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6. రత్యయత్త్తి – ునయుత్పదక వ్యవ్స్థ .
½ భార్క్ రశ్నలు.
1) రత్యయత్త్తి అనేది ఒక
a) జీవ్ క్రమ
ి

b) శ్వాస్క్రమ
ి

c) విస్యజ న క్రమ
ి

b) పవమవమీషిమం

c) a & b

)

(

)

(

)

(

)

d ) ైవేవి క్వవ్ు

2) దిాధప విచ్చిత్తి జయుుకునే జీవి
a) అమీఫా

(

d) ైవేవిక్వవ్ు

3) రత్తకూల మిస్థ త్
ి యలో పవమవమీషిమం ఎటువ్ంటి రత్యయత్త్తి జయుుకుంటుంది ?
a) దిాధప విచ్చిత్త

b) స్ంముగమభు

c) a & b

d) ైవేవి క్వవ్ు

4) పవలను యుగుగవ భామచి ఫాక్టీమిమా ఏది ?
a) బైక్ోఫాక్టీమిమా లెర

b) బైక్ోఫాక్టీమిమా టుయఫయు్ులోస్ిస్

c) a & b క్వదు

d) లాక్ోీఫాస్ిలలస్

5) విచ్చిత్తి ని ఈ క్రంి ది జీవ్ులలో చూడవ్చుిను
a) పవమవమిషిమం

b) ఫాక్టీమిమా

c) a & b క్వదు

b) ఫహృధప విచ్చిత్త

c) క్ోయక్రబవ్నం

b) మోలుులు

c) స్ైమోగైమవ

b) దపరక్ష

c) ుచిక్వమ

)

(

)

(

)

d) ైజీవ్ులనిన

8) అనిషరక పలాలుకు ఒక ఉదపహయణ
a)అయటి

(
d) భుక్లవ్డం

7) జనక జీవ్ులలో ఖండపలనుండి మిగచ జీవి
a) చదును ుయుగులు

)

d) a & b లలో

6) ఈ జీవ్ులలో జమిగచ రత్యయత్త్తి ని ఏభని ిలుశూవియు ?
a) దిాధప విచ్చిత్త

(

d) ైవ్న్నన

9) లెైంగిక రత్యయత్త్తి విధపనం అలెైంగిక రత్యయత్త్తి విధపనంగవ భామచి చయయను ఎభంటామో న్నకు త్ెలుశూవ ?
(
a) అలెైంగిక్ోత్త్తి

b) లెైంగిక్ోత్త్తి

c) పవమిధనోజచనిస్ిస్

d) ైవ్న్నన

10) ునయుత్త్తి జమిగచ ఈ జీవి రయు ఏoటో త్ెలుశూవ ?
a) అమీఫా

b) పవయమిషిమం

)
(

c) క్వలమిడో మోనపస్

d) పవలనేమిమా
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11) యవి ఫజాయుకు వెయల విత్ి నపలు లేని దపరక్ష ళ్ళు క్ొనుకు్ని త్తనపనడు. విత్ి నపలు లేని ళ్ళు ఏ దధ త్తలో
త్పమాయు అభయంటాయో త్ెలుశూవ ?
a) పవమిధనోజనిస్ిస్

(

b) విచ్చిత్త

c) క్ొయక్టబవ్నం

)

d) ునయుత్త్తి

12) “పవమిధనోజనిస్ిస్” దపామవ ఏకస్ిథత్ జీవ్ులు భగ జీవ్ులుగవ, దామస్ిథత్తక జీవ్ులు ఆడ జీవ్ులుగవ అభివ్ృదిధ
చెందే జీవ్ులు త్ెలుశూవ ?
a) త్ేనెటీగలు

(
b) చీభలు

c) కందిమీగ

d) ైజీవ్ులనిన

13) త్పరల దపామవ శ్వఖీమ రత్యయత్త్తి జయుుకునే ముక్ ఏది ?
a) భందపయ

b) వే

c) యణపవల

)

(

)

(

)

(

)

d) ఉయౌల

14) ఫాయత్ రబుత్ాం వివవహం చేస్ుక్ోవ్డపనిక్ర త్గిన వ్మస్ుుగ భగిలలలకు____ స్ం. లు.,
ఆడిలలలకు ___ స్ం.లు., గవ చటీ ఫదధ ం చేస్ింది.
a) 21,18
b) 20,18
c) 21,19
15) స్భ విబజన ఎంత్ స్భమంలో కణపలలో ూమిి అవ్ుత్యంది ?
a) 30 – 60 ని.లు

b) 40- 60 ని.లు

c) 40-50 ని.లు

d) 21,20
d) 50 – 60 ని.లు

16) “కణపలు అంత్కు భుందునన కణపలనుండే ఉత్ననభవ్ుత్పభ” అనే స్ిదద పంత్పనిన
రత్తపవదించ్చన శ్వస్ి రవేత్ి ఎవ్యు?
a) మవఫర్కీ మబక్

