தகவல பரமாறற ெதாழலநடபம
வகபப : X
மாதர வனாததாள
THEORY – காலாணடேதரவ

பரவ :- I சரயானவைடைய ேதரவ ெசயக ( ½ Score)
1. ஒர படததன dpi கடமேபாத அதன நடபததறகம,அழகறகம எனன மாறறம
உணடாகறத.
a) கடகறத
b) கைறகறத
c) மஙகலைடகறத
d) ஒனறமலைல
Answer : a) கடகறத
2. ெவகடர படஙகள தயாரகக உதவம ெமனெபாரடகளன வைகயல ேசராதத எத?
a) ேகாரலடரா
b) டயா
c) சமப
d) இஙஸேகப
Answer : c) ஜமப

3.
இஙகஸேகப சாளரததல கரவபபடைடயல காணபபடம ஒர டல
காடடபடடளளத இநத டல எதறக பயனபடததபபடகறத

படம

a) Object ன நறதைத மாறற
b)கேரடயனன கலர மாறற
c)Object ைய ேதரவ ெசயய
d)Object டவகைள ஒரஙகைணகக
Answer : c)Object ைய ேதரவ ெசயய
4.
இஙகஸேகப ெமனெபாரளல அனப வைரநத அமபாவன
ெபாரததமான நறமளகக கழ காணம எநத நடபதைத பயனபடததலாம?
a) Edit –> Duplicate
b)Edit –> Clone
c)Object –> Fill and Stroke
d)Object – > Object Properties
Answer : c) Object –> Fill and Stroke

படததறக

5. இஙகஸேகப ெமனெபாரளல ேடவட வைரநத அமபாவன படதைத ராஸடர படமாக
ேசமதத ைவபபதறகான வழமைற யாத
a)file.....>Save as Bitmap
b)file.....>Export Bitmap
c)file......>Insert Bitmap
d)Edit.....>Bitmap
Answer : b) file.....>Export Bitmap
6. இஙகஸேகப ெமனெபாரளல ஒர படததன எததைன நகலகள ேவணடெமனறாலம
எடககலாம அதறக உதவம நடபம எத?
a) Path→ differance
b) Edit path by node
c)Path → Union
d) Edit→ duplicate
Answer: d) Edit→ duplicate
7. இஙகஸேகப ெமனெபாரளல வைரயபபடம படஙகைள ெபரதாககனாலம அதன
ெதளவ இழககாமலரபபதன காரணம
a)படஙகைள ஏராளம சமசதரபபகதகலாக பரததரபபதால
b)படஙகள கணத சமனபாடகள வடவல நைனவ கரநத ைவததரபபதால
c) படஙகைள பகஸலகளன கடடைமபபாக கரதபபடவதால
d)படஙகளல காணபபடம சமசதரஙகளகக நறமளபபதால
Answer : b)படஙகள கணத சமனபாடகள வடவல நைனவ கர்்நத ைவததரபபதால

8. இஙகஸேகப ெமனெபாரளல அனதா வைரநத படம கழ ெகாடககபபடடளளத
படததன ஸடேராக கலரல மாறறம ஏறபடததனால உணடாகம வைளவ யாத?

a) வடடததன உடபகதயன நறம மாறம
b) வடடததன ேகாடடன நறம மாறம
c) வடடததன ெவளபபககததன நறம மாறஉம
d) இஙகஸேகப ெமனெபாரள சாளரததன நறம மாறம
Answer : b) வடடததன ேகாடடன நறம மாறம

9. இஙகஸேகப ெமனெபாரளல ரேமஷ வைரநத படததன ெபயர rose.svg எனபதாகம
இதல svg எனபதன மழ வடவம எனன?
a) Scalable Velocity Graphics
b) Scalar Volume Graphics
c) Scalable Vector Graphics
d) Sector Vector Graphics
Answer : c) Scalable Vector Graphics
10. அமல இஙகஸேகப ெமனெபாரளன உதவயால அேனக இதழகளளள ஒர ப
வைரய வரமபகறான. ஒர இதைழ மடடம தயாரககவளள அமல பற இதழகைள
எளதாக உரவாகக எநத வழமைறைய பனபறற ேவணடம
a) Object → Group
b) Path → Exclusion
c) Edit → Duplicate
d) Text → Put on path
Answer : c) Edit → Duplicate
11. இஙகஸேகப ெமனெபாரளல சனதா ஒர மகேகாணமம, வடடமம இைணநத
படதைத படம A யல உளளத ேபால வைரநதாள இதைன படம B யலளளதேபால
மாறற பயனபடதத ேவணடய கரவ எத?

