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A

Forest Beat Officer and Assistant Beat Officer
Final key
PART A
1.

1.

దిగువ తెల్పిన వారిలో సూర్యుని చుట్ట
ూ గరహాలు తిరిగే

Which Renaissance scientist explained how planets

విధానానిి వివరిించిన పునర్యజ్జీ వ కాలపు శాస్ వ
ర ేత్్ ఎవర్య

move around the Sun ?

?
కెపలర్

Kepler
2.

HUDHUD is a _________ that occurred in AP in

2.

2014.

హూద్ ఒక ___________

Cyclone
3.

త్ుఫాన్

Which of the following Indian States is not bisected
3.

by the Tropic of Cancer ?

దిగువ తెల్పిన వాట్ిలో ఏ రాష్టూ ింర కరాాట్క రేఖ వలన
రెిండుగా విభజింపబడదు ?

Odisha
4.

ఆింధ్ర పరదేశ్ లో 2014 సింవత్సర్ింలో సింభవిించిన హూద్

Which Article has given a special status to Jammu
and Kashmir ?

4.
Article 370

ఒడిశా

జమ్ుు మ్రియు కాశ్ముర్ రాష్టాూరనికి పరతేుక పరతిపతి్ ని
కల్పిించిన ఆరిూకల్ ఏది ?

ఆరిూకల్ 370
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A

With reference to Thimmamma Marrimanu, which of
the following statements is/are correct ?
a.

Thimmamma Marrimanu is a huge banyan tree
located in Kadiri of Ananthapur district, 70 km 5.
away from Horsley Hills of Andhra Pradesh.

b.

This tree holds a Guinness record (in 1989) of
being the largest tree in the world.

c.

This tree’s branches extend up to 5 acres and
is apparently 550 years old.

రాష్టూ ింర లోని హారిసలీ హిల్స కు 70 కి.మీ.ల దూర్ింలో,
అనింత్పుర్ిం జలాలలోని కదిరి పారింత్ింలో కలదు

Select the correct answer using the code given
below :

b.

c.

ెెట్ూ టు వయసుస సిసూ ింగా

b.

కిింద ఇచిిన సమ్ాధానాలలో సరెన
ై దానిని గురి్ించిండి:

Pollution of rivers and seas

a, b మ్రియు c సరి అయినవి

Ozone depletion

Select the correct answer using the code given
below :

6.

b.

c.
d.

Odisha
Karnataka
Codes :

నదులు మ్రియు సమ్ుదారలు కాలుష్టుిం బారిన పడడిం
ఓజోన్ పొ ర్ క్షీణించడిం

కిింద ఇచిిన సమ్ాధానాలలో సరెన
ై దానిని గురి్ించిండి:

a, b మ్రియు c సరి అయినవి

Andhra Pradesh
Tamil Nadu

జ్జవ వవి
ై ధాునికి నష్టూ ిం కలగడిం

c.

Arrange the following States of India in ascending
order of their forest-area and select the correct
answer from the code given below :

b.

కిింర ది వాట్ిలో దేని వలన నత్రజని కాలుష్టు పరభావo ఉింది
a.

a, b, and c

a.

7.

దిగువ ఇచిిన రాష్టాూరలను వాట్ి యొకా అట్వీ విస్త్ ర్ణ ిం ఆధార్ింగా ఆరోహణ
కరమ్ింలో అమ్రిి త్గిన సమ్ాధానానిి గురి్ించిండి.

ఆింధ్ర పరదేశ్

a.

త్మిళనాడు

b.
c.

a, b, d, c

550 సింవత్సరాలుగా ఉిండి

5 యకరాలలో విస్ రిించబడి ఉింట్ాయి.

Loss of biodiversity

c.

ెెట్ూ టు గి్ి్

కొమ్ులు సుమ్ార్యగా

Which of the following is/are the likely impact of
nitrogen pollution ?
a.

7.

పరపించింలోనే అతి పెదద మ్రిర ెెట్ూ టుగా

రికార్యును (1989లో) సవింత్ిం ెేసుకుింది.

a, b, and c
6.

తిమ్ుమ్ు మ్రిరమ్ానుకు సింబధిించి దిగువ ఇచిిన పరకట్నలలో
సరి అయిన దానిని గురి్ించుమ్ు ?
a.
తిమ్ుమ్ు మ్రిరమ్ాను అనే మ్హా మ్రిర వృక్షిం ఆింధ్ర పరదశ్
ే

d.

ఒడిశా

కరాణట్క
కోడ్సస :
a, b, d, c
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A

According to ISFR 2017, which State has shown
highest increase in water bodies within forest area 8.
?

మ్హారాష్టూ ర

What does EPA stand for ?
Environmental Protection Agency

10.

9.

.పత.ఏ. (EPA) అనేది దేనికి సింబింధిించినది ?

ఎనివరానుింట్ల్ పొ ర ట్ెక్షన్ ఏజ్స

To label environment-friendly consumer products,
the Government introduced
Eco mark
10.

11.

పరకార్ిం అట్వీ విస్త్ ర్ణింలో ్ట్ి వనర్యల అత్ుధిక పెర్యగుదలను నమోదు ెేస్్న

రాష్టూ ింర ఏది ?

Maharashtra
9.

భార్త్ జాతీయ అట్వీ నివేదిక (ఇిండియా స్టూట్ ఆఫ్ ఫారెస్ూ ప
్ ర ో ర్ూ – ISFR) 2017

Which number replaces the question mark ?

పరాువర్ణ అనుకూల వినియోగదార్యల ఉత్ిత్ు
్ లను గురి్ించడానికి
పరభుత్వ

… పరిచయిం ెేస్్న గుర్య్ ఏది ?

ఇకో మ్ార్ా
11.

పరశ్ి గుర్య్ గల స్ాానింలో సరిపో యిే సింఖును గురి్ించిండి ?

16

16
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Which number replaces the question mark ?

A

12.

పరశ్ి గుర్య్ గల స్ాానింలో సరిపో యిే సింఖును గురి్ించిండి ?

6
6
13.

S.I. unit of energy is
Joule

14.

14.

The shortest path between the initial and final
position is known as
15.

Grass appears green because
It reflects green colour

16.

జౌల్

స్ాానిం యొకా మ్ార్యిను సూచిించునది ఏది ?

చలనిం

పారధ్మిక మ్రియు త్ుది స్ాానాల మ్ధ్ు గల అతి దగగ ర్ మ్ారాగనిి
ఏమ్ింట్ార్య ?

Displacement
16.

శ్కి్ని కొల్పెే ఎ్.ఐ పరమ్ాణిం

What is a change of position ?
Motion

15.

13.

స్ాానభరింశ్ిం

గడిు ఆకు పచిగా కనిప్స్ ుింది ఎిందుకింట్ే

ఆకుపచి ర్ింగును పరతిబింబించడిం

OBF/444

17.

(8)

A

The first successful human spaceflight was

17.

మొదట్ి సఫలీకృత్ మ్ానవ సహిత్ అింత్రిక్ష నౌక ఏది ?

వొస్ాూక్ 1

Vostok 1
18.

Match List I with List II and select the correct
answer using the codes given below the lists :
List I
(National Flag)

List II
(Adopted in
Year)
1947

a.

I.

b.

II. 1931

c.

III. 1921

d.

IV. 1906

18.

జాబతా I మ్రియు II లను జత్పర్చడిం దావరా కిింర ది
ఇచిిన వాట్ిలో సరి అయిన సమ్ాధానానిి గురి్ించిండి.
జాబతా I
(జాతీయ జెిండా)

జాబతా II
(స్తవకరిించిన
సింవత్సర్ిం)

a.

I.