.
(

b) విమోివ్

c) a & b

)

d) ై ఇదద యు క్వదు

17) ఏ శ్వస్ి రవేత్ి ిండకణపలై మిశ్ోధన ఆధపయంగవ కణ విబజన గుమించ్చ మిశీలనలను రచుమించపడు (

)

a) విమోివ్ b) మవఫర్కీ మబక్ c) వవలీ ర్క ఫ్ల మింగ్ d) విలెెల్మమ మౌక్ు
జవవఫులు :
1) a 2) c 3) b 4) d 5) d 6) c 7) d 8) d 9) c 10) d 11) a 12) d 13) c 14) a 15) b 16) b 17) b

1- భార్క్ రశ్నలు
1) రత్యయత్త్తి అంటే ఏమిటి ?
Ans) ముక్లు, జంత్యవ్ులు త్యవవత్ త్మవలను ఉత్త్తి చేమడం దపామవ వవటి జాత్తని క్ొనశూవగించడపనిక్ర జమిర
జీవ్క్రమ
ి ను రత్యయత్త్తి అంటాయు .
2) అలెైంగిక రత్యయత్త్తి అంటే ఏమిటి ?
Ans) స్ంయోగ బీజాల కలభక లేకుండప క్చవ్లం ఒక జనక జీవి రబేమంత్ోనే జమిగచ రత్యయత్త్తి ని
అలెైంగిక రత్యయత్త్తి అంటాయు .
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3) అలెైంగిక రత్యయత్త్తి ఎనిన విధపలుగవ జయుగుత్యందో న్నకు త్ెలుశూవ ?
Ans) నపకు త్ెలుస్ు. అలెైంగిక్ోత్త్తి

1) విచ్చిత్తి

4) అనిషరక పలాలు

2) క్ోయక్రబవ్నం

3)భుక్లగుట

5) ునయుత్త్తి విధపనపలుగవ జయుగుత్యంది.

4) “పవమిధనోజచనిస్ిస్ “ అంటే ఏమిటి ?
Ans) లెైంగిక రత్యయత్త్తి విధపనం అలెైంగిక్ోత్త్తి విధపనంగవ భాయు చెందడం వ్లల జమిగచ చయయను
“పవమిధనోజచనిస్ిస్” అంటాయు.
5) శ్వఖిమ వవయిి ఎనిన యక్వలుగవ జయుగుత్యందో చెగలమవ ?
Ans) శ్వఖిమ వవయిి రధపనంగవ 2 యక్వలు.
1) స్హజబైన శ్వఖిమ రత్యయత్త్తి

2)కృత్తరభ శ్వఖిమ వవయిి

6) స్హజబైన శ్వఖీమ రత్యయత్త్తి ముక్ యొక్ ఏ ఏ ఫాగవల దపామవ జయుగుత్యంది
Ans) ముక్ల యొక్ త్పరలు , కండపలు, వేళ్ు దపామవ స్హజబైన శ్వఖీమ రత్యయత్త్తి జయుగుత్యంది.
7) కృత్తరభ శ్వఖీమ వవయిి ఏ దద త్యలో జయుగుత్యంది ?
Ans) కృత్తరభ శ్వఖీమ వవయిి 1) చేదనం 2) అనుిత్ోకు్ట 3) అంటుకటుీ
4) స్ిదదఫబీజాలు ఏయడుట 5) స్ిదదబీజాశ్మ త్రం
8) విచ్చిత్త ఎనిన యక్వలో త్ెలుశూవ ?
Ans) త్ెలుస్ు . విచ్చిత్తి మండు యక్వలు. 1) దిాధప విచ్చిత్తి 2) ఫహృధప విచ్చిత్తి
9) విచ్చిత్త జయుుక్ొనే క్ొనిన జీవ్ులు చెండి ?
Ans) అమీఫా , పవయమిషిమం , ఫాక్టీమిమా .
10) క్ొయక్టబవ్నం జయుుకునే జీవ్ులేవో త్ెలుశూవ ?
Ans) త్ెలుస్ు . ఈస్ీ , హైడరప.
11) క్వండపలలో ఎనిన యక్వలుగవ స్హజబైన శ్వఖీమ రత్యయత్త్తి జయుగుత్యంది ?
Ans) యననయుల, శూటీ లనుల, లశునపలు ,క్ొభుమలు దుంల దపామవ శ్వఖీమ రత్యయత్త్తి జయుగుత్యంది .
12) వేళ్ు దపామవ ఏ ముక్లలో స్హజబైన శ్వఖీమ రత్యయత్త్తి జయుగుత్యంది ?
Ans ) దపయౌమా , భులల ంగి , క్వయమట్ ముదలగు ముక్లలో వేయల ు క్ొిత్ి ముక్లుగవ ఏయడత్పభ .
13) AIDS అక్షమవలను విస్ి మించ్చ వవరముభు .
Ans) అక్ైార్కు ఇభుమునో డెపిషిమన్ను స్ిండోర మ్ .
14) రంచ AIDS దినోత్ువ్ం ఎుడు జయుుక్ొంటాభు ?
Ans) డిశ్ంఫర్క 1 వ్ త్ేది.
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15) AIDS వవయధిక్ర క్వయణబైన వెైయస్ రమచమిటి ?
Ans) HIV వెైయస్.
16) STD ని విస్ి మించ్చ వవరమండి.
Ans) స్క్షువ్య్ల టారనిుిటెడ్ డిస్ీజస్.
17) DNA నిమవమణపనిన కనుగోననదేవ్మో త్ెలుశూవ ?
Ans) జచమ్ు వవటున్ భమిము ఫ్వరనిుస్ క్రక్
ి .
18) ఏకయౌంగ ుశువలు గల ముక్లు భేవో త్ెలుశూవ ?
Ans) శూొ యక్వమ, ఫొ పవభ.
19) మొటెీ ై మిగచ ఒక శియ్ంధరభు రయు చెగలవవ ?
Ans) మైజోస్.
20) ుయుషయలు ఏ వ్మస్ు నుండి శుకికణపలను ఉత్త్తి చేశూి వయు ?
Ans) 13 లేదప 14 స్ం.ల నుండి.
2.భార్క్ రశ్నలు
1) క్రం
ి ది కణపనిన గుమిించ్చ దపనిలోని ఫాగవలను వవరమండి .