a) Object → Group
b) Object → Raise
c) Path → Difference
d) Path → union
Answer: d) Path → union
12. இஙகஸேகபபல வைரநத படஙகைள png ஃபாரேமடடல மாறற ெசயய ேவணடயத?
a) File → New களக ெசயக
b) File → Import களக ெசயக
c) File → Export bitmap களக ெசயக
d) File → Open இஙகஸேகபபல வைரநத படஙகைள png ஃபாரேமடடல மாறற
ெசயய ேவணடயத?
a) File → New களக ெசயக
b) File → Import களக ெசயக
c) File → Export bitmap களக ெசயக
d) File → Open களக ெசயக
Answer c) File → Export bitmap

13. இஙகஸேகப ெமனெபாரளல அண தயார ெசயத ஒேர ேகனவாஸ லளள மனற
படஙகைள ஒனறாக ேசரகக உதவம நடபம
a) Object –group
b) Edit
- clone
c) Object - Fill and Stroke
d) Edit – copy
Answer : a) Object –group
14. அன இங்்கஸேகபபல வடடம வைரநதாள பனனர ஒர கரவைய பயனபடதத
அதைன அைரவடடமாக மாறறனாள. அன பயனபடததய கரவ எத
a) Draw Bezier curves and straight lines.
b) Create circle
c) Zoom
d) Edit paths by nodes
Answer : d) Edit paths by nodes
15. இஙகஸேகபபல வைரநத இரணட வடடஙகள ெகாடககபபடடளளத, ஒனறாவத
வடடததன நறதைத இரணடாவத வடடததன நறதைதபேபால மாறற பயனபடததயய
கராடயனட எத?

a) Linear gradient
b) Radial gradient
c) Pattern gradient
d) Fill gradient
Answer : b) Radial gradient
16.
இஙகஸேகப ெமனெபாரள கரவபபடைடயலளள
படம தரபபடடளளத இநத கரவயன உபேயாகம எனன?

ஒர

கரவயன

a) படம வைரவதறக
b) ஒர ஆபெசகடடன ேலாட எடட ெசயவதறக
c) ஆபெசகடவறக கராடயனட வழஙகவதறக
d) ஆபெசகட ெசலகட ெசயவதறக
Answer : d) ஆபெசகட ெசலகட ெசயவதறக
17. வரதாளல தகவலகைள வைகபபடதத பயனபடததம நடபமாகம
கணடஷணலஸேடடெமனட, கணடஷணல ஸேடடெமனடறகாக பயனபடததம
ஃபஙஷன எத?

a) LOOKUP
b) COUNT
c) RANGE
d) IF
Ans: d) IF
18. உஙகளகக பழககமான ஒர நடபமாகம இத எைதககறககறத
a) Mail Merge Wizard
b) Function Wizard
c) Data Source
d) Data Forms
Ans: b) Function Wizard
19.
ஒர
வகபபன
எலலா
மாணவரகைளயம
பறறய
தகவலகைள
அடடவைணபபடததயேபாத இரணட மாணவரகளகக ஒேர ேசரகைக எண
வழஙகபபடடளளதாக கணடறயபபடடத இநத தவைற சர ெசயய OpenOffice.org யல
காணபபடம வசத கழகாணபைவகளல எத?
a) Field Name
b) Table
c) Primary Key
d) Forms
Ans: c) Primary Key
20.
ேடடடாேபஸல சல தனபபடட தகவல்்கைள ேதடககணடறய எநத நடபம
பயனபடததபபடகறத?
a) ேடபள
b) ஃேபாம
c) கவரஸ
d) ரபேபாரட
Ans: c) கவரஸ
21.
Define Range ல ேசவ ெசயவதறகாக தயாரகக Lookup Chart படததல
காடடபபடடளளத
Exam எனற ெபயரல இத ேசவ ெசயயபபடடளளத. கேரட
நரணயகக
LOOKUP Function Wizard ல எநத பகதயல
Exam எனற வாகக
வழஙகபபடடரககம?

a) Search Criterion
b) Search Vector

c) Result Vector
d) Range Vector
Ans: b) Search Vector
22. ஒர ேடடடாேபஸறக வழஙகபபடம தகவலகள எஙேக ேசகரககபபடகறத
a) DataForm
b) Report
c) Queries
d) Table
Ans: d) Table
23.