1947

b.

II. 1931

c.

III. 1921

d.

IV. 1906

Codes :
a
IV I

b
II

c
I

I

d
I

సమాధానాలు :
a

19.

Who described C. Rajagopalachari as the ‘keeper of

IV I

my conscience’ ?
Mahatma Gandhi

19.

b
II

c
I

I

d
I

స్్. రాజగోపాలెారిని “నా అింత్రాత్ు పరి ర్క్షకుడు అని ఎవర్య అనాిర్య
?

మ్హాతాు గాింధీ
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A

The hills marked 1, 2, 3 and 4 are

20.

1
Mikir

21.

2
Garo

3

1

21.

c.
d.

The Himalayan Mountain is a new fold
mountain formed by the collision of two
tectonic plates.

పర్వతాలు

3

గారో

4

జైంతియా

ఖాసీ

విస్ో ోట్న స్ామ్ర్్ యిం కల్పగి ఉన్నది

22.

దిగువ స్టూట్ెుింట్ల ను పరిశ్మల్పించి కిరింద ఇవవబడిన ఆపష న్స నుిండి సరి
అయిన సమ్ాధానానిి గురి్ించిండి
a.

హిమ్ాలయ పర్వత్ శరరణ రెిండు ట్ెకూోనిక్ పటల ట్ల ఘర్షణ
కార్ణింగా ఏర్ిడిన కొరత్్ పర్వత్ శరరణ

b.

విింధ్ు, స్ాత్పిర్ పర్వత్ శరణ
ర ులలో, స్ాత్ుిరా పర్వత్ శరణ
ర
పొ డవన
ై ది మ్రియు నర్ుదా, త్పతి నదులకు
మ్ూలమన
ై ది

The Aravalli Range is the youngest range of
India.
Codes :

గురి్ించబడిన

నిదారణమైన అగిిపర్వత్ిం అింట్ే

Out of Satpura and Vindhya Range, Satpura
range is higher in length and is the source of
rivers like Narmada and Tapti.
Vishakhapatnam and Bhubaneshwar are
important cities located in Eastern Ghats.

2

మీకిర్

Examine the following statements and select the
correct statements by using code given below :

b.

గా

Jaintia Khasi

A dormant volcano

a.

4

4

Is capable of erupting

22.

మ్రియు

1, 2, 3
ఏవి ?

c.

త్పర్యి కనుమ్లలో విశాఖపట్ిిం మ్రియు భువనేశ్వర్
మ్ుఖుమైన నగరాలు

a, b, c
d.

భార్త్దేశ్ింలో ఆరావళి పర్వతాలు అతి చిని వయసు
గలవి.

సమ్ాధానమ్ులు :

a, b, c
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A

Which city will be the headquarters of the new
railway zone for Andhra Pradesh ?
23.
Vishakhapatnam

24.

In which village of Andhra Pradesh lies
300 years old well, an architectural marvel built by
the ‘Gandi brothers ?
24.

th

26.

27.

25.

For weather science study, which of the following
is used to fill balloons ?
Helium

300 యిేళళ నాట్ి

‘‘దేశాల పునర్యతాిదక శ్కి్ సూచీ”’’ (రెనుువబుల్ ఎనరజీ
కింట్రర ఇిండెక్స) 2018 నిందు భార్త్దేశ్ిం యొకా స్ాానిం ఏది ?
4వ

26.

In which of the following villages, the river
Godavari is joined with river Manjira and river
Haridra ?
Kandakurthi

గింది స్ో దర్యల ెే అత్ుదుుత్ింగా నిరిుించబడిన

చిందరశరఖర్ పుర్ిం

What is the rank of India as per ‘Renewable Energy
Country Index’ 2018 ?
4

విశాఖపట్ిిం

పురాత్మైన బావి ఆింధ్ర పరదేశ్ రాష్టూ ింర లోని ఏ గారమ్ింలో కలదు ?

Chandrasekharapuram
25.

ఆింధ్ర పరదేశ్ లో నూత్న రెైలవవ జోన్ కి పరధాన కేిందరమ్ు
కానుని నగర్ిం ఏది ?

వాతావర్ణ శాస్త్ య
అధ్ుయనానికి ఉపయోగిింెే గాల్ప
ర
బుడగలలో నిింపట వాయువు ఏది ?
హీల్పయిం

27.

దిగువ తెల్పిన ఏ గారమ్ిం వదద గోదావరి నది మ్ింజ్జర్
మ్రియు హరిదర నదులతో కలుసు్ింది ?
కిందకురి్
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In a remarkable achievement, India gets its 37
World UNESCO World Heritage Site. Which is it ?

A

th

Victorian and Art Deco Ensembles of Mumbai

29.

28.

మ్ుింబై నగర్ింలోని వికోూరియన్ మ్రియు ఆర్ూ డెకోలు సమిస్్ూగా

In which of the following national parks has the
Supreme Court banned all mining activities ?
Kaziranga National Park

దిగువ తెల్పిన భార్త్దేశ్ింలోని పరదేశాలలో ఏ
ెారితారత్ుక పరదేశ్ిం 37వ పరపించ యునస్ో ా పరపించ
వార్సత్వ సా లిం అనే విశరష్టమైన గురి్ింపు పొ ిందినది.

29.

దిగువ తెల్పిన ఏ జాతీయ ఉదాునవనింలో సుపతరిం కోర్యూ
అనిి ర్కాల గనుల కార్ుకలాపాలు నిషటధిించిింది ?
కజర్ింగా జాతీయ ఉదాునవనిం

Directions for question no. 30 to 32 : Rearrange the
letters given in the following questions so as to form a
meaningful word and choose the first letter of the so
formed word as your answer from the options given
below.

పరశ్ి సింఖు 30 నుిండి 32 వర్కు మ్ార్గ నిరేదశ్ిం : దిగువ పరశ్ిలలో

ఇచిిన అక్షరాలను ఒక అర్్వింత్మన
ై పదిం వెేిలా తిరిగి
అమ్రిి, ఏర్ిడిన అర్్ వింత్మన
ై పదిం యొకా మొదట్ి

30.

అక్షరానిి కిరింద ఇచిిన సమ్ాధానాల నుిండి గురి్ించిండి.

LARIOT (An artisan)
T

30.

LARIOT

(ఒక ెేతి వృతి్ నిపుణుడు)
T

31.

MHOTACS (A part of human body)
31.

MHOTACS (మ్ానవ

S

S
32.
32.

NEROGA (A fruit)

శ్రజర్ింలోని ఒక భాగిం)

NEROGA (ఒక

పిండు/ ఫలిం)
O

O
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A

33.
33.

Which country has banned use of drones and

శ్మరలింక

unmanned aircrafts ?
Sri Lanka
34.

దిగువతెల్పిన దేశాలలో ఏ దేశ్ింలో మ్ానవర్హిత్
విమ్ానాలు మ్రియు డరర నల వాడకానిి నివేదిింెార్య ?

34.

భార్త్దేశ్ వాుప్ ింగా ఏరాిట్టు ెేయబడిన అత్ువసర్ హెలవైలై నింబర్ 112
స్టవల వినియోగానికెై ఎనిి రాష్టాూరలు ెేరాయి ?

How many States have joined the pan-India

20

Emergency Helpline No. 112 ?
20
35.

35.

‘Nikshay Poshan Yojana’ is associated with which
disease ?

36.

BIMSTEC
37.

Which gas is mixed with LPG to detect smell ?
Ethyl Mercaptan

క్షయ

పరధాన మ్ింతిర శ్మర నరేిందర మోడి పరమ్ాణ స్తవకారానికి భార్త్ దేశ్ిం

బమటెక్

India invited which group of countries at the recent
oath-taking ceremony of PM Narendra Modi ?

