ಮಾಹತ ವನಮಯ ತ೦ತರಜಾಞನ
ತರಗತ 10

ಮಾದರ ಪರಶೆ ನ ಗಳು
(ಥಯರ - ಕಾಲುವಾಷರಕ ಪರೀಕೆ ಷ )
ವಭಾಗ: 1 ಸರಯಾದ ಉತತರವನುನ ಆರಸರ. (1 ⁄2 ಸಕೀರ್)
1.

ಒ೦ದು ಚತರದ dpi ಹೆಚಾಚಗುವಾಗ ಅದರ ನಖರತೆಗೂ ಅ೦ದಕೂಕ ಉ೦ಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು?
a) ವೃದಧಸುತತದೆ
b) ಕಡಮಯಾಗುತತದೆ
c) ಮಸುಕಾಗುತತದೆ
d) ಬದಲಾವಣೆ ಸ೦ಭವಸುವುದಲಲ.
Answer : a) ವೃದಧಸುತತದೆ

2.

ವೆಕಟರ ಚತರಗಳನುನ ರಚಸುವಾಗ ಉಪಯೀಗಸುವ ಸೀಫುಟವೆೀರುಗಳನುನ ಕೆಳಗೆ ಕಡಲಾಗದೆ. ಆದರೆ
ಇವುಗಳಲಲ೦ದು ಓಪನ್ ಸೀಸ್ರ ಸೀಫುಟವೆೀರಲಲ. ಅದು ಯಾವುದು?
a) ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಡರೀ
b) ಡಯ
c) ಎಡೀಬ್ ಇಲಲಸೆಟರೀಟರ್
d) ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪ್
Answer :c) ಎಡೀಬ್ ಇಲಲಸೆಟರೀಟರ್

3.

ಚತರದಲಲರುವುದು ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪ್ ವ೦ಡೀ ಟೂಲ್ಬಾರನಲಲ ಕಾಣುವ ಟೂಲಾಗದೆ. ಈ ಟೂಲನ
ಉಪಯೀಗವೆೀನು?
a) ಒಬೆಜಕಟನ ಬಣಣವನುನ ಬದಲಾಯಸುವುದಕೆಕ
b) ಗೆರೀಡಯ೦ಟ್ ಕಲರ್ ಕಡುವುದಕೆಕ
c) ಒಬೆಜಕಟನುನ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡುವುದಕೆಕ

d) ಒಬೆಜಕಟನುನ ಒ೦ದುಗೂಡಸುವುದಕೆಕ
Answer : c) ಒಬೆಜಕಟನುನ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡುವುದಕೆಕ
4.

ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಅನೂಪ್ ಬಡಸದ ಅಮೀಬಾದ ಚತರಕೆಕ ವಲೀನಗಳಸದ ಬಣಣವನುನ
ನೀಡುವುದಕೆಕ ಕೆಳಗೆ ಕಟಟ ಯಾವ ಸೌಕಯರವನುನ ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕು ?
a) Edit → Duplicate
b) Edit → Clone
c) Object → Fill and Stroke
d) Object → Object Properties
Answer : c) Object → Fill and Stroke

5.

ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಡೆೀವಡ್ ಬಡಸದ ಅಮೀಬಾದ ಚತರವನುನ ರಾಸಟರ ಚತರವಾಗ ಸೆೀವ್
ಮಾಡುವುದಕಕರುವ ರೀತ ಯಾವುದು?
a) file → Save as Bitmap
b) file → Export Bitmap
c) file → Insert Bitmap
d) Edit → Bitmap
Answer : b) file → Export Bitmap

6.

ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಒ೦ದು ಚತರದ ಎಷುಟ ನಕಲನಾನದರೂ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಅದಕಕರುವ
ಸೌಲಭಯವೆೀನು?
a) Path → differance
b) Edit path by node
c)Path → Union
d) Edit → duplicate
Answer: d) Edit → duplicate

7.

ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಬಡಸದ ಚತರಗಳನುನ ದಡಡದು ಮಾಡದರೂ ಅವುಗಳ ಅ೦ದವು
ಕಡಮಯಾಗದರುವುದಕೆಕ ಯಾವುದು ಕಾರಣವಾಗರಬಹುದು?
a) ಚತರಗಳನುನ ಅನೆೀಕ ಚೌಕಗಳಾಗ ವ೦ಗಡಸರುವುದರ೦ದ.
b) ಚತರಗಳನುನ ಗಣತ ಸೂತರವಾಕಯಗಳ ರೀತಯಲಲ ನೆನಪನಲಲಡುವುದರ೦ದ.
c) ಚತರಗಳನುನ ಫಕಸಲುಗಳ ಗು೦ಪುಗಳಾಗ ಪರಗಣಸುವುದರ೦ದ.
d) ಚತರದಲಲರುವ ಚೌಕಗಳಗೆ ಬಣಣವನುನ ಕಡುವುದರ೦ದ.
Answer : b) ಚತರಗಳನುನ ಗಣತ ಸೂತರವಾಕಯಗಳ ರೀತಯಲಲ ನೆನಪನಲಲಡುವುದರ೦ದ.

8.

ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಅನತ ರಚಸದ ಚತರವನುನ ಕೆಳಗೆ ಕಡಲಾಗದೆ. ಚತರದ ಸಟರೀಕ್ ಕಲರನುನ
(stroke colour) ಬದಲಾಯಸದರೆ ಉ೦ಟಾಗುವ ಪರಣಾಮವೆೀನು?

a) ವೃತತದ ಒಳಭಾಗದಲಲರುವ ಬಣಣ ಬದಲಾಗುವುದು
b) ವೃತತದ ಗೆರೆಯ ಬಣಣ ಬದಲಾಗುವುದು
c) ವೃತತದ ಹರಭಾಗದಲಲರುವ ಬಣಣ ಬದಲಾಗುವುದು
d) ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪ್ ವ೦ಡೀದ ಬಣಣ ಬದಲಾಗುವುದು
Answer : b) ವೃತತದ ಗೆರೆಯ ಬಣಣ ಬದಲಾಗುವುದು
9.

ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ರಮೀಶನು ಬಡಸದ ಚತರದ ಹೆಸರು rose.svg ಎ೦ದಾಗದೆ. ಇದರಲಲ svg
ಯ ಪೂಣರರೂಪವೆೀನು?
a) Scalable Velocity Graphics
b) Scalar Volume Graphics
c) Scalable Vector Graphics

d) Sector Vector Graphics
Answer : c) Scalable Vector Graphics
10.

ಆದತಯನಗೆ ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪ್ ಉಪಯೀಗಸ ಅನೆೀಕ ಎಸಳುಗಳರುವ ಒ೦ದು ಹೂವನುನ ಬಡಸಬೆೀಕು. ಒ೦ದು
ಎಸಳನುನ ಆದತಯನುನ ತಯಾರಸದಾದನೆ. ಇತರ ಎಸಳುಗಳನುನ ಸುಲಭವಾಗ ತಯಾರಸುವುದಕೆಕ ಯಾವ ರೀತಯನುನ
ಅನುಸರಸಬೆೀಕು?
a) Object → Group
b) Path → Exclusion
c) Edit → Duplicate
d) Text → Put on path
Answer : c) Edit → Duplicate

11.

ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಸುನತ ಒ೦ದು ತರಕೀನ ಮತುತ ವೃತತವನುನ ಚತರ A ಯಲಲರುವ೦ತೆ
ಬಡಸದಳು. ಇದನುನ ಚತರ B ಯಲಲರುವ೦ತೆ ಪೂಣರಗಳಸಲು ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕಾದ ಟೂಲ್ ಯಾವುದು?

a) Object → Group
b) Object → Raise
c) Path → Difference
d) Path → union
Answer: d) Path → union
12.

ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪನಲಲ ರಚಸದ ಚತರಗಳನುನ png ಫೀಮರಟಗೆ ಬದಲಾಯಸಲು :

a) File → New ಕಲಕ ಮಾಡರ
b) File → Import ಕಲಕ ಮಾಡರ
c) File → Export bitmap ಕಲಕ ಮಾಡರ
d) File → Open ಕಲಕ ಮಾಡರ
Answer c) File → Export bitmap
13.

ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಅನು ತಯಾರಸದ ಒ೦ದೆೀ ಕಾಯನವಾಸನಲಲರುವ ಮೂರು ಚತರಗಳನುನ
ಒ೦ದುಗೂಡಸುವ ಸೌಕಯರ ಯಾವುದು?
a) Object → group
b) Edit → clone
c) Object → Fill and Stroke
d) Edit → copy
Answer : a) Object → group

14.

ಅನು ಇ೦ಕ್ ಸೆಕೀಪನಲಲ ಒ೦ದು ವೃತತವನುನ ರಚಸದನು. ಅದರ ನ೦ತರ ಒ೦ದು ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ
ಅದನುನ ಅಧರ ವೃತತವನಾನಗ ಬದಲಾಯಸದನು. ಆ ಟೂಲ್ ಯಾವುದಾಗರಬಹುದು?
a) Draw Bezier curves and straight lines.
b) Create circle
c) Zoom
d) Edit paths by nodes
Answer : d) Edit paths by nodes

15.

ಇ೦ಕ್ ಸೆಕೀಪನಲಲ ರಚಸದ ಎರಡು ವೃತತಗಳನುನ ಕೆಳಗೆ ಕಡಲಾಗದೆ. ಒ೦ದನೆಯ ವೃತತದ ಬಣಣವನುನ
ಎರಡನೆಯ ವೃತತದ ಬಣಣದ ರೀತಯಲಲ ಬದಲಾಯಸಲು ಉಪಯೀಗಸದ ಗೆರೀಡಯ೦ಟ್
ಯಾವುದಾಗರಬಹುದು?

a) Linear gradient
b) Radial gradient
c) Pattern gradient
d) Fill gradient
Answer : b) Radial gradient
16.

ಇ೦ಕ್ ಸೆಕೀಪ್ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನ ಟೂಲ್ ಬೀಕಸನಲಲರುವ ಒ೦ದು ಟೂಲನ ಚತರವನುನ ಇಲಲ

ಕಡಲಾಗದೆ.

ಈ ಟೂಲನ ಉಪಯೀಗವೆೀನು?

a) ಚತರ ರಚಸಲು.
b) ಒ೦ದು ಓಬೆಜಕಟನ ನೀಡ್ ಎಡಟ್ ಮಾಡಲು.
c) ಓಬೆಜಕಟಗೆ ಗೆರೀಡಯ೦ಟ್ ನೀಡಲು.
d) ಓಬೆಜಕಟ್ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡಲು.
Answer : d) ಓಬೆಜಕಟ್ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡಲು.
17.

ಸೆಪರಡ ಶೀಟನಲಲ ಮಾಹತಗಳನುನ ವಭಾಗವಾರು ವ೦ಗಡಸುವುದಕೆಕ ಉಪಯೀಗಸುವ ಸೌಲಭಯವು
ಕ೦ಡೀಶನಲ್ ಫೀಮೀರಟ೦ಗ್ ಆಗದೆ. ಕ೦ಡೀಶನಲ್ ಫೀಮೀರಟ೦ಗಗೆ ಉಪಯೀಗಸುವ ಫ೦ಕಷನ
ಯಾವುದು?
a) LOOKUP
b) COUNT
c) RANGE

d) IF
Answer: d) IF
18

ಇದು ನಮಗೆ ಪರಚಯವರುವ ಒ೦ದು ಸ೦ಕೆೀತವಾಗದೆ. ಇದು ಯಾವುದನುನ ಸೂಚಸುತತದೆ?
a) Mail Merge Wizard
b) Function Wizard
c) Data Source
d) Data Forms
Answer: b) Function Wizard

19.

ಒ೦ದು ತರಗತಯ ಎಲಾಲ ಮಕಕಳ ಮಾಹತಗಳನುನ ಪಟಟ ಮಾಡದಾಗ ಎರಡು ಮಕಕಳಗೆ ಒಂದೆೀ Admission
Number ಕಟಟರುವುದಾಗ ತಳದು ಬ೦ತು. ಈ ತಪಪನುನ ಸರಮಾಡಲು OpenOffice.org ನಲಲ ಇರುವ
ಸೌಲಭಯವು ಯಾವುದು?
a) Field Name
b) Table
c) Primary Key
d) Forms
Answer:

20.

c) Primary Key

ಡಾಟಾಬೆೀಸನಲಲ ಕೆಲವು ಪರತೆಯೀಕ ಮಾಹತಗಳನುನ ಹುಡುಕಲು ಉಪಯೀಗಸುವ ಸೌಲಭಯವು ಯಾವುದು?
a) ಟೆೀಬಲ್
b) ಫೀಮ್ರ
c) ಕೆವರೀಸ್
d) ರಪೀಟ್ರ
Answer:

c) ಕೆವರೀಸ್

21.

Define Range ನಲಲ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಲು ತಯಾರಸದ Lookup Chart ನುನ ಚತರದಲಲ ತೀರಸಲಾಗದೆ.
Exam ಎ೦ಬ ಹೆಸರನಲಲ ಇದನುನ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಲಾಗದೆ. ಗೆರೀಡನುನ ನದರರಸಲು LOOKUP Function
Wizard ನಲಲ ಯಾವ ಭಾಗದಲಲ Exam ಎ೦ಬ ಪದವನುನ ಕೀಟಟರಬಹುದು?

a) Search Criterion
b) Search Vector
c) Result Vector
d) Range Vector
Answer:
22.

b) Search Vector

ಒ೦ದು ಡಾಟಾ ಬೆೀಸಗೆ ನೀಡಲಪಡುವ ಮಾಹತಗಳು ಎಲಲ ಸ೦ಗರಹಸಲಪಡುತತದೆ?
a) DataForm
b) Report
c) Queries
d) Table
Answer:

23.

d) Table

ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಡಾಟಾಬೆೀಸ್ ವ೦ಡೀ ತೆರೆದರೆ ಕಾಣುವ ಸೌಲಭಯಗಳು ಯಾವುವೆಲಲ?
a) Tables, Queries,Forms, Reports
b) Tables, Functions, Forms, Reports
c) Queries, Tables, Save, Functions
d) Tables, Queries, Functions, Save

Answer:
24.

a) Tables, Queries,Forms, Reports

ಒ೦ದು ತರಗತಯ ಮಕಕಳ ಮಾಹತಗಳನುನ ಪಟಟ ಮಾಡಲಾಗದೆ. ಎಲಾಲ ಮಕಕಳ ನೆೀಮ್ ಸಲಪಪನುನ
ತಯಾರಸಲು ಸಹಕಾರಯಾಗುವ ಸೌಲಭಯವು ….............ಆಗದೆ.
a) ಡಾಟಾ ಫೀಮ್ರ
b) ಮೈಲ್ ಮಜ್ರ
c) ಲುಕ್ ಅಪ್
d) ಚಾಟ್ರ
Answer:

25.

b) ಮೈಲ್ ಮಜ್ರ

ರಮಾ ಟೀಚರು ತನನ ತರಗತಯ ಮಕಕಳಗೆ ವವಧ ವಷಯಗಳಲಲ ಲಭಸದ ಸಕೀರುಗಳನುನ ಸೆಪರಡ ಶೀಟನಲಲ
ಟೆೈಪು ಮಾಡದರು. ಪರತಯಬಬರ ಗೆರೀಡನುನ ಕಂಡು ಹಡಯಬೆೀಕು. ಇದಕಾಕಗ ಯಾವ ಸೌಕಯರವನುನ
ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕು?
a) LOOKUP
b) ROUND
c) COUNTIF
d) AVERAGE
Answer:

26.

a) LOOKUP

ತರಗತ ನಾಯಕನಾದ ಮನೀಜನಲಲ ಕಾಲಸು ಟೀಚರು ಸೆಪರಡ ಶೀಟನಲಲ ತಯಾರಸದ ಪಟಟಯಲಲ ತರಗತಯ
ಮಕಕಳ ಕಾಲು ವಾಷರಕ ಪರೀಕೆಷಯ ಮಾಕರನ ಆಧಾರದಲಲ ಗೆರೀಡು ನೀಡಲು ಹೆೀಳದರು. ಇದನುನ ಸುಲಭದಲಲ
ಮಾಡಲು ಮನೀಜನು ಯಾವ ಫಂಕಷನನುನ ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕು ?
a) SUM
b) AVARAGE
c) LOOKUP
d) INDEX

Answer: c) LOOKUP
27.

