தகவல பரமாறற ெதாழலநடபம
வகபப : VIII
மாதர வனாததாள
THEORY – காலாணடேதரவ

பரவ :- I சரயானவைடைய ேதரவ ெசயக ( ½ Score)
1.படம வைரவதறக கேழ ெகாடககபபடடளள எநத ெமனெபாரைளப
பயனபடததலாம?
a.மாரபள
b.காலக
c.ஜமப
d.சரயக கடகாரம
Answer : c. ஜமப
2.ஜமபல வைரநத ஓவயஙகளகக நறம ெகாடகக பயனபடததம கரவ எத?
e.ஷயர கரவ
f.கேளான கரவ
g.பககட பல கரவ
h.நகரதம கரவ
Answer : c. பககட பல கரவ
3.ஜமப வைரதல சாளரததல உளள ஓவயதைத மறெறாற இடததறக நகல ெசயய
ெபாரததமான கரவ எத?
i.பககட பல
j.ெபனசல
k.ரகடாஙகள
l.கேளாண
Answer :

d கேளான

4. GIM பன மழபெபயர எனன?
m.GNU Image Manipulation Programme
n. GNU Image Manipulation Process
o. GNU Image Maximise Process
p. GNU Image Maximise Programme
Answer:

a. GNU Image Manipulation Programme

5.படததல வடடமடபபடடளள கரவகளன சரயான ெதாகபப எத?

a. Paintbrush,Pencil,Clone,Smudge
b. Paintbrush,Pencil,Eraser,Scale
c. Pencil, Paintbrush, Eraser, Airbrush
d. Pencil,Select,Clone,Eraser
Answer: c. Pencil, Paintbrush, Eraser, Airbrush
6.கேழ ெகாடககபபடடளள எதைன பயனபடதத
ராதாவறக ஒர மததைரபபடம வைரய மடயம?
q.Images
r.Utilities
s.Logos
t.View
Answer :c. Logos
7.எநத ேகாப பன நடடபப ( extension) jpg?
u.ெடகஸறற ேகாபப
v.பட ேகாபப
w.நழவபட ேகாபப
x.வரதாள ேகாபப
Ans: b. பட ேகாபப
8.GIMP ெமனெபாரைள பயனபடதத " Water is Precious"எனற மததைரபபடம
(Logo)தயாரபபதன ஒர பகதைய படததல ெகாடககபபடடளளத. படததல எநத
வைளயம அைமநத பகதயல இநத ெசாலைல Water is Peacious தடடசச ெசயய
ேவணடம
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
Answer a. 1

9.GIMP ல ஒர வடடததறக பசைச நறம ெகாடகக ஸஜத எநத கரவைய பயனபடதத
ேவணடம?
a.

(Scale Tool)

b.

(Clone Tool)

c.

(Bucket Fill Tool)

d.

(Smudge Tool)

Answer -c.

(Bucket Fill Tool)

10. டஜடடல இதழன அடைடபபடம தயாரகக வகபபாசரயர அபபவடம கறனார.
எநத ெமனெபாரைளப பயனபடதத அபப அடைடபபடம தயாரபபான?
a. ghemical
b. Kalzium
c. GIMP
d. Sunclock
Answer : c. GIMP
11.ஒர மததைரபபடம ( Logo) Festival எனற ெபயரல GIMP ல
ேசமககபபடடளளத . கேழ ெகாடககபபளளவறறல சரயானைத
ேதரநெதடககவம .
a. Festival.xls
b. Festival.xcf
c. Festival.odt
d. Festival.doc
Answer: b. Festival.xcf
12.கேழ ெகாடககபபடடளளத GIMP File எத?
a. ேராஸ. jpg
b. ேராஸ. odt
c. ேராஸ.mp3
d. ேராஸ.xcf
ANSWER. d. ேராஸ. xcf
13. ஒர மததைரபபடம ( Logo) Festival எனற ெபயரல GIMP ல
ேசமககபபடடளளத . கேழ ெகாடககபபளளவறறல சரயானைத
ேதரநெதடககவம .
a. Festival.xls
b.Festival.xcf
c.Festival.odt
d.Festival.doc
Answer: b. Festival.xcf
14.கேழ ெகாடககபபடடளளவறறல GIMP ெமனெபாரளடன ெதாடரபைடயத

a. கடதம
b. மன அஞசல (E-mail)
c. படம
d. ஒல
Answer: c. படம

15.கடகேரைக, மகரேரைக , பமததய ேரைக எனபவறைற நமத நாடடன வழயாக கடநத
ெசலகனறதா எனற சரததகக ெதரயேவணடம. இதறக சரயகடகார கரவபபலைகயல
எநத ெபாததாைன களகெசயயேவணடம.
A)T ெபாததான
B)A ெபாததான
C)B ெபாததான
D)N ெபாததான
Answer: A) T ெபாததான
16. ேகாப சரயகடகார ெமனெபாரளள ேநரமணடல வைரபடதைத கணகாணதத
இரைவ கறபபடககடய நழலைடய அடரததைய கைறபபதறககாக Tool bar ல ஒர
ெபாததாைன ெதாடரசசயாக களக ெசயதான. ேகாப ௭நத ெபாததாைன களக
ெசயதரபபான
A) T ெபாததான
B) A ெபாததான
C) B ெபாததான
D)N ெபாததான
Answer: D) N ெபாததான
17.சமகஅறவயல படபபதறக பயனபடததகடய ஒர மககயமான ெமனெபாரளாகம
A. Dr.Geo
B. Sunclock
C. GIMP
D. Kalzium
Answer D. Sunclock
18. ராகல பலேவற நாடகளனைடய ேநமாறறதைத ெதரநதெகாளள சரயகடகாரதைத
தறநத ெபாழத ேநரமண்்டலம காடசயளககவலைல. ேநரமணடலம காடசயளகக
ேவணடமானல Tool bar-ல ௭நத ெபாததாைன களக ெசயயேவணடம
a) F ெபாததான
b) W ெபாததான
c) O ெபாததான
d) Z ெபாததான
Answer:

b) W ெபாததான

½

19.சரயகடகார சாளரததல சற கடடஙகளல A, B, C, D ௭னற நானக பகதகள
கறபபடபபடடளளைத பாரததரகளா? இவறறல ஒேர ேநரமணடலததல உடபடககடய
பகதகள ௭ைவ?

A A,C
B B,A
C B,D
D C,D
Answer : B B,A
20 சரயகடகாரததல ௨ஙகளகக கைடகககடய ஒர சாளரமாகம படததல. இதலரநத
௨ஙகளால பரதெதடகக இயலாதத ௭த?

Aந

ே்ரமணடலம

B இரவமம பகலம
C நலபபரபபம, கடலம
D கணடஙகள
Answer :A ேநரமணடலம
21.சரயகடகார ேநரமணடல வைரபடததல நகரஙகளனடய இடமாகம படததல
காணபககபபடடளளத. இதல ௭நத நகரம ேதரநேதடககபபடடளளத?

a)

NewDelhi
b) Kolkata

c) Chennai
d) Mumbai
Answer - a) NewDelhi
22.சரயகடகார ெமனெபாரளன ஒர பகதைய ெபரதாக காடடவதறகளள ெபாததான
௭த?
A.
B.
C.
D.