2) ఈ క్రంి ది నిమవమణపనిన గుమిించ్చ దపనిలోని ఫాగవలను వవరమండి .

3 ) ఈ క్రంి ది కణచకిం టభులో దశ్లను గుమిించండి .

4) నపనిన వేయుస్నగ గింజను మండు ు ఫదద లుగవ త్ెమచ్చ
ి త్తవి. అందులో ఫాగభులు గుమిించగలవవ ?
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5) ఈ చ్చశృననిన గుయుి టీ గలవవ ? దపనిన ఎందుక్ోస్ం ఉయోగిశూి వయు ?

4 భార్క్ రశ్నలు
1. ుయుష రత్యయత్త్తి వ్యవ్స్థ టం గీచ్చ ఫాగభులు గుమిించండి .
2.

శుకికణo టం గీచ్చ ఫాగభులు గుమిించండి.

3.

స్ీి ర రత్యయత్త్తి వ్యవ్స్థ టం గీచ్చ ఫాగభులు గుమిించండి.

4.

జననం కనపన భుందు దశ్ టం గీచ్చ ఫాగభులు గుమిించండి.

5.

ుషం నిలువ్ుక్ోత్ టం గీచ్చ ఫాగభులు గుమిించండి.

6.

ుయుష ుషం టం గీచ్చ ఫాగభులు గుమిించండి.

7.

స్ీి ర ుషం టం గీచ్చ ఫాగభులు గుమిించండి.

8.

మవగమచణువ్ు టం గీచ్చ ఫాగభులు గుమిించండి.

9.

అండపశ్మం నిమవమణం టం గీచ్చ ఫాగభులు గుమిించండి.

10. ముక్లలో పలదీకయణం చూు టం గీచ్చ ఫాగభులు గుమిించండి.
11.

ుషించే ముక్ జీవిత్ చమిత్ర త్ెలుు టం గీచ్చ ఫాగభులు గుమిించండి.

12. ుషించే ముక్ జీవిత్ చమిత్ర త్ెలుు ఒక ఫ్టల చపయుీ గీమండి .
13. స్భ విబజన , క్షమకయణ విబజనకు స్ంబందించ్చన ఒక ఫ్టల చపయుీ గీమండి .
14. స్భ విబజనలో దశ్లను చూు చ్చత్రభును చ్చత్తరంచుభు .
15. క్షమకయణ విబజనలోని దశ్లను చూు చ్చత్రభును చ్చత్తరంచుభు.
16. స్భవిబజనలోని వివిధ దశ్లను వివ్మించుభు .
17. క్షమకయణ విబజన గూమిి వవరమండి .
18. స్భ విబజనకు, క్షమకయణ విబజనకు గల ఫేదపలను వవరమండి .
19. కుటుంఫ నిమంత్రణ భామవాలు వివ్మించండి.
20. త్యౌల గయభంలో భానవ్ ిండం ఏ విధంగవ అభివ్ృదిధ చెందునో వివ్మించండి.
21. మీ పవటశ్వలలో మడ్ మిఫబన్ కల బ్ ఉందప ? దపని క్వయయకలాపవలు వివ్మించగవలవవ ?

www.mescienceguru.blogspot.in or www.bioscienceguru.com