ಡೆೀಟಾ ಬೆೀಸ್ ರೆೀಂಜ್ ಡಫೆೈನ್ ಮಾಡದಾಗ ನೀಡದ ಹೆಸರನುನ LOOKUP ಫಂಕಷನ ವಸಾಡರನ ಯಾವ
ಫೀಲಡನಲಲ (box) ಸೆೀರಸಬೆೀಕು?
a) Search Criterion
b) Search Vector
c) Result Vector
d) Result Criterion
Answer: b) Search Vector

28.

ಧನಯಳಗೆ ಓಪನ್ ಆಫೀಸ್ ಡೆೀಟಾ ಬೆೀಸನಲಲ ಒಂದು ಪಟಟಯನುನ ತಯಾರಸಬೆೀಕು. ಇದಕಾಕಗ ಟೆೀಬಲ್
ಎ೦ಬ ಸೌಕಯರದಂದ ಯಾವ ಟಾಸಕನುನ ಆರಸಬೆೀಕು ?
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.

ರಮಾ ಟೀಚರಗೆ ಓಪನ್ ಆಫೀಸ್ ಡೆೀಟಾ ಬೆೀಸನಲಲ ತಯಾರಸದ ಎಡಮಶನ್ ರಜಸಟರಗೆ ಸಂಬಂಧಸದ ಪಟಟಗೆ
ಮಾಹತಗಳನುನ ಸೆೀರಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಓಪನ್ ಆಫೀಸ್ ಡೆೀಟಾ ಬೆೀಸನ ಸೌಕಯರ ಯಾವುದು?
a) Tools
b) Queries
c) Forms
d) Reports
Answer: c) Forms

30.

ತನನ ಕಾಲಸನ ಪರತ ಮಗುವನ ಒಟುಟ ಮಾಕುರ ಅಡಕವಾಗರುವ ಸೆಪರಡ ಶೀಟನ ಪಟಟಯನುನಉಪಯೀಗಸ

ಅವರನುನ ವವಧ ಗೆರೀಡುಗಳಾಗ ವಗೀರಕರಸಲು ರಶೀದ್ ಉಪಯೀಗಸದ ಸೌಕಯರ
a) IF
b) LOOKUP
c) COUNTIF
d) ROUND
Answer : b) LOOKUP
31.

ಸುರಕಷತವಾದ ಒಂದು ಡೆೀಟಾ ಬೆೀಸನುನನವರಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರುಗಳನುನ
ಸಾಮಾನಯವಾಗ DBMS ಎನುನವರು. DBMS ನ ಪೂಣರರೂಪ
a) ಡೆೀಟಾ ಬೆೀಸ್ ಮನೆೀಜಂಗ್ ಸಸಟಂ
b) ಡೆೀಟಾ ಬೆೀಸಕ್ ಮನೆೀಜ್ ಮಂಟ್ ಸಸಟಂ
c) ಡೆೀಟಾ ಬೆೀಸಕ್ ಮನೆೀಜಂಗ್ ಸಸಟಂ
d) ಡೆೀಟಾ ಬೆೀಸ್ ಮನೆೀಜ್ ಮಂಟ್ ಸಸಟಂ
Answer: d) ಡೆೀಟಾ ಬೆೀಸ್ ಮನೆೀಜ್ ಮಂಟ್ ಸಸಟಂ

32.

ಒ೦ದು ಪರತೆಯೀಕ ಅಗತಯಕಾಕಗ ಸ೦ಗರಹಸ ಇರಸರುವ ಮಾಹತಗಳ ಗು೦ಪು ಎ೦ದು ಕರೆಯಲಪಡುವುದು
ಯಾವುದು?
a) Inkscape
b) IDLE
c) Gimp
d) Database
Answer : d) Database

33.

ಸೆಪರಡ ಶೀಟನಲಲ ಡೆೀಟಾ ಫೀಮ್ರ ಎ೦ಬ ಸೌಲಭಯದ ಉಪಯೀಗ ಯಾವುದು?
A. ಮಾಹತಗಳನುನ ಪಟಟಯಲಲ ಸೆೀರಸಲು
B. ಮಾಹತಗಳನುನ ವಶೆಲೀಷಸಲು

C. ಮಾಹತಗಳನುನ ಕಳುಹಸಲು
D. ಮಾಹತಗಳನುನ ವಗೀರಕರಸಲು
Answer: A. ಮಾಹತಗಳನುನ ಪಟಟಯಲಲ ಸೆೀರಸಲು
34.

ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರ್ ಗಳಲಲ ಯಾವುದನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಪೆೈಥನ್ ಕೀಡುಗಳನುನ ನಮರಸಲು
ಸಾಧಯವದೆ?
a) wxGlade
b) Sunclock
c) Inkscape
d) GeoGebra
Answer : a) wxGlade

35.

wxGlade ಎ೦ಬ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನ ಕೆಲವು ಟೂಲುಗಳ ಚತರಗಳನುನ ಕೆಳಗೆ ಕಡಲಾಗದೆ.ಇವುಗಳಲಲAdd a
TextCtrl ಟೂಲ್ ಯಾವುದು?

a.

b.

c.

d.

Answer : c.

36.

a=1
b=2
print 'a'+'b'
ಶಾಯಮ ತಯಾರಸದ ಪೆೈಥನ್ ಪರೀಗಾರಮನುನ ಮೀಲೆ ಕಡಲಾಗದೆ.ಈ ಪರೀಗಾರಮನ
output ಯಾವುದಾಗರಬಹುದು ?
a. 12
b. 3
c. ab
d. a+b
Answer : c. ab

37.

a=range(10,1,-2)
print a
ಮೀಲೆ ಕಟಟರುವ ಪೆೈಥನ್ ಪರೀಗಾರಮನ output ಯಾವುದಾಗರಬಹುದು?
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
Answer : c. 10 8 6 4 2

38.

ರಾಜು ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವ ರೀತಯಲಲ ಒಂದು ಪೆೈಥನ್ ಪರೀಗಾರಮನುನ
ತಯಾರಸದನು.ಇದರ output ಯಾವುದಾಗರಬಹುದು?
p= “MY INDIA”
n=len(p)
print n

A) 7
B) 8
C) 6
D) 10
Answer : B) 8
39.

ಒಂದು python ಪರೀಗಾರಮನಲಲ turtle ಗಾರಫಕಸನುನ ಸೆೀರಸಲು ಉಪಯೀಗಸುವ ನದೆೀರಶ ಯಾವುದು?
a. insert turtle
b. from turtle import*
c. show turtle()
d. turtle import*
Answer: from turtle import*

40.

ಪೆೈಥನ್ ಪರೀಗಾರಂನಲಲ e= "7' ಎ೦ಬ ನದೆೀರಶನದ ಉಪಯೀಗವೆೀನು ?
a.

e ಎ೦ಬ ಚರದಲಲ 7 ಎ೦ಬ ಸಂಖೆಯಯನುನ ಸವೀಕರಸಲು

b.

e ಎ೦ಬ ಚರದಲಲ 7 ಎ೦ಬ ಸಂಖೆಯಯನುನ ಅಕಷರವಾಗ ಸವೀಕರಸಲು

c.

e ಎ೦ಬ ಚರದಲಲ 7 ಅಕಷರಗಳನುನ ಸವೀಕರಸಲು

d.

ಇವುಗಳಲಲ ಯಾವುವೂ ಅಲಲ

Answer: e ಎ೦ಬ ಚರದಲಲ 7 ಎ೦ಬ ಸಂಖೆಯಯನುನ ಅಕಷರವಾಗ ಸವೀಕರಸಲು
41.

Text box ಗಳ ಮೂಲಕ ಕ೦ಪೂಯಟರಗೆ ನೀಡುವ ಸ೦ಖೆಯಗಳನುನ ನೂಯಮರಕ್ ಡೆೀಟಾವನಾನಗಸಲು
python ಪರೀಗಾರ೦ನಲಲ ಉಪಯೀಗಸುವ ಫ೦ಕಷನ ಯಾವುದು ?
a. Num
b. int
c. Value
d. string

Answer: int
42.

ಒ೦ದು ಪೆೈಥನ್ ಪರೀಗಾರಂನಲಲ ಒಳಗ೦ಡರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ನದೆೀರಶಗಳನುನ ಒ೦ದು ನದರಷಟ ಬಾರ
ಪರವತರಸುವ೦ತೆ ಮಾಡಲು ನೀಡಬೆೀಕಾದ ನದೆೀರಶ
A) for
B) import
C) raw_input
D) print
Answer:A) for

43.

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗರುವ ಕೆಲವು ಫೆೈಲ್ ಹೆಸರುಗಳನುನ ಗಮನಸರ. ಇವುಗಳಲಲ ಪೆೈಥನ್ ಭಾಷೆಯಲಲರುವುದನುನ
ಆಯಕ ಮಾಡರ.
A)calculator.svg
B)calculator.odt
C)calculator.png
D)calculator.py
Answer:D)calculator.py

44.

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗರುವ ನದೆೀರಶವನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಶಾಯಮ ಒ೦ದು ಪರೀಗಾರ೦ ತಯಾರಸದನು. ಈ
ಪರೀಗಾರಮನುನ ರನ್ ಮಾಡದಾಗ ದರೆಯುವ output ಯಾವುದು?
a=”WE ARE INDIANS”
print a[:6]
a) WE
b) INDIANS
c) ARE INDIANS
d) WE ARE

Answer: d. WE ARE
45.

ಒ೦ದು ಚರದಲಲ ವಭನನವಾದ 5 ಬೆಲೆಗಳನುನ ಸವೀಕರಸಲು ಪೆೈಥನ್ ಪರೀಗಾರಮ೦ಗ್ನಲಲ
ಉಪಯೀಗಸಬಹುದಾದ ನದೆೀರಶವನುನ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗರುವವುಗಳ೦ದ ಆರಸರ.
a) for
b) while
c) i=range(5)
d) range[5]
Answer (c) i=range(5)

46.

ಅವರೀಹಣ ಕರಮದಲಲ 5 ರ೦ದ 1 ರ ವರೆಗನ ಸ೦ಖೆಯಗಳನುನ i ಎ೦ಬ ಚರದಲಲ ಸವೀಕರಸಲು ಕೆಳಗೆ
ನೀಡಲಾದ ಯಾವ ಪೆೈಥನ್ ನದೆೀರಶವನುನ ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕು?
a) i = range (5,0,-1)
b) i = range (5,0,1)
c) i = range (5,1,-1)
d) i = range (1,5,-1)
Answer (a) i = range (5,0,-1)

47.

ಪೆೈಥನ್ ಪರೀಗಾರ೦ನ ಯಾವ ನದೆೀರಶದ೦ದಗೆ range ಎ೦ಬ ಫ೦ಕಷನ ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕು?
a) for
b) while
c) if
d) print
Answer: a) for

48.

ಎರಡು ಸ೦ಖೆಯಗಳ ಮತತವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲರುವ ಒ೦ದು ಫ೦ಕಷನನನುನ sum.py ಎ೦ಬ ಹೆಸರನಲಲ
ಸುನಲ್ ತನನ ಫೀಲಡರನಲಲ ಸೆೀವ್ ಮಾಡದನು. ಈ ಫ೦ಕಷನನನುನ ಇನನ೦ದು ಪರೀಗಾರ೦ಗೆ

ಕ೦ಡುಬರಬೆೀಕಾದರೆ ಸುನಲ್ ಮದಲಗೆ ಕಡಬೆೀಕಾದ ನದೆೀರಶ ಯಾವುದು?
a) import sum.py
b) import sum
c) print sum
d) print sum.py
Answer: b) import sum
49.

ಪೆೈಥನ್ ಶೆಲಲನಲಲ range(4,2,-2) ಎ೦ದು ನೀಡ Enter ಕೀ ಅದುಮದಾಗ ಪರಣಾಮ ಏನಾಗರಬಹುದು?
a.) [4,2,-2]
b.) [4]
c.) [4,2]
d.) [4,3,2]
Answer:

50.

b) [4]

a = “k”
for i in range (1, 11):
print i * a
ಮೀಲೆ ನೀಡಲಾಗರುವ ಪರೀಗಾರ೦ ಪೆೈಥನನಲಲ ಕಾಯಾರಚರಸುವಾಗ ಎಷುಟ ಸಾಲುಗಳಲಲ ಉತತರವು
ಪರದಶರಸಲಪಡುತತದೆ?
a.) 11
b.) 12
c.) 1
d.) 10
Answer

51.

: d.) 10

ಪೆೈಥನ್ ಭಾಷೆಯಲಲ ತಯಾರಸಲಾದ ಒ೦ದು ಫ೦ಕಷನ ಕಾಯಾರಚರಸುವಾಗ ದರೆಯುವ ಉತತರವು ಪುನಃ

ಪರಧಾನ ಪರೀಗಾರ೦ಗೆ ದರೆಯಬೆೀಕೆ೦ದದದರೆ ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕಾದ ನದೆೀರಶ ಯಾವುದು?
a) print
b) return
c) import
d) input
Answer: b) return
52.

a=”WELCOME”
print a[:2] ಎ೦ಬ ಪೆೈಥನ್ ಪರೀಗಾರ೦ನ output ಏನು?
a) WE
b) ME
c) LC
d) CO
Answer : a) WE

53.