Openoffice.org Data Base சாளரததல காணபபடம வசதகள யாைவ?
a) Tables, Queries,Forms, Reports
b) Tables, Functions, Forms, Reports
c) Queries, Tables, Save, Functions
d) Tables, Queries, Functions, Save

Ans: a) Tables, Queries, Forms, Reports
24.
ஒர வகபபலளள அைனதத மாணவரகைளப பறறய தகவலகளம
அடடவைணபபடததபபடடளளத. அைனவரககம ெபயர லஸட தயாரகக உதவம
நடபம
a) Data form
b) Mail merge
c) Look Up
d) Chart
Ans: b) Mail merge
25. ரமா டசசர தனத வகபபலளள மாணவரகளகக பலேவற பாடஙகளகக கைடதத
மாரகககைள வரதாளல தடடசச ெசயதார ஒவெவார மாணவரம கேரட கணடறய
கழகாணம எநத நடபதைத பயனபடததலாம
a) LOOKUP
b) ROUND
c) COUNTIF
d) AVERAGE
Ans: a) LOOKUP
26.
வகபப லடரான ேமாகனடம வகபப ஆசரயர வரதாளல தயாரககபபடட
அடடவைணயல மாணவரகளன காலாணட ேதரவ மதபெபண அடபபைடயல
கேரடகளாக வைகபபடதத கறனார இதைன எளதாக ெசயத மடகக பயனபடதத
வே்ணடய ஃபஙஷன எத?
a) SUM
b) AVARAGE
c) LOOKUP
d) INDEX
ANS: C) LOOKUP

27.
ேடடடாேபஸ ேரஞச டஃைபன ெசயதேபாத வழஙகய ெபயைர
ஃபஙஷனலளள எநத பலடல (BOX) ேசரகக ேவணடம ?

LOOKUP

a) Search Criterion
b) Search Vector
c) Result Vector
d) Result Criterion
ANS: B) SEARCH VECTOR
28.
ஓபபன ஆபஸ ேடடடாேபஸல தனயா ஒர அடடவைணைய தயார ெசயய
வரமபனாள இதறகாக ேடபள எனற நடபதத்ில எநத டாஸைக ேதரவ ெசயய
ேவணடம?
a) Use Wizard in Create Table...
b) Create Form in Design View...
c) Use Wizard to Create Form...
d) Use wizard to Create Report...
Answer: a) Use Wizard in Create Table...
29.
ரமா டசசர ஓபபன ஆபஸ ேடடடாேபஸல தயாரதத அடமஷன ெரജ்ிஸடர
ெதாடரபைடய அடடவைணயல தகவலகைள ேசரகக உதவம ேடடடாேபஸன நடபம
எத?
a) Tools
b) Queries
c) Forms
d) Reports
ANS: C) FORMS
30.
தனத வகபபலளள ஒவெவார மாணவனத ெமாதத மதபெபண உடபடம
வரதாளன அடடவைண பயனபடதத அவறைற பல கேரடகளாக வைகபபடதத ரஷத
பயனபடததம நடபம?
a) IF
b) LOOKUP
c) COUNTIF
d) ROUND
ANS : B) LOOKUP
31.
நடபமான மைறயல ஒர ேடடடாேபைஸ ைகயாளவதறக உதவம
ெமனெபாரடகளன ெபாதவான ெபயேர DBMS. DBMS எனபதாகம அதன மழ
வடவம எனன।
a) Data base managing system
b) Data basic Management System
c) Data basic Managing system
d) Data Base management System
ANS: D) DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM

32. ஒர தனபபடட ேதைவககாக ேசகரககபபடடரககம தகவலகளன ெதாகபப எனற
கரதபபடவத?
a) Inkscape
b) IDLE
c) Gimp
d) Database
ANS : D) DATABASE
33.