F ெபாததான
W ெபாததான
Z ெபாததான
G ெபாததான

Answer : C. Z ெபாததான
23.ஓபபன ஆபஸ ெசாறெசயலயல உரவாககய ஆவணததன வரகளகக இைடேய
அகலபபடதவறக உளள மைற யாத?
A. Text Flow
B. Alignment
C. Positioning
D. Indents & spacing
Answer : D. Indents & spacing
24.ஒர சரேவயடன ெதாடரபைடய அறகைக தயாரபபதறக ஓபபன ஆபஸல
காணபபடாத வசத எத?
A. அடடவைன உடபடததல
B. படஙகைள உடபடததல
C. பததகைள அழகபடததல
D. ேநரமணடலம கணடபடததல
Answer : D. ேநரமணடலம கணடபடததல
25.சலமறக அவன நணபரகள tagore.odt எனற ேகாபைப E-mail ெசயத ெகாடததனர.
இைத Download ெசயத தறபபதறக ெபாரததமான ெமனெபாரள எத?
A.சமப
B. pdf வயவர
C. ஓபபன ஆபஸ ெசாறெசயல
D. ஓபபன ஆபஸ வரதாள
26.ஒர கடடைர Open Office Word Processor ல தடடசச ெசயத ேபாத Malupuzha
எனற ெசாலலல அடகேகாட (Under line)

காணபபடடத. இநத ெசாலலல Right click ெசயத ேபாத தறநத சாளரம படததல
உளளத. படததல காணபததத ேபானற களக ெசயதால எனன நகழம.
A. Malampuzha எனற ெசாலலல எழததபபைழ சரெசயயபபடம
B. அடவைர நககம ெசயத Malampuzha எனற ெசால ஓபபன ஆபஸ ெமனெபாரளல
Dictionary ேசரகபபடம.
C. Malampuzha எனற ெசால நககம ெசயயபபடம
D. அடவைரயன நரம மாறமஎநத ெமனெபாரைளப பயனபடதத மலககறன
அைமபப உரவாகக மடயம?
a) Kalzium
b) Gimp
c) Sunclock
d) ghemical

வைட: d) ghemical
Ans: B. அடவைர நககம ெசயத Malampuzha எனற ெசால ஓபபன ஆபஸ
ெமனெபாரளல
27.ஓபபன ஆபஸ ெசாறெசயலல படஙகள ேசரபதடன ெதாடரபைடய கறறகள
A.ஓபபன ஆபஸ ெசாறெசயலல படஙகள உடபடதத மடயாத.
B.ஓபபன ஆபஸ ெசாறெசயலல படஙகளன வடவம சரெசயய மடயாத.
C.இதல உடபடததய படஙகளன நறம, டரானபரனச ேபானறவறைற மாறற மடயாத.
D. இதல உடபடததய படஙகளன வடவதைத சரெசயய மடயம
ANSWER: D இதல உடபடததய படஙகளன வடவதைத சரெசயய மடயம
28.ஓபபன ஆபஸ ெசாறெசயலல பதய பககம உடபடததவதறக Manual Break-ல
இலலா வசத?
a) காலம பேரக

b) ைலன (வரைச) பேரக
c) பதத பேரக
d) பககம பேரக
Answer: c) பதத பேரக
29.ஐநத பககம ெகாணட ஒர கறறல அறகைகைய ஓபபன ஆபஸ ெசாறெசயலல
தயாரததனர இதல நால, ஐநத பககளகக இைடேய பதய பககம இைணகக எனன
ெசயய ேவணடம.
a)Hyper ling
b) Manuel Break
c)Black Mark
d) Filtes
Ans : b) Manuel Break
30.ஓபபன ஆபஸ ெசாறெசயலல தயாரதத கடடைரயன தைலபப ேசரபதறக எநத
ெமனைவ மன ேதரவ ெசயயேவணட
a) File
c) Tools

b) Insert
d) View

Ans: b) Insert
31.Word Processor ல தயாரதத ஆவணஙகளல எழததககளகக நறம
ெகாடபபதறகான ெசயலபாட எனன?
a). Format → Character → Font Effects
b). Edit → Character → Font Effects
c). Format → Paragraph → Back எநத ெமனெபாரைளப பயனபடதத மலககறன
அைமபப உரவாகக மடயம?
a) Kalzium
b) Gimp
c) Sunclock
d) ghemical

வைட: d) ghemicalground
d). Format → Page → Background
Ans: a). Format → Character → Font Effects
32.IT மனறததன உறபபனரகளன ெபயைர நத Word Processor ல அடடவைன
படததனால இதல ஒர மாணவனன ெபயர இரணட மைற வநதத இைத எவவாற
சரெசயயலாம.?

a) Table → Skip → row
b) Table → Delete → row
c) Table → row → Delete
d) Table → select → Delete
Answer: b) Table→Delete→row
33.Word Processor ல தயாரதத அறகைகயல தைலபப ேசரபறகான சறநத வழ எத?
a)
c)

Insert → Header
View→ Header

b) Edit→ Header
c)Format→ Header

Answer
a)
Insert→Header
34.Word Processor ைய பயனபடதத அனலா தயாரதத கடடைரயல அடடவைனைய
உடபடததனாள இதறக பனனண நறம ெகாடபபதறகான ெசயலபாட?
a) Table properties
b) Delete table
c) Table boundaries
d) Select table
Answer : a) Table properties
35.ெகாடககபபடடளள பததல மதல ெசாலலன வடவம ெபரதாக காணபபடகறத
இதறகக காரணம
a)

Font Effects
b) Drop Caps
c) Font position
d) Indents and Spacing
Answer : -b) Drop Caps
36.2.LAN ன வரவாககம எத?
A. Line Area Network.
B. Lined Area Network.
C. Low Area Network.
D. Local Area Network.
Answer:

D. Local Area Network.

37.கழ ெகாடககபபடடைவயல ெவபபெரௌசர எத?
A. ேமாசலா ஃபயர ஃபாகஸ
B. ெசாரசெசயல
C. காலக

D. ஜமப
Answer:
A. ேமாசலா ஃபயர ஃபாகஸ
38.கணனயன தநைத எனற அறபயபபடவவர சாரலஸ பாபேபஜ எனபவர ஆவார
எனற ஆசரயர கறய ெபாழத ஜாஸமன எனற மாணவ அபெபாழத இைளயதளததன
தநைதயாக கரதபபடபவர யார? எனற ேகளவ எழபபனாள? சரயான வைடைய
கணடபட?
A. பலேகயடஸ
B. வனடன ஃசரப
C. வலலயம ேசகபயர
D. லனகஸ ேடாளவாடஸ
Answer:

B. . வனடன ஃசரப

39.கழ ெகாடககபபடடைவயல இைணயதள தவறான மைறயல பயனபடதத கடயத
எத?
A. இைணயதளம பயனபடதத படஙகைள அனபபலாம
B. இைணயதளம பயனபடதத சனமா பாரககலாம
C. இைணயதளம பயனபடதத ஒரவைரபறற அவதற ெசயதகைள ெவளயடதல
D. இைணயதளம பயனபடதத வயாபாரம ெசயதல
Answer:

