరకక ఏ విధ్ింగా 
రూప్ ిందిించబడిిందో  వివర ించిండి. 
19. క రణజనయ సింయోగక ియ మర యు శ్ావసక ియ మధ్య తేడాలన  వ్ాాయిండి. 

లేదా 
కణ శక ి కరామగారాలని వే్టరని అింటారు? పటిం సహాయింతో దాని నిరామణానిన వివర ించిండి. 

20. క రణజనయ సింయోగక ియకక కారబన్ డయాక్సిడ్ అవసరమని నిరూపసించే పాయోగానిక  అవసరమ ైన 
పర కరాలక ఏమిటర? పాయోగిం యొకు విధానానిన వ్ాాయిండి. 

లేదా  

1. పాయోగిం యొకు లక్షయిం ఏమిటర? 

2. పాయోగానిక  కావలససన పర కరాలక ఏమిటర? 

3. పాయోగిం యొకు ఫలితిం ఏమిటర? 

4. థరామమీటర్ట యొకు బల్బబ వితినాలన  తాకకప్ల తే ఫలితిం 
ఏమవపత ింది? 