పొ ష్టణ్ యోజనా” ఏవాుధికి సింబింధిించినది ?

ఆహావనిించిన దేశాల సమ్ుదాయిం ఏది ?

Tuberculosis
36.

‘నిక్షయ్

37.

కిింర ది వాట్ిలో వాసనను గురి్ించడానికి ఎల్.ప్.జ. తో కల్పపట వాయువు
ఏది ?

థెైల్ మరాాపూ న్
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38.

( 13 )

Fill in the blanks :
Gunpowder, also known as black powder is made of
Sulphur (S), Charcoal (C), and _________ .

A

38.

బాలక్ పౌడర్ అని కూడా ప్ల్పెే గన్ పౌడర్ (త్ుపాకి మ్ిందు)
గింధ్కిం (S), కర్ర బొ గుగ (C) మ్రియు _________
యొకా మిశ్రమ్ిం.

Potassium nitrate
39.

పొ ట్ాష్యిం నైట్ట్
ేర

Which mirror is used in the headlight of a
car ?
Concave Mirror

40.

ఖాళీలను పూరిించిండి :

39.

కార్య హెడల ెలట్టుా ఉపయోగిింెే దర్ిణిం ఏది ?

పుట్ాకార్ దర్ిణిం

Which gas is used in cigarette lighters ?
Butane

40.

దుస్్గరెట్ లవైట్ర్ లలో ఉపయోగిింెే వాయువు ఏది ?
బూుట్ెన్

41.

Fill in the blanks :
The ABO blood types were discovered by 41.
________ in 1901, for which he received the Nobel
Prize in Medicine in 1930.
Karl Landsteiner

ఖాళీలను పూరిించిండి :

సింవత్సర్ింలో ఎ, బ, ఒ ర్క్ పు ర్కాలను
కనుగొనిిందుకుగాను వైదు శాస్ ింర లో నోబల్ పెైజ్
ర (1930)
అిందుకుని శాస్ వ
ర ేత్్ _________
1901

కార్ల లాిండీటెనార్

42.

Which among the following is actually not a tree ?
Banana Tree
42.

దిగువ తెల్పినవాట్ిలో ెెట్ూ టుకానిది ఏది ?

అర్ట్ి ెెట్ూ టు

OBF/444
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A

43.
43.

అింశాలను గురి్ించిండి

Consider the following statements with respect to
‘Creation of States’ :
a.

b.

దిగువతెల్పిన స్టూట్ెుింట్ల లో “రాష్టాూరల ఏరాిట్టు” కు సింబింధిించి సరిఅయిన

ెేయబడినది. మ్దారసు రాష్టూ ింర లోని తెలుగు మ్ాట్ాలడే జలాలలతో

On October 1, 1953, the Andhra State was
created. The State comprised the Teluguspeaking districts of Madras State.

కల్పప్

రాష్టూ ింర ఏరాిట్టు ెేయబడినది.

రాష్టాూరల పునర్వయవస్తాకర్ణ చట్ూ ిం పరకార్ిం 1956 లో

b.

In 1956, as a part of the States Reorganization
Act, the States in India were arranged on
linguistic basis. This resulted in the creation
of new States. Andhra Pradesh was created
by merging Andhra State with the Telugu
speaking area of the Hyderabad State.
c.

1953 సంవత్సరం, అకోూబర్ 1 న ఆింధ్ర రాష్టూ ింర ఏరాిట్టు

a.

భార్త్దేశ్ింలోని రాష్టాూరలను భాష్ట ఆధార్ింగా ఏరాిట్టు ెేయడిం

జరిగిింది.

చర్ు కొరత్్ రాష్టాూరల ఏరాిట్టుకు దారి తీస్్ింది. ఆింధ్ర

రాష్టూ ింర , హెైదర్బాద్ లోని తెలుగు మ్ాట్ాలడే పారింతాలను కల్పప్
ఆింధ్ర పరదేశ్ గా ఏరాిట్టు ెేయడిం జరిగిింది.

Bombay State was split into the linguistic
States of Gujarat and Maharashtra on 1 May
1960 by the Bombay Reorganisation Act.

బాింబే పునర్వయస్తాకర్ణ చట్ూ ిం పరకార్ిం 1960 సింవత్సర్ిం మే 1 న

c.

బొ ింబాయిరాష్టాూరనిి గుజరాత్ మ్రియు మ్హారాష్టూ ర అనే రాష్టాూరలుగా

Which of the above statements are correct ?

విభజించడిం జరిగిింది.

All a, b and c

పెైన ెెప్ిన పరకట్నలు ఏవి సరెైనవి ?
44.

a, b, c అ్ి సరి అయినవి

Consider the following statements with respect to
‘India during the British Rule’ :
a.

b.

India during the British Raj was made up of
two types of territories: British India and the
Native States (or Princely States).

44.

బరట్రష్టువారి

Only b

భార్త్దేశ్ిం”

ఇిందుకు

సింబింధిించిన

సరిఅయిన అింశాల నుదిగువతెల్పిన స్టూట్ెుింట్ల ఆధార్ింగా గురి్ించిండి
a.

Provinces were controlled by the local kings
and the princely states were directly under
the rule of the British Government.

Which of the above statements is/are incorrect

పరిపాలనలో

బరట్రష్టు వారి పరిపాలనలో భార్త్దేశానిి బరట్రష్ ఇిండియా
మ్రియు రాజరిక రాష్టాూరలు (ప్ర్టై స్టూట్స) అనే రెిండు
భూభాగాలుగా ఏరాిట్టు ెేయబడినది.

b.

బరట్ిష్ ఇిండియా రాష్టాూరలను స్ాానిక రాజులు, రాజరిక
రాష్టాూరలను బరట్ిష్ పరభుత్విం పరిపాల్పింెేవి.

పన పేరకొనన ప్రకటనలలో ఏది సరి అయిన సమాధానము

b మ్ాత్రమే సరి అయినది
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45.
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A

Consider the following statements with respect to
‘Lord Ripon’ :
a.

b.

Lord Ripon supported the Vernacular Press
Act passed by Lord Lytton, in order to provide
freedom to the newspapers published in
vernacular languages.

45.

దిగువ తెల్పిన స్టూట్ెుింట్ లలో ‘‘లార్ు రిపిన్ కు సింబింధిించిన సరిఅయిన
అింశాలను గురి్ించిండి ?
a.

ఇవవడానికి బదులుగా లార్ు ల్పట్ూ న్ ెేస్్న స్ాానిక పతిరకా చట్ాూనిి

The first factory Act was passed by Lord
Ripon. The Act also made provision of onehour break during the working period and four
monthly holidays for the employment.

(వరాికుులర్ పెర్ యాక్ూ) లార్ు రిపిన్ సమ్రి్ింెార్య.

b.

సమ్యానిి మ్రియు నలకు నాలుగు రోజుల స్ెలవులకు

DELETED

చట్ూ ింలో సదుపాయిం కల్పిించబడినది.

Consider the following statements with respect to
‘Purna Swaraj’ :
a.
On December 19, 1929, under the
Presidentship of J. L. Nehru, the INC, at its
Lahore session, declared ‘‘Purna Swaraj’’ as
its ultimate goal.
b.
c.

The “Declaration of Independence” pledge
was drafted by Mahatma Gandhi in 1930.

పెైన పటరొాని పరకట్నలలో ఏది సరి అయిన సమ్ాధానమ్ు

తొలగిైంచబడినది
46.

దిగువతెల్పినస్టూట్ెుింట్ల లో “సింపూర్ణ
సరిఅయిన అింశాలను గురి్ించిండి ?
a.

