HALF YEARLY EXAMINATIONS - DECEMBER 2014
Class:IX

BIOLOGICAL SCIENCE PAPER II
Telugu Medium

Marks 50

PART. A
________________________________________________________
Section:I
I ఈక్ింర ది వనిలొ ఏదైన నాలుగు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వరయిండి.

4 X 1= 4

1. ముక్కలలోని క్ణజాలాలగుమించి తెలుష఼కోఴడానికి ఎటుఴింటి రవనలు అడుగుతాఴు? (AS 2)
2. జలుబు దగుు ఉననుమనక్ు ఆహారిం రుచి తెయౌయద఼. (AS1)
3. క్ింటి ఆమోగ్హానికి అఴషరమభన విటమిన్ ఏది?
4. మానఴులలో గల రక్త ఴమహులు ఏవి?.
5. దిిదళ నౄజాలక్ు ఏవైన మిండు ఉదాసరణలనిఴిిండి.
6. షసజాతి రఴాతిత అనగ్హనేమి?

Section:II
II ఈక్రింది వానిలొ ప్రతివిభాగిం నిండి కనీసిం రిండు చొప్పున ఏదైన ఐదు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వ్రాయిండి. 5 X
GROUP : A
7. నుహాస్హా నుొ ర గ్యౌనుో తే/ విమగ్తే క్ణానికి ఏమి జరుగుత ింది?
8. దారుఴు నుో శక్ క్ణజాలిం మదా ఫేదాలన఼ వహరయుము?
9. నితాజీవితింలో నీఴు గమనిించిన వహానిం జమగ్ే షిందమహాలక్ు మిండు ఉదాసరణయౌఴిిండి?
10. డయాలసస్ అనగ్హనేమి? డయాలసస్ యింతారనిన క్న఼గ్ొననదెఴరు?

GROUP :B
11.ఎిండిన కహయగూరలు మించినీటిలో ఉించినుడు తాజాగ్హ తయారఴుతాభ కహరణబేమి?
12.మన చమహానికి షపమహాజాానము లేక్నుో తే ఏమఴుత ింది?
13.మన఼శ ల రఴరత న జింత ఴుల రఴరత న క్ింటే నననింగ్హ ఉింటుిందా? ఎలా?
14. మీనుహరింతింలో ెమగ్ే ఏవైనా నాలుగు ఓశదాల ేరా ు వహరయిండి.
SECTION –III

ఈక్రింది వానిలో ప్రతి విభాగిం నిండి కనీసిం రిండు చొప్పున 4 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వ్రాయుము.
GROUP – A
15. క్ణ సదద ాింతానిన ఎఴరు, ఎుపడు రతినుహదిించారు? దీనిలోని ముఖాాింశహలు ఏవి?
16.ముకకలలోని తిచక్ణజాలిం వహటికి ఏవిధింగ్హ ఉయోగ డుత ిందో షమాచామహనిన సేక్మించిండి.
17.రకహతనిన దరఴరూ క్ణజాలము అింటారు. ఎింద఼క్ు?
18. షజీఴులలో క్ణ ఴాఴసీక్రణన఼ ఎలా అననిందిస్త హఴు?

IX Class BS HE_2014 TM

4X4=16

2= 10

GROUP -B
19.దిండాలు వింక్ుఴులమధా తేడాలు వహరయుము?
20. ఇవహన్ వ్’లావ్ నిబింధన ెై జమన మశీధనన఼ వహరయుము?.
21. నితాజీవితములో వహానము ఏవిధింగ్హ ఉయోగడుత ింది?
22. జీఴులలో ఉిండే తేడాలు వైవిధానికి ఏ విధింగ్హ ఆస్హకరిం క్యౌపస్హతభ?
SECTION –IV

ఈక్రింది వానిలో ఏదేని ఒక పటిం గీసి భాగాలు గుర్తించిండి .
23. నాడీ క్ణము టిం గ్ీచి ఫాగ్హలు గుమత ించిండి.
24. నమూనా ఴాక్షక్ణము టము గ్ీచి ఫాగ్హలన఼ గుమత ించిండి.
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1X5=5

HALF YEARLY EXAMINATIONS - DECEMBER 2014
BIOLOGICAL SCIENCE PAPER II
PART –B
MAX. MARKS .15
ేరు :

నిం:

____________________________________________________________________________________________
I .సరైన సమాధానానిన ఎించి బ్రాకెట్టు నిందుచుము.

30 X1/2 =15

1 షియింవిచిితిత షించ఼లు అని
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________ అింటారు.

A.ల ైస్ో జోములు

B. మైబో జోమ్స్

C. నఽాకిాయస్

D. గ్హయ్ీ షింకిాశటము

2.క్ణ వకహాగ్హమహలు____________
A.ల ైస్ో జోములు

B. బైట ోకహిండియ
ర ా

C. మైబో జోమ్స్

D. మకితక్లు

3.క్ణ సదద ాింతానిన రతినుహదిించినది .
A.షా డన్

B. ష్హిన్

C. షా డన్ మమయు ష్హిన్

D. రుడాల్ఫ్ విమోకవ్

4.క్ణ విభజనన఼ గుమత ించిన వహడు
A. రుడాల్ఫ్ విమోకవ్

B. మహబర్టట సుక్

C. డీవ్రస్
ర

D.మహబర్టట బరన్

5.తరరిందారలన఼___________ క్ణాలు ఆఴమించి ఉింటాభ.
A. స్హరఴ క్ణాలు

B. రక్షక్ క్ణాలు

C. గరిందిక్ణాలు

D.మాద఼క్ణాలు

6.ఎరరరక్త క్ణాల జీవితకహలము_________
A. 120 మోజులు

B. 130 మోజులు

C. 12-13 మోజులు

D. 110 మోజులు

7.నుహమశుదా కహమాక్ులు అని_________ న఼ అింటారు
A. యౌింనూో సెైట్స్

B. బేస్ో పల్ఫ్

C. మోనోసెైట్స్

D. నఽాటోరపల్ఫ్

8.వహయుఴుల వహానిం ెై మశోధన చేసన వహరు.
A. గ్హరసిం

B. పేరడీీబరుకమీ

C. డేవిడ్ బో యౌ

D. నృచాట్స

9.ుషపించని ముక్కలు అని వ్రటిని అింటారు..
A. కిను
ర ట ో గములు

B. పెనిమోగ్హములు

C. విఴాత నౄజాలు

10.ఎగ్మే క్షిరదము__________
A. గనృిలము

B. కహకి

C. నమయౌ

D. కోడి

11.హీమోసెయన్్__________యొక్క శహసత య
ీ నామము
A. మనిష

B. క్ుక్క

C. యౌా

D. మామిడి

12.ఘాాణ గ్హరసకహలు క్ల జాానేిందియ
ర ము
A. చరాము

B. క్న఼న

C. చెవి

D. ముక్ుక

13.విటమిన్ లోిం ఴలా క్యౌగ్ే చరావహాధి .
A. క్ుశట

B. ెలా ాగ్హర

C. బొ యౌా

D. తామర

14.బలనిల్ఫ అనే ఴరా దరఴాిం________ ఉింటుింది.
A. చెవి

B. నాలుక్
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C. ముక్ుక

D. ఆఴాత నౄజాలు

D. చరాము

15.నిబింధనలెై మశోధనచేసన వహరు.
A. కోహలార్ట

B. నుహవ్ లోవ్

C. సెపర్ట బర్టు

B. పమోమోన఼లు

C. ఎింజైములు

B. ఆమనతాలజి

C. ఇథాలజి

B.అన఼క్రణ

C. నిబింధన

B. 230

C. 330

B. విఫాజాక్ణజాలము

C. షఽ
ీ లకోణక్ణజాలము

I I .ఈక్రింద ఖాళీలన సరైన సమాధానముతో పూరింప్పము
21. _________________ తెలాని నుహాసటడా ు.
22. క్ణక్ఴచము ________________తో నిమాతమభింది.
23.మొకకల యిందు జిగురును________________________ పొ ర సరవిసుతింది.
24.ఆక్ిజన్ , కరబన్ డై ఆక్సిడు రవణాలో _______________________సహకరిసత ుింది.
25.ఏకహ్న్ లో కొింత ఫాగిం ________________ తో క్పబడి ఉింటుింది.
26. క్ణిం న఼ిండి నీరు బయటికి నుో ఴటానికి______________ అింటారు.
27.. దిినామీక్రణ్ విధానము న఼ ______________ రవేవెటట న఼.
28. _____________ శ్రీర ఉష్ణో గరతను నియింత్రరసత ుింది.
29.ఒక జింతువు ప్రవరత నను వేరోక జింతువు ప్రవరితించటానిన._______________ అింటారు.
30. వేడి వసుతవును తాక్నప్ుడు వేత్రని వనక్క తీసుకోవటిం _________________చరయ.

IX Class BS HE_2014 TM

)

(

)

(

)

(

)

D. 430

20.కొబిమకహయ ెై తొక్కలో ఉిండే క్ణజాలము.
A. ధాఢక్ణజాలము

(

D. అన఼షరణ

19.మోజ్ ఴుడ్ ఴుడ్ ఴాక్షిం లోని దారుఴు ఎనిన అడుగుల ఎతత క్ు నీరు మోష఼తింది.
A. 220

)

D. ఎనాలజి

18.ుటుటక్తో ఴచేి రఴరత నలు.
A. షసజాత రఴాతిత

(
D. అనిన

17.జింత ఴుల రఴరత నా శహషత మ
ీ ు ేరు.
A. ఇకహలజి

)

D.హలర్ట మన్

16.చీమలోా ఆహారిం వతక్టానికి , షమాచారిం సేక్మించడానికి ఉయోగడేది .
A. హామోాన఼లు

(

D. మాద఼ క్ణజాలము