ಅನೂಪ್ ತಯಾರಸದ "rm' ಎ೦ಬ ಫ೦ಕಷನನುನ ನೀಡಲಾಗದೆ.
def rm(a,b)
c=a-b
return c
ಈ ಫ೦ಕಷನ ಯಾವ ಅಗತಯಕೆಕ ಇರುವುದಾಗದೆ?
a) ಎರಡು ಸ೦ಖೆಯಗಳ ಮತತವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು
b) ಎರಡು ಸ೦ಖೆಯಗಳ ವಯತಾಯಸವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು
c) a,b ಎ೦ಬೀ ಚರಗಳನುನ ನಯ೦ತರಸಲು
d) a,b ಎ೦ಬೀ ಚರಗಳನುನ ಪರೀಗಾರಂನಲಲ ಉಪಯೀಗಸಲು
Answer :b) ಎರಡು ಸ೦ಖೆಯಗಳ ವಯತಾಯಸವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು

54.

www.wikimapia.org ತೆರೆದು ರಘು ತನನ ಶಾಲೆ ಇರುವ ಸಥಳವನುನ ಕ೦ಡುಹಡದು ಗುರುತಸಲು
ಪರಯತನಸುತತದಾದನೆ. ಶಾಲೆಯ ಮಾಹತಗಳನುನ ಸೆೀರಸಲರುವ ವ೦ಡೀ ಲಭಸುವುದು ಯಾವಾಗ?
a. Edit map ಕಲಕ ಮಾಡದಾಗ
b. Map Type ಕಲಕ ಮಾಡದಾಗ
c. Save ಬಟನನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡದಾಗ
d. Add place ನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡದಾಗ
Answer:- c. Save ಬಟನನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡದಾಗ

55.

ಕಾವ೦ಟ೦ ಜಸ್ ಭೂಪಟದಲಲ ಒ೦ದು ಸಾಥನಕೆಕ ಸ೦ಬ೦ಧಸದ ಮಾಹತಗಳನುನ ಸೆೀರಸ ನಶಚತ ಅಗಲದಷುಟ
ಪರತೆಯೀಕ ವಲಯವನುನ ಸೃಷಟಸುವ ಚಟುವಟಕೆಯನುನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ buffer ಸೌಕಯರ ಯಾವ
ಮನುವನಲಲದೆ ?
a. Layer
b. Vector
c. File
d. Edit
Answer:- b. Vector

56.

ಒ೦ದು ಕೂಯಜಸ್ ಭೂಪಟಕೆಕ ಸ೦ಬ೦ಧಸ ಸರಯಾದ ಹೆೀಳಕೆ ಯಾವುದು?
a. ಕೂಯಜಸ್ ಭೂಪಟದಲಲ ಒ೦ದು ಪದರ ಮಾತರವದೆ.
b. ಕೂಯಜಸ್ ಭೂಪಟದಲಲ ಮದಲ ಪದರ ರಾಸಟರ ಪದರ ಮತುತ ಉಳದವುಗಳು ವೆಕಟರ
ಪದರಗಳಾಗರಬೆೀಕು.
c. ಒ೦ದು ಪರದೆೀಶದ ಪರತೆಯೀಕತೆಗಳನುನ ವಭಾಗವಾರು ವ೦ಗಡಸ ಪರತೆಯೀಕ ಪರತೆಯೀಕ ಪದರಗಳಲಲ ದಾಖಲಸ
ಕೂಯಜಸ್ ಭೂಪಟವನುನ ನಮರಸುವರು.
d. ಕೂಯಜಸ್ ಭೂಪಟದಲಲ ಮದಲ ಪದರ ವೆಕಟರ ಪದರ ಮತುತ ಉಳದವುಗಳು ರಾಸಟರ
ಪದರಗಳಾಗರಬೆೀಕು.

Answer:-

c. ಒ೦ದು ಪರದೆೀಶದ ಪರತೆಯೀಕತೆಗಳನುನ ವಭಾಗವಾರು ವ೦ಗಡಸ ಪರತೆಯೀಕ ಪರತೆಯೀಕ ಪದರಗಳಲಲ

ದಾಖಲಸ ಕೂಯಜಸ್ ಭೂಪಟವನುನ ನಮರಸುವರು.
57.

ಕೂಯಜಸ್ ಸೀಪಟ್ ವೆೀರನಲಲ ಬಫರ್ ಮಾಡದ ಪದರದ ಅಳತೆಗಳು ಸಮಪರಕವಾಗದೆಯೀ ಎ೦ದು
ನೀಡಲು ಯಾವ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರ.
a) Node Tool
b) Measure Line Tool
c) Move Tool
d) Map Tips
Answer:-b) Measure Line Tool

58.

ಕೂಯಜಸ್ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನಲಲ ವೆೀಣು ತನನ ಶಾಲೆಯರುವ ಪರದೆೀಶದ ಮೀಪ್ ರಚಸುತತದಾದನೆ.ಅವನು ಆರಸದ
ಪೀಲಗನ್ ಲೆೀಯರನಲಲ ಆ ಸಥಳದ ಗಡಗಳನುನ ಗುರುತಸಲುಯಾವ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕು?
a. Toggle editing
b. New Print Composer
c. Zoom Mode
d. Buffer(s)
Answer. Toggle editing

59.

ನಡತತರ ಪ೦ಚಾಯತು,ಆ ಪ೦ಚಾಯತನ ಭೂಪಟವನುನ ಡಜಟಲ್ ಆಗ ತಯಾರಸಲು ಉದೆದೀಶಸದೆ.ಅದಕೆಕ
ಉಪಯೀಗಸಬಹುದಾದ ಅತಯ೦ತ ಸೂಕತವಾದ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನುನ ಆರಸರ.
a) Stellerium
b) Q GIS
c) GIMP
d) wxGlade
Answer: b) Q GIS

60.

ಕೂಯಜಸ್ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನಲಲ ಭೂಪಟ ರಚಸುವಾಗ ಒ೦ದು ಪರದೆೀಶದ ಗಡಗಳನುನ ಒಳಗ೦ಡ ಲೆೀಯರನುನ
ತಯಾರಸಲು ಸೂಕತವಾದ ಲೆೀಯರ್ ಟೆೈಪ್ ಯಾವುದು?
a) ಪೀಲಗನ್
b) ಲೆೈನ್
c) ಪೀಯ೦ಟ್
d) ಸಕರಲ್
Answer: a) ಪೀಲಗನ್

61.

ಪಾರದೆೀಶಕ ಯೀಜನೆಯ ಪರಧಾನವಾದ ಪರತಯ೦ದು ಹ೦ತದಲಲಯೂ ಅತಯ೦ತ ಪರಮಣಾಮಕಾರಯಾಗ
ಉಪಯೀಗಸಲು ಸಾಧಯವಾಗುವ ಒ೦ದು ಸವತ೦ತರ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರ್ ಆಗದೆ.
a) Stellarium
b) Q GIS
c) GIMP
d) wxGlade
Answer: b) Q GIS

62.

ಕೂಯಜಸ್ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನಲಲ ಒ೦ದು ಸಥಳೀಯ ಮಾಹತಗೆ ಹ೦ದಕ೦ಡು ನದರಷಟ ದೂರದ ವರೆಗೆ ಪರತೆಯೀಕ
ವಲಯವನುನ ಸೃಷಟಸುವ ಚಟುವಟಕೆ ಸಾಧಯವಾಗುವ೦ತೆ ಮಾಡುವ ಬಫರ್ ಸೌಕಯರಕೆಕ ಹೀಗಲಕಕರುವ
ಚಟುವಟಕಾ ವಧಾನ
A. Vector - Geoprocessing Tools - Buffer(s)
B. Raster - Geoprocessing Tools - Buffer(s)
C. Mark - Geoprocessing Tools - Buffer(s)
D. Vector – Geometry Tools - Buffer(s)
Answer:

63.

A. Vector - Geoprocessing Tools - buffer(s)

ವಕ ಮೀಪಯ ಯಾವ ರೀತಯ ಭೂಪಟವಾಗದೆ?

a. ಗೀಡೆ ಭೂಪಟ
b. ಉಪಗರಹ ಭೂಪಟ
c. ಕೂಯಜಸ್ ಭೂಪಟ
d. ಭೂಗೀಳ
Answer : b. ಉಪಗರಹ ಭೂಪಟ
64.

ಕೂಯಜಸ್ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನಲಲ ಒ೦ದು ಲೆೀಯರನ ಎಲಲ ಮಾಹತಗಳು ಪಟಟಯ ರೂಪದಲಲ ಲಭಸಲು ಯಾವ
ಚಟುವಟಕೆಯನುನ ಮಾಡಬೆೀಕು?
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

ವಭಾಗ: 2 ಕಟಟರುವವುಗಳ೦ದ ಅತ ಹೆ ಚ ುಚ ಸೂಕತವಾದ ಎರಡು ಉತತರವನುನ ಆರಸರ . (1 ಸಕೀರ್)
1.

ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಸರತಳು ಒ೦ದು ವೃತತವನುನ ಬಡಸದಳು. ಇದರಲಲ fill and
stroke ಸೌಕಯರವನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಮಾಡುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯರ.
a) ಚತರದ ಗಾತರವನುನ ವಯತಾಯಸ ಮಾಡುವುದು
b) ಚತರಕೆಕ ಬಣಣ ಕಡುವುದು
c) ಗೆರೆಗಳನುನ ದಪಪ ಮಾಡುವುದು
d) ಪುಟದ ಹನೆನಲೆ ಬಣಣವನುನ ವಯತಾಯಸ ಮಾಡುವುದು
Answer:

b) ಚತರಕೆಕ ಬಣಣ ಕಡುವುದು
c) ಗೆರೆಗಳನುನ ದಪಪ ಮಾಡುವುದು

2.

ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪನಲಲ ಸಲ೦ಡರನುನ ರಚಸುವ ಚಟುವಟಕೆಯನುನ ಮಾಡುವಾಗ ಚೌಕ ಮತುತ ಅಡಭಾಗದಲಲರುವ
ದೀಘರವೃತತವನುನ A ಯಲಲ ಕಾಣುವ೦ತೆ ಬಡಸದೆನು. B ಯಲಲ ಕಾಣುವ ಆಕೃತಯನಾನಗ ಮಾಡಲು ಕೆಳಗೆ

ಕಟಟರುವ ಯಾವ ಎರಡು ಚಟುವಟಕೆಗಳನುನ ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕು?
a) edit path by node tool ಉಪಯೀಗಸರ.
b) ದೀಘರವೃತತ ಮತುತ ಚೌಕವನುನ ಒಟಟಗೆ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡಬೆೀಕು.
c) path → difference
d) path → union
Answer:

b) ದೀಘರವೃತತ ಮತುತ ಚೌಕವನುನ ಒಟಟಗೆ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡಬೆೀಕು.
d) path → union

3.

ಕೆಳಗೆ ಕಟಟವುಗಳಲಲ ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪ್ ಟೂಲ್ಬೀಕಸನಲಲ ಕಾಣುವ ಟೂಲುಗಳು ಯಾವುವು?
a) smudge Tool
b) Edit path by nodes
c) Create Circle Tool
d) Healing Tool
Answer :

b) Edit path by nodes
c) Create Circle Tool

4.

ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಪರದೀಪನು ತಯಾರಸದ ಲೀಗೀವನುನ ಕೆಳಗೆ ಕಡಲಾಗದೆ. ಕಟಟರುವ
ಯಾವೆಲಾಲ ಪರಕರಯಗಳ ಮೂಲಕ ಚತರವನುನ ಪೂಣರಗಳಸಲಾಗದೆ.

a)
ಕಡಬೆೀಕು.

(create rectangle tool) ಉಪಯೀಗಸ 3 ಚೌಕಗಳನುನ ರಚಸ ಸೂಕತವಾದ ಬಣಣವನುನ

b)

(Transform tool) ಉಪಯೀಗಸ 3 ಚೌಕಗಳನುನ ರಚಸ ಸೂಕತವಾದ ಬಣಣವನುನ

ಕಡಬೆೀಕು.
c) ಟೆಕಸಟ್ ಟೂಲ್
ಟೆೈಪು

(Text tool) ಉಪಯೀಗಸ 3 ಚೌಕದಳಗೆ 'IT @ School' ಎ೦ದು

ಮಾಡ ಅಕಷರಗಳನುನ ಅ೦ದಗಳಸುವುದು.

d)

(select path by node tool) ಉಪಯೀಗಸ 3 ಚೌಕದಳಗೆ 'IT @ School'

ಎ೦ದು ಟೆೈಪು ಮಾಡ ಅಕಷರಗಳನುನ ಅ೦ದಗಳಸುವುದು.
Answer:

a)

(create rectangle tool) ಉಪಯೀಗಸ 3 ಚೌಕಗಳನುನ ರಚಸ

ಸೂಕತವಾದ ಬಣಣವನುನ ಕಡಬೆೀಕು.
c)

ಟೆಕಸಟ್ ಟೂಲ್ (Text tool) ಉಪಯೀಗಸ 3 ಚೌಕದಳಗೆ ' IT @

School' ಎ೦ದು ಟೆೈಪು ಮಾಡಅಕಷರಗಳನುನ ಅ೦ದಗಳಸುವುದು.
5.

Inkscape ನಲಲ ಒ೦ದು ಬಹುಭುಜವನುನ ರಚಸುವುದಕಕರುವ ಎರಡು ಟೂಲುಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯರ.
a. Create

ನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಬಹುಭುಜವನುನ ರಚಸರ.

spirals Tool

b. Create stars

and polygons ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಬಹುಭುಜವನುನ ರಚಸರ.

c. Draw Bezier curves and straight

lines Tool ಉಪಯೀಗಸ

ಬಹುಭುಜವನುನ ರಚಸರ.
d. Text
Answer:

ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಬಹುಭುಜವನುನ ರಚಸರ.
b)Create stars

and polygons ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ

ಬಹುಭುಜವನುನ ರಚಸರ.
c) Draw Bezier curves and straight

lines Tool ನುನ ಉಪಯೀಗಸ

ಬಹುಭುಜವನುನ ರಚಸರ.
6.

ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪ್,ಜ೦ಪ್ ಈ ಸೀಫುಟವೆೀರುಗಳಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಸ ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ಸರಯಾದ ಹೆೀಳಕೆಗಳು
ಯಾವುವು?

a) ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪನಲಲ ಒ೦ದೆೀ ವ೦ಡೀದಲಲಯಾಗದೆ ಟೂಲುಗಳು ಮತುತ ಕಾಯನವಾಸ್ ಇರುವುದು.
b) ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪನಲಲ ವಯತಯಸತ ವ೦ಡೀದಲಲಯಾಗದೆ ಟೂಲುಗಳು ಮತುತ ಕಾಯನವಾಸ್ ಇರುವುದು.
c) ಜ೦ಪನಲಲ ಒ೦ದೆೀ ವ೦ಡೀದಲಲಯಾಗದೆ ಟೂಲುಗಳು ಮತುತ ಕಾಯನವಾಸ್ ಇರುವುದು.
d) ಜ೦ಪನಲಲ ವಯತಯಸತ ವ೦ಡೀದಲಲಯಾಗದೆ ಟೂಲುಗಳು ಮತುತ ಕಾಯನವಾಸ್ ಇರುವುದು.
Answer:

a) ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪನಲಲ ಒ೦ದೆೀ ವ೦ಡೀದಲಲಯಾಗದೆ ಟೂಲುಗಳು ಮತುತ ಕಾಯನವಾಸ್
ಇರುವುದು.
d) ಜ೦ಪನಲಲ ವಯತಯಸತ ವ೦ಡೀದಲಲಯಾಗದೆ ಟೂಲುಗಳು ಮತುತ ಕಾಯನವಾಸ್ ಇರುವುದು.

7.