Congress leader and famous poet Hasrat
Mohani was the first activist
to demand complete independence (Purna
Swaraj) from the British in 1921 from an AllIndia Congress Forum.

Which of above statements is/are incorrect ?

DELETED

సవరాజుిం”

కు

సింబింధిించిన

శ్మర జవహర్ లాల్ నహూ
ూ అధ్ుక్షత్న లాహో ర్యలో 19 డిశ్ింబర్,

1929లో నిర్వహిించబడిన భార్త్ జాతీయ కాింగెర్ సమ్ావేశ్ింలో
సింపూర్ణ సవరాజు స్ాధ్నను అింతిమ్ లక్షుింగా పరకట్ిింెార్య.

Bhagat Singh was the first person who gave
the call of ‘‘Purna Swaraj’’.

d.

మొదట్ి ఫాుకూరజ యాక్ూ లార్ు రిపిన్ ెే నలకొలిబడినది.
ఉదర ుగులకు పని ెేస్ట సమ్యింలో ఒక గింట్ విరామ్

Which of the above statements is/are incorrect ?

46.

స్ాానిక భాష్టలలోపరచురిించబడిన దినపతిరకలకు స్టవచఛను

b.

“స్ావత్ింత్రయ పరకట్న” పరతిజఞ ను 1930 సింవత్సర్ింలో మ్హాతాు
గాింధీ త్యార్య ెేశార్య.

c.

సింపూర్ణ సవరాజు స్ాధ్నకు ప్లుపునిచిిన మొదట్ి వుకి్ శ్మర
భగత్ స్్ింగ్.

d.

1921 సింవత్సర్ింలో అఖిల భార్త్ కాింగెర్ వేదిక దావరా బరట్రష్టు
వారి నుిండి పూరి్ స్ావత్ింతారయనిి (సింపూర్ణ సవరాజుిం) కోరిన

మొదట్ి కార్ుకర్్ , కాింగెర్ నాయకుడు మ్రియు పరఖాుత్ కవి శ్మర
హసరత్ మోహాని.

పెైన పటరొాని పరకట్నలలో ఏది సరి అయిన సమ్ాధానమ్ు

తొలగిైంచబడినది
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Who among the following is popularly called as “The
Frontier Gandhi” ?

A

47.

దిగువ తెల్పిన వారిలో “సరిహదుద గాింధీ” అని పరమ్ుఖoగా ప్లవబడిన
వుకి్ఎవర్య ?

అబుదల్ గఫర్ ఖాన్

Abdul Ghaffar Khan
48.
48.

Congress split into Moderates and Extremists in
____________ session in ___________ .

అతివాదులు

మ్రియు
మిత్వాదులుగా
కాింగె్
ర
_________ సమ్ావేశ్ింలో _________ సింవత్సర్ింలో
విడిపో యిింది.
సూర్త్, 1907

Surat, 1907

49.

Who was the first person to get Param Vir Chakra ?

49.

పర్మ్ వీర్ చకర పొ ిందిన మొదట్ి వుకి్ ఎవర్య ?

మేజర్ స్ో మ్నాథ శ్ర్ు

Maj. Somnath Sharma
50.
50.

Which State became the First Indian State to pass
the law that all Government Employees should take
care of their parents ?
Assam

పరభుత్వ ఉదర ుగులిందర్ూఖచిిత్ింగాత్ల్పల దిండురల పట్ల శ్రద్ వహిింెాలని
చట్ూ ిం ెేస్్న మొదట్ి భార్తీయ రాష్టూ ింర ఏది ?

అస్ాసిం

51.

దిగువతెల్పిన పరకట్నలలో ‘కాుసనూర్ ఫొ రె్ూ డిస్తజ్” కు సింబింధిించిన
సరిఅయిన అింశాలను గురి్ించిండి ?

51.

Consider the following statements with respect to
‘Kyasanur Forest Disease’ :
a.
b.

It is also known as Monkey Fever.

Kyasanur forests are located in Karnataka.

Which of the above statements is/are correct ?

a.
b.

వాుధిని మ్ింకీ ఫతవర్ అని కూడా ప్లుస్ా్ర్య

కాుసనూర్ అడవులు కరాణట్క రాష్టూ ింర లో ఉనాియి
పెైన ెెపి్ న పరకట్నలు ఏది/ఏవి సరెన
ై వి
సమ్ాధానమ్ులు :

Codes :

Both a and b

a మ్రియు b సరి అయినవి

?
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52.
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A

Which city is going to become India’s first Zero 52.
Discharge City ?

భార్త్ దేశ్ింలో మదట్ి జ్జరో డిశాిర్ీ స్్ట్ి కానుని నగర్ిం ఏది ?

నోయిడా

Noida

53.
53.

Read the following statements :
a.

కంది ప్రకటన్లను చదవండి :
a.

సెటిల్మంట్ గ్ర ప్రకటించబడింది

Phayeng village has been tagged as India’s
first carbon-positive settlement.
b.

b.

Phayeng village is in Imphal East district
surrounded by three densely forested hillocks
with fruit trees at the centre and a stream
flowing through it.

మధ్యలో ఒక సెలయేఱు పార్పోనంది.

పైన్ పేర్కొన్న ప్రకటన్లలో ఏది సరి అయిన్ సమాధాన్ము
తొలగిైంచబడినది

DELETED

A process of deposition of calcium and other
minerals on the surface of the cartilage is called

54.

Ossification
55.

In learning process any response is strengthened
55.
through

Reward

ప్యంగ్ గ్ర
ా లోని, దాని చుట్ట
ూ
ా మం ఇంఫాల్ తూర్పు జిల్ల
దటూమైన్ అడవులున్న కండలు ప్ళ్ళ ెటటాోననిండిన్ి,,

Which of the above statements is / are incorrect

54.

ఫయంగ్ గ్ర
ా మం భారత్దేశ మొదటి కారబన్ – పాసిటివ్

మ్ృదులాస్్ా ఉపరిత్లమ్ు పెై కాల్పష యిం మ్రియు ఇత్ర్ ఖనిజ లవణాలు
నిక్షేప్ించ బడుట్ను ఏమ్ింట్ార్య

ఆస్్ఫ్కష్ట
ే న్

దునేర్యికునే పరకయ
ిర లో దేని వలన బలమైన సిందిన
వచుిను.
బహుమ్తి
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How the slope of demand curve exists ?

A

56.

డిమ్ాిండ్స వింపు రేఖలు వాలు ఎలా వుిండును

కుింభాకార్మ్ు

Convex
57.
57.

అధిక ధ్ర్కు అింతే మొత్్ మ్ు/పరిమ్ాణమ్ు ను సర్ఫరా ెేయుట్ను
ఏమ్ింట్ార్య

Same quantity supplied at more price refers to

సర్ఫరాల త్గుగదల

Decrease in supply

58.

A programme for providing 100 days guaranteed 58.
wages to rural folk for their work is

ఏ కార్ుకరమ్మ్ు దావరా

వెేిలా హామీ ఇవవబడినది.

NREGA

59.

Real object taken out from their natural setting is

ఎన్.ఆర్.ఇ.జ.ఎ.
59.

పరకృతి నుిండి తీసుకునే నిజమైన/సహజమైన వసు్వు

నమ్ూన

Specimen
60.

The gap between what is and what ought to be is
known as

గారమీణ పరజలకు 100 పని దినమ్ులకు వేత్నిం

60.

అది ఏమిట్ి అది ఎలా ఉిండాల్ప మ్ధ్ు ఉని దూర్మ్ును ఏమ్ింట్ార్య

అవసరము
Need
61.
61.