C. இைணயதளம பயனபடதத ஒரவைரபறற அவதற ெசயதகைள
ெவளயடதல

40.இைணயதளததலரநத தகவலகைள ேதடவதறகக ேதடெபாற உதவம.
கழெகாடககபபடடைவயல இதற்்க எடததககாடட எத?
A. Mozilla Firefox
B. Google
C. Ice weasel
D. Opera
Answer:
B. Google
41.ஸேடட பாஙக ஒப இநதயா வஙக அவரகளத ATM கைளகைள அைனதைதயம
இைணதத ஒர வைலததள வசத ெசயயபபடடளளத இத எநதவைக வைலததளததறக
எடததககாடடாகம.
A. Local Area Network
B. ARPANET
C. Cable Network
D. Wide Area Network
Answer:

D. Wide Area Network

42.வகபபைரயல ஆசரயர LAN பறற ேபசனார LAN எனறால எனன ?
A. Local Administration of Network
B. Local Area Network

C. Local Admininstrative Network
D. Low Area Network
Answer:

B. Local Area Network

43.இைணயதளதைத தவறாக பயனபடததேவாைர தணடகக இநதய நாடாளமனறம
பாஸாககய சடடம எத?
A. I.T. சடடம
B. ைசபர சடடம
C. ெநட சடடம
D. நகல உரைமசசடடம
Answer:
B. ைசபர சடடம
44.Indian railway பலேவற நைலயஙகைள ஒனேறாெடானற இைணதத
உரவாககபபடட பயணசசடட மனபதவ ெசயயமமைற. கேழ ெகாடககபபடடளள எநத
network மைறயல உடபடததலாம.
A. WAN
B. LAN
C. MAN
D. PAN
Answer:

A. WAN

45.கேழ ெகாடததைவயல ெவப பரெரௌஸசர அலலாதத எத?
A.ேமாஸலா
B. ஐஸெவஸடல
C. ஜ. எடட
D. ஒபெபறா
Answer:
C. ஜ. எடட
46.ேதடெபாறயன மககயபககததன ேமலபகதயல images எனற Tab னைடய
உபேயாகம.
A. வடேயாைவ ேவறபடதத கணடபடககலாம
B. படஙகைள மடடம ேவறபடதத கணடபடககலாம
C. ஒல ேகாபபககைள கணடபடககலாம
D. pdf ேகாபபககைள ேதடவதறகக
Answer:
B. படஙகைள மடடம ேவறபடதத கணடபடககலாம
47.ஒர அைறயேலா அலலத ஒர கடடடததேலா கணனகைள ஒனேறாெடானற
இைணககம வசதயாகம.
A. Metropolitan Area Network
B. Wide Area Network
C. Global Area Network
D. Local Area Network

Answer:
D. Local Area Network
48.ARPAET எனற கணன வைலயம உரவாககயதல மககபஙக வகததவர யார?
A. வனஸடண ஸரஃப
B. ேபால ஃபாரண
C. சாரலஸ ஃபாேபஜ
D. ரசசாரட மாதய ஸடாலேமன
Answer:
B. ேபால ஃபாரண
49. உஙகளைடய நணபனகக இ-ெமயல மகவர கைடபபதறகக
கழெகாடககபபடடளள எநத வைலதளம பயனபடததலாம?
A. www.itschool.gov.in
B. www.gmail.com
C. www.wikipedia.org
D. www.ml.wikipedia.org
Answer:

B. www.gmail.com

50.இைணயதளததறகக மனேனாடயாக மதனமதலல உரவாககபபடட கணன எத?
A. ஆரபாெனட
B. இனடரெனட
C. ஸடாரெனட
D. டாரபபெனட
Answer:

A. ஆரபாெனட

51.எநத ெமனெபாரைளப பயனபடதத மலககறன அைமபப உரவாகக மடயம?

a) Kalzium
b) Gimp
c) Sunclock
d) ghemical
வைட: d) ghemical
52.

எநத கரவைய பயனபடதத பரயா ghemical software ல அேமானயா

மலககைற வைரநதாள

a)

b)

c)

d)

வைட: c)
53. எநத கரவைய பயனபடதத ghemical ெமனெபாரளல தனமஙகைள
ேசரகமடயம.
a)

b)

c)

d)

வைட : c)
54.
கேழ ெகாடககபபடடளள எநத வசதைய பயனபடதத அணவன எலகடரான
கடடைமபைப கணடரய மடயம?
a) Atom Model
b) Picture
c) Chemical Data
d) Miscellaneous
வைட: a) Atom Model
55. எநத ெமனெபாரைளப பயனபடதத தனமஙகள அவறைற கணடரநதவரகள பறற
ெதரநத ெகாளளலாம

a) Kalzium
b) Gimp
c) Sunclock
d) ghemical
வைட . a) Kalzium

56. அனல காலசயம ெமனெபாரளல எநத நடபதைத பயனபடதத ெவபபநைலயன
மாறறதைதப ெபாரதத தனமஙகளன இயறபயல (நைல) ெதரநதெகாளளமடயம?
a. Miscellaneous
b. Plot data
c. State of matter
d.Calculate
di.ANSWER. c- State of matter
57. 20

Ghemical software-ல இநத Tool ன பயன எனன?

a. எழததககைள ேதரவ ெசயவதறக
b. மலககறன அைமபைப ேதரவ ெசயவதறக
c. தனமஙகைள ேதரவ ெசயவதறக
d. நறம ெகாடபபதறக
ANSWER.

c. தனமஙகைள ேதரவ ெசயவதறக

59. சவபப நறததல கறபபடபடடளள ஐகனன உபேயாகம எனன?

a) அணககைள ேசரபதறக
b) அணககைள நககம ெசயவதறக
c) ேதைவயான தனமததைன ேதரவ ெசயவதறக
d) ேவதபபைணபபைன
வைட :

d) ேவதபபைணபபைன

60. எநத கறற ghemical ெமனெபாரளகக ெபாரததமானத?
a)அணவன அைமபைப உரவாககலாம
b)ேவதபெபாரைள தயாரககலாம
c)ேவத மாறறதைத உறற ேநாககலாம
d)அண அைமபைப உரவாககலாம