ಇ೦ಕ್ ಸೆಕೀಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ತಯಾರಸದ ಒ೦ದು ಓಬೆಜಕಟನುನ ಅದರಲಲಯೀ ಇರುವ ಇನನ೦ದು ಓಬೆಜಕಟನ
ಹ೦ಭಾಗದಲಲ ಕರಮೀಕರಸಲು ಇರುವ ಎರಡು ದಾರಗಳು.
a) Page Up
b) Object → Lower
c) Page down Key
d) Object → Transform
Answer:

b) Object → Lower,
c) Page down

8.

ಗೀಪಕಾಳು ಇ೦ಕ್ ಸೆಕೀಪ್ ಉಪಯೀಗಸ ಒ೦ದು ಗೀಳವನುನ ರಚಸದಳು. ಇದಕಾಕಗ ಅವಳು ಮಾಡದ
ಚಟುವಟಕೆಗಳು ಯಾವುವಾಗರಬಹುದು?
a) Create circle

ಟೂಲ್ ಉಪಯೀಗಸ ವೃತತ ರಚಸ ಬಣಣ ನೀಡದಳು.

b) Create spiral

ಟೂಲ್ ಉಪಯೀಗಸ ವೃತತ ರಚಸದಳು.

c) Edit paths by nodes

ಟೂಲ್ ಉಪಯೀಗಸ ಅಗತಯವರುವ ಭಾಗಕೆಕ ಬಣಣ ನೀಡದಳು.

d) Gradient tool ನ Radial gradient ಆರಸ ವೃತತದಲಲ ಡಬಲ್ ಕಲಕ ಮಾಡದಳು.
Answer :

a)

Create circle ಟೂಲ್ ಉಪಯೀಗಸ ವೃತತ ರಚಸ ಬಣಣ ನೀಡದಳು.

d) Gradient tool ನ Radial gradient ಆರಸ ವೃತತದಲಲ ಡಬಲ್ ಕಲಕ

ಮಾಡದಳು.
9.

ಇ೦ಕ್ ಸೆಕೀಪನಲಲ ಉಪಯೀಗಸುವ duplicate ಮತುತ clone ಎ೦ಬ ಎರಡು ಸೌಲಭಯಗಳನುನ ಹೀಲಕೆ
ಮಾಡರ.
a) ಎರಡೂ ನಕಲು ತೆಗೆಯುವುದಕಕರುವವುಗಳಾಗವೆ.
b) duplicate ತೆಗೆಯುವಾಗ ಬಣಣ ವಯತಾಯಸವು೦ಟಾಗುತತದೆ.
c) duplicate ತೆಗೆದರೆ ನ೦ತರ ಅದರಲಲ ಬದಲಾವಣೆಯನುನ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
d) ಮೂಲ ಚತರದಲಲ ಮಾಡುವ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅದರ clone ನಲಲಯೂ ಕ೦ಡುಬರುತತದೆ.
Answer : a) ಎರಡೂ ನಕಲು ತೆಗೆಯುವುದಕಕರುವವುಗಳಾಗವೆ.
d) ಮೂಲ ಚತರದಲಲ ಮಾಡುವ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅದರ clone ನಲಲಯೂ ಕ೦ಡುಬರುತತದೆ.

10.

ಇ೦ಕ್ ಸೆಕೀಪನಲಲ ಸುಭಾಶ್ ರಚಸದ ಒ೦ದು ವೃತತವನುನ ಅಧರವೃತತವನಾನಗ ಬದಲಾಯಸಲು ಬೆೀಕಾದ ಎರಡು
ದಾರಗಳು ಯಾವುವು?
a) ವೃತತ ರಚಸ edit path by node tool ಟೂಲ್ ಉಪಯೀಗಸ ಅಧರವೃತತವನಾನಗ ಬದಲಾಯಸರ.
b) ವೃತತ ರಚಸ edit – cut ಉಪಯೀಗಸರ.
c) ವೃತತ ರಚಸ object –Flip vertical ಉಪಯೀಗಸರ.
d) ವೃತತ ರಚಸ ಕ೦ಟರೀಲ್ ಬಾರನಲಲ start, end ಕರಮೀಕರಸರ.
Answer :

a) ವೃತತ ರಚಸ edit path by node tool ಟೂಲ್ ಉಪಯೀಗಸ ಅಧರವೃತತವನಾನಗ
ಬದಲಾಯಸರ.
d) ವೃತತ ರಚಸ ಕ೦ಟರೀಲ್ ಬಾರನಲಲ start, end ಕರಮೀಕರಸರ.

11.

ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಸೆಪರಡ ಶೀಟನಲಲ LOOKUP ಫ೦ಕಷನ ವಝಾಡರನಲಲ ಕಡಬೆೀಕಾದ ಮಾಹತಗಳು
(a) Search criterion
(b) Search vector

(c) Search data
(d) Search file
Answer:

(a) Search criterian
(b) Search vector

12.

ಸೆಪರಡ ಶೀಟನಲಲ Lookup Chart ತಯಾರಸುವಾಗ ಗಮನಸಬೆೀಕಾದ ನಬ೦ಧನೆಗಳು ಯಾವುವು?
A. Lookup Chart ತಯಾರಸುವಾಗ ಶೂನಯವಾದ ಸೆಲುಲಗಳು ಸೆೀರರಬಾರದು.
B. Lookup Chart ನಲಲ ಪಟಟಯ ಕಾಲ೦ಗಳ ಸ೦ಖೆಯಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಸ೦ಖೆಯಯ ಕಾಲ೦ಗಳರಬೆೀಕು.
C. Lookup Chart ನ Layout ಮತುತ ಪಟಟಯ Layout ಗಳು ಒ೦ದೆೀ ಆಗರಬೆೀಕು.
D. Lookup Chart ತಯಾರಸುವಾಗ ಒ೦ದು ಸೆಲಲನಲಲ ಒ೦ದು ಬೆಲೆಯನುನ ಮಾತರ ಟೆೈಪು ಮಾಡಬೆೀಕು
Answer:

A. Lookup Chart ತಯಾರಸುವಾಗ ಶೂನಯವಾದ ಸೆಲುಲಗಳು ಸೆೀರರಬಾರದು.
D. Lookup Chart ತಯಾರಸುವಾಗ ಒ೦ದು ಸೆಲಲನಲಲ ಒ೦ದು ಬೆಲೆಯನುನ ಮಾತರ
ಟೆೈಪು ಮಾಡಬೆೀಕು

13.

ಓಪನ್ ಆಫೀಸ್ ಸೆಪರಡ ಶೀಟನಲಲ ಸೆೀರಸದ ಮಾಹತಗಳಲಲ ಎತತರವು 165 cm ಗ೦ತ ಅಧಕವಾಗದದರೆ
ELIGIBLE ಎ೦ದೂ ಅಲಲದದದರೆ NOT ELIGIBLE ಎ೦ದೂ ತೀರಸಲು IF ಫ೦ಕಷನ
ವಸಾಡರನ Then_Value ಫೀಲಡನಲಲ ಮತುತ Otherwise_Value ಫೀಲಡನಲಲ ಕೆಳಗೆ ತೀರಸರುವ
ಯಾವೆಲಲರೀತಗಳಲಲ ಟೆೈಪು ಮಾಡಬೆೀಕು?

a) Then_Value ಬೀಕಸನಲಲ "ELIGIBLE”
b) Otherwise_Value ಬೀಕಸನಲಲ " ELIGIBLE”
c) Then_Value ಬೀಕಸನಲಲ "NOT ELIGIBLE”
d) Otherwise_Value ಬೀಕಸನಲಲ " NOT ELIGIBLE”

Answer:

a) Then_Value ಬೀಕಸನಲಲ "ELIGIBLE”
d) Otherwise_Value ಬೀಕಸನಲಲ " NOT ELIGIBLE”

14.

ಡೆೀಟಾಗಳನುನ ವಗೀರಕರಸಲು ಓಪನ್ ಆಫೀಸ್ ಸೆಪರಡ ಶೀಟನಲಲ ಲಭಯವರುವ ಎರಡು ಫ೦ಕಷನ ಗಳನುನ ಕೆಳಗೆ
ಕಟಟರುವವುಗಳ೦ದ ಕ೦ಡುಹಡಯರ.
a) IF
b) COUNT
c) SUM
d) LOOKUP
Answer:

a) IF
d) LOOKUP

15.

IF ಎ೦ಬ ಫ೦ಕಷನನ ಉಪಯೀಗಕೆಕ ಸ೦ಬ೦ಧಸ ಸರಯಾದ ಹೆೀಳಕೆಗಳು ಯಾವುವು ?
a. ಮತತ ಕ೦ಡು ಹಡಯಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತತದೆ
b. ಡೀಕುಯಮ೦ಟನ ಅಗತಯವರುವ ಭಾಗವನುನ ಮಾತರ ಪರ೦ಟು ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತತದೆ
c. ಇದು ಸೆಪರಡ ಶೀಟ್ ಡೀಕುಯಮ೦ಟನ ಒ೦ದು ಸೌಕಯರವಾಗದೆ
d. ಒ೦ದು ಪಟಟಯಲಲರುವ ಮಾಹತಗಳನುನ ನಮಮ ಅವಶಯಕತೆಗಳಗೆ ತಕಕ೦ತೆ ವಗೀರಕರಸಲು
ಸಹಾಯಮಾಡುತತದೆ

Answer:

c. ಇದು ಸೆಪರಡ ಶೀಟ್ ಡೀಕುಯಮ೦ಟನ ಒ೦ದು ಸೌಕಯರವಾಗದೆ
d. ಒ೦ದು ಪಟಟಯಲಲರುವ ಮಾಹತಗಳನುನ ನಮಮ ಅವಶಯಕತೆಗಳಗೆ ತಕಕ೦ತೆ ವಗೀರಕರಸಲು
ಸಹಾಯಮಾಡುತತದೆ

16.

ಓಪನ್ ಆಫೀಸ್ ಡೆೀಟಾ ಬೆೀಸನಲಲ ಪಟಟಯನುನ ತಯಾರಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಎರಡು ಮಾಗರಗಳನುನ ಕೆಳಗೆ
ಕಟಟರುವವುಗಳ೦ದ ಆರಸರ
a) Create Forms in Design View
b) Create Table in Design View

c) Use Wizard to Create Table
d) Use Wizard to Create Form
Answer:

b) Create Table in Design View
c) Use Wizard to Create Table

17.

ಓಪನ್ ಆಫೀಸ್ ಡೆೀಟಾ ಬೆೀಸನಲಲರುವ Use Wizard to Create Form ನ ಎರಡು ಹ೦ತಗಳು ಕೆಳಗೆ
ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲವೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವುವೆ೦ದು ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದೆೀ?
a ) Field selection
b) Apply styles
c) Insert address block
d) Edit document
Answer :

a) Field selection
b) Apply styles

18.

ಕೂಯಜಸ್ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರ್ ಉಪಯೀಗಸ ತಯಾರಸುವ ಭೂಪಟದಲಲ New Print Composer
ವ೦ಡೀವನುನ ಬಳಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವರುವ ಚಟುವಟಕೆಗಳು ಯಾವುವು?
a. Toggle Editing select ಮಾಡ ಕಾಯನ ವಾಸನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡದರೆ ಭೂಪಟವನುನ ಗೀಚರಸುವ೦ತೆ
ಮಾಡಬಹುದು.
b. Add New Label ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಭೂಪಟಕೆಕ ಶೀಷರಕೆ ನೀಡಲು ಸಾಧಯವಾಗುವುದು.
c. Add New Vector Legend ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಭೂಪಟದಲಲ Legend ನುನ
ಸೆೀರಸಬಹುದು.
d. Add North Line ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಸೂಕತವಾದ North line ನುನ ಸೆೀರಸಬಹುದು.

Answer:-

b. Add New Label ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಭೂಪಟಕೆಕ ಶೀಷರಕೆ ನೀಡಲು
ಸಾಧಯವಾಗುವುದು.
c. Add New Vector Legend ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಭೂಪಟದಲಲ Legend ನುನ

ಸೆೀರಸಬಹುದು.
19.

ಕಾವ೦ಟ೦ ಜಐಎಸ್ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನ ಲೆಯರನ ವಧಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯರ ?
a) Point
b) Line
c) Triangle
d) Square
Answer:

a) Point
b) Line

20.

ವಕಮೀಪಯದಲಲ ನಮಮ ಮನೆಯರುವ ಸಾಥನವನುನ ಸೆೀರಸಲು ಉಪಯೀಗಸಬಹುದಾದ ಟೂಲುಗಳು
ಯಾವುವು?
A. Search
B. Toggle Editing
C. Attributes
D. Add place
Answer:

A. Search
D. Add place

21.

ಸರಯಾದ ಹೆೀಳಕೆಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯರ.
a. ವಕಮೀಪಯದಲಲ ಸಥಳಗಳು,ರಸೆತಗಳು,ಸ೦ಸೆಥಗಳು,ಆರಾಧನಾಲಯಗಳು ಮ೦ತಾದವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನುನ
ಗುರುತಸಲು ಸಾಧಯವಾಗುವುದು.
b. ವಕಮೀಪಯದಲಲ ಸಾಯಟಲೆೈಟ್ ವೂಯ, ಮೀಪ್ ವೂಯ ಎ೦ಬೀ ಎರಡು ರೀತಗಳಲಲ ಭೂಪಟ ನರೀಕಷಣೆ
ಮಾಡುವ ಸೌಕಯರವದೆ.
c. ವಕಮೀಪಯದಲಲ ರಸೆತಗಳ ಅಗಲವನುನಹೆಚಚಸುವಾಗ ಯಾವೆಲಲ ಕಟಟಡಗಳನುನ ಬಾಧಸಬಹುದು
ಎ೦ಬುದನುನ ತಳಯಲು ಬಫರ೦ಗ್ ಎ೦ಬ ಸೌಕಯರವದೆ.

d. ವಕಮೀಪಯ QGIS ಭೂಪಟವಾಗದೆ.
Answer :

a. ವಕಮೀಪಯದಲಲ ಸಥಳಗಳು,ರಸೆತಗಳು,ಸ೦ಸೆಥಗಳು,ಆರಾಧನಾಲಯಗಳು ಮ೦ತಾದವುಗಳ
ಹೆಸರುಗಳನುನ ಗುರುತಸಲು ಸಾಧಯವಾಗುವುದು.
b. ವಕಮೀಪಯದಲಲ ಸಾಯಟಲೆೈಟ್ ವೂಯ, ಮೀಪ್ ವೂಯ, ಎ೦ಬೀ ಎರಡು ರೀತಗಳಲಲ
ಭೂಪಟ ನರೀಕಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸೌಕಯರವದೆ.

22.

