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Zilla Parishad High School, Lakshumpalli 

Pedda Vaduguru Mandal, Ananthapuramu District 

VII Class ( T.M.) – General Science – F.A.II – Slip Test 

I. గమనిక: అనిి ప్రశ్ిలకు జవాబులు వార య౦డ.ి                                                    ( 20 X ½ = 10 మార్కులు ) 
2. సర నై జవాబును గురతి౦చి ఆ అక్షర్మును బరర క ట్ల లో వార య౦డ.ి 
1. రాజు వర్ష౦లో తడిసిపో యాడు. తీవరజవర్౦తో డాకటర్ దగగర్కు వెళ్ళాడు. డాకటర్ అతడి శ్రీర్ ఉష్ోో గరతను కలలనికల్ థరాామీట్ర్ తో 
తెలుసుకున్ాిడు. అతని శ్రీర్ ఉషోో్ గరత :                                                                                                          (          ) 

a. 98.40C క౦ట్ే ఎకుువ                   b. 960C                     c. 940C క౦ట్ ేతకుువ                     d. సరతగ్ాగ  98.40C 

2. సుమన తన ఇ౦ట్ిలోని గది ఉషోో్ గరతను కనుగ్ొన్ాలని అనుకునిది. అ౦దుకు ప్నికొచ్చే థరాామీట్ర్ గురత౦చి ఆమెకు మీరతచ్చే 
సలహా :                                                                                                                                                     (          ) 

a. కలలనికల్ థరాామీట్ర్               b. వాతావర్ణ థరాామీట్ర్             c. లేబొ రేట్ర ీథరాామీట్ర్               d. ఏదీకాదు 
3. సుధీర్ తన బెడ్ ర్ూమ్ లోని సీలి౦గ్ ఫ్ాాన్ ర కుల చలన్ానిి గమని౦చ్ాడు. అది ............ చలనము :                       (          ) 

a. స్ాా న్ా౦తర్                   b. డోలన                          c. భ్రమణ                             d. క౦ప్న 

4. కలర౦ద ఇవవబడిన బొ మాలోని థరాామీట్ర్ ను గురతి౦చ౦డి :                                                                                            (          ) 

     a. కలలనికల్                    b. వాతావర్ణ                 c. ప్రయోగశాల                   d. డిజిట్ల్ 

5. కలర౦ద ఇవవబడిన బొ మాలోని మనిషి చూప్ుతుని చలనము :                                                                                       (          ) 

     a. భ్రమణ                        b. స్ాా న్ా౦తర్                        c. క౦ప్న                d. డోలన 

    కలర౦ద ఇవవబడిన గ్ార ఫ్ ను అరా్౦ చ్చసుకొని ప్రశ్ిలకు జవాబులను గురతి౦చ౦డి : 

     
6. ఏ స౦వతసరాలలో గరతష్ట  స౦ఖ్ాలో కేసులు నమోదైెనవి ?                                                                                               (          ) 

     a. 1970 – 1975           b. 1975 – 1980              c. 1985 – 1990                d. 1960 – 1965  

Time  

40 min. 
Max. Marks  

20 
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7. ఏ స౦వతసరాల మధ్ా కేసుల స౦ఖ్ా భరరీగ్ా పెరతగ్తనది ?                                                                                                 (          ) 

     a. 1970 – 1975           b. 1980 – 1985              c. 1990 – 1995                d. 1985 – 1990  

8. ఏ స౦వతసరాలలో సమాన స౦ఖ్ాలో కేసులు నమోదు అయినవి?                                                                                  (          ) 

    1. 1975 – 1980       2. 1960 – 1965      3. 1975 – 1980        4. 1990 – 1995 
    a. 1 & 4 only          b. 2 & 3 only       c. 2,3 & 4 only       d. 3 & 4 only  

9. ఏ స౦వతసరాల మధ్ా కేసుల స౦ఖ్ా తగ్తగనది?                                                                                                                (          ) 

     1. 1965 – 1970      2. 1980 – 1985     c. 1990 – 1995       4. 1985 – 1990  
    a. 2 & 4 only         b. 2 & 3 only        c. 1 & 4 only        d. 1 & 3 only 

10. 1980 లో నమోదైెన కేసుల స౦ఖ్ా ఎ౦త ?                                                                                                                     (          ) 

    a. 600          b. 400         c. 500       d. 0 

11. శ ైలజ 6 గ౦ట్ల కాలములో 240 కలలోమీట్ర్కల  ప్రయాణ౦ చ్చసినది. ఆమె కార్క ప్రయాణ వేగము ఎ౦త?                         (          ) 

    a. 60 kms/hr       b. 50 kms/hr          c. 40 kms/hr         d. 70 kms/hr 

12. కలర౦ద ఇవవబడిన బొ మాలోని కార్క చలనమును గురతి౦చ౦డి :                                                                                       (          ) 

      a. సర్ళరేఖ్ా                    b. వకరరేఖ్ా                      c. కరమ               d. కరమర్హిత 

కలర౦ద ఇవవబడిన బొ మాలను అరా్౦ చ్చసుకొని ప్రశ్ిలకు జవాబులను గురతి౦చ౦డి. 

       
13. మన దచశ్౦లో ఈ మధ్ా కాల౦లో తర్చుగ్ా వర్దలు ఎ౦దుకు స౦భ్విసుి న్ాియి?                                                            (          ) 

   1. అడవుల నరతకలవేత    2. ఇష్ాట నుస్ార్౦ డాా౦లను నిరతా౦చడ౦       3. ప్రకృతి కోప్౦      4. చె్ర్కవులను ఆకరమి౦చడ౦ 

  a. 1,2 & 4                                   b. 1,2, & 3                                  c. 2,3, & 4                                   d. none   

14. ఈమధ్ా భరరీగ్ా వర్దలు స౦భ్వి౦చిన రాష్ట రమేది?                                                                                                             (          ) 

    a. తమిళన్ాడు                           b. బీహార్                                      c. కేర్ళ                                      d. మధ్ాప్రదచశ్ 

కలర౦ద ఇవవబడిన ప్ట్ిట కను అరా్౦ చ్చసుకొని ప్రశ్ిలకు జవాబులను గురతి౦చ౦డి: 

వ.స౦ ప్రదచశ్౦ పేర్క గరతష్ట  ఉషోో్ గరత కనిష్ట  ఉషోో్ గరత 

1 అన౦తప్ుర్ము 380C 240C 

2 తిర్కప్తి 320C 190C 

3 విశాఖ్ప్ట్టణ౦ 360C 220C 

4 గు౦ట్ూర్క 420C 280C 

15. ఏ ప్రదచశ్౦లో గరతష్ట  ఉషోో్ గరత నమోదు అయినది?                                                                                                                (          ) 

    a. అన౦తప్ుర్ము                      b. తిర్కప్తి                                  c. విశాఖ్ప్ట్టణ౦                          d. గు౦ట్ూర్క 
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16. ఏ ప్రదచశ్ములో కనిష్ట  ఉషోో్ గరత నమోదు అయినది ?                                                                                                          (          ) 

      a. తిర్కప్తి                             b. గు౦ట్ూర్క                          c. విశాఖ్ప్ట్టణ౦                         d. అన౦తప్ుర్ము 
17. అన౦తప్ుర్ములో నమోదు అయిన గరతష్ట  మరతయు కనిష్ట  ఉషోో్ గరతల మధ్ా తచడా ఎ౦త ?                                               (          ) 

      a. 160C                              b. 200C                                      c. 140C                                             d. 120C  

18. థరాామీట్ర్ ను కనిపెట్ిట న శాసిరవేతి ఎవర్క ?                                                                                                                     (          ) 

     a. రతచర్్ సన్                           b. ఫెరత్న్ా౦డ్                         c. థామస్ ఆలావ ఎడిసన్                   d. గ్ లీలియో 

19. సె౦ట్ీగే్రడ్ ను  …………………………….. అని కూడా పిలుస్ాి ర్క :                                                                                          (          ) 
     a. ఫ్ారతన్ హీట్                            b. సెలిసయస్                  c. ఓమ్స                                              d. మీట్ర్కల  
20. స్ాధార్ణ౦గ్ా కలలనికల్ థరాామీట్ర్ లో ఉప్యోగ్త౦చ్చ దరవ౦ :                                                                                               (          ) 

     a. నీర్క                                    b. ర్౦గు సిరా                        c. పాదర్స౦                                   d. ఆలివ్ నూన్ె 
 

II. (1) వాతావర్ణ సూచిక వలన ప్రయోజనమేమి?                                                                  (4 మార్కులు ) 
     (2) కనీస౦ ఒక ఉదాహర్ణ ఇసూి  వివిధ్ ర్కాల చలన్ాల పేర్లను వార య౦డ.ి                                (4 మార్కులు ) 
III. కలలనికల్ థరాామీట్ర్ ప్ట్మును గీ్చి భరగ్ాలను గురతి౦చ౦డ.ి                                                    (2 మార్కులు ) 
 
ప్రశ్ిప్తర౦ తయార్క చ్చసినవార్క: 

శ్రర. క . చ౦దరమౌళి, జీవశాసిర ఉపాధాాయుడు             ( cell : 9703251944 ) 