Ans: a)அணவன அைமபைப உரவாககலாம

61. அகல தனத கழவல ghemical – ல ெமன ெபாரளல அணககைள எவவாற
இைணககலாம என கலநதைறயாடனான இதல நாணக ேவறபடட கரததகள கைடதத
சரயானத எத?
a. Orbit ல களக ெசயத அணககைள டராக ெசயத இைணககவம
b. Draw ல களக ெசயத அணககைள டராக ெசயத இைணககவம
c. Element ல களக ெசயத அணககைள டராக ெசயத இைணககவம
d. Rotate ல களக ெசயத அணககைள டராக ெசயத இைணககவம
Ans: b. Draw ல களக ெசயத அணககைள டராக ெசயத இைணககவம
62. Kalzium ெமனெபாரளல எநத Tool ைள பயனபடதத ெவபபநைலகக ஏறப
தனமஙகளல இயறபயல நைலைய (தடம, தரவம, வாய) கணடபடககலாம?
a) state of matter
b) plot Data,
c) time line
d) calculate
Answer :

a) state of matter

63.
எவவாற ஒவெவாற தனமஙகைள கணடபடததவரகைள பறற Kalzium ல ெதரநத
ெகாளளலாம?
a) Chemical Data ல களக ெசயயவம
b) Atom Model ல களக ெசயயவம
c) Energies ல களக ெசயயவம
d) Miscellaneous ல களக ெசயயவம
Answer:

d) Miscellaneous ல களக ெசயயவம

64. ghemical ெமனெபாரைள பயனபடதத கேழ ெகாடககபபடடளள எநத
ெசயலபாைட ெசயய இயலம?
a) பலேவற ேகாணஙகளல மலககைற காணலாம
b) தனமஙகைள கணடபததவர யார எனற ெதரநத ெகாளளலாம

c) ெஷலகளன ஆறறல நைலைய காணலாம
d) அணககளன எலகடரானகைள பாரககலாம
Answer :

a) பலேவற ேகாணஙகளல மலககைற காணலாம

65. ஒர தனமததன எலகரான கடடைமபப படததல காணபககபபடடளளத. Kalzium
ெமனெபாரளல எநத பகதைய ேதரவ ெசயதால இைத பாரகக மடயம.

a)
b) Picture
c) Atom Model
d) Miscellaneous
Answer :
/art -2

c) Atom Model
sc6re-2

66. ஜமப ெமனெபாரளன மககய பயனபாட யாத?
(a)மததைரபபட Logo உரவாககதல
(b)பவயயல பாடஙகைள படபபதறக
(c)ேவதயயல பாடஙகைள படபபதறக
(d)வடவம பதபபதறக (Image Editing)
Answer : (a) மததைரபபட Logo உரவாககதல
(d)வடவம பதபபதறக (Image Editing)

Overview

67. கேழ ெகாடககபபடடளளவறறல சரயான இரணட க்ூறறகள யாைவ?
a)picture.png, picture.odt எனபைவ ேகாபபகள File
b)jpg, png எனபைவ படகேகாபப நடடபபகளாகம
c)picture.xcf எனபைவ ஜமப ேகாபபகள
d)picture.jpg எனபைவ ஜமபல நடடபபகள
Answer : b) jpg, png எனபைவ படகேகாபப நடடபபகளாகம
c)picture.xcf எனபைவ ஜமப ேகாபபகள
68. எநெதநத ஃபாரமாடைட பயனபடதத ேஸாஸ ஜமபல படஙகைள ேசமகக மடயம.
a) vmf
b) xcf
c) jpg
d) odt
Answer: b) xcf
c) jpg
69. ஜமபல வைரநத படதைத ேசமபபதடன (Save) ெதாடரபைடய
கலநதைறயாடலல சறயான கறறகள எத?
A. படததன நடடபப xcf ஆகம
B. படததைன ேசமகக மடயாத
C. படதைத GIMP ல பலேவற பாரேமடடல ேசமகக மடயம
D. படதைத ேசமகக File→Create எனற களக ெசயயவம
Answer: A. படததன நடடபப xcf ஆகம
C.படதைத GIMP ல பலேவற பாரேமடடல ேசமகக மடயம
70. ஜமபல உளள ஒர கரவயன படம ெகாடககபபடடளளத இநத கரவயடன
ெதாடரபைடய சரயான கறற?

A. ஒர பகதயல உளள படதைத நகல எடகக பயனபடததலாம
B. பல (பககட) டல ஆகம
C. நறம ெகாடபபதறகக பயனபடகறத
D.Gradiat (பளனட) Tool ஆகம.
Answer:
B. பல (பககட) டல ஆகம
C.நறம ெகாடபபதறகக பயனபடகறத

71. Logo தயாரபபதறக எநத Style கைள பயனபடததலாம?

A. 3D Outline
B. xcf
C. Script-Fu
D. Alien glow
ANSWER
A
D

3D Outline
Alien glow

72.
சரய கடகாரம ெமனெபாரளடன ெதாடரபைடய சரயான கறறககைள ேதரநெதட ?
a) நமகக ேதைவயான ஒர பகதைய ெபரதாகக மகெதளவாக பாரககலாம
b) ஒரகறபபடட ேநரததல எநெதநத நாடகளல இரவம பகலம உணரபபடம
எனபைத கணடபடககலாம.
c) ஒர பகதயனைடய பரபபளைவ ேநரடயாக கைடககம.
d)ேநர மாறறதைத ேதைவகேகரபப கைறநதவர ெசயய இயலாத.
Answer:
a) நமகக ேதைவயான ஒர பகதைய ெபரதாகக மகெதளவாக பாரககலாம
b) ஒர கறபபடட ேநரததல எநெதநத நாடகளல இரவம பகலம உணரபபடம
எனபைத கணடபடககலாம.
73. சரய கடகார சாளரததல G ெபாததாைன களக ெசயத ேநரமாறறதைதத
ேதைவயான மைறயல ஒழஙகபடததலாம. இன ேநரதைத கைறயசெசயயேவா
அதகரகக ெசயயேவா Tool bar ல எநத ெபாததாைன களக ெசயயேவணடம?
A.
A
B.
F
C.
B
D.
Z
Answer:

A. A
C B

74.
1.கேழெகாடககபபடடளளைவகளலரநத சரயகடகார ெமனெபாரளகக உகநத
கறறககைள கணடபட?.
A. ஒர கறபபடட நாடடல எநெதநத ேநரஙகளல இரவம பகலம உணரம எனபைத
கணடறய உதவகறத.
B. சநதரைன பறற படபபதறக உதவகறத
C. கரகணஙகைள உறற ேநாகக உதவகறத.
D. ஒேர ேநரமணடலததல அைமநதளள நாடகைள கணடறய உதவகறத
2.Answer:
3.
A. ஒர கறபபடட நாடடல எநெதநத ேநரஙகளல இரவம பகலம உணரம
எனபைத கணடறய உதவகறத.
D. ஒேர ேநரமணடலததல அைமநதளள நாடகைள கணடறய உதவகறத

75. அபப நயயாரககலளள அவனைடய மாமாைவ மதயம ஒர மணகக
ெதாைலேபசயல அைழதத ெபாழத அவர அஙக இரவ 1 மண ஆகம. எனற கறனார.
சரய கடகாரதைத பயனபடதத அஙகளள ேநரதைத கணடபடகக அபபவற்்கக
உதவெசயயஙகள.
A. ேநரமாறறதைத வைகபபடததவதறக H ெபாததாைன களக ெசயயவம.
B. ேநரமணடல வைரபடம ெதரவதறக W ெபாததாைன களக ெசயயவம.
C. ேநரமாறறதைத வைகபபடததவதறகக H ெபாததாைன களக ெசயயவம.
D. நகரஙகளனைடய அைமவடதைத ெதரநதகெ்ாளள U ெபாததாைன களக
ெசயயவம
Answers
B. ேநரமணடல வைரபடம ெதரவதறக W ெபாததாைன களக ெசயயவம.
D.நகரஙகளனைடய அைமவடதைத ெதரநதெகாளள U ெபாததாைன
களக ெசயயவம
76. ஒர பததைய ேமனைமபடதத ( Format ) வதடன (Format) ெதாடரபைடய ஒர
சாளரம ெகாடககபபடடளளத ok ெபாததான அமரததனால எனன மாறறம நகழம ?