வரதாளல ேடடடா ஃபாம தயாரபபதன பயனபாட
A. தகவலகைள அடடவைணயல உடபடததவதறகாக
B. தகவலகைள பகபபாயவ ெசயவதறகாக
C. தகவலகைள அனபபவதறகாக
D. தகவலகைள வைகபபடததவதறகாக

Ans: A. தகவலகைள அடடவைணயல உடபடததவதறகாக
34.
கழ கறபபடம எநத ெமனெபாரளன உதவேயாட நமகக ைபததன
ேகாடகள தயாரகக மடயம
a) wx Glade

b) Sunclock

c) Inkscape

d) GeoGebra

Ans : a) wxGlade

35.
wxGlade எனற ெமனெபாரளன சல கரவகளன படஙகள ெகாடககபபடடளளன
இவறறல Add a Text Ctrl கரவ எைத கறபபடகறத
a)

b)

c)

d)

Ans : c)

36.
a=1
b=2
print 'a'+'b'
ஷான தாயரதத ைபததன பேராகராம ேமேல ெகாடககபபடடளளன இதன
எதவாக இரககம?
a) 12

b) 3

c) ab

d) a+b

output

Ans : c) ab
37.
a=range(10,1,-2)
print a
ேமேல ெகாடககபபடடளள ைபததன பேராகராமன ெவளயடட பலன எத ?
a) -2 -4 -6 -8 -10

b) 10 8 6 4 2 0

c) 10 8 6 4 2

d) -10 -8 -6 -4 -2

Ans : c) 10 8 6 4 2
38. ராண கேழ ெகாடககபபடடளள மைறயல ஒர ைபததன பேராகராம
தயாராககனாள இதனைடய சரயான ெவளயட எதவாக இரககம?
p= “ MY INDIA”
n= len( p)
print n
A)
B)
C)
D)

7
8
6
10

Answer : B) 8
39. ஒர python பேராகராமல turtle கராபகஸ உடபடததவதறக பயனபடததபபடம
கடடைள எத
a. insert turtle
b. from turtle import*
c. show turtle()
d. turtle import*
Ans: from turtle import*

40. ைபததன பேராகராமல e='7' எனற கடடைளயன பயன எத
a.
e எனற மாறயல 7 எனற எண ேசகரபபதறக?
b.

e எனற மாறயல 7 எனற எண எழததாக ேசகரபபதறக

c.

e எனற மாறயல 7 எழததககள ேசகரபபதறக

d.

இைவ ஒனறமலைல

Ans: c.

e எனற மாறயல 7 எழததககள ேசகரபபதறக

41. ெடகஸட பாகஸ வழயாகக கணனககக ெகாடககபபடம எணகள எண தரவாக
மாறற ைபததன பேராகராமல பயனபடததபபடம ஃபஙஷன எத
a. Num
b. int
c. Value
d. string
Ans: int
42.
ஒர ைபததன பேராகராமல உடபடடளள ஏேதனம கடடைளகள ஒர கறபபடட தடைவ
ெசயலபட ேவணடெமனல ெகாடககபபட ேவணடய கடடைள எத
A) for
B) import
C) raw_input
D) print
வைட:A) for
43.
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ைபததன பேராகராமல உடபடததபபடம சல கடடைளகள கேழ ெகாடககப படடளளத
இவறறல 2 மதல 20 வைரயளள இரடைட எணகள a மாதரயல கைடததட சரயான
ைபததன கடடைள எனற கணடறயவம
A)a= range (2,20,2)

B)a= range (2,21,2)
C)a= range (21,2,2)
D)a= range (20,2,2)
வைட :B)a= range (2,21,2)
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ைபததன ெமாழயல ஃபஙஷனகள தயாரககமேபாத கவனததல ெகாளள ேவணடயைவ
கேழ ெகாடககபபடடளளவறறல சரயானவறைற எழதக?
A) மககய பேராகராமறக தரமபசெசலல print கடடைள
B)ஃபஙஷன உரவாவதறக sum கடடைள பயனடதத ேவணடம
C) ஃபஙஷன தயாரபபதறக def கடடைள பயனபடதத ேவணடம
D)மககய பேராகராமறத தரமப ெசலவதறக run கடடைள பயனபடதத ேவணடம
வைட C) ஃபஙஷன தயாரபபதறக def கடடைள பயனபடதத ேவணடம
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சல ேகாபபததைலபபகள கேழ ெகாடககபபடடளளைத கவனககவம இவறறல இரநத
ைபததன ெமாழயல தயாராககய ேகாபபககள கணடறயவம
A)calculator.svg
B)calculator.odt
C)calculator.png
D)calculator.py
வைட: D)calculator.py
44. சயாம தயாராககய ஒர ைபததன பேராகராம கேழ ெகாடககபபடடளளத இத ரண
ெசயதால கைடககம ெவளயட எத?

a=”WE ARE INDIANS”
print a[:6]
a) WE
b) INDIANS
c)ARE INDIANS
d)WE ARE
வைட: d.WE ARE
45. ஒர மாறயல ேவறபடட 5 வைலகள அளபபதரக ேவணட ைபததன பேராகராமல
அளககபபடம கடடைள கேழ ெகாடககபபடடவறறல இரநத கணடறயவம
(a)for
(b) while
(c) i=range(5)
(d) range[5]
வைட (c) i=range(5)
46.

இறஙகவரைசயல ௫ மதல ௧ வைரயளள எணகள i எனற மாறயல கைடததட

கழ ெகாடககபபடடளள எநத ைபததன கடடைள பயனபடதத ேவணடம?
(a) i = range (5,0,-1)
(b) i = range (5,0,1)
(c) i = range (5,1,-1)
(d) i = range (1,5,-1)
வைட (a) i = range (5,0,-1)
47. ைபததன பேராகராமல எநத கடடைளயடன range எனற ஃபஙஷன

பயனபடததபபடகறத
Options
a) for
b) while
c) if
d) print
Answer a) for
48. இரணட எணகளன கடடதெதாைக காணபதரகான ஒர ஃபஙஷந sum.py எனற
ெபயரல சனல தனத ேபாலடரல ேசவ ெசயாதான அைத மறெறார பேராகராமறக
ெகாணடவர சனல மதலல அளககபபட ேவணடய கடடைள எத
Options
a) import sum.py
b) import sum
c) print sum
d) print sum.py
Answer

b) import sum

49. ைபததன ெஷலலல range(4,2,-2) எனற அளதத Enter படடன அமரததனால
ெசயலபலன எதவாக இரககம
a.) [4,2,-2]
b.) [4]
c.) [4,2]
d.) [4,3,2]
Ans

:

b.) [4]

50. a = “k”
for i in range (1, 11):
print i * a
ேமேல ெகாடககபபடடளள பேராகராம ைபததனல ெசயலபடமேபாத எததைன
வரகளல வைட ெவளயடபபடம?
a.) 11
b.) 12
c.) 1
d.) 10
Answer

: d.) 10

51. ைபததன ெமாழயல தயாரதத ஒர ஃபஙஷன ெசயலபடம ேபாத ேதானறம வைட
மணடம மககய பேராகராமறக கைடகக பயனபடததபபடம கடடைள எத?
Options
a) print

b) return
c) import
d) input
Answer

b) return

52. a=”WELCOME”
print a[:2] எனற ைபததன பேராகராமன output ?
a)WE
b) ME
c)LC
d) CO
Answer : a) WE
53. அனப தயாரதத 'rm' எனற ஃபஙஷன ெகாடககபபடடளளத?
def rm(a,b)
c=a-b
return c
இநத ஃபஙஷன எநத ேதைவகக உளளதாகம
a)இரணட எணகைள கடடவதறக
b)இரணட எணகளன வததயாசம காண
c)a,b எனற மாதரகள உரவாகக
d)a,b எனற மாறலகள பேராகராமல பயனபடததவதறக ேவணட
Answer :b) இரணட எணகளன வததயாசம காண
54. தறநத தனத பளள அைமநதரககம இடதைத கறபபட ரக மயறசககறான பளள
பறறய தகவலகைள உடபடததம சாளரம கைடபபத எபேபாத
a. Edit map www.wikimapia.org களக்் ெசயயமேபாத
b. Map Type களக ெசயயமேபாத
c. Save படடனல களக ெசயயமேபாத
d. Add place ல களக ெசயயமேபாத
Ans:- c. Save படடனல களக ெசயயமேபாத
55. கவாணடமஜஸ ெமனெபாரளல ஒர அைமவடம பறறய தகவலகேளாட ேசரநத
கறபபடட அகலம வைர தனயாக மணடலதைத உரவாககம ெசயலபாடடறக
சாததயமான பஃபரங நடபம உடபடம ெமன எத?
a. Layer
b. Vector
c. File
d. Edit
Ans:- b. Vector
56. ஒர கயஜஸ நலபபடதைத பறறய சரயான கறற எத?