The process of keeping a careful watch on specific
events or activities, which constitute the main
components of the programme is called

కార్ుకరమ్మ్ు లో భాగింగా పరతీచర్ును, సింఘట్న పెై నిఘా వుించట్ాని
ఏమ్ింట్ార్య.

తొలగిైంచబడినది
DELETED
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A

Geo TV channel is a news channel of
62.

జయో ట్ర.వి. _________

దేశ్పు వారా్ఛానలు.

Pakistan
63.

The right to freedom of speech and expression is
derived from the Constitution of India in

పాకిస్్ ాన్
63.

Article 19(1)(a)
64.

భార్త్ రాజాుింగ చట్ూ ిం మ్ాట్ాలడాునికి, భావవుకీ్కర్ణకు ___
కిింద హకుాను కల్పిసు్ింది.
ఆరిూకల్ 19(1)(ఏ)

Core in computers means
Processor

65.

As per Sustainable Development Goals (SDG) India
Index-Baseline Report-2018, for the construction 64.
of SDG India Index, NITI Aayog left out which one of
the following SDG ?

Sustainable consumption and production
66.

65.

కింపూుట్ర్ లో కోర్ అింట్ె ....
పో ర స్ెసర్
స్్ార్మైన అభివృది్లక్షయులు (సస్ెూయిన్ు

డెవలవపెుింట్ గోల్స) SDG,

ఇిండియా ఇిండెక్స బే్ లవైన్ రిపో ర్ూ 2018 పరకార్ిం SDG ఇిండియా

The Central Pollution Control Board (CPCB) was
constituted in September, 1974 under

ఇిండెక్స త్యార్య ెేయుట్కు ్తి అయోగ్

పెట్ూ ింి ది.

The Water (Prevention and Control of Pollution)
Act, 1974

కాంది వాట్ిలో దేనిని విడిచి

కొనస్ాగే కొనుగోలు శ్కి్, ఉతాిదకశ్కి్

66.

సెపూంబర్ప 1974లో సెంటరల్ పొల్యయషన్ కంట్ర
ర ల్
(సి.పి.సి.బి.) దేని కంద ఏర్పుటుచేయబడింది ?

బోర్ప
ు

్ట్ి (ప్వ
ర నష న్ అిండ్స కింట్రరల్ ఆఫ్ పొ లూుష్టన్) ఆకుూ – 1974
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A

Which of the following is not one of the goals of
67.

‘National Mission for Green India’ ?

ఈ కంది వాటిలో ఏది ‘నేషన్ల్ మిషన్ ఫర్ గ్రాన్ ఇండియ’ వారి
లక్ష్యం కాదు.

2 మిల్పయనల అర్ణాులస్ాాయిని అర్ణాులు కాని పారింతాలోల

To improve the quality of forest cover on 2 million
hectares of non-forest lands

68.

పెించడిం.

‘Eco Club’ programme is one of the major
68.
components of which of the following Central
sector schemes, launched by the Ministry of
Environment, Forest and Climate Change ?

ఎనిిర్పన్మంట్,

మంత్రరత్ిశాఖలో
ప్రథాన్మైంది ?

పారెసూరీ,

కాయిమేట్

ఛంజ్

ల

కందర

‘ఇకో కా బ్’ ప్రరగ్ర
ా ం కంది వాటిలో దేనిక

ఎనివరానుింట్ ఎడుుకేష్టన్, అవేరెి్, ట్ెని
ైర ింగ్ స్తాిం

Environment Education, Awareness and Training
scheme

69.

In the Union Budget 2016-17, tax on coal was
renamed as

69.

Which of the following
Development Goal-1 ?

is

the

కందర బడ్జెట్ లో, బొగ్గ
ు మీది ప్నునకు పేర్ప

మారచబడింది :

కీలన్ ఎనివరానుింట్ మిష్టన్

Clean Environment Cess

70.

2016-17

Sustainable 70.

కందివాటిలో కన్సాగే అభివృదిి లక్ష్యం -1 ఏది ?
పటదరిక నిర్ూులన

No Poverty
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A

Smart Cities Mission is a holistic city rejuvenation 71.
programme for

స్ాుర్ూ న్గర మిషన్ అనేది దేనిక సంపూరణ న్గర కాయకలు ప్రరగ్ర
ా ం
?
భార్త్దేశ్ింలోని100 నగరాలకు

100 cities in India
72.

దేశానిి
2, 2014

72.

Which of the following was launched on 2
October, 2014 to make the country clean ?

త్యర్పచేయడానిక

అకోూబర్

న ఏది పా
ర రంభించబడింది ?

nd

సవచఛభార్త్ మిష్టన్

Swachh Bharat Mission
73.
73.

శుబరింగా

Goods and Services Tax is a

గుడ్సస, సరివ్ ట్ాక్స అింట్ే
గమ్ు ఆధారిత్ పనుి

Destination based tax
74.
74.

ప్రవేశ పటతబోతున్నది ?

In the Union Budget 2018 – 19, the Central
Government proposed to launch which one of the
following programmes ?

ఆప్రేషన్ గజరన్స

‘Operation Greens’
PART-B
75.

In which district of Andhra Pradesh, is the proposed
port at Dugarajapatnam located ?

SPSR Nellore

కందర బడ్జెట్ 2018 – 19, ఈ కంది ఏ పేర్పోన కందర ప్రభుత్ిం

75.

ఆింధ్రపద
ర ేశ్ లోని ఏ జలాలలో పరతిపాదిత్ దుగగ రాజపట్ూ ణిం రేవు
ఉింది ?
ఎ్ ప్ ఎ్ ఆర్ నలూ
ల ర్య
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A
76.

76.

దిగువ తెల్పిన వానిలో శిలాజ ఇింధ్నిం కానిది ఏది ?

Which of the following is not a fossil fuel ?

కలప
Wood
77.

Among the following fuels, the one with the highest 77.
calorific value is

Natural gas
78.

దిగువ తెల్పిన వాయువులలో అత్ుధిక వేడిమిని కలుగజేస్ట
వాయువు ఏది ?
సహజ వాయువు

The intense heat of Sun is due to
78.
fusion reactions

సూర్యుని నుిండి తీవరమైన వేడిమి వలువడుట్కు కార్ణిం
సింలీన చర్ు

79.

Which of the following is a non-renewable energy
resource ?
79.

దిగువ తెల్పిన వాట్ిలో ఏది స్ాింపరదాయిేత్ర్ శ్కి్ వనర్య ?

Coal

బొ గుగ
80.

A moderator is used in nuclear reactors in order to
80.
slow down the speed of neutrons

అణు రియాకాూర్ల లో మిత్కారిణని ఎిందుకు ఉపయోగిస్్ ార్య ?
నూుట్ారనల వేగానిి త్గిగించడిం కొర్కు
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A

Which of the following statements is not correct 81.
about ‘Mangal Turbine’ ?

Flow of wind is the source of energy for turbine.
82.

ట్రెైైన్ కు గాల్ప పరవాహమే శ్కి్ వనర్య

Which of the following is not the property of a good
82.
fuel ?

Low calorific value
83.

దిగువ తెల్పిన స్టూట్ెుింట్ల లో “మ్ింగల్ ట్రెైైన్” కు సింబింధిించి
సరి కాని సమ్ాధానానిి గురి్ించిండి.

దిగువ తెల్పిన వాట్ిలో మ్ించి ఇింధ్నిం యొకా లక్షణిం
కానిది ఏది ?
త్కుావ వేడమి
ి నివవట్ిం

The main component of natural gas is
83.

సహజ వాయువు యొకా పరధాన భాగిం

Methane

మీథేన్
84.

Aerobic respiration process requires
84.