A) மதல வரைச மாரஜனல இரநத 2 cm அகலததல காணபபடம
B) பததகளககைடேய உளள அகலம 2cm ஆகம
C) வரைசளகக இைடயலான அகலம 2 cm ஆகம
D) எலலா வரைசகளம மாரஜனல இரநத 3cm அகலததல காணபபடம
Answer :
A) மதல வரைச மாரஜனல இரநத 2 cm அகலததல
C. காணபபடமவரைசளகக இைடயலான அகலம 2 cm ஆகம
77. சஞச ஓபபன ஆபஸ ைரடடரல ஒர கடடைர தடடசச ெசயத ேபாத Alappuzha
எனற ெசாலலறக அடகேகாட காணபபடடத. இேதாட ெதாடரபைடய சரயான கறற
எத?
A) இநத ெசால ெமனெபாரள அகராதயல இலைல
B) இநத ெசால ெமனெபாரள அகராதயல உடபடதத மடயாத
C) அடகேகாடைட மாறற மடயாத
D) இநத ெசாலைல ஒர மைற ெமனெபாரள அகராதயல உடபடததனால பனப
அடக்்ேகாட ேதானறவதலைல
Answer:
A) இநத ெசால ெமனெபாரள அகராதயல இலைல

D)இநத ெசாலைல ஒர மைற ெமனெபாரள அகராதயல உடபடததனால பனப
அடகேகாட ேதானறவதலைல
78. Paragraph ெமனவல எனன ெசயதால Word Processor ல உளள ஒர பததைய
அழக (சறபப) படததமடயம.
A. படஙகள ேசரகலாம
B. பணணன நறம ெகாடககலாம
C. இடணட பததகளாக வைகபபடததலாம
D. எலைலகேகாட ெகாடககலாம
ANSWER B பனணண நறம ெகாடககலாம
D எலைலகேகாட ெகாடககலாம

79. சேமஷ டஜடடல இதழ தயாரபபதறக ஒர பததயை் தடடசச ெசயதேபாத அதல
சல எழததகளகக அடேகாட காணபபடடத இதறக காரணம எனன?
a)எழததபபைழ காணபபடவதனால
b)இநத எழததககள ெமனெபாரள அகராதயல உணட
c)எழததககளன பைழகள இலைல
d)இநத எழததககள நனெபாரள அகராதயல இலைல
ANSWER : a. எழததபபைழ காணபபடவதனால
d.எழததபபைழ காணபபடவதனால
80. Paragraph ெமனவல எனன ெசயதால ைரடடரல உளள ஒர பததயன வரகளகக
இைடெவள 1.5, மதல எழததன வடவதைதயம ெபரதாகவம மாறறமடயம?
a) Indents&spacing
b) Alignment
c) Text Flow
d) Drop caps
ANSWER :
a) Indents&spacing
d) Drop caps
81. ைரடடரல உரவாககய ஒர பததயடன ெதாடரபைடய சரயான கறறகள
A. எழததபபைழயளள ெசாலலல சறபப நற அட ேகாட காணபபடம
B. எழததபபைழயளள ெசாலலல பசசநற அட ேகாட காணபபடம
C. கணனயல இலலாத ெசாலைல தடடசச ெசயதால கணன அைத தவரதத வடம
D.எழததபபைழ உளள ெசாலலற Right Cilck ெசயத சர ெசயயலாம

Answer: A. எழததபபைழயளள ெசாலலல சறபப நற அட ேகாட காணபபடம
D.எழததபபைழ உளள ெசாலல்ி Right Cilck ெசயத சர ெசயயலாம

82. கேழ ெகாடககபபடடளளவறறல Wide Area Network றக இரணட
எடததககாடட தரவம?
A. ஸகல கணன ஆயவகம
B. ரயல நைலயததல டககட பக ெசயயம இடம
C. ஒர அலவலகததல உளள கணனயன இைணபபகள
D. வஙககளன ATM நைலயம
Answer:
B. ரயல நைலயததல டககட பக ெசயயம இடம
D.வஙககளன ATM நைலயம
DI.
83. இலவச ெவப ெமயல வசதைய பயனபடதத மனஅஞசல உரவாககலாம இதறக
பயனபடம இைணய தளஙகைள கணடபட
A. www.gmail.com, www.yahoo.com
B. www.itschool.gov.in, www.kerala.gov.in
C. www.rediffmail.com, www.hotmail.com
D. www.wikipedia.org, www.keralatourism.org
Answer:
A. www.gmail.com, www.yahoo.com
C.www.rediffmail.com, www.hotmail.com
CI.
84. இைணயதளததல இரநத ஒர படதைத ேசமபபதறகான வழகள்் எைவ?
A. படததல left களக ெசயயவம
B. படததல right களக ெசயயவம
C. save image As களக ெசயயவம
D. Tools → Add-ons களக ெசயயவம
Answer:
B. படததல right களக ெசயயவம
C.save image As களக ெசயயவம
85. உனன இனடரெநடடல படஙகள ேதடகறான இதனடன ெதாடரபைடய சரயான
கறைற ேதரவ ெசயயவம?
A.வனசரப இனடனெநடடன தநைத ஆகம
B. ேபலபாரன இனடனெநடடன தநைத ஆகம
C. 1945 ல இநதயா இதல இைணநதத
D. 1995 ல இநதயா இதல இைணநதத

Answer:
A.வனசரப இனடனெநடடன தநைத ஆகம
D.1995 ல இநதயா இதல இைணநதத
87.
Local Area Network வடன ெதாடரபைடய சரயான கறற எத?
A. ஒர அைறயல உளள கணனகளன இைணபப
B. ஒர கடடடததன உளள கணனகளன இைணபப
C.ஒர நாடடன உளள கணனகளன இைணபப
D. ெதாைலவலளள உளள கணனகளன இைணபப
Answer:

A. ஒர அைறயல உளள கணனகளன இைணபப
B. ஒர கடடடததன உளள கணனகளன இைணபப

88. எநெதநத வடவததலளள ேகாபபகைள E-mail மலம பரமாறறம ெசயய மடயம?
A. கடதம, படஙகள
B. ஒல, தைரபபடஙகள
C. கடதம மடடம
D. படஙகள மடடம
Answer:
A. கடதம, படஙகள
B. ஒல, தைரபபடஙகள
89. எவவாற www.kerala.gov.in எனற website ஐ பாரகக மடயம
A. ஏேதனம browser தறககவம
B. ஏேதனம search engine தறககவம
C. browser-ன address bar-ல www.kerala.gov.in எனற type ெசயத enter
key அமரததவம
D. browser-ன edit ெமனவலfind option-லwww.kerala.gov.in எனற type
ெசயத enter key அமரததவம
Answer: C. browser-ன address bar-ல www.kerala.gov.in எனற type
ெசயத enter key அழததவம
90. இலவச ெவப ெவயலாக ெசயலபடம இரணட இைணயதளஙகள
A. www.kerala.gov.in
B. www.yahoo.com
C. www.keralaschool.com
D. www.rediffmail.com
Answer:
B. www.yahoo.com
D.www.rediffmail.com
91. WAN னமாக ெதாடர்்பைடய சரயான கறற எத?
A. ஒர அைறயல கடடடததல உளள கணனகைள இைணககலாம
B. ெதாைலவலளள கணனைய இைணககலாம

