7.జీవక్రయ
ి లలో సమన్వయం
1. రక్త ంలో ____ స్థాయి తగ్గితే, వంటనే మనక్ు ఆక్లిగ్థ అనిపిసత ్ంది .
(a) గ్ల
ూ కోస్

(b) ప్ర ో టీన్

(c) గ్రలి
ీ న్

(b) గ్రీలిన్

(c) సెకట
రీ ిన్

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

(d) లేపి న్

2. జీర్థాశయం కథళీ అయినప్పుడు, జీర్థాశయం గ్ోడలోూని క్ణాలు సోవంచే హార్ోోన్
(a) లేపి న్

[

(d) కొలిసిస్ి ర కైనిన్

౩. జీర్థాశయం న్ండిమద
ె డుక్ుఆక్లి సంకేతాలు ప్ంపే మెదడులోని భాగ్ం
(a) డైయాన్ సెఫలాన్ (b) మధ్య మెదడు (c) మజ్జాముఖం (d) మసిత ష్కం
4. ఆక్లి సంకేతాలు మెదడు చేరవేయుటలో ఉప్యోగ్ప్డే నాడి_____
(a) జ్జాననాడి

(b) చాలక్నాడి

(c) వన్ునాడి

(d) వేగ్థస్థుడి

5. అనిల్ వథళ్ళ అమోతో ‘’ఆక్లిగ్థలేద్ అనాుడు ‘’ కథరణం_______
(a) గ్రీలిన్

(b) సెకరీటిన్

(c) లేపి న్

(d) గ్ల
ూ కోస్

6. ఆహరం ___సిాతిలో ఉనుప్పుడు రుచిని త ందరగ్థ గ్ుర్గతంచగ్లం
(a) ఘన

(b) దోవ

(c) వథయు

(d) సుటిక్ం

7. జ్ప్నీయుల వంటక్ప్ప రుచిని ఇలా పిలుస్థతరు
(a) ఉమామి

(b) ఉప్పు

(c) చేద్

(d) ప్పలుప్ప

8. నిబంధిత ఉదదీ ప్న_ప్ోతిసుందనలు” ఫెై ప్ోయోగ్థలూ చేసిన శథసత వ
ే త
ర త
(a) లామర్కక

(b) డార్గిన్

(c) ప్థవ్ లవ్

(b) అంతర

[

]

[

]

(c) అగ్ీ చరయనకథలు (d) చరయనకథలు

10. ఆహరం నమిలేటప్పుడు దవడన్ పెైకర , కరీందికర క్దిలించే క్ండర్థలు
(a) ఉప్ర్గతల

]

(d) లినేుయన్

9. మానవపని దంత వనాయసం 2/2, 1/1, 2/2, ౩/౩ లో ౩/౩ దేనిు సూచించ్న్
(a) క్ుంతకథలు (b) రదనిక్లు

[

(c) వలుప్లి

(d) సంవర్గని

Prepared By : West Godavari Bio-ScienceGuru www.mescienceguru.blogspot.in/www.bioscienceguru.com

11. దవడలోని అంతర క్ండర్థల క్దలిక్లన్ నియంతిోంచే నాడి ____
(a) 10వ క్ప్థల నాడి (b) 12వ క్ప్థల నాడి

(c) 5వ క్ప్థల నాడి

[
(d) 7వ క్ప్థల నాడి

12. పిండి ప్దారధ ప్ర్రక్షలో వనియోగ్గంచేరస్థయనం _____
(a) స్ర డియంకోూర్డ్
ై (b) హైడరో కూ ోర్గక్ ఆమూం

(c) అయోడిన్

[

(b) అనియంతిోత

(c) కేందో

(b) ఆహరం

(c) బో లాస్

(c) టిోపిిన్

(b) మజ్జాముక్ం

(b) క్షారము

]

[

]

[

]

(c) అన్మసిత ష్కం (d) దాిరగ్ోరధం

17. ఆహరంయొక్కPH వలువ 7క్నాు తక్ుకవ అయితే దాని సిభావం___
(a) ఆమూము

[

(d) ర్ేనిన్

16. ఆహరంన్ మింగ్ే కరీయా యంతాోంగ్ం న్ నియంతిోంచేమద
ె డులోని భాగ్ం
(a) మసిత ష్కం

]