వాయు సహిత్ శావస కియ
ర కు కావలస్్నది

Oxygen
85.

ఆకీసజెన్

The gaseous exchange in humans takes place in

Alveoli

85.

దిగువ తెల్పిన వాట్ిలో మ్ానవునిలో వాయు మ్ారిిడి జరిగే
పరదేశ్ిం ఏది ?
వాయు గోళాలు
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The saliva helps in the digestion of

A
86.

దిగువ తెల్పిన వాట్ిలో ఏవి జ్జర్ణిం కావడానికి లాలాజలిం
ఉపయోగపడుత్ుింది ?

Starch

ప్ిండి పదారా్లు
87.

In photosynthesis, light energy

87.

కిర్ణ జను సింయోగ
ఉపయోగపడుత్ుింది ?

కియ
ర లో,

సూర్ు

కాింతి

ఎలా

is converted into chemical energy.
88.

ర్స్ాయన శ్కి్గా మ్ార్ిబడుత్ుింది

Respiration in grasshopper takes place through
88.

మిడుత్లో శావస కియ
ర
వేట్ి దావరా జర్యగుత్ుింది ?

Trachea
89.

నాళిం

The food of Protozoans is digested by
89.
Enzymes in food vacuoles

90.

The tube that connects the pharynx with the
stomach is the

పో ర ట్రజోవాలో
అవుత్ుింది ?

ఆహార్ిం

వేట్ి

దావరా

ఆహార్ నాళింలోని ఎింజెైమ్ులు
90.

Esophagus

గొింత్ుకను జ్జరాణశ్యింతో కల్పపట గొట్ాూనిి ఏమ్ింట్ార్య ?
అని వాహిక

91.

The liver stores food in the form of

Glycogen

91.

కాలేయిం ఆహారానిి ఏ ర్ూపింలో నిలవ ెేస్ ుింది ?
గెల కోజెన్

జ్జర్ణిం
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A

Which of the following is/are not correctly matched 92.
?
a.

Cuscuta – Parasitic

b.

Fungi – Saprophytic

దిగువ తెల్పిన వాట్ిలో ఏవి సరిగా జత్ ెేయబడలేదు ?
a.

కసుాయట్ – పరానిజ్జవి

b.

శిలీింధ్రిం – పూతి భుకుా

d.

గజరన్ పాలింట్ – పర్ జ్జవి

c.

Green plant – Heterotrophic

c.

Mistletoe – Autotrophic

బదనిక – సవయిం పో ష్టకిం

d.

Codes :

సమ్ాధానమ్ులు :

c మ్రియు d సరి అయినవి

c and d
93.

Average age of red blood cells is approximately

93.

120 days
94.
94.

The excretory unit of kidney is

కణాల

సరాసరి

వయసు

సుమ్ార్యగా

120 రోజులు

మ్ూత్రప్ిండిం యొకా విసర్ీక భాగిం ఏది ?
నఫారన్

Nephron
95.
95.

ఎర్ర ర్క్
ఎింత్ ?

Water and minerals are conducted upward in roots
and stems through the

వేర్ల నుిండి కాిండానికి ్ర్య మ్రియు ఖనిజాలు వేట్ి దావరా
ర్వాణా ెేయబడతాయి ?
దార్యవు

Xylem
96.

The author of the book ‘The Origin of Species’ is

96.

‘ది ఆరిజన్ ఆఫ్ స్తిషతస్’ పుస్ క ర్చయిత్ ఎవర్య ?
ెారెల్ డారివన్

Charles Darwin
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A flower is brightly coloured, scented and secretes
nectar. It is most probably pollinated by

A

97.

Insects

98.

సువాసన మ్రియు
మొకా దేనితో పరాగ

కీట్కాలు

Transfer of pollen grains through wind is known as
98.
Anemophily

99.

ఒక పువువ మ్ుదుర్య ర్ింగు,
మ్కర్ిందానిి కల్పగి ఉింది. కనుక
సింపర్ాిం జరిప్ింది ?

గాల్ప
దావరా
ఏమ్ింట్ార్య ?

పుపొ ిడి

పరయాణించడానిి

అనిమోఫ్ల్ప (వాయు పరాగ సింపర్ాిం)

Genes controlling the body characteristics are
found in
99.
Sperms and eggs

100. In grafting, the rooted plant is called stock. The
100.
stem cutting from the donor plant is known as

Scion
101. By self-pollination, the seeds formed are

శారజర్క లక్షణాలను అదుపులో పెట్ూ ే జనుువులు వేట్ిలో
ఉింట్ాయి ?
అిండిం మ్రియు వీర్ుకణిం

అింట్టుకట్ిూనపుిడు నాట్టుకుని మొకాను అింట్టు (బొ ిండ
కొయు) అింట్ార్య. దాత్ మొకా నుిండి కాిండానిి
కతి్ రిించడానిి ఏమ్ింట్ార్య ?
చిని కొమ్ు

weak
101.

సవయిం పరాగిం దావరా ఏర్ిడిన విత్్ నాలు ఎలా ఉింట్ాయి ?
బలహీనింగా

102. The most malleable metal is
102.

ఎకుావగా స్ాగే గుణిం గల లోహిం ఏది ?

Gold

బింగార్ిం
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103. The purest form of iron is

A

103.

ెేత్ ఇనుమ్ు

Wrought iron

104. Vinegar is a dilute solution of

ఇనుమ్ు యొకా సవచిమైన ర్ూపిం ఏది ?

104.

వనిగర్ దేని యొకా సజల దారవణిం ?
శిర్కామ్లిం

Acetic acid

105. Which of the following is not correct about 105.
ecosystem ?

దిగువ తెల్పిన వాట్ిలో ఏవి పరాువర్ణ వువసా కు సింబింధిించి
సరి అయిన అింశ్మ్ులు కావు ?
ఇది ఒక పరిధక
ీ ృత్ వువసా

It is a closed system with boundaries.
106. Which of the following groups of gases contribute 106.
to the ‘Greenhouse effect’ ?

Carbon dioxide and methane

కిింర ది వాట్ిలో ఏ వాయువుల సమ్ుదాయిం “గజన్
ర హౌ్
ఎఫెక్ూ” కు దర హద పడుత్ుింది ?
కార్ైన్ డెై ఆకెైసడ్స మ్రియు మీథేన్

107. Which of the following is not correctly matched ?
107.
Secondary pollutant – sulphur dioxide

దిగువ తెల్పిన వాట్ిలో ఏవి సరిగా జత్పర్చబడలేదు ?
దివతీయ కాలుష్టు కార్కిం – సలోర్ డెై ఆకెైసడ్స
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108. ‘Chipko’ movement was basically against

A
108. దేనికి వుతిరేకింగా చిపో ా ఉదుమ్ిం లేవనత్్ బడినది ?

అట్వీ నిర్ూులన

Deforestation
109. Match the following using suitable codes :
A
(Plant)
a. Fennel

I.

B
(Botanical Name)
Mimosa pudica

b. Ginger

II.

Foeniculum vulgare

c. Garlic

III. Zingiber officinale

d. Touch me not IV. Allium sativum
Codes :
a

b

c

d

II

III

IV

I

110. The drug Rauwolfia, is obtained from ________ of
Sarpgandha.

Root

109.

కిింర ది వాట్ిని సింబింధిత్ అింశాలతో జత్పర్చిండి.
A

B

(మొకా)

(శాస్త్ రయ నామ్ిం)

a. స్ో ింపు

I.

మిమోస పుడిక

b. అలల ిం

II.

ఫతనికులమ్ వలగ ర్

c. వలులల్పల

III.