C. Wide Area Network எனபத இதன வரவாககம
D. Width Area Network எனபத இதன வரவாககம
Answer: B. ெதாைலவலளள கணனைய இைணககலாம

92. இலவச ெவப ெவயலாக ெசயலபடம இரணட இைணயதளஙகள
A. www.kerala.gov.in
B. www.yahoo.com
C. www.keralaschool.com
D. www.rediffmail.com
Answer:
B. www.yahoo.com
D.www.rediffmail.com
93. இ-ெமயலடன தெ்ாடரபைடய சரயான கறற எத?
A. எழதத கடதஙகைள இ-ெமயல அனபபலாம
B. இ-ெமயல அனபபவதறக மகவர ேதைவயலைல
C.இநதயாவறகள உள மடடேம இ-ெமயல அனபப மடயம
D. இ-ெமயலஅனபபவதறக மகவர ேதைவ (email ID)
Answer:
A. எழதத கடதஙகல இ-ெமயல ெசயயலாம
D.இ-ெமயலஅனபபவதறக மகவர ேதைவ (email ID)
94. இனடரெநடடடன ெதாடரபைடய இரணட சரயான கறறககள?
A. உலெகஙகம உளள கணனயன வைலபபனனேல ெநடவரக
B. இதனவழ கடதம, படஙகள வடேயா பனறைவ எளதல அனபபலாம
C. இநதயாவல மடடேம இத உளளத?
D. இதல எநத ெசயைலயம ெசயய தைடயலைல
Answer:
A. உலெகஙகம உளள கணனயன வைலபபனனேல ெநடவரக
B. இதனவழ கடதம, படஙகள வடேயா பனறைவ எளதல அனபபலாம
95. Kalzium ெமனெபாரளல ஒர தனமததல களக ெசயதால கைடககம தகவலகள
எத?
a) எலகடரான கடடைமபப
b) நறம
c) ஐேசாேடாபப
d) ெஷலகளல எணணகைக
Answer :

a) எலகடரான கடடைமபப

d) ெஷலகளல எணணகைக
96. ghemical பயனபடதத மலககறன அைமபைப உரவாககவதடன ெதாடரபைடய
கறற எைவ?
a) Set the Current Element களக ெசயத தனமதைத ேதரவ ெசயயவம
b) Set the Current Element களக ெசயத bond கைள ேசரகவம
a) Set the Current Element களக ெசயத தனமதைத ேதரவ ெசயயவம
d) Draw Tool ைள பயனபடதத Geometry Optimization ெகாடககவம
Answer :

a) Set the Current Element களக ெசயத தனமதைத ேதரவ ெசயயவம
a) Set the Cur ghemical பயனபடதத மலககறன அைமபைப

உரவாககவதடன ெதாடரபைடய கறற எைவ?
a) Set the Current Element களக ெசயத தனமதைத ேதரவ ெசயயவம
b) Set the Current Element களக ெசயத bond கைள ேசரகவம
a) Set the Current Element களக ெசயத தனமதைத ேதரவ ெசயயவம
d) Draw Tool ைள பயனபடதத Geometry Optimization ெகாடககவம
Answer :

a) Set the Current Element களக ெசயத தனமதைத ேதரவ ெசயயவம
a) Set the Current Element களக ெசயத தனமதைத ேதரவ ெசயயவம

rent Element களக ெசயத தனமதைத ேதரவ ெசயயவம
96. ஆசரயர ராஜூவடம ெமனெபாரளன உதவயடன தணணர மலககறன
அைமபைப வைரயமபட கறனார இதறக ராஜூ ெசயய ேவணடய ெசயலபாடகள
எனன?
a. ghemical ெமனெபாரைள தறககவம
b. Kalzium ெமனெபாரைள தறககவம
c. Set the current element களக ெசயயவம
d. Plot Data களக ெசயயவம
Ans:

a. ghemical ெமனெபாரைள தறககவம

c.Set the current element களக ெசயயவம
97. 3800 k ெவபபநைலயல தடநைலயல காணபபடமதனமம எத எனற கணடபடகக
அனவடம ஆசரயர ேகடடெகாணடார இத எவவாற சாததயமாகம.
a) Kalzium ெமனெபாரைள தறநத

b) gchemical ெமனெபாரைள தறநத
c)Time line ல temperature 3800k ஆககேவணடம
d)State of matter ல temperature 3800 k ஆககேவணடம

Answers:-

a) Kalzium ெமனெபாரைள தறநத
d)State of matter ல temperature 3800 k ஆககேவணடம

98. kalzium ெமனெபாரைள பயனபடதத தனமஙகளன அண அைமபைப
பரேசாதைன ெசயயம ேபாத கைடகக இரணட க்ூறறகைள ேதரவ ெசயயவம.
a) எலகடரான காணபபடம ெஷலகளன எணணகைக
b) ெஷலகளல உளள எலகடரானன எணணகைக
c) ஐேசாேடாபபகளன எணணகைக
d) ெவபபநைலைய மாறற தனமஙகளன இயறபயல நைலைய ெதரநத
ெகாளளலாம

Answer: a) எலகடரான காணபபடம ெஷலகளன எணணகைக
b) ெஷலகளல உளள எலகடரானன எணணகைக
Set – 3 Choose the correct answer from each group (score =2)
99. GIMP (ஜமப)
1
ெவளசசம

A. படம வைரதல, வடவம பதததல, மததைரபபடம தயாரததல மதலான
ெசயலபாடகளகக பயனபடததம இலவச ெமனெபாரள.
B. உலக வைரபபடததல இரவ, பகல ேதானறம நாடகைள நகழம,
ெகாடதத பரதத காடடம ெமனெபாரள
C. தனமஙகைள ெதரநத ெகாளவதறக
D. தகவலகைள ேசகரபபதறக

Answer : A. படம வைரதல, வடவம பதததல, மததைரபபடம
தயாரததல்்,
மதலான ெசயலபாடகளகக பயனபடததம இலவச
ெமனெபாரள.
II

A. Generic Image Manipulation Program எனபதன வரவாககம
B. Genuine Image Manipulation Program எனபதன வரவாககம
C. Global Image Management Program எனபதன வரவாககம
D. GNU Image Manipulation Program எனபதன வரவாககம

Answer : D. GNU Image Manipulation Program எனபதன வரவாககம
III
இயலம

A. பலேவற ஃபாரேமடடல உளள ேகாபபகைள file ஜமபல ைகயாள
ஆனால ஜமபறகேக உறய பாரேமட tif எனபதாகம.
B. பலேவற ஃபாரேமடடல உளள ேகாபபகைள ஜமபல ைகயாள இயலம
ஆனால ஜமபறகேக உறய ஃபாரேமட xcf எனபதாகம.
C. பலேவற ஃபாரேமடடல உளள ேகாபபகைள ஜமபல ைகயாள இயலம
ஆனால இதறக தன பாரேமட இலைல
D.பலேவற ஃபாரேமடடல உளள ேகாபபகைள ஜமபல ைகய்ாள

இயலாத.
Answer : B. பலேவற ஃபாரேமடடல உளள ேகாபபகைள ஜமபல ைகயாள
இயலம ஆனால ஜமபறகேக உறய ஃபாரேமட xcf எனபதாகம.
IV
பகதயன

A. பலேவற நாடகளன ேநரம, இடஙகளறகஇைடேய உளள அகலம, ஒர
பகதயன அசசகேகாடகள ேபானறவறைற இதல ெதரநத ெகாளளலாம
B. தகவலகைள பகபபாயவ ெசயவதறகான வசதகள உணட
C. டஜடடல இதழன அடைடபபடம தயாரகக மடயம
D. தனமஙகன அடபபைட தகவல எலகடராண கடடைமபப ஆகயவறைற
அறய மடயம
Answer : C. டஜடடல இதழன அடைடபபடம தயாரகக மடயம

100. Logo (மததைரபபடம) தயாரததல

I)

a) GIMP ெமனெபாரளல ஒர நடபமதான Logo
b) Word Processor ெமனெபாரளல ஒர நடபமதான Logo
c) Kalzium ெமனெபாரளல ஒர நடபமதான Logo
d)Presentation ெமனெபாரளல ஒர நடபமதான Logo
Answer a) GIMP ெமனெபாரளல ஒர நடபமதான Logo
II)

a) கணகக கடடவதறக இத பயனபடததபடகறத
b) வவரஙகள பகபபாயவ ெசயவதறக
c) ேநரம - பகதகள ெதரவதறக
d)Logo தயாரபபதறக
Answer : d) Logo தயாரபபதறக

III)
a) Logo தயாரபபறகான ெசால தடடசச ெசயய Font றக ேநரக௨ளள
பாகசல
b) Logo தயாரபபறகான ெசால தடடசச ெசயய Pattern றக ேநரக௨ளள
பாகசல
c) Logo தயாரபபறகான ெசால தடடசச ெசயய Text றக ேநரக௨ளள
பாகசல
d)Logo தயாரிபபறகான ொசால் தடடசச ொசயய Out line றக ேநரக௨ளள பாகசில்
Answer : c) Logo தயாரபபறகான ெசால தடடசச ெசயய Text றக
ேநரக௨ளள பாகசல
IV)

a) Logo (Save) ேசமபபத vmf எனற நடடபபல (Extention)
b) Logo (Save) ேசமபபத mp3 எனற நடடபபல (Extention)
c) Logo (Save) ேசமபபத xcf எனற நடடபபல (Extention)
d) Logo (Save) ேசமபபத odt எனற நடடபபல (Extention)


Answer
: c) Logo (Save) ேசமபபத xcf எனற நடடபபல (Extention)
101. GIMP ன உபேயாகம
கழ I
a) GIMP "Style"எனற நடபதைத பயனபடதத ஆவணஙகைள (document)

அழகபடததலாம
b) இைணயதளததல தகவல தரடடவதறகக GIMP ைப பயனபடததலாம
c) GIMP ல ௮ைசவடடம(animation) தயாரககலாம
d) GIMP ல ேநரமணடலதைத கணககடலாம
Answer-c) GIMP ல ௮ைசவடடம(animation) தயாரககலாம
கழ 2
a) GIMP ல அசசேரைக, தரககேரைக ஆகயவறைற கணக்ாணககலாம
b) இதல பணணண நறம ெகாடபபதறக பககடடல கரவைய
பயனபடததலாம
c) GIMP ேகாபபகளல அடடவைனைய உடபடததலாம
d) இதல மன அஞசல மகவர தயரககலாம
Answer- b) இதல பணணண நறம ெகாடபபதறக பககடடல
கரவைய
பயனபடததலாம
கழ 3
a) GIMP ல மததைரபபடம தயாரககலாம
b) GIMP சமக வைலயைமபப ேசைவ ெசயகறத
c) GIMP ல எஙெகலலாம இரவ - பகல உணட என கணடறயலாம
d) Text ேகாபபகைள pdf பாரமாடடல GIMP ைப பயனபடதத நடடககலாம
Answer- a) GIMP ல மததைரபபடம தயாரககலாம
கழ 4

a ) இதல பேகாளதைத கைர, தணணர எனற வைகபபடதத
கணகாணககலாம
b) இதல கேளாண ைன பயனபடதத ஓவயஙகளன நகல எடககலாம
c) GIMP ைப பயனபடதத பமயன ெசயறைக ேகாைள கணகாணககலாம
d) இைதபபயனபடதத அடடவைண, எழதத வரைசைய வைகயட
ெசயயலாம
Answer - b) இதல கேளாண ைன பயனபடதத ஓவயஙகளன நகல
எடககலாம

102. கறபப தயாரககவம - ேநரமணடல வைரபடம
I
a) சரயகடகார ெமனெபாரைள பயனபடதத ஆகாய காடசைய பாரககலாம
b) சரயகடகார ெமனெபாரைள பயனபடதத ேநரமணடலதைத பறற
ெதரநதெகாளளலாம.
c) சரயகடகார ெமனெபாரைள பயனபடதத பலேவாற நாடகளன ேதசயகதம
ேகடகலாம
d) சரயகடகார ெமனெபாரைள பயனபடதத சரய கரகணம பாரகலாம
Answer : b) சரயகடகார ெமனெபாரைள பயனபட தத
ேநரமணடலதைத பறற ெதரநதெகாளளலாம .
II
a) சரய கடகார ெமனெபாரளல tool bar இலைல
b) சரயகடகார சாளரததன உளேள களக ெசயயம ெபாழத tool bar
கைடககம
c) tool bar ல கரவகைள பலேவற படஙகள மலமாக கறபபடடபபடடளளத.
d) View menu வல பலேவற கரவகள உளளன.
Answer : b) சரயகடகார சாளரததன உளேள களக ெசயயம ெபாழத tool
bar கைடககம
III
a) உலகவைரபடததல இரவம பகலம உணரககடய பகதகைள நகழம,
ெவளசசவம பயனபடதத பரதத காணபககம ஒர ெமனெபாரளாகம.
b) சரயகரகணதைத பாரபபதறககான ஒர ெமனெபாரளாகம.
c) நடசததரஙகைள கணடபபபதறகான ஒர ெமனெபாரளாகம
d) நாடடனைடய ெகாடயம, ேதசயகதமம இநத ெமனெபாரளல கைடககம
Answer : a) உலகவைரபடததல இரவம பகலம உணரககடய பகதகைள
நகழம,
ெவளசசவம பயனபடதத பரதத காணபககம ஒர
ெமனெபாரளாகம .
   .
IV.
a) சரய கடகாரததல சாளரததன ேநரம கைறநத வரமபடயாக அைமகக

மடயாத.
b) பமயனைடய சல கறபபடட பகதகளல அடசேரைக தரககேரைக
ேபானறைவ கைடககம.
c) பஜயம டகர அடசரேரைகயலரநத கழகேகா ேமறகேகா நகரம ெபாழத
ேநரததலவரகனற மாறதைல கணடபடகக மடயம.
d) நகரஙகளனதெதாைக இதல கைடககம.
Answer : c) பஜயம டகர அடசரேரைகயலரநத கழகேகா
ேமறகேகா நகரம ெபாழத ேநரததலவரகனற மாறதைல கணடபடகக
மடயம.
103. சரயகடகாரததல - கரவகளன பயனகள .
I
a) T எனறகரவயையபயனபடதத சரய கடகாரததல பவேரைகககைள உறற
ேநாககலாம.
b) T எனற கரவைய பயனபடதத சரய கடகாரததல பவேரககைள
கணடபடககலாம.
(c)T எனற கரவைய பயனபடதத சரய கடகாரததல பமததயேரைக
கடநதெசலலககடய நாடகைள கணடபடககலாம
(d)T எனற கரவைய பயனபடதத சரய கடகாரததல பவ வைரபடம
வைரயலாம.
Answer : c) T எனற கரவ பயனபடதத சரய கடகாரததல பமததயேரைக
கடநதெசலலககடய நாடகைள கணடபடககலாம
II
a) G,A,B எனபைவ ேநரதைத சரெசயவதறகான கரவகளாகம
b) K,A,B எனபைவ ேநரதைத சரெசயவதறகான கரவகளாகம
c) W,A,B எனபைவ ேநரதைத சரெசயவதறகான கரவகளாகம
d) T,A,B எனபைவ ேநரதைத சரெசயவதறகான கரவகளாகம
Answer : a) G, A, B எனபைவ ேநரதைத சரெசயவதறகான கரவகளாகம
III
a)அடசேரைக, தரககேரைக எனபவறைற காணபகக பயனபடததபபடம
கரவகளாகம T,P,M
b)அடசேரைக, தரககேரைக எனபவறைற காணபகக பயனபடததபபடம
கரவகளாகம P,N,M
c)அடசேரைக, தரககேரைக எனபவறைற காணபகக பயனபடததபபடம
கரவகளாகம G,T,B
d)அடசேரைக, தரககேரைக எனபவறைற காணபகக பயனபடததபபடம

கரவகளாகம A,B,T
Answer : b) அடசேரைக, தரககேரைக எனபவறைற காணபகக
பயனபடததபபடமகரவகளாகம P, N, M
IV
a)அனேமஷனககாக W களக ெசயத O ெபாததைன களக ெசயயவம
b)அனேமஷனககாக O களக ெசயத ' ெபாததைன களக ெசயயவம
c)அனேமஷனககாக F களக ெசயத G ெபாததைன களக ெசயயவம
d)அனேமஷனககாக G களக ெசயதO ெபாததைன களக ெசயயவம
Answer : b) அனேமஷனககாக O களக ெசயத ' ெபாததைன களக ெசயயவம
104 . pen office word processor ல பததைய அழகபபடததல
SET I
a) பததைய ேதரவ ெசயத
b) பததைய ேதரவ ெசயத
c) பததைய ேதரவ ெசயத
d) பததைய ேதரவ ெசயத

Format → Page எனற ெசயயவம
Format → character எனற ெசயயவம
Format → Paragraph எனற ெசயயவம
Format → Bullet and Numbering எனற ெசயயவம

Answer
c)பததைய ேதரவ ெசயத என Format → Paragraph எனற ெசயயவம
SET II
a) பதய ஆவணஙகைள தறககலாம
b)மததைரபபடம தயாரககலாம
c) Indents & Spacing ைய பயனபடதத வரைசகளறக இைடயலான அகலம
அதகரகக ெசயயலாம
d) Gallery தறககலாம
Answer
c)Indents & Spacing ைய பயனபடதத வரைசகளறக இைடயலான அகலம அதகரகக
ெசயயலாம
SET III
a) பககஙகைள இைணககலாம
b) pdf - export ெசயயலாம
c) படஙகைள edit ெசயயலாம
d) பததகளகக இைடயலான அகலம அதகரகக ெசயயலாம
Answer
d)பததகளகக இைடயலான அகலம அதகரகக ெசயயலாம
SET IV
a) நழவபபடம தயாரககலாம
b) Super Script எனற ெசாலைல பயனபடததலாம
c) Fill Colour Tool ைள பயனபடததலாம

d) எலைலகேகாடம, பனனண நறதைதயம ெகாடககலாம
Answer
d)எலைலகேகாடம, பனனண நறதைதயம ெகாடககலாம
105. writer ல படம உடபடதத
SET I
(a) படம ேசரக ேவணடய இடததல களக ெசயயவம
(b) மதல வரைசயல Right Click ெசயயவம
(c)படம ேசரகேவணடய இடததல Right Click ெசயயவம
(d) படம ேசரகேவணடய இடததல Past ெசயயவம
Answer : (a) படம ேசரக ேவணடய இடததல களக ெசயயவம
SET II
(a) Insert → Fields வழ படதைத ேசரகலாம
(b) Insert → Header வழ படதைத ேசரகலாம
(c) Insert → Image வழ படதைத ேசரகலாம
(d) Insert → Picture வழ படதைத ேசரகலாம
Answer : d) Insert → Picture வழ படதைத ேசரகலாம
SET III
(a) odt ேகாபபகைள ேதரநெதடததல
(b) படதைத ேதரவெசயதல
(c) நைரயம, நரலம உடபடததலாம
(d) ேநரதைத ேதரவ ெசயயலாம
Answer : (b) படதைத ேதரவெசயதல
SET IV
(a) Save களக ெசயயவம
(b) New களக ெசயயவம
(c) Export களக ெசயயவம
(d) Open களக ெசயயவம
Answer : (d) Open களக ெசயயவம
106. Open office word processor ல அடடவைனைய அடபடததவதறகான
ெசயலபாடகள
SET I
(a) Insert→ picture → Table
(b) Format → table

(c) Table → Insert → Table
(d) Format → Bullet and Numbering → table
Answer
c)Table → Insert → Table
SET II
(a) insert → frame களக ெசயத OK ெபாததாைன களக ெசயயவம
(b) Logo தயாரதத OK ெபாததாைன களக ெசயயவம
(c) நைரகள, நரலகளன எணணகைக ெகாடதத OK ெபாததான களக ெசயயவம
(d) Video உடபடததOK ெபாததாைன களக ெசயயவம
Answer
( c) நைரகள, நரலகளன எணணகைக ெகாடதத OK ெபாததாைன களக
ெசயயவம
SET III
(a) ெசலலகைள ேதரவெசயத Table → Merge cells களக ெசயயவம
(b)ெசலலகைள ேதரவெசயத Table → Merge cells களக ெசயயவம
(c) ெசலலகைள ேதரவெசயதTable → Select → row களக ெசயயவம
(d) ெசலலகைள ேதரவெசயதTable → Select → column களக ெசயயவம
Answer
a) ெசலலகள ேதரவெசயத Table → Merge cells களக ெசயயவம
SET IV
(a)பதய வரைச ேசரபதறக Table → insert → rows
(b)பதய வரைச ேசரபதறக Table → insert → column
(c)பதய வரைச ேசரபதறக Table → new→ rows
(d)பதய வரைச ேசரபதறக Table → delete → rows
Answer
a)பதய வரைச ேசரபதறக Table → insert → rows