(d) గ్ల
ూ కోస్

15. లాలాజ్లంలో ఉండే ఎంజ్ైమ్_____
(a) లాలాజ్ల ఎమెల
ై ేజ్ (b) పెపిిన్

[

(d) ప్ర్గధయ
ద

14. నోటిలో ఆహరం నమిలిన తర్థిత , అది జిగ్ురు ముదీ లా తయారయియయ ప్దారధం
(a) కైమ్

]

(d) సలుుర్గక్ ఆమూం

13. ____ నాడి వయవసా చరయ వలన లాలాజ్ల గ్ీంధ్్లు , లాలాజ్లానిు సోవస్థతయి
(a) నియంతిోత

]

(c) తటసత ం

[

]

[

]

[

]

(d) లవణం

18. బో లస్, ఆహరవథహిక్లో స్లభంగ్థ జ్జరడానికర క్ందనలా ప్నిచేసే ప్దారీం
(a) లాలాజ్లం (b) జ్టరరసం (c) HCL (d) శలూష్ోం
19. పెర్గస్త థలిిస్ ప్ోకరీయన్ నియంతిోంచే వయవసా _____
(a) అనియంతిోత (b) నియంతిోత (c) కేందోనాడి (d) సియంచోదిత
20. జీర్థాశయం న్ండి ఆహరంన్ ఆంతోమలలంలోనికర ప్ంప్పటక్ు నియంతిోంచే
ఆంతోమలలంలోని భాగ్ం ____

[

]

(a) వలయాకథర (b) సత ంభాకథర (c) ఆయత (d) సంవర్గని క్ండరం
21. ఆవప, గ్ేద, వంటి నమరు వేసే జీవపలోూ సరిస్థధారణ నమరు వేయడం అంటే

[ ]

(a) పెర్స్
గ ి థలిసిస్ (b) నమరు వేయుట (c) వయతిర్ేక్దిశలో జ్ర్గగ్ే పెర్స్
గ ి థలిిస్ (d) షర సనం
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22. జీర్థాశయంక్ు సింత ఆమా
ూ ల వలూ హాని జ్రగ్క్ప్ర వపటక్ు కథరణం ___
(a) శలూష్ోసత రం

(b) HCL

(c) కైమ్

[

]

(d) బో లస్

23. ఆహరం చిను పేోగ్ులలో ప్ోవేశంచినప్పడు వడుదలయియయ ఆమూ సిభావం గ్ల హార్ోోన్
ూ ____
[
(i) సెకట
రీ ిన్

(ii) గ్రీలిన్

(a) i

(iii) కొలిసిస్ి ర కైనిన్

(b) i, iii

(iv) లేపి న్

(c) i,ii

(d) i,iv

24. శథసత వ
ే త లు జీరా వయవసా _____ గ్థ పిలుస్థతరు
ర త
(a) నాడి వయవసా

(b) జీరా మండలం

[
(c) జీరా కరీయ

(b) 150

(c) 200

]

(d) ర్ండవ మెదడు

25. ర్ండవ మెదడులో ఇమిడి ఉండే నాడి క్ణాల సంఖయ_____ మిలియన్
ూ
(a) 100

]

[

]