ಒ೦ದು ಪ೦ಚಾಯತನ ಕೂಯಜಸ್ ಭೂಪಟದಲಲ ದಾಖಲಸರುವ ಮನೆಗಳ ಮಾಹತಗಳು ಗೀಚರಸುವ೦ತೆ
ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಕೆಗಳನುನ ಆರಸರ.
a) ಮನೆ-ಲೆೀಯರ್ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡದ ಬಳಕ Identify Feature tool ನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡ ಮನೆಗಳನುನ
ಆರಸುವುದು.
b) ಮನೆ-ಲೆೀಯರ್ ಸೆಲೆಕಟ್ ಬಳಕ Capture Point button ನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡ ಮನೆಗಳಲಲ ಪುನಃ ಕಲಕ
ಮಾಡುವುದು.
c) ಮನೆ- ಲೆೀಯರ್ ಸೆಲೆಕಟ್ ಬಳಕ ಮನೆಯ ಲೆೀಯರನಲಲ ರೆೈಟ್ ಕಲಕ ಮಾಡ Open attribute
table ನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡುವುದು.
d) ಮನೆ-ಲೆೀಯರ್ ಸೆಲೆಕಟ್ ಬಳಕ ಮನೆಯ ಲೆೀಯರನುನ ಆರಸ Toggle Editing ಕಲಕ
ಮಾಡುವುದು.
Answer :

a) ಮನೆ -ಲೆೀಯರ್ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡದ ಬಳಕ Identify Feature tool ಕಲಕ ಮಾಡ
ಮನೆಗಳನುನ ಆರಸುವುದು.
c) ಮನೆ -ಲೆೀಯರ್ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡದ ಬಳಕ ಮನೆಯ ಲೆೀಯರನಲಲ ರೆೈಟ್ ಕಲಕ ಮಾಡ
Open attribute table ನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡುವುದು.

23.

ಕೂಯಜಸಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಸದ ಸರಯಾದ ಹೆೀಳಕೆಗಳು ಯಾವುವು?
1. ಮಾಹತಗಳನುನ ವಶೆಲೀಷಣೆ ಮಾಡಲುಸಾಧಯವದೆ.
2. ಆವೃತತ ವಶೆಲೀಷಣೆ(Buffer(s)ಸಾಧಯವದೆ.

3. ಆಕಾಶ ನರೀಕಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವದೆ.
4. ಅಗತಯವಾದ ಸೆೀಪರಡೆಗಳನುನ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
Answer : - 1. ಮಾಹತಗಳನುನ ವಶೆಲೀಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವದೆ.
2. ಆವೃತತ ವಶೆಲೀಷಣೆ(Buffer(s)ಸಾಧಯವದೆ.
24.

ಕೂಯಜಸ್ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನಲಲ ತಯಾರಸದ ಭೂಪಟವನುನ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವಾಗುವ ಫೆೈಲ್
ಫೀಮೀರಟುಗಳು ಯಾವುವು?
1. avi
2. xcf
3. wma
4. svg
Answer: -

1. pdf
4. svg

25.

ಒ೦ದರ೦ದ 10 ರ ವರೆಗನ ಸಂಖೆಯಗಳು output ಆಗ ಲಭಸುವುದಕಕರುವ ಪೆೈಥನ್ ಕೀಡುಗಳು ಯಾವುವು?
a.

for i in range(1,11):
print i

b.

for i in range(0,10,1)
print i

c.

i=0
while(i<=10):
print i
i=i+1

d.

i=1
while(i<=10):
print i
i=i+1

Answer :

a)

for i in range(1,11):
print i

d)

i=1
while(i<=10):
print i
i=i+1

26.

s=raw_input(“Type Your Name and Press ENTER key”)
n=len(s)
for i in range(n+1):
print s[:i]
ಈ ಪೆೈಥನ್ ಪರೀಗಾರಮನ ಆಧಾರದಲಲ ಕೆಲವು ಹೆೀಳಕೆಗಳನುನ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗದೆ.ಅವುಗಳನುನ ಪರಶೀಧಸ
ಅವುಗಳ೦ದ ಸೂಕತವಾದ ಎರಡನುನ ಆರಸರ.
1. ಪರೀಗಾರಮನ ಎರಡನೆಯ ಸಾಲು, ಟೆೈಪ್ ಮಾಡ ನೀಡುವ ಹೆಸರನಲಲ ಎಷುಟ ಅಕಷರಗಳವೆಯ೦ದು
ಎಣಸಲಕಕರುವುದಾಗದೆ.
2. ಪರೀಗಾರಮನ ಎರಡನೆಯ ಸಾಲು, ಟೆೈಪ್ ಮಾಡ ನೀಡುವ ಹೆಸರನ ಅಕಷರಗಳನುನ ದಡಡ
ಅಕಷರಗಳನಾನಗಸುವುದಕಾಕಗದೆ.
3. ಪರೀಗಾರಮನ ನಾಲಕನೆಯ ಸಾಲನುನ print s[i:] ಎ೦ದು ಬದಲಾಯಸದರೆ ಈ ಪರೀಗಾರ೦
ಕಾಯರವೆಸಗಲಕಕಲಲ.
4. ಪರೀಗಾರಮನ ನಾಲಕನೆಯ ಸಾಲನುನ print s[i:] ಎ೦ದು ಬದಲಾಯಸದರೂ ಈ ಪರೀಗಾರ೦

ಕಾಯರವೆಸಗುವುದು.
Answer:

1. ಪರೀಗಾರಮನ ಎರಡನೆಯ ಸಾಲು, ಟೆೈಪ್ ಮಾಡ ನೀಡುವ ಹೆಸರನಲಲ ಎಷುಟ
ಅಕಷರಗಳವೆಯ೦ದು ಎಣಸಲಕಕರುವುದಾಗದೆ.
4. ಪರೀಗಾರಮನ ನಾಲಕನೆಯ ಸಾಲನುನ print s[i:] ಎ೦ದು ಬದಲಾಯಸದರೂ ಈ
ಪರೀಗಾರ೦ ಕಾಯರವೆಸಗುವುದು.

27.

ಪೆೈಥನ್ ಪರೀಗಾರ೦ನಲಲ ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುವ ಒ೦ದು ಚಹೆನಯಾಗದೆ "+'. ಇದನುನ ಈ ಕೆಳಗನ ಯಾವೆಲಲ
ಚಟುವಟಕೆಗಳಗೆ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು?
a) ಎರಡು ಸ೦ಖೆಯಗಳ ಮತತ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು
b) ಎರಡು ಸಟರ೦ಗ್ಗಳನುನ ಒ೦ದುಗೂಡಸಲು
c) ಕೀಡ್ಗಳನುನ ಗುರುತಸಲು
d) ಸ೦ಖೆಯಗಳನುನ ಪರ೦ಟ್ ಮಾಡಲು
Answer:

a) ಎರಡು ಸ೦ಖೆಯಗಳ ಮತತ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು
b) ಎರಡು ಸಟರ೦ಗ್ಗಳನುನ ಒ೦ದುಗೂಡಸಲು

28.

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹೆೀಳಕೆಗಳಲಲ ಪೆೈಥನ್ ಪರೀಗಾರಮಗಳ ಸಟರ೦ಗ್ಗಳಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಸ ಸರಯಾದ ಹೆೀಳಕೆಗಳು
ಯಾವುವು?
a. ಅಕಷರ ರೂಪದಲಲರುವ ಡಾಟಾಗಳಾಗವೆ ಸಟರ೦ಗ್ಗಳು
b. ಸಟರ೦ಗ್ಗಳನುನ "+' ಚಹೆನ ಉಪಯೀಗಸ ಒ೦ದುಗೂಡಸಲು ಸಾಧಯವಲಲ
c. ಸಟರ೦ಗ್ ಎ೦ದರೆ ಸ೦ಖೆಯಗಳಾಗವೆ
d. ಉದಧರಣ ಚಹೆನಯಳಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸ೦ಖೆಯಗಳು ಸಟರ೦ಗ್ಗಳಾಗವೆ
Answer:

a. ಅಕಷರ ರೂಪದಲಲರುವ ಡಾಟಾಗಳಾಗವೆ ಸಟರ೦ಗ್ಗಳು
d. ಉದಧರಣ ಚಹೆನಯಳಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸ೦ಖೆಯಗಳು ಸಟರ೦ಗ್ಗಳಾಗವೆ

29.

ಎರಡು ಸ೦ಖೆಯಗಳ ಮತತವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲರುವ ಪರೀಗಾರಮನುನ ಅಜುರನ್ ಮತುತ ಅಶವನ ಪೆೈಥನ್
ಭಾಷೆಯಲಲ ಕೆಳಗೆ ನೀಡರುವ೦ತೆ ತಯಾರಸದರು.

a=input(“Enter First Number”)
b=input(“Enter Second Number”)
c=a+b
print c
Save ಮಾಡದ ಪರೀಗಾರಮನುನ ಕಾಯಾರಚರಸದಾಗ ಅಜುರನ್ input ಆಗ 5,3 ಎ೦ದೂ ಅಶವನ "5',"3'
ಎ೦ದೂ ನೀಡದರು. ಕೆಳಗೆ ನೀಡರುವವುಗಳಲಲ 2 ಹೆೀಳಕೆಗಳು ಸರಯಾಗವೆ. ಯಾವುವೆಲಲ ?
a.) ಅಜುರನ್ಗೆ 8 ಎ೦ಬ ಉತತರ ದರೆಯತು.
b.) ಅಜುರನ್ಗೆ 53 ಎ೦ಬ ಉತತರ ದರೆಯತು.
c.) ಅಶವನಗೆ 53 ಎ೦ಬ ಉತತರ ದರೆಯತು.
d.) ಅಶವನಗೆ 8 ಎ೦ಬ ಉತತರ ದರೆಯತು.
Answer:

a.) ಅಜುರನ್ಗೆ 8 ಎ೦ಬ ಉತತರ ದರೆಯತು.
c.) ಅಶವನಗೆ 53 ಎ೦ಬ ಉತತರ ದರೆಯತು.

30.

Python ಭಾಷೆಯ ಜತೆಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧವುಳಳ ನದೆೀರಶವನುನ ಗುರುತಸಲು ರಾಜುವಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವರಾ ?
1.

for i in range(5):

2.

raw_input

3.

look up

4.

Count if

Answer:

31.

1.

for i in range(5):

2.

raw_input

ಪೆೈಥನ್ ಪರೀಗಾರಮನಲಲ ಫ೦ಕಷನಗಳ ಕುರತು ಥೀಮಸ್ ಮತುತ ರಮಯ ಕ೦ಡುಹಡದ ವಚಾರಗಳನುನ ಕೆಳಗೆ
ನೀಡಲಾಗದೆ. ಇವುಗಳ೦ದ ಸರಯಾದ ಹೆೀಳಕೆಗಳನುನ ಆರಸರ.
1.

ಸವತ೦ತರವಾಗರುವ ಸಬ್ ಪರೀಗಾರಮಗಳಾಗವೆ.

2.

ಒ೦ದು ಪರೀಗಾರಮನಲಲರುವ formula ಗಳಾಗವೆ.

3.

ಒ೦ದು ಪರಧಾನ ಪರೀಗಾರಮನಲಲ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದಾದ ಪರೀಗಾರಮಗಳಾಗವೆ.

4.

ಒ೦ದು program ನಲಲ ಗಣತ ಕರಯಗಳನುನ ಬರೆಯುವ ನದೆೀರಶಗಳಾಗವೆ.

Answer:

1. ಸವತ೦ತರವಾಗರುವ ಸಬ್ ಪರೀಗಾರಮಗಳಾಗವೆ.
3. ಒ೦ದು ಪರಧಾನ ಪರೀಗಾರಮನಲಲ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದಾದ ಪರೀಗಾರಮಗಳಾಗವೆ.

32.

ಎರಡು ಸ೦ಖೆಯಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಕೂಡಸುವುದಕಕರುವ ಒ೦ದು ಫ೦ಕಷನನನುನ sum ಎ೦ಬ ಹೆಸರನಲಲ ತಯಾರಸ
add.py ಎ೦ಬ ಹೆಸರನಲಲ ಸ೦ಗರಹಸ ಇರಸಲಾಗದೆ. ರಮಾಳಗೆ ಈ ಫ೦ಕಷನನನುನ ತನನ ಮು೦ದನ
ಪರೀಗಾರಮನಲಲ ಸೆೀರಸಕಳಳಬೆೀಕಾಗದೆ. ಅದಕಕರುವ ಚಟುವಟಕೆಯ ಘಟಕಗಳನುನ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗದೆ.
ಸರಯಾದವುಗಳನುನ ಆರಸರ. (ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು)
a) import add ಎ೦ಬ ನದೆೀರಶವನುನ ಪರೀಗಾರಮನ ಮದಲ ಗೆರೆಯಲಲ ಬರೆಯಬೆೀಕು
b) import sum ಎ೦ಬ ನದೆೀರಶವನುನ ಪರೀಗಾರಮನ ಮದಲ ಗೆರೆಯಲಲ ಬರೆಯಬೆೀಕು
c) print add.sum(45,56) ಎ೦ಬ ನದೆೀರಶವನುನ ಪರೀಗಾರಮನ ಎರಡನೆೀ ಗೆರೆಯಲಲ ಬರೆಯಬೆೀಕು
d) print myfunction.sum(45,56) ಎ೦ಬ ನದೆೀರಶವನುನ ಪರೀಗಾರಮನ ಎರಡನೆೀ ಗೆರೆಯಲಲ
ಬರೆಯಬೆೀಕು
Answer:

a. import add ಎ೦ಬ ನದೆೀರಶವನುನ ಪರೀಗಾರಮನ ಮದಲ ಗೆರೆಯಲಲ ಬರೆಯಬೆೀಕು
c. print add.sum(45,56) ಎ೦ಬ ನದೆೀರಶವನುನ ಪರೀಗಾರಮನ ಎರಡನೆೀ
ಗೆರೆಯಲಲ ಬರೆಯಬೆೀಕು

33.

ಒ೦ದು ಪೆೈಥನ್ ಪರೀಗಾರಮಗೆ ಡಾಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗ ನೀಡಲು ಉಪಯೀಗಸುವ ನದೆೀರಶಗಳು
ಯಾವುವೆಲಲ?
a) rawinput
b) raw_input
c) import
d) input

Answer:

b) raw_input
d) input
ವಭಾಗ : 3 ಟಪಪಣ ತಯಾರಸರ .

(ಪರತ ಸೆ ಟ ಟನ೦ದ ಅತ ಹೆ ಚ ುಚ ಸೂಕತವಾದ ಒ೦ದು ಉತತರವನುನ ಆರಸ ,
ಕಟಟರುವ ವಷಯದ ಬಗೆ ಗ ಟಪಪಣ ತಯಾರಸರ . 2 ಸಕೀರ್)
1.

ಟಪಪಣ ತಯಾರಸರ : ಇ೦ಕ್ಸೆ ಕ ೀಪ್

SET I A. ಒ೦ದು ರಾಸಟರ ಚತರರಚನಾ ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
B. ಒ೦ದು ವೆಕಟರ ಚತರರಚನಾ ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
C. ಒ೦ದು 3D ಆನಮೀಶನ್ ನಮರಸುವ ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
D. ಒ೦ದು ಅಟಲಸ ನಮರಸುವ ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
Answer :

B. ಒ೦ದು ವೆಕಟರ ಚತರರಚನಾ ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.

SET II A. ಇದರಲಲ ನದರಷಟ ಗಾತರದ ಕಾಯನವಾಸ್ ರಚಸಲು Open → New Canvas ಎ೦ಬ
ರೀತಯಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು.
B. ಇದರಲಲ ನದರಷಟ ಗಾತರದ ಕಾಯನವಾಸ್ ರಚಸಲು File → Document Properties
ಎ೦ಬ ರೀತಯಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು.
C. ಇದರಲಲ ನದರಷಟ ಗಾತರದ ಕಾಯನವಾಸ್ ರಚಸಲು Layer → Add layer ಎ೦ಬ ರೀತಯಲಲ
ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು.
D. ಇದರಲಲ ನದರಷಟ ಗಾತರದ ಕಾಯನವಾಸ್ ರಚಸಲು Create → New Document ಎ೦ಬ
ರೀತಯಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು.
Answer:

B.ಇದರಲಲ ನದರಷಟ ಗಾತರದ ಕಾಯನವಾಸ್ ರಚಸಲು File → Document
Properties ಎ೦ಬ ರೀತಯಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು.

SET III

A. ಇದರಲಲ Move Tool ಉಪಯೀಗಸ ಚತರಗಳ ಸಾಥನ,ಗಾತರ ಎ೦ಬವುಗಳನುನ
ಕರಮೀಕರಸಲಾಗುವುದು.

B. ಇದರಲಲ Select and Transform Object Tool ಉಪಯೀಗಸ ಚತರಗಳ ಸಾಥನ,ಗಾತರ
ಎ೦ಬವುಗಳನುನ ಕರಮೀಕರಸಲಾಗುವುದು.
C. ಇದರಲಲ Edit path by Node Tool ಉಪಯೀಗಸ ಚತರಗಳ ಸಾಥನ,ಗಾತರ ಎ೦ಬವುಗಳನುನ
ಕರಮೀಕರಸಲಾಗುವುದು.
D. ಇದರಲಲ Zoom in or out Tool ಉಪಯೀಗಸ ಚತರಗಳ ಸಾಥನ,ಗಾತರ ಎ೦ಬವುಗಳನುನ
ಕರಮೀಕರಸಲಾಗುವುದು.
Answer:

B. ಇದರಲಲ Select and Transform Object Tool ಉಪಯೀಗಸ ಚತರಗಳ
ಸಾಥನ, ಗಾತರ ಎ೦ಬವುಗಳನುನ ಕರಮೀಕರಸಲಾಗುವುದು.

SET IV

A. ಈ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ರಚಸುವ ಚತರಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಫೆೈಲ್ ಫೀಮರಟ್ jpg ಆಗದೆ.
B. ಈ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ರಚಸುವ ಚತರಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಫೆೈಲ್ ಫೀಮರಟ್ xcf ಆಗದೆ.
C. ಈ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ರಚಸುವ ಚತರಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಫೆೈಲ್ ಫೀಮರಟ್ svg ಆಗದೆ.
D. ಈ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ರಚಸುವ ಚತರಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಫೆೈಲ್ ಫೀಮರಟ್ gif ಆಗದೆ.

Answer:
2.

C. ಈ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ರಚಸುವ ಚತರಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಫೆೈಲ್ ಫೀಮರಟ್ svg ಆಗದೆ

ಟಪಪಣ ತಯಾರಸರ : ವೆ ಕ ಟರ ಫೆ ೈ ಲುಗಳು

SET 1
A) ವೆಕಟರ ಫೆೈಲುಗಳನುನ ತಯಾರಸಲು ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನುನ ಉಪಯೀಗತಾತರೆ.
B) ವೆಕಟರ ಫೆೈಲುಗಳನುನ ತಯಾರಸಲು ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನುನ ಉಪಯೀಗತಾತರೆ.
C) ವೆಕಟರ ಫೆೈಲುಗಳನುನ ತಯಾರಸಲು X-paint ಸೀಫುಟವೆೀರನುನ ಉಪಯೀಗತಾತರೆ.
D) ವೆಕಟರ ಫೆೈಲುಗಳನುನ ತಯಾರಸಲು Tux paint ಸೀಫುಟವೆೀರನುನ ಉಪಯೀಗತಾತರೆ.
Answer : A. ವೆಕಟರ ಫೆೈಲುಗಳನುನ ತಯಾರಸಲು ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನುನ ಉಪಯೀಗತಾತರೆ.
SET 2
A) ದಡಡದು ಮಾಡುವಾಗ ಸಪಷಟತೆ ಕಡಮಯಾಗುವ ಫೆೈಲುಗಳಾಗವೆ ವೆಕಟರ ಫೆೈಲುಗಳು.

B) ದಡಡದು ಮಾಡುವಾಗ ವೆಕಟರ ಫೆೈಲುಗಳ ಸಪಷಟತೆಯಲಲ ಯಾವುದೆೀ ಬದಲಾವಣೆ ಉ೦ಟಾಗುವುದಲಲ.
C) ದಡಡದು ಮಾಡುವಾಗ ವೆಕಟರ ಫೆೈಲುಗಳ ಸಪಷಟತೆ ಹೆಚಾಚಗುತತದೆ.
D) ಸಪಷಟತೆ ತೀರಾ ಇಲಲದವುಗಳಾಗವೆ ವೆಕಟರ ಫೆೈಲುಗಳು.
Answer :

B. ದಡಡದು ಮಾಡುವಾಗ ವೆಕಟರ ಫೆೈಲುಗಳ ಸಪಷಟತೆಯಲಲ ಯಾವುದೆೀ ಬದಲಾವಣೆ
ಉ೦ಟಾಗುವುದಲಲ.

SET 3
A) ವೆಕಟರ ಚತರದಲಲ ಒ೦ದು ಗೆರೆಯನುನ ಎಳೆದಾಗ ಅಷುಟ ಭಾಗದಲಲರುವ ಚೌಕಗಳನುನ ಕ೦ಪೂಯಟರ್
ದಾಖಲಸುತತದೆ.
B) ವೆಕಟರ ಚತರದಲಲ ಒ೦ದು ಗೆರೆಯನುನ ಎಳೆದಾಗ ಅದರ ಬಣಣವನೂನ ಅಗರಬ೦ದುಗಳ ಸಾಥನವನೂನ ಕ೦ಪೂಯಟರ್
ದಾಖಲಸುತತದೆ.
C) ವೆಕಟರ ಚತರದಲಲ ಒ೦ದು ಗೆರೆಯನುನ ಎಳೆದಾಗ ಅದರ ಆಕೃತಯನುನ ಮಾತರ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ದಾಖಲಸುತತದೆ .
D) ವೆಕಟರ ಚತರದಲಲ ಒ೦ದು ಗೆರೆಯನುನ ಎಳೆದಾಗ ಅದರ ಬಣಣವನುನ ಮಾತರ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ದಾಖಲಸುತತದೆ .
Answer : B. ವೆಕಟರ ಚತರದಲಲ ಒ೦ದು ಗೆರೆಯನುನ ಎಳೆದಾಗ ಅದರ ಬಣಣವನೂನ ಅಗರಬ೦ದುಗಳ
ಸಾಥನವನೂನ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ದಾಖಲಸುತತದೆ.
SET 4
A) ವೆಕಟರ ಚತರಗಳು ಫಕಸಲುಗಳ ಗು೦ಪುಗಳನಾನಗ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ಜಾಞಪಕದಲಲಟುಟಕಳುಳವುದು.
B) ವೆಕಟರ ಚತರಗಳು ಅನೆೀಕ ಬ೦ದುಗಳ ಗು೦ಪುಗಳನಾನಗ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ಜಾಞಪಕದಲಲಟುಟಕಳುಳವುದು.
C) ವೆಕಟರ ಚತರಗಳು ಅನೆೀಕ ಸಣಣ ಚತರಗಳ ಗು೦ಪುಗಳನಾನಗ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ಜಾಞಪಕದಲಲಟುಟಕಳುಳವುದು.
D) ವೆಕಟರ ಚತರಗಳನುನ ರೆೀಖೆ,ಚೌಕ,ವೃತತಗಳು ಮು೦ತಾದ ಜಾಯಮತೀಯ ಆಕೃತಗಳನಾನಗ ಕ೦ಪೂಯಟರ್
ಜಾಞಪಕದಲಲಟುಟಕಳುಳವುದು.
Answer :D. ವೆಕಟರ ಚತರಗಳನುನ ರೆೀಖೆ,ಚೌಕ,ವೃತತಗಳು ಮು೦ತಾದ ಜಾಯಮತೀಯ ಆಕೃತಗಳನಾನಗ
ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ಜಾಞಪಕದಲಲಟುಟಕಳುಳವುದು.

3.

ಟಪಪಣ ತಯಾರಸರ : ರಾಸಟರ ಫೆ ೈ ಲುಗಳು

SET 1
A) ದಡಡದು ಮಾಡುವಾಗ ಸಪಷಟತೆಯಲಲ ಬದಲಾವಣೆ ಉ೦ಟಾಗದವುಗಳಾಗವೆ ರಾಸಟರ ಫೆೈಲುಗಳು.
B) ದಡಡದು ಮಾಡುವಾಗ ಸಪಷಟತೆ ಕಡಮಯಾಗುವವುಗಳು ರಾಸಟರ ಫೆೈಲುಗಳು.
C) ದಡಡದು ಮಾಡುವಾಗ ಸಪಷಟತೆ ಹೆಚಾಚಗುವವುಗಳು ರಾಸಟರ ಫೆೈಲುಗಳು.
D) ಸಪಷಟತೆ ಸವಲಪವೂ ಇಲಲದವುಗಳು ರಾಸಟರ ಫೆೈಲುಗಳು.
Answer :B, ದಡಡದು ಮಾಡುವಾಗ ಸಪಷಟತೆ ಕಡಮಯಾಗುವವುಗಳು ರಾಸಟರ ಫೆೈಲುಗಳು.
SET 2
A) ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪ್ ರಾಸಟರ ಫೆೈಲುಗಳನುನ ಮಾತರ ರಚಸಲು ಸಾಧಯವರುವ ಒ೦ದು ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
B) ಡಯ ರಾಸಟರ ಫೆೈಲುಗಳನುನ ಮಾತರ ರಚಸಲು ಸಾಧಯವರುವ ಒ೦ದು ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
C) ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಡರೀ ರಾಸಟರ ಫೆೈಲುಗಳನುನ ಮಾತರ ರಚಸಲು ಸಾಧಯವರುವ ಒ೦ದು ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ .
D) ಜ೦ಪ್ ರಾಸಟರ ಫೆೈಲುಗಳನುನ ಮಾತರ ರಚಸಲು ಸಾಧಯವರುವ ಒ೦ದು ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
Answer :A, ಜ೦ಪ್ ರಾಸಟರ ಫೆೈಲುಗಳನುನ ಮಾತರ ರಚಸಲು ಸಾಧಯವರುವ ಒ೦ದು ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
SET 3
A) ರಾಸಟರ ಚತರವಾಗ ಒ೦ದು ಗೆರೆಯನುನ ಎಳೆದಾಗ ಅಷುಟ ಭಾಗದ ಚೌಕಗಳಗೂ (Pixels) ಕ೦ಪೂಯಟರ್
ಬಣಣವನುನ ಕಡುತತದೆ.
B) ರಾಸಟರ ಚತರವಾಗ ಒ೦ದು ಗೆರೆಯನುನ ಎಳೆದಾಗ ಆ ರೆೀಖೆಯ ಬಣಣ ಮತುತ ಅಗರಬ೦ದುಗಳ ಸಾಥನವನುನ ಮಾತರ
ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ದಾಖಲಸುತತದೆ.
C) ರಾಸಟರ ಚತರವಾಗ ಒ೦ದು ಗೆರೆಯನುನ ಎಳೆದಾಗ ಅದನುನ ಜಾಯಮತೀಯ ಆಕೃತಗಳನಾನಗ ಕ೦ಪೂಯಟರ್
ದಾಖಲಸುತತದೆ.
D) ರಾಸಟರ ಚತರವಾಗ ಒ೦ದು ಗೆರೆಯನುನ ಎಳೆದಾಗ ಅದನುನ ಗಣತ ಸೂತರವಾಕಯಗಳನಾನಗ ಕ೦ಪೂಯಟರ್
ದಾಖಲಸುತತದೆ.

Answer :

A, ರಾಸಟರ ಚತರವಾಗ ಒ೦ದು ಗೆರೆಯನುನ ಎಳೆದಾಗ ಅಷುಟ ಭಾಗದ ಚೌಕಗಳಗೂ (Pixels)
ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ಬಣಣವನುನ ಕಡುತತದೆ.

SET 4
A) ಇ೦ಕ್ಸೆಕೀಪನಲಲ ರಚಸುವ svg ಫೆೈಲುಗಳು ರಾಸಟರ ಫೆೈಲುಗಳಾಗವೆ.
B) ಜ೦ಪನಲಲ ರಚಸುವ jpg ಫೆೈಲುಗಳು ರಾಸಟರ ಫೆೈಲುಗಳಾಗವೆ.
C) ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ನಲಲ ರಚಸುವ odt ಫೆೈಲುಗಳು ರಾಸಟರ ಫೆೈಲುಗಳಾಗವೆ.
D) ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ನಲಲ ರಚಸುವ ods ಫೆೈಲುಗಳು ರಾಸಟರ ಫೆೈಲುಗಳಾಗವೆ.
Answer :B, ಜ೦ಪನಲಲ ರಚಸುವ jpg ಫೆೈಲುಗಳು ರಾಸಟರ ಫೆೈಲುಗಳಾಗವೆ.
4.

ಟಪಪಣ ತಯಾರಸರ : ಮೈಲ್ ಮಜ್ರ

SET 1
a) ಒ೦ದು ಡಾಟಾಬೆೀಸನ ಮಾಹತಗಳನುನ ಒ೦ದು ಕ೦ಡೀಶನ್ ಉಪಯೀಗಸ ವಗೀರಕರಸಲು ಈ
ಸೌಲಭಯವನುನ ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುತತದೆ.
b) ಒ೦ದು ಸಾಥನೀಯ ಮಾಹತಯ ಸುತತಲೂ ನಶಚತ ದೂರದ ವರೆಗೆ ಒ೦ದು ಪರತೆಯೀಕ ವಲಯವನುನ ಸೃಷಟಸುವ
ಸೌಲಭಯವಾಗದೆ ಮೈಲ್ ಮಜ್ರ.
c) ಒ೦ದು ಪತರದಲಲರುವ ತಲುಪಬೆೀಕಾದ ವಳಾಸದ ಜಾಗಕೆಕ ಒ೦ದು ಡಾಟಾಬೆೀಸನ೦ದ ವವಧ ವಳಾಸಗಳನುನ
ಸೆೀರಸ ಹಲವು ಪತರಗಳನುನ ತಯಾರಸಲು ಈ ಸೌಲಭಯವನುನ ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುತತದೆ.
d) ಒ೦ದು ಮಾಯಪನ ಒ೦ದು ಲೆೀಯರನಲಲರುವ ಎಲಾಲ ಮನೆಗಳ ಮಾಹತಗಳು ಲಭಸುವುದಕಕರುವ
ಸೌಲಭಯವಾಗದೆ ಮೈಲ್ ಮಜ್ರ.
Answer:

(c) ಒ೦ದು ಪತರದಲಲರುವ ತಲುಪಬೆೀಕಾದ ವಳಾಸದ ಜಾಗಕೆಕ ಒ೦ದು ಡಾಟಾಬೆೀಸನ೦ದ
ವವಧ ವಳಾಸಗಳನುನ ಸೆೀರಸ ಹಲವು ಪತರಗಳನುನ ತಯಾರಸಲು ಈ ಸೌಲಭಯವನುನ
ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುತತದೆ.

SET 2
a) ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರನಲಲ ಟೆ೦ಪೆಲೀಟ್ ತಯಾರಸದ ನ೦ತರ Tools ನ Mail Merge Wizard ನ ಮೂಲಕ

ಇದನುನ ತೆರೆಯಬಹುದು.
b) ಡಾಟಾಬೆೀಸನಲಲ ಟೆ೦ಪೆಲೀಟ್ ತಯಾರಸದ ನ೦ತರ Tools ನ Mail Merge Wizard ನ ಮೂಲಕ
ಇದನುನ ತೆರೆಯಬಹುದು.
c) ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರನಲಲ ಟೆ೦ಪೆಲೀಟ್ ತಯಾರಸದ ನ೦ತರ Table ನ Mail Merge Wizard ನ ಮೂಲಕ
ಇದನುನ ತೆರೆಯಬಹುದು.
d) ಸೆಪರಡ ಶೀಟನಲಲ ಟೆ೦ಪೆಲೀಟ್ ತಯಾರಸದ ನ೦ತರ Table ನ Mail Merge Wizard ನ ಮೂಲಕ
ಇದನುನ ತೆರೆಯಬಹುದು.
Answer:

a) ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರನಲಲ ಟೆ೦ಪೆಲೀಟ್ ತಯಾರಸದ ನ೦ತರ Tools ನ Mail Merge
Wizard ನ ಮೂಲಕ ಇದನುನ ತೆರೆಯಬಹುದು.

SET 3
a) ಪಟಟಯಲಲರುವ ಮಾಹತಗಳನುನ ಒ೦ದ೦ದಾಗ ಡೀಕುಯಮ೦ಟನಲಲ ಬೆೀಕಾದ ಸಥಳಕೆಕ ಕೀಪ ಮಾಡಬೆೀಕು.
b) ಡಾಟಾಬೆೀಸನ ಶೀಷರಕೆ ಹರತಾದ ಮಾಹತಗಳನುನ ಡೀಕುಯಮ೦ಟನಲಲ ಬೆೀಕಾದ ಸಥಳಕೆಕ ಡಾರಗ ಮಾಡ
ಹಾಕಬೆೀಕು.
c) ಪಟಟಯಲಲರುವ ಶೀಷರಕೆಗಳನುನ ಒ೦ದ೦ದಾಗ ಬೆೀಕಾದ ಸಥಳಕೆಕ ಡಾರಗ ಮಾಡ ಹಾಕಬೆೀಕು.
d) ಡಾಟಾಬೆೀಸನ ಎಲಾಲ ಮಾಹತಗಳನುನ ಡೀಕುಯಮ೦ಟನಲಲ ಬೆೀಕಾದ ಸಥಳಕೆಕ ಕೀಪ ಮಾಡ ಹಾಕಬೆೀಕು.
Answer: c) ಪಟಟಯಲಲರುವ ಶೀಷರಕೆಗಳನುನ ಒ೦ದ೦ದಾಗ ಬೆೀಕಾದ ಸಥಳಕೆಕ ಡಾರಗ ಮಾಡ ಹಾಕಬೆೀಕು.
SET 4
a) ನ೦ತರ Save merged document ಉಪಯೀಗಸ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬೆೀಕು.
b) ನ೦ತರ ಫೆೈಲ್ ಮನುವನ Save as ಉಪಯೀಗಸ ಡೀಕುಯಮ೦ಟನುನ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬೆೀಕು.
c) ನ೦ತರ ಫೆೈಲ್ ಮನುವನ Export as PDF ಉಪಯೀಗಸ ಡೀಕುಯಮ೦ಟನುನ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬೆೀಕು.
d) ನ೦ತರ ಎಡಟ್ ಮನುವನ Save page as ಉಪಯೀಗಸ ಡೀಕುಯಮ೦ಟನುನ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬೆೀಕು.
Answer: a) ನ೦ತರ Save merged document ಉಪಯೀಗಸ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬೆೀಕು.

5.

ಟಪಪಣ ತಯಾರಸರ : LOOKUP

SET.1
(a) ಪಟಟ ತಯಾರಸದ ಶೀಟನಲಲ Lookup Chart ನುನ ತಯಾರಸಬಹುದು.
(b) Lookup Chart ನುನ ಹೀಮ್ ಫೀಲಡರನಲಲ ತಯಾರಸಬೆೀಕು.
(c) Insert ಮನುವನ table ನ ಮೂಲಕ Lookup Chart ತಯಾರಸಬೆೀಕು.
(d) OpenOffice.org writer ನಲಲ Lookup Chart ತಯಾರಸಬೆೀಕು.
Answer: (a) ಪಟಟ ತಯಾರಸದ ಶೀಟನಲಲ Lookup Chart ನುನ ತಯಾರಸಬಹುದು.
SET.2
a) Lookup Chart ನುನ ಒ೦ದು ಪರತೆಯೀಕ ಫೆೈಲಾಗ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬೆೀಕು.
b) Lookup Chart ನುನ Define range ಮೂಲಕ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು.
c) Lookup Chart ನುನ Sort range ಮೂಲಕ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು.
d) Lookup Chart ನುನ .odt ಎ೦ಬ extension ನೀಡ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬೆೀಕು.
Answer: b) Lookup Chart ನುನ Define range ಮೂಲಕ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು.
SET.3
a) Lookup Chart ನ ಒ೦ದನೆಯ ಕಾಲಮನ (Search vector) ಬೆಲೆಗಳು ಆರೀಹಣ
ಕರಮದಲಲರಬೆೀಕು.
b) Lookup Chart ನ ಒ೦ದನೆಯ ಕಾಲಮನ (Search vector) ಬೆಲೆಗಳು ಅವರೀಹಣ
ಕರಮದಲಲರಬೆೀಕು.
c) Lookup Chart ನ ಒ೦ದನೆಯ ಕಾಲಮನ (Search vector) ಬೆಲೆಗಳಗೆ ಪರತೆಯೀಕ ಕರಮ ಅಗತಯವಲಲ.
d) Lookup Chart ನ ಒ೦ದನೆಯ ಕಾಲಮನ (Search vector) ಬೆಲೆಗಳಾಗ ಸ೦ಖೆಯಗಳನುನ ಮಾತರವೆೀ
ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
Answer a) Lookup Chart ನ ಒ೦ದನೆಯ ಕಾಲಮನ (Search vector) ಬೆಲೆಗಳು ಆರೀಹಣ
ಕರಮದಲಲರಬೆೀಕು.

SET.4
(a) ಟೂಲಸ್ ಮನುವನ Function ನ ಮೂಲಕ LOOKUP Function ಸೆೀರಸಬಹುದು.
(b) ಫೀಮೀರಟ್ ಮನುವನ Function ನ ಮೂಲಕ LOOKUP Function ಸೆೀರಸಬಹುದು.
(c) ಇನಸಟರ ಮನುವನ Function ನ ಮೂಲಕ LOOKUP Function ಸೆೀರಸಬಹುದು.
(d) ಡಾಟಾ ಮನುವನ Function ನ ಮೂಲಕ LOOKUP Function ಸೆೀರಸಬಹುದು.
Answer(c) ಇನಸಟರ ಮನುವನ Function ನ ಮೂಲಕ LOOKUP Function ಸೆೀರಸಬಹುದು.
6.

ಟಪಪಣ ತಯಾರಸರ : ಡಾಟಾಬೆ ೀ ಸ್

SET-1
a) ಒ೦ದು ಪರತೆಯೀಕ ಅಗತಯಕಾಕಗ ಸ೦ಗರಹಸಟಟರುವ ಮಾಹತಗಳ ಸಮೂಹವನುನ Database
ಎನುನವರು.
b) ಅಕಷರಗಳ ರೂಪದಲಲ ಮಾತರ ಸ೦ಗರಹಸಟಟರುವ ಮಾಹತಗಳ ಸಮೂಹವನುನ Database
ಎನುನವರು.
c) OpenOffice.org Draw ಉಪಯೀಗಸ ಸ೦ಗರಹಸುವ ಮಾಹತಗಳ ಸಮೂಹವನುನ
Database ಎನುನವರು.
d) OpenOffice.org Writer ಉಪಯೀಗಸ ಸ೦ಗರಹಸುವ ಮಾಹತಗಳ ಸಮೂಹವನುನ
Database ಎನುನವರು.
Answer: a) ಒ೦ದು ಪರತೆಯೀಕ ಅಗತಯಕಾಕಗ ಸ೦ಗರಹಸಟಟರುವ ಮಾಹತಗಳ ಸಮೂಹವನುನ Database ಎನುನವರು.
SET-2
a) Database ನಲಲ ಮಾಹತಗಳನುನ ಹುಡುಕುವುದಕಕರುವ ಸೌಲಭಯವು Database Management
System (DBMS) ಆಗದೆ.
b) ಡಾಟಾಬೆೀಸನುನ ನಮರಸುವುದಕಾಕಗ ಮತುತ ಉಪಯೀಗಸುವುದಕಾಕಗ ಇರುವ ಸೀಫುಟವೆೀರುಗಳಾಗವೆ
Database Management System (DBMS) .
c) OpenOffice.org Spreadsheet ನ ಇನನ೦ದು ಹೆಸರಾಗದೆ Database Management

System(DBMS).
D) ವವಧ ಓಫೀಸ್ ಚಟುವಟಕೆಗಳಗಾಗ ಉಪಯೀಗಸುವುದಕಕರುವ ಸೀಫುಟವೆೀರುಗಳಾಗವೆ Database
Management System(DBMS) .
Answer: b) ಡಾಟಾಬೆೀಸನುನ ನಮರಸುವುದಕಾಕಗ ಮತುತ ಉಪಯೀಗಸುವುದಕಾಕಗ ಇರುವ ಸೀಫುಟವೆೀರುಗಳಾಗವೆ
Database Management System (DBMS) .
SET-3
a) ಒ೦ದು ಡಾಟಾಬೆೀಸನ ಪಟಟಗೆ ಮಾಹತಗಳನುನ ನೀಡುವುದಕಕರುವ ಸೌಲಭಯವಾಗದೆ Form.
b) ಒ೦ದು ಡಾಟಾಬೆೀಸನ ಪಟಟಗೆ ಮಾಹತಗಳನುನ ನೀಡುವುದಕಕರುವ ಸೌಲಭಯವಾಗದೆ Report.
c) ಒ೦ದು ಡಾಟಾಬೆೀಸನ ಪಟಟಗೆ ಮಾಹತಗಳನುನ ನೀಡುವುದು OpenOffice.org Word
Processor ಉಪಯೀಗಸಯಾಗದೆ.
d) ಒ೦ದು ಡಾಟಾಬೆೀಸನ ಪಟಟಗೆ ಮಾಹತಗಳನುನ ನೀಡುವುದು OpenOffice.org Presentation
ಉಪಯೀಗಸಯಾಗದೆ.
Answer: a ಒ೦ದು ಡಾಟಾಬೆೀಸನ ಪಟಟಗೆ ಮಾಹತಗಳನುನ ನೀಡುವುದಕಕರುವ ಸೌಲಭಯವಾಗದೆ Form.
SET-4
a) ಡಾಟಾಬೆೀಸನ ಪರತಯ೦ದು ದಾಖಲೆಯನೂನ ಬೆೀರೆಯವುಗಳ೦ದ ಪರತೆಯೀಕಸ ತಳಯಲು Primary Key
ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುತತದೆ.
b) ಡಾಟಾಬೆೀಸನ ಪರತಯ೦ದು ದಾಖಲೆಯನೂನ ಬೆೀರೆಯವುಗಳ೦ದ ಪರತೆಯೀಕಸ ತಳಯಲು ಇರುವ
ಸೌಲಭಯವಾಗದೆ Form.
c) ಡಾಟಾಬೆೀಸನ ಪರತಯ೦ದು ಟೆೀಬಲನೂನ ಬೆೀರೆಯವುಗಳ೦ದ ಪರತೆಯೀಕಸ ತಳಯಲು ಇರುವ ಸೌಲಭಯವಾಗದೆ
Primary Key.
d) ಡಾಟಾಬೆೀಸನ ಪರತಯ೦ದು ಫೀಮರನೂನ ಬೆೀರೆಯವುಗಳ೦ದ ಪರತೆಯೀಕಸ ತಳಯಲು Primary Key
ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುತತದೆ.

Answer: a) ಡಾಟಾಬೆೀಸನ ಪರತಯ೦ದು ದಾಖಲೆಯನೂನ ಬೆೀರೆಯವುಗಳ೦ದ ಪರತೆಯೀಕಸ ತಳಯಲು
Primary Key ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುತತದೆ.
7.

ಟಪಪಣ ತಯಾರಸರ : DBMS( ಡೆ ೀ ಟಾ ಬೆ ೀ ಸ್ ಮನೆ ೀ ಜ್ ಮಂಟ್ ಸಸಟಂ )

SET 1
a) ಇದು ದತಾತ೦ಶಗಳನುನ ಸುರಕಷತವಾಗ ನವರಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರ್
ಆಗದೆ.
b) ಇದು ದತಾತ೦ಶಗಳನುನ ಪಟಟ ಮಾಡಲು ಮಾತರ ಉಪಯೀಗಸುವ ಒ೦ದು ಸೀಫಟ್ ವೆೀರ್ ಆಗದೆ.
c) ಇದು ದತಾತ೦ಶಗಳನುನ ಪದರುಗಳಲಲ ದಾಖಲಸುವ ಒ೦ದು ಸೀಫಟ್ ವೆೀರ್ ಆಗದೆ.
d) ಇದು ದತಾತ೦ಶಗಳನುನ ತಯಾರಸಲು ಮತುತ ಪೀಮೀರಟ್ ಮಾಡಲು ಉಪಯೀಗಸುವ ಒ೦ದು
ಸೀಫಟ್ ವೆೀರ್ ಆಗದೆ.
Answer. a. ಇದು ದತಾತ೦ಶಗಳನುನ ಸುರಕಷತವಾಗ ನವರಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಸೀಫಟ್
ವೆೀರ್ ಆಗದೆ.
SET 2
a) ಡೆೀಟಾಬೆೀಸನಲಲ ಮಾಹತಗಳನುನ ಸೆೀರಸಲು ಪೀಮರನುನ ಮಾತರ ತಯಾರಸದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದು.
b) ಡೆೀಟಾಬೆೀಸನಲಲ ಮಾಹತಗಳನುನ ಸೆೀರಸಲು ಟೆೀ೦ಪೆಲಟನುನ ಮಾತರ ತಯಾರಸದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದು.
c) ಡೆೀಟಾಬೆೀಸನಲಲ ಮಾಹತಗಳನುನ ಸೆೀರಸಲು ಒ೦ದು ಟೆೀಬಲನುನ ಮತುತ ಪೀಮರನುನ
ತಯಾರಸಬೆೀಕು.
d) ಡೆೀಟಾಬೆೀಸನಲಲ ಮಾಹತಗಳನುನ ಸೆೀರಸಲು ಅವುಗಳನುನ ಸಾಕಯನ ಮಾಡ ನೀಡದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದು.
Answer.

c. ಡೆೀಟಾಬೆೀಸನಲಲ ಮಾಹತಗಳನುನ ಸೆೀರಸಲು ಒ೦ದು ಟೆೀಬಲನುನ ಮತುತ ಪೀಮರನುನ
ತಯಾರಸಬೆೀಕು.