జింజబార్ అఫతస్ాిల్ప్

d. అతి్ పతి్

IV. అల్పల యమ్ సట్ెైవమ్

సమాధానములు :
a

b

c

d

II

III

IV

I

110. రౌవోల్పోయ అనే మ్ిందు సర్ిగింధ్ మొకా యొకా _________
భాగింతో త్యార్య ెేస్్ ార్య

వేర్య
111. The non-biotic pollutant of underground water is

Arsenic

111. భూగర్ు జలాలలో ఉిండే జ్జవ సింబింధ్ిం కా్ కాలుష్టు కార్కిం ఏది ?

ఆరెసనిక్
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A

112. Which of the following is biodegradable pollutant ?
112. దిగువ తెల్పిన వాట్ిలో ఏది జ్జవ శైథిలు కాలుష్టు కార్కిం ?

Natural Rubber

సహజ ర్బైర్య
113. Which of the following is not correctly matched (as
113. దిగువ తెల్పిన వాట్ిలో ఏవి సరిగా జత్పర్చబడ లేదు (యొకా
per used plant part) ?
భాగమ్ుగా ఉిండునది) ?
Turmeric –

leaf

పసుపు

–

ఆకు

114. Match the following using suitable codes :
A
(Medicinal
Plant)
a. Sarpgandha

B
(Uses)
I.

diuretic,
refrigerant
II. nervous disorder

b. Isabgol
c. Arjuna

III. chronic
constipation
IV. heart remedy

d. Sandal

Codes :

115.

114. దిగువ తెల్పిన వాట్ిని సరి అయిన సమ్ాధానాలతో జత్పర్చిండి.
A
B
(ఔష్టధ్ మొకా)
(ఉపయోగిం)
a. సర్ిగింధ్
b.

మ్ూత్ర వర్్ కిం, శ్మత్ జనకిం

I.

సబగగ ల్

II. నాడీ ర్యగుత్

c. అర్యీన

III. దీర్ఘ కాల మ్లబద్ కిం

d. చిందనిం

IV. గుిండె వాుధ్ుల నివార్ణ

సమాధానములు :

a

b

c

d

a

b

c

d

II

III

IV

I

II

III

IV

I

‘‘Biological Oxygen Demand’’ is an indication of
pollution in
Aquatic environment

115. ‘‘జ్జవ సింబింధ్మైన ఆకీసజెన్ డిమ్ాిండు’’ ఏ కాలుష్టాునిి సూచిసు్ింది ?

జల పరాువర్ణిం
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A

116. దిగువ తెల్పిన వాట్ిలో వాయు కాలుష్టాునికి ెెిందనిది ఏది ?
116. Which of the following is not related to air pollution
?

Eutrophication
117. Which of the following is not a biotic component of

అధిక పో ష్టకాలు (యుట్రరప్కష్ట
ే న్)
117. దిగువ తెల్పిన వాట్ిలో పరాువర్ణ వువసా లో జ్జవ సింబింధ్మైన భాగిం
కానిదేదీ ?

an ecosystem ?

గాల్ప
Air
118. దిగువ

118. Which of the following methods is used to

తెల్పిన

వాట్ిలో

¿æý*Ñ$

నిరా్రిించడానికి ఉపయోగిింెే పద్ తి ఏది ?

యొకా

వయసును

determine the age of the Earth ?

యురేనియిం – లవడ్స డేట్ిింగ్
Uranium-lead dating
119. Two trains 140 m and 160 m long run at the speed of
60 km/hr and 40 km/hr respectively in opposite
directions on parallel tracks. The time (in seconds)
which they take to cross each other is
10·8

119. సమ్ాింత్ర్ింగా ఉని రెైలు పట్ాూలపెై 140 మీ. మ్రియు 160 మీ. పొ డవు
కల్పగిన రెిండు రెైళల ల గింట్కు 60 కి.మీ మ్రియు 40కి.మీల వేగింతో వుతిరేక
దిశ్లో పరయాణసు్నాియి. ఒకదానిని మ్రొకట్ి దాట్ి వళలళట్కు పట్ేూ
కాలిం (స్ెకనల లో) ఎింత్ ?
10·8

OBF/444

( 31 )

A

120. There are two examination rooms A and B. If 10
students are sent from A to B, then the number of
students in each room is the same. If 20 candidates
are sent from B to A, then the number of students
in A is double the number of students in B. The
number of students in room A is

120. ఎ మ్రియు బ అను రెిండు పరజక్షయ గదులు కలవు. 10 మ్ింది
విదాుర్య్లను కనుక ఎ నుిండి బ కి పింప్నట్ెల లతే రెిండు గదులలోనూ ఉని

విదాుర్య్ల సింఖు ఒకట్ే. 20 మ్ింది విదాుర్య్లను కనుక బ నుిండి ఎ కి

పింప్నట్ెల లతే ఎ గదిలో ఉని విదాుర్య్ల సింఖు బ గదిలో ఉని విదాుర్య్ల

సింఖు కింట్ే రెట్ూ ింి పు. ఎ గదిలో ఉని విదాుర్య్ల సింఖు ఎింత్ ?
100
100

121. The mean of 5 observations is 7. Later on, it was
found that two observations, 4 and 8, were wrongly
taken instead of 5 and 9. What is the correct mean ?

7·4

121. 5 అింశాల తాలూకు సరాసరి 7. త్ర్యవాత్ 5 మ్రియు 9 అనే అింశాలకు
బదులుగా

4

మ్రియు

8

అనే

అింశాలను

కనుగొనబడిింది. సరి అయిన సరాసరి ఎింత్ ?

తీసుకునిట్టు
ల గా

7·4

122. A is 25% more than B. What percent is B less than A
?

122. బ కింట్ే ఎ 25% ఎకుావ. ఎ కింట్ే బ శాత్ిం ఎింత్ త్కుావ ?
20%
20%

123. If the mean of 10, 15, x, 20 and 30 is 20, what will be
the value of x ?

123. 10, 15, x, 20 మ్రియు 30 యొకా సరాసరి 20 అయితే x విలువ
25

ఎింత్ ?

25
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124. Find the value of the following equation :

3  3 3 / 3 – 3


3



3

A

124. దిగువ సమీకర్ణిం యొకా విలువను కనుగొనిండి.

3  3 3 / 3 – 3


3



1

3

1
125. If
D + A = 60

125. D + A = 60

A + A + A = 120

A + A + A = 120
D + C = 35 అయితే

D + C = 35
C=?

C=?
15
15
126. If ‘+’ means ‘÷’, ‘–’ means ‘’, ‘÷’ means ‘+’ and ‘’
means ‘–’ then 36  8 + 4 ÷ 6 + 2 – 3 = ?

126. ‘+’ ను

’
43

127. What will be the next number ?
99, 83, 26, 14, _____

‘÷’ గా, ‘–’ ను ‘’ గా, ‘÷’ ను ‘+’ గా మ్రియు ‘’ ను ‘–
గా

36  8 + 4 ÷ 6 + 2 – 3 యొకా

విలువ ఎింత్?

43

6
127. 99, 83, 26, 14, _____ త్ర్యవాతి సింఖు ఎింత్ ?

6

అనుకుింట్ే
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an

examination,

was

found

to

be

for

computational

the
60.

average

For

errors,

A

of

marks

deducting

marks

the

marks

of

100 candidates had to be changed from 90 to 70
each and so the average of marks came down to 50.
The total number of candidates, who appeared in
the examination, was

128.