(d) 50

1mark Questions :
1.దంతాల అమర్గక్ వధానం న్ దంత సూతోం దాిర వవర్గంచ్ము?
జ్: దంత సూతోం 2/2, 1/1, 2/2, 3/3 , క్ుంతకథలు 2/2,రదనిక్లు1/1,
అగ్ీచరిణకథలు2/2,చరిణకథలు3/3
2.మసిిగ్ేష్న్ అంటే ఏమిటి?
జ్.దంతాలు ఆహార్థనిు వసిర్గ, నమిలి, చినముక్కలుగ్థ వచిినుం చేయడానిు మాసిిగ్ేష్న్ అంటారు
3.ఆహార వథహిక్ చేసే ప్ని ఏమిటో వవర్గంచ్ము?
జ్. ఆహార వథహిక్ పెర్గస్ి థల్ టిక్ చలనాల దాిర ఆహారంన్ జీరాశయంలోనికర ప్ంప్పన్.
4.జీర్థాశయంలోనికర ఆహారం ర్థగ్థనే వడుదలయియయ ఆమూం పేర్ేమి?
జ్.హైడరో కూ ోర్గక్ ఆమూం.
5.నూయర్ోటాోన్ి మేటర్కి గ్లర్గి వవర్గంచ్ము?
జ్.ఆక్లి కోర్గక్ల సమాచారం ప్ంపే నాడీక్ణాల సమలహం.
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6. జ్ేరా నాడీ వయవసా అని దేనిని అంటారు?
జ్. ఆహార వథహక్ న్ండి ప్థయువప వరక్ు గ్ల 9 మీటారుూ జీరా వయవసా .
7.మల వసరాన నియంతోంచ్ క్ండర్థలు గ్ుర్గి తలుప్పము?
జ్.లోప్ల సంవర్గణీ క్ండర్థలు, బహయసంవర్గణీ క్ండర్థలు.
8.జీరావయవసా తో సమనియం చందే వవధ్ వయవసా లు వవర్గంచ్ము?
జ్.క్ందర వయవసా , నాడీ వయవసా , అంతస్థోవీవయవసా ,రక్త ప్ోసరణ, వసరానవయవసా .
9.ఆహార నాళ్ంలో నీవప గ్మనించిన సంవవర్గణీ క్ండర్థలు జ్జబితా వథోయుము?
జ్.ఆహార వథహిక్ సంవర్గణీ హార్గీక్ జీర్థాశయ సంవర్గణీ,జ్ఠర నిరి మ సంవర్గణీ ప్థయు సంవర్గణీ.
10.బో లస్ అనగ్థ అమిటి?
జ్.జీర్థాశయ క్ందర్థలలోని సంకోచ, సదలిక్ల వలూ ఆహారం మరుిచేందే, మెతతని జ్వలాంటి ప్దారీం.
11.బాగ్థ వేడిగ్థ ఉను ఆహారం తస్కోనుప్పడు రుచిని గ్ుర్గతంచలేక్ ప్ర వపటక్ు కథరణమేమి?
జ్.బాగ్థ వేడిగ్థ ఉను ఆహారం తేస్కోవటం లల రుచి మొగ్ి ల లోని క్ణాలు చినిప్ర వపట వలూ రుచి
గ్ుర్గతంచలేము.
12.అంతో చూష్కథలు ప్ని అమీ?ఎక్కడ ఉంటాయి?
జ్.చినుపేోగ్ులు గ్ోడల లోప్లి తలంలో ఉండే వళ్ళవంటి నిర్థోణాలన్ అతోచూష్కథలు అంటారు
.జీరామెైన ఆహార్థనిు పేలుిక్ుంటాయి.

2mark Questions :
1.ఆహార ప్దార్థీల వథసన,మనలో ఆక్లి కోర్గక్లన్పెంచ్త ందని ఎటూ చేప్ుగ్లవప?
2.మన నోరు నమిలేయంతోమని ఎటాూచప్ుగ్లవప?
3.లాలాజ్ల గ్ీంధ్్లు,లాలాజ్లం సోవంచక్ప్ర తే ఏంజ్రుగ్ుత ందర ర్థయండి?
4.పెర్గస్ి థల్ సిస్ న్ గ్లర్గి వవర్గంచి,అది ఏ నాడి వయవసా నియంతోణలో ఉందర వవర్గంచండి?
5.జీరా వయవసా న్ ర్ండవ మెదడు అని అనాుడు రవ. అతని వథయఖయసర్న
ై దేనా?
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6.వయర్థధల వసరాన గ్లర్గి నీక్ు అరధమెైన ర్ండు వష్యాలు వవర్గంచ్ము?
7.కైమ్, బో లస్ మధ్య భేధాలు వథోయండి?
8.జివకరయ
ీ ాలలో సమనియం ఠథటం నేరుిక్ును తర్థిత, ఆహార తేస్కోవటం లో ఏయియ అలవథటటి
చేస్కోవథని నీ మితో డినికర సలహాలిస్థతవప?

4mark Questions :
1.లాలాజ్లం, పిడప్
ి దారధంలో పెై ఏవధ్ంగ్థ ప్ోభావం చూపిసత ్ందర , ఒక్ క్ృతయం దాిర్థ వవర్గంచ్ము?
2.జీరా వయవసా లోజీర్థాశయం నిరిర్గతంచ్ వధాలన్ వథోయండి?
3.చినుపేోగ్ులలోని ఆంతో చూష్కథల తలుప్ప బొ మోన్ గ్రచి, భాగ్ములు గ్ుర్గతంచ్ము?
4.ఆహార వహిక్లో పెర్స్
గ ి థల్ టిక్ చలనాల ప్ోదర్గశంచ్ బొ మోల గ్రచి, వథటిని గ్లర్గి వవర్గంచ్ము?
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