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8. అనువంశికత 

1 .దగ్గర సంబంధం గ్ల సమూహాలకు చ ందిన జీవుల మధయ గ్ల లక్షణాలలోని భేధాలను 

 _____________అంటారు         [     ] 

  (a)పో లికలు         (b) వ ైవిధాయలు          (c) కారకాలు       (d) లక్షణాలు 

2. వ వైిధాయలు గ్ూర్చి ముదట ప్రయోగాతమక రుజువులు అందించిన శాస్రవేత్   [     ] 

  (a) మ ండల్        (b) డార్ాాన్             (c) విస్ మాన్      (d)లామర్క్ 

౩. మ ండల్ _______జతల వయతిరే్క లక్షణాలుగ్ల మొక్ల ప ై అధాయయనం చేశాడు [     ] 

   (a)   7                (b)     5                 (c)   4          (d)   3 

4.మ ండల్ శుదదజతల బఠాణీ మొక్లప ై ఏ సంప్ర్ం జర్చపాడు         [        ] 

   (a) సాప్ర్ాగా       (b) ప్ర్ాగ్                (c) ప్రప్ర్ాగ్   (d) అతమప్ర్ాగ్ 

5.F2, F౩ తరం మొక్లు ఏ రపడుతకు మ ండల్ జర్చపని ప్ర్ాగ్ సంప్ర్ం  [    ] 

    (a) సాపార్ాగా      (b) ప్ర్ాగ్               (c) ప్రప్ర్ాగ్    (d)అతమప్ర్ాగ్ 

6. మొక్ ప్రతీలక్షణానిి కలిగచంచుకు కారణమ ైన   దానిని _______అంటారు  [    ] 

    (a)లక్షణoశo        (b) కారకం             (c) కారణం        (d)లక్షణo       

7. జీవుల తరంలో (F1) బయటికి వయక్మయ్యయ లక్షణం ______     [    ] 

    (a) బహిరగత     (b) అంతరగత    (c) విభిని   (d) వ ైవిధయ  

8. మ ండల్ F1 తరంలోని దృశయరూప్ నిష్పత్ి_______       [        ] 

    (a) 1:3       (b) 3:1     (c) 1:2:1     (d) 2:1:1 

9. మ ండల్ F2 తరంలోని జనుయ రూప్ నిష్పత్ి_______      [       ] 

    (a) 1:3        (b) 3:1     (c) 1:2:1     (d) 2:1:1 

10. ఒక ేరకమ ైన లక్షణాలు కలిగచన మొక్లను _____ అంటారు     [       ] 

    (a) విష్మ యుగ్మజాలు (b) జనుయ రూప్ం (c) దృశయరూప్ం  (d) సమయుగ్మజాలు 
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11. మ ండల్ తీసుకుని బటాని మొక్లలో ప్సుప్ు రంగ్ు , గ్ుండరని విత్నాలు అనలేక్షణాలు 

 (a) బహిరగత   (b) అంతరగత  (c) సమయుగ్మజాలు   (d) విష్మ యుగ్మజాలు  [      ] 

12. ర్ ండు వేర్ేారు లక్షణాలు తర్ాాతి తర్ానికి ఎలా చేరుతాయో వివర్చంచే సదిాద ంతం      [       ] 

  (a) బహిరగ తతా సూతరం       (b) ప్ుు ధక్రణ సూతరం     

  (c) సాతంతర వయయహాన సిదాద ంతం     (d) అనువంషిక సదిాద ంతం 

13. తలిిదండుర ల నుండ ిపిలిలకు సంకరమంచే లక్షణాలను _______అంటారు      [        ] 

   (a) సాంత లక్షణాలు (b) జనకుల లక్షణాలు (c) జనుయ లక్షణాలు  (d) అనువంశిక లక్షణాలు 

14. అనువంశికత వలి ఒక తరం నుండ ిమర్ో తర్ానికి లక్షణాలు అందించడానిి__అంటారు[       ] 

   (a) వంశపారప్రయం  (b) అనువంశిక లక్షణాలు (c) లక్షనామాాలు  (d) యుగ్మ వికలపకాలు 

15. ప్రతి కణంలోని కేందరకంలో కేందరకామిము  DNA లో ఒక భాగ్ం_____  [       ] 

     (a) RNA      (b) జనుయవులు                  (c) DNA            (d) అనువంశికత 

16. వ ైరసిలో  లక్షణాలను నియంతిరంచదేి ____               [       ] 

   (a) RNA         (b)  DNA   (c) జనుయవులు     (d) అనువంశికత 

17. మానవుని కణంలోని కరరమోజోముల సంఖ్య  ________         [    ] 

   (a) 12 జతలు         (b) 46 జతలు   (c) 23 జతలు       (d) 23 

18. గ్బ్బిలం ర్ క్లోి  పొ డవుగా ఉని వ ళ్ళ మధయలో సాగ్డానికి, ముడుచుకరడానికి వీలుగా ఉని  

      నిర్ామణం  ______          [    ] 

   (a) చరమప్ంకం  (b) వాజములు  (c) ర్ క్లు  (d) అవయవాలు 

19. భూగ్రభ శాస్రవేత్లు శిలాజాల కాలానిి లెకి్ంచడానికి ఉప్యోగచంచే ప్దధతి __[    ] 

   (a) ప్ుర్ాతన ప్దధతి     (b) ప్ుర్ాజీవ శాస్రం    (c) శిలాజ ప్దధతి    

    (d) కారిన్ డటేింగ్ 
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20. జతప్రచుము:  