a.கய ஜஸ நலபபடததல ஒர அடகக மடடேம உளளத.
b.கயசஸ நலபபடததல மதல அடகக ராஸடர அடககம மறறளளைவ ெவகடர
அடகககளாக இரகக ேவணடம
c.ஒர வடடாரததன சறபபகளன
அடபபைடயல
தரமபரதத தனததன
அடகககளாக
கறபபடட
கயசஸ
நலபபடம
தயாரககபபடகறத.
d. கயசஸ நலபபடததல மதல அடகக ெவகடர அடககம மறறளளைவ ராஸடர
அடகககளாக இரகக ேவணடம
57. கய ஜஸ ெமன ெபாரளல பஃபபர ெசயத அடககன அளவகள சரயானதா
எனறறய
எநத டல பயனபடததபபடகறத
a) Node Tool
b) Measure Line Tool
c) Move Tool
d) Map Tips
Ans:-b) Measure Line Tool
58. கய ஜஸ ெமனெபாரளல ேவண தனத பளள நைலெகாளளம வடடாரததன
வைரபடம தயாரததகெகாணடரககறான அதறகாக பலேகாண அடககல வடடாரததன
எலைலகைள கற்ிபபட எநத டலைச பயனபடதத ேவணடம
a. Toggle editing
b. New Print Composer
c. Zoom Mode
d. Buffer(s)
Ans. Toggle editing
59.

ஊராடச ஒனறயததன நலபபடதைத டஜடடலாக தயாரகக எணணனால
அதறகாக பயனபடம மகவம ெபாரததமான ெமனெபாரள எத?

a) Stellerium
b) Q GIS
c) GIMP
d) wxGlade
Answer:b) Q GIS
60. கய ஜஸ ெமனெபாரளல நலபபடம தயாரககமேபாத ஒர வடடாரததன
சாைலகள உடபடம அடகக தயாரகக ெபாரததமான ேலர ைடப எத?
a) பலேகாணம
b) ேகாட
c) பளள
d) வடடம
Answer: b) ேகாட
61. வடடார தடடமடதலன ஒவெவார மககய கடடததலம மகவம பயனதரம

வைகயல பயனபடதத இயலம ஒர சதநதர ெமனெபாரள
a)Stellerium
b)Q GIS
c)GIMP
d)wx Glade
Answer:b)Q GIS
62.

A.
B.
C.
D.

கவாணடம ஜஸ ெமனெபாரளல ஒர அைமவடம பறறய தகவலகேளாட ேசரநத
கறபபடட அகலம வைர தனயான மணடலதைத உரவாககம ெசயலபாடடறக
சாததயமான பஃபரங நடபததறக எடததசெசலலம ெசயலவரைச எத
Vector – Geo processing Tools - Buffer(s)
Raster – Geo processing Tools - Buffer(s)
Mark - Geoprocessing Tools - Buffer(s)
Vector – Geometry Tools - Buffer(s)
Ans: A. Vector - Geoprocessing Tools - buffer(s)

63.

வகேடாரயா எநத வைக வைரபடமாகம
a. சவர வைரபடம
b. ெசயறைகேகாள வைரபடம
c. கயசஸ வைரபடம
d. கேளாப

Answer : b. ெசயறைகேகாள வைரபடம

64.

கயஜஸ ெமனெபாரளல ஒர அடககலளள எலலா தகவலகைளயம
அடடவைணயாகக எநத ெசயலபாடைட ெசயய ேவணடம
a) Layer → New → New Shapefile Layer
b) Layer → (right click) → Open attribute table
c) Vector → Geoprocessing tools → Buffer
d) Vector → Geoprocessing tools → Intersect
Answer : b

Layer → (right click) → Open attribute table