ఒక పరజక్షలో విదాుర్య్లకు వచిిన సగట్టు మ్ార్యాలు 60గా

గురి్ించబడినవి. అయితే గణనలో లోపిం కార్ణింగా 100

మ్ింది విదాుర్య్లకు ఒకొాకారికి మ్ార్యాలను 90 నుిండి 70

త్గిగించవలస్్ వచిిింది. కనుక సగట్టు మొత్్ ిం 50 కి

త్గిగపో యిింది. అపుిడు మొత్్ ిం పరజక్షకు హాజరెైన అభుర్య్ల

సింఖు ఎింత్ ?

200

200
129. Instead of dividing Rs. 180 among A, B, C in the 129. A, B, C ల మ్ధ్ు ర్ూ.
1 1 1
: : respectively, it was divided in the
ratio of
విభజించవలస్్ ఉిండగా,
3 4 6
ratio 3 : 4 : 6 by mistake. Who gained in this
విభజించడిం జరిగిింది.
transaction ?

వచిిింది ?

180 లను

1 1 1
: :
3 4 6

పొ ర్పాట్టున 3 : 4 : 6 నిష్టితి్ లో

లావాదేవీలో ఎవరికి లాభిం

Only C

C కి మ్ాత్రమే
130. If log10 x – log10(2x – 1) = 1, the value of x will be

10
19

నిష్టితి్ లో

130. log10 x – log10(2x – 1) = 1 అయితే x విలువ

10
19
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A
131.

131. The H.C.F. of the expressions a2 – 12a + 35 and a2 –
8a + 7 by factorization is

హెచ్. సి.ఎఫ్. a2 – 12a + 35 మరియు a2 – 8a + 7 అయితే,
ఫా
ర క్ష్న్ైజేషన్

(a – 7)

(a – 7)

132. 8x = 2 అయితే, 26x ఎంత ?

132. If 8x = 2, then 26x will be

4

4
133. If 2x – 2x – 1 = 4, then xx is equal to
133. 2x – 2x – 1 = 4 అయితే, xx

ఎింత్ోన సమాన్ం

27
27

134. If x – 2 is a factor of x2 – 7x + 2a, the value of ‘a’ will
134. x2 – 7x + 2a యొకొ ఫాకూర్ప

be

ఐతే x – 2 ఐతే ‘a’ ి,లువ

5
6
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A
135. cot2 A + 1 ి,లువ

135. The value of cot2 A + 1 is

cosec2 A

5
136. If sin  =
and  is less than 90, the value of tan 
13
1
+
will be
cos 

cosec2 A

136. sin  =

5
మరియు  90 కన్నన త్కుొవ అయితే, tan  +
13

1
ి,లువ
cos 

3
2

3
2

137.

ఒక నిలువైన్ గోపురం నీడ, దాని కన్నన

ఎకుొవ. సూర్పయని ఎలివేషన్ కోణం ఎంత్ :

137. The length of the shadow of a vertical tower is 3
times its height. Find the angle of elevation of the
Sun.

3

రెటు
ా ఎతు
త

30
30

138.
138. Height of a building is 10 metres and there is a point
‘P’ on the ground and a helicopter is flying over the
top of the building. Angles of elevation of the top of
the building and the helicopter from point P are
respectively 30 and 60. What is the height of the
helicopter from the ground ?

30 m

ఒక భవన్ము ఎతు
త 10 మీటర్ప
ా . నేలమీద ‘పి’ అనే పాయింట్

ఉంది. ఆ భవన్ము పైన్ ఒక హెలీకాప్ూర్ ఎగ్గర్పోనంది. ‘పి’
పాయింట్ నుంచి భవన్ము 30 ఎతు
త కోణంలోను, హెలికాప్ూర్
60

ఎతు
త కోణంలోను ఉన్ననయి. నేల మీద నుంచి హెలికాప్ూర్

ఎంత్ ఎతు
త లో ఉంది ?

30 m
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139. If the diagonals of a quadrilateral bisect one 139.
another at right angles, then the quadrilateral is a

A

చతుర్పుజం

కర్ప
ణ లు

ఒకదానిన

ఖండించుకంటే, అపుుడు చతుర్పుజం :

ఒకటి

లంబకోణాలలో

Rhombus

140. At 4 o’clock the hands of a clock make an obtuse
angle and a reflex angle. The size of reflex angle in
degrees will be
140. 4

రాింబ్

గంటలకు ఒక గడియరంలోని ములు
ా ఒకటి గ్గర్ప కోణం

మర్కకటి రిఫ్క్స
ెల కోణం ఉంటాయి. అపుుడు రిఫ్క్స
ెల కోణం డిగ్రాలు :
240
240

141. Perpendiculars drawn from the vertices of a 141.
triangle to the opposite sides are concurrent and
the point of the concurrency is called

ఒక త్రరకోణం నుంచి లంబంగ్ర

ఎదురెదుర్యగా గ్రసిన్ శీర్ప
ా ల

ఉభయలౌతాయి. దాని అనుకూలత్ :

Orthocentre

ఆరోాస్ెింట్ర్
142. The locus of the centres of all circles of given
radius r, in the same plane, passing through a fixed 142.
point is

A circle

ఇవిబడిన్ అనిన వలయకార్పల మధ్య లోకస్ నుంచి వాయసారిం
‘ఆర్’, అదే సథలంలో, నిరణయించబడు పాయింట్ నుంచి వళితే
ఒక వలయిం
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A

143. ABCD
143. In a parallelogram ABCD,  A = (4x – 5) and  C = (3x
+ 10). Find  B.

అనే పారెాలో
ా గ్ర
ా మ్ లోని,  A = (4x – 5) మరియు  C =

(3x + 10).  B ని

కనుకోొండి

125

125

144. A cone and a cylinder are of the same height. The 144.
radii of the bases are in the ratio of 2 : 1. The ratio of
their volumes is

ఒక కోన్, సిలిండర్ సమాన్మైన్ ఎతు
త కలిగి ఉన్ననయి. వాటి
వాయసార్ప
థ ల బేస్ నిషుత్రత 2 : 1. వాటి వాల్యయమ్ నిషుత్రత
4:3

4:3
145.

ఒక గోళ్పు వాయసారథం రెండింత్లు చేస్తత, దాని ఉప్రిత్ల ప్రదేశం
ఎంత్ పర్పగ్గతుంది :

145. If the radius of a sphere is doubled, how much will
its surface area increase ?

300%
300%
146. The surface area of a cube is 216
of this cube will be

cm2.

The volume

146.

ఒక కూయబ్ యొకొ ఉప్రిత్ల ప్రదేశం 216 సె.మీ2. అపుుడు దాని
ప్రిమాణము :

216 సె.మీ3

216 cm3
147.
147. The curved surface areas of two spheres are in the
ratio 1 : 4. The ratio of their volumes will be

1:8

రెండు గోళాల వకా ఉప్రిత్ల్లలు 1 : 4 నిషుత్రతలో ఉన్ననయి.
వాటి ప్రిమాణాల నిషుత్రత :

1:8
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కిైంద ఇవవబడిన బొ మమను చూసి (148 – 150) ప్రశ్నలకు

Directions : (Question Number 148 – 150) Refer the figure

సమాధానమివవైండి :

given below and answer the following questions :

148. How many class-intervals have equal frequency ?
148.

ఎనిన కాల్ ఇంటరెిల్లకు సమాన్ పౌనఃపునుిం ఉంది ?
2

2

149. What is the cumulative
class-interval 40 – 50 ?

frequency

of

the

80

150. What is the sum of the frequencies of the class
intervals 40 – 50 and 50 – 60 ?

15

149. 40 – 50 కాల్ ఇంటరెిల్లకున్న

సంచిత్ పౌన్ః పున్యం ఎంత్ ?
80

150. కాల్

ఇంటరెిల్ 40 – 50, 50 – 60 ల పౌన్ః పున్నయల మొత్తం

ఎంత్ ?

15