      (i) చార్ ిస్ డార్చాన్        (    )      (ఎ) ప్రకృతి వరణం  

     (ii) లామర్క్               (    )      (బ్బ) జీవ ప్ర్చణామ సదిాద ంతం    

     (iii) మాలా్ స్              (    )      (సి) శారీ్రక మారుప తర్ాాతి తర్ానికి            

                                                                అందజయేబడవు  

    (iv) ఎ.వీజ్ మాన్         (    )      (డి) జనాభా సిదాద ంతం 

   (iv) మ ండల్               (    )      (ఇ) బహిరగతతా సూతరం 

1 Mark Questions :  
1. మ ండల్ ఎనిి రకాలకు చ ందిన, ఎనిి బటాణ ిమొక్లప  ైప్ర్చశోధనలు చేసాడు ? 

జ: 34 రకాలకు చ ందిన 10 వేల మొక్లప  ై 

2. జీవులోి  బయటిక ికనిపించని లక్షణానిి ఏమంటారు ? 

జ: అంతరగత లక్షణం 

౩. “ బహిరగతతా సూతరం “ “ప్ుు ధక్రణ సూతరం “ ను గ్ుర్చంచి వివర్చంచుము ? 

జ: బహిరగతతా సూతరం : మొక్లలో ర్ ండు కారకాలు ఉనాి, వాటి సంతతిలో ఒక కారకం మాతరమ ే

అంతరగతంగా ఉండ,ి మర్ొకటి బహిరగతమగ్ుటను  బహిరగతతా సూతరం అంటారు. 

    ప్ుు ధక్రణ సూతరం : జనకుల యుగ్మ వికలపకాలలో ఏదో  ఒక కారకం యదచేఛగా సంతతిక ి

అందించబడుటను “ప్ుు ధక్రణ సూతరం” అంటారు. 

4.”జనుయ విసా్ ప్నం” గ్ూర్చి నీవు ఏమ నేరుికునాివు ? 

జ : చిని జనాభాలలో అకాషిమకంగా లేదా హటాతత్ గా సంభవించే సంగ్టనల ఫలితంగా జనుయవుల 

పౌనప్ునయంలో వచేి మారుపలను   “జనుయ విసా్ ప్నం” అంటారు. 

5. లామర్క్ అభిపరా యం ప్రకారం “ఆర్చిత గ్ుణాల అనువంశికత” అంట ేఏమటి ? 

జ: ఒక జీవి తన మనుగ్డ కరసం అవసరంకొదిద  అభివృదిధ  చసేుకుని లక్షణాలు తర్ాాత తమ 

సంతతికి అందించబడుటను “ఆర్చిత గ్ుణాల అనువంశికత”  అంటారు. 
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6. అగ్ష్టస్ వీజ్ మన్ ఎలుకలప ై ప్రయోగాలు చసేి ఏమని నిర్ాధ ర్చంచాడు ? 

జ: శారీ్రక మారుపలు ప్ర్చసర్ాల కారణంగా జీవులోి  ఏరపడనిా,అవి తమ సంతతికి అందించబడవు 
7. చార్ ిస్ డార్చాన్ ఉప్యోగచంచిన నౌక పేర్ేమ ?  

జ: HMS బీగచల్  

8.డార్చాన్ ప్ర్చశోధించిన ప్క్షులు, దవీి పేరుి  త లుప్ుము ? 

జ: ఫించ్ ప్క్షులు, గాలపాగాస్ దీవులు  
9. సర్క చార్ ిస్ లెైల్ ర్ాసని ప్ుస్కం పేర్ేమ? 

జ: Principles of  Geology 

10. మాలా్ స్ ప్రతిపాదించిన వాయసం పేర్ేమ? 

జ: An Essay On The Principles Of Population. 

2 Marks Questions : 

1.  మాలా్ స్ ప్రతిపాదించిన జనాభా సదిాద ంతంగ్ూర్చి వివర్చంచుము ? 

2. యోగ్యతమముల సారధక జీవనం గ్ూర్చినీవమే నేరుికునాివు ? 

౩. “ సూక్షమ ప్ర్చణామం”, “సూ్ ల ప్ర్చణామం” ప్దాలను వివర్చంచుము ? 

4. పిండాభివుదిద  శాస్రంను  గ్ుర్చంచి వివర్చంచుము ? 

5.  మనకు అతి దగ్గరలో దొర్చకిన అరుద ైన శిలాజం “కొటసార్ాస్” అన ేడ నైో సారస్ గ్ూర్చి 

త లుప్ుము ? 

6. “ అర్చ్యోపేటర్చక్సా” ను ప్క్షులకు , సర్సీృపాలకు సంధాన సేతతవుగా ఎందుకు పిలిసా్ రు ? 

4 Marks Questions : 

1. మానవులలో లింగ్ నిర్ాధ రణ ఎటాి  జరుగ్ునో ఫ్ోి చార్కట సహాయంతో వివర్చంచుము ? 

2. మ ండల్ తీసుకుని బటాణి మొక్లోి ని 7 జతల వయతిరే్క లక్షణాలు త లుపము ? 

3. నిర్ామణ సామయ, కిరయా సామయ  అవయవాల మధయ బేధాలను త లియజేయుము ? 

4. శిలాజాల వయసును నిర్ాధ ర్చంచు “కారిన్ డేటంిగ్ ప్దధతి” గ్ూర్చి వివర్చంచుము ? 

5.మానవ ప్ర్చణామ కరమమును వివర్చంచుము ? 

6. “మానవుడు నడిచ ేఅవశేషావయవాల మూయజియం” అను దానిని నీవు ఎలా సమర్చధసా్ వు ?  

        
                                              