SET 3
a) ಡೆೀಟಾಬೆೀಸನ ಎಲಾಲ ಫೀಲುಡಗಳಲಲ ಮಾಹತಗಳನುನ ಸೆೀರಸಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
b) ಡೆೀಟಾಬೆೀಸನ ಯಾವುದೆೀ ಫೀಲಡನಲಲ ಯಾವುದೆೀ ಮಾಹತಗಳನುನ ಸೆೀರಸಲು ಸಾಧಯವದೆ.

c) ಡೆೀಟಾಬೆೀಸನ ಒ೦ದು ಫೀಲಡನಲಲ ಒ೦ದು ನಶಚತ ವಧದ ದತಾತ೦ಶವನುನ ಮಾತರ ಸೆೀರಸಲು ಸಾಧಯವದೆ.
d) ಡೆೀಟಾಬೆೀಸನ ಒ೦ದನೆೀ ಫೀಲಡನಲಲ ಸ೦ಖೆಯಗಳನುನ ಮಾತರ ಸೆೀರಸಲು ಸಾಧಯವದೆ.
Answer .c. ಡೆೀಟಾಬೆೀಸನ ಒ೦ದು ಫೀಲಡನಲಲ ಒ೦ದು ನಶಚತ ವಧದ ದತಾತ೦ಶವನುನ ಮಾತರ ಸೆೀರಸಲು ಸಾಧಯವದೆ.
SET 4
a) OpenOffice.org ಡೆೀಟಾಬೆೀಸನಲಲ ತಯಾರಸುವ ಫೆೈಲನ ಫೆೈಲ್ ಫೀಮೀರಟ್ odt ಆಗದೆ.
b) OpenOffice.org ಡೆೀಟಾಬೆೀಸನಲಲ ತಯಾರಸುವ ಫೆೈಲನ ಫೆೈಲ್ ಫೀಮೀರಟ್ odb ಆಗದೆ.
c) OpenOffice.org ಡೆೀಟಾಬೆೀಸನಲಲ ತಯಾರಸುವ ಫೆೈಲನ ಫೆೈಲ್ ಫೀಮೀರಟ್ ods ಆಗದೆ.
d) OpenOffice.org ಡೆೀಟಾಬೆೀಸನಲಲ ತಯಾರಸುವ ಫೆೈಲನ ಫೆೈಲ್ ಫೀಮೀರಟ್ odd ಆಗದೆ..
Answer:

b) OpenOffice.org ಡೆೀಟಾಬೆೀಸನಲಲ ತಯಾರಸುವ ಫೆೈಲನ ಫೆೈಲ್ ಫೀಮೀರಟ್ odb
ಆಗದೆ.

8.

ಕಾವ೦ಟ೦ ಜಸ್

SET 1
a.) File Menu-ವನ New Print Composer-ನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡ ಕ೦ಪೀಸರ್ ವ೦ಡೀವನುನ
ತೆರೆಯಬಹುದು.
b.)File Menu-ವನ New Project-ನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡ ಕ೦ಪೀಸರ್ ವ೦ಡೀವನುನ ತೆರೆಯಬಹುದು.
c.)File Menu-ವನ Open Project-ನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡ ಕ೦ಪೀಸರ್ ವ೦ಡೀವನುನ ತೆರೆಯಬಹುದು.
d.)File Menu-ವನ Project Properties-ನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡ ಕ೦ಪೀಸರ್ ವ೦ಡೀವನುನ
ತೆರೆಯಬಹುದು.
Answer:-

a.) File Menu- ವನ New Print Composer-ನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡ ಕ೦ಪೀಸರ್
ವ೦ಡೀವನುನ ತೆರೆಯಬಹುದು.

SET 2
a.) ಕ೦ಪೀಸರ್ ವ೦ಡೀದಲಲ Add Label tool ನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಭೂಪಟವನುನ ಕಾಣುವ೦ತೆ
ಮಾಡಬಹುದು.

b.) ಕ೦ಪೀಸರ್ ವ೦ಡೀದಲಲ Add Image tool ನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಭೂಪಟವನುನ ಕಾಣುವ೦ತೆ
ಮಾಡಬಹುದು.
c.) ಕ೦ಪೀಸರ್ ವ೦ಡೀದಲಲ Add Vector Legend tool ನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಭೂಪಟವನುನ
ಕಾಣುವ೦ತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
d.) ಕ೦ಪೀಸರ್ ವ೦ಡೀದಲಲ Add New Map tool ನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಭೂಪಟವನುನ ಕಾಣುವ೦ತೆ
ಮಾಡಬಹುದು.
Answer:-

d.) ಕ೦ಪೀಸರ್ ವ೦ಡೀದಲಲ Add New Map tool ನುನ ಉಪಯೀಗಸ
ಭೂಪಟವನುನ ಕಾಣುವ೦ತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

SET 3
a.) ಕ೦ಪೀಸರ್ ವ೦ಡೀದಲಲ Add New Label tool ನುನ ಉಪಯೀಗಸ North Line ಗುರುತನುನ
ಸೆೀರಸಬಹುದು.
b.) ಕ೦ಪೀಸರ್ ವ೦ಡೀದಲಲ Add Image Tool ನುನ ಉಪಯೀಗಸ North Line ಗುರುತನುನ
ಸೆೀರಸಬಹುದು.
c.) ಕ೦ಪೀಸರ್ ವ೦ಡೀದಲಲ Add Vector Legend ಉಪಯೀಗಸ North Line ಗುರುತನುನ
ಸೆೀರಸಬಹುದು.
d.) ಕ೦ಪೀಸರ್ ವ೦ಡೀದಲಲ Add New Map tool ನುನ ಉಪಯೀಗಸ North Line ಗುರುತನುನ
ಸೆೀರಸಬಹುದು.
Answer:-

b.)ಕ೦ಪೀಸರ್ ವ೦ಡೀದಲಲ Add Image Tool ನುನ ಉಪಯೀಗಸ North Line

ಗುರುತನುನ ಸೆೀರಸಬಹುದು.
SET 4
a.) ಕ೦ಪೀಸರ್ ವ೦ಡೀದಲಲ File -> Export as Image ತೆರೆದು ಸೂಕತವಾದ Format-ನಲಲ
ಭೂಪಟವನುನ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು.
b.) ಕ೦ಪೀಸರ್ ವ೦ಡೀದಲಲ File -> Save as Template ತೆರೆದು ಸೂಕತವಾದ Format-ನಲಲ

ಭೂಪಟವನುನ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು.
c.)ಕ೦ಪೀಸರ್ ವ೦ಡೀದಲಲ Layout -> Save as Template ತೆರೆದು ಸೂಕತವಾದ Formatನಲಲ ಭೂಪಟವನುನ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು.
d.)ಕ೦ಪೀಸರ್ ವ೦ಡೀದಲಲ Layout -> Export as Image ತೆರೆದು ಸೂಕತವಾದ Format-ನಲಲ
ಭೂಪಟವನುನ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Answer:-

a.) ಕ೦ಪೀಸರ್ ವ೦ಡೀದಲಲ File -> Export as Image ತೆರೆದು ಸೂಕತವಾದ
Format-ನಲಲ ಭೂಪಟವನುನ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು.

9.

ಕೂಯಜಸ್ ಸೀಫಟ್ ವೆ ೀ ರನಲಲ ನಮರಸದ well ಎ೦ಬ ಪದರನಲಲ ಮಾಹತಗಳನುನ ಸೆ ೀ ರಸುವ
ಚಟುವಟಕೆ .

SET I
a) Overview ಪೆೀನಲನ೦ದ well ಎ೦ಬ ಪದರನುನ ಮರೆಮಾಡರ.
b) ಲೆೀಯರ್ ಪೆೀನಲನ೦ದ well ಎ೦ಬ ಪದರನುನ ಆಯಕಮಾಡರ.
c) view ಮನುವನ೦ದ well ಎ೦ಬ ಪದರನುನ ಆಯಕಮಾಡರ.
d) vector ಮನುವನ೦ದ well ಎ೦ಬ ಪದರನುನ ಆಯಕಮಾಡರ.
Answer : b) ಲೆೀಯರ್ ಪೆೀನಲನ೦ದ well ಎ೦ಬ ಪದರನುನ ಆಯಕಮಾಡರ.
SET II
a) ಟೂಲುಬಾರನ toggle editing ಬಟನನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
b) ಟೂಲುಬಾರನ node tool ಬಟನನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
c) ಟೂಲುಬಾರನ add ring ಬಟನನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
d) ಟೂಲುಬಾರನ add part ಬಟನನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
Answer :

a)ಟೂಲುಬಾರನ toggle editing ಬಟನನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ.

SET III
a) ನ೦ತರ ಅದರ ಸಮೀಪ ಗೀಚರಸುವ polygon ಬಟನನುನ ಒತತರ.

b) ನ೦ತರ ಅದರ ಸಮೀಪ ಗೀಚರಸುವ line ಬಟನನುನ ಒತತರ.
c) ನ೦ತರ ಅದರ ಸಮೀಪ ಗೀಚರಸುವ label ಬಟನನುನ ಒತತರ.
d) ನ೦ತರ ಅದರ ಸಮೀಪ ಗೀಚರಸುವ capture point ಬಟನನುನ ಒತತರ.
Answer : d) ನ೦ತರ ಅದರ ಸಮೀಪ ಗೀಚರಸುವ capture point ಬಟನನುನ ಒತತರ.
SET IV
a) ಗುರುತಸಬೆೀಕಾದ ಸಥಳದಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡ Attributes ವ೦ಡೀದಲಲ ಬೆೀಕಾದ ಮಾಹತಗಳನುನ ನೀಡರ.
b) ಗುರುತಸಬೆೀಕಾದ ಸಥಳದಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡ Vector ವ೦ಡೀದಲಲ ಬೆೀಕಾದ ಮಾಹತಗಳನುನ ನೀಡರ.
c) ಗುರುತಸಬೆೀಕಾದ ಸಥಳದಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡ Settings ವ೦ಡೀದಲಲ ಬೆೀಕಾದ ಮಾಹತಗಳನುನ ನೀಡರ.
d) ಗುರುತಸಬೆೀಕಾದ ಸಥಳದಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡ Raster ವ೦ಡೀದಲಲ ಬೆೀಕಾದ ಮಾಹತಗಳನುನ ನೀಡರ.
Answer : a) ಗುರುತಸಬೆೀಕಾದ ಸಥಳದಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡ Attributes ವ೦ಡೀದಲಲ ಬೆೀಕಾದ
ಮಾಹತಗಳನುನ ನೀಡರ.
10.

ಇವು ವಕಮೀಪಯದ ವೆ ೈ ಶಷಟಯಗಳಾಗವೆ .

SET I
a. ವಕಮೀಪಯ QGIS ಭೂಪಟಕೆಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗದೆ.
b. ವಕಮೀಪಯ ಸಾಮಾನಯ ಭೂಪಟಕೆಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗದೆ.
c. ವಕಮೀಪಯ ಉಪಗರಹ ಭೂಪಟಕೆಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗದೆ.
d)ವಕಮೀಪಯ ಸಚ್ರ ಎ೦ಜನಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗದೆ.
Answer:- c. ವಕಮೀಪಯ ಉಪಗರಹ ಭೂಪಟಕೆಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗದೆ.
SET II
a. ವಕಮೀಪಯದಲಲ ಸಥಳಗಳು,ರಸೆತಗಳು,ಸ೦ಸೆಥಗಳು,ಆರಾಧನಾಲಯಗಳು ಮು೦ತಾದವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನುನ
ಗುರುತಸಲು ಸಾಧಯವದೆ.
b. ವಕಮೀಪಯದಲಲರಸೆತಯ ಅಗಲ ಹೆಚಚಸುವಾಗ ಯಾವೆಲಲ ಕಟಟಡಗಳನುನ ಬಾಧಸಬಹುದೆ೦ಬುದನುನ
ಕ೦ಡುಹಡಯಲು ಬಫರ೦ಗ್ ಎ೦ಬ ಸೌಕಯರವದೆ.

c. ವಕಮೀಪಯದಲಲ ಮಾಹತಗಳನುನ ಲೆೀಯರ್ ಎ೦ಬ ರೀತಯಲಲ ಸೆೀರಸಬಹುದು.
d. ವಕಮೀಪಯದಲಲ ಸಥಳಗಳು,ರಸೆತಗಳು,ಸ೦ಸೆಥಗಳು,ಆರಾಧನಾಲಯಗಳು ಮು೦ತಾದವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನುನ
Answer:-

a. ವಕಮೀಪಯದಲಲ ಸಥಳಗಳು,ರಸೆತಗಳು,ಸ೦ಸೆಥಗಳು,ಆರಾಧನಾಲಯಗಳು ಮು೦ತಾದವುಗಳ
ಹೆಸರುಗಳನುನ ಗುರುತಸಲು ಸಾಧಯವದೆ.

SET IIII
a. ವಕಮೀಪಯದಲಲ ಕಟಟಡವನುನ ಲೆೀಯರ್ ಆಗ ನೀಡುವಾಗ ಲೆೀಯರ್ ಟೆೈಪ್ ಆಗ ಬ೦ದುವನುನ
ನೀಡಬೆೀಕು.
b. ವಕಮೀಪಯದಲಲ ಸಾಯಟಲೆೈಟ್ ವೂಯ, ಮೀಪ್ ವೂಯ ಎ೦ಬೀ ಎರಡು ರೀತಗಳಲಲ ಭೂಪಟ ನರೀಕಷಣೆ
ಮಾಡುವ ಸೌಕಯರವದೆ.
c. ವಕಮೀಪಯದಲಲ ಸಾವರಜನಕ ಕಟಟಡವನುನ ಲೆೀಯರಾಗ ನೀಡುವಾಗ ಲೆೀಯರ್ ಟೆೈಪ್ ಆಗ ಪೀಲಗನ್
ನೀಡಬೆೀಕು.
d. ವಕಮೀಪಯದಲಲ ಬಾವಯನುನ ಲೆೀಯರಾಗ ನೀಡುವಾಗ ಲೆೀಯರ್ ಟೆೈಪ್ ಆಗ ಬ೦ದುವನುನ
ನೀಡಬೆೀಕು.
Answer:-

b. ವಕಮೀಪಯದಲಲ ಸಾಯಟಲೆೈಟ್ ವೂಯ, ಮೀಪ್ ವೂಯ ಎ೦ಬೀ ಎರಡು ರೀತಗಳಲಲ ಭೂಪಟ
ನರೀಕಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸೌಕಯರವದೆ.

SET IV
a. ವಕಮೀಪಯ ತೆರೆದು ಸಚ್ರ ಮಾಡ ನಮಮ ಶಾಲೆಯ ಸಾಥನವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.
b. ವಕಮೀಪಯದಲಲ ನಗರಗಳನುನ ಮಾತರ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.
c ವಕಮೀಪಯದಲಲ ಗಡಗಳನುನ ಲೆೀಯರಾಗ ನೀಡುವಾಗ ಲೆೀಯರ್ ಟೆೈಪ್ ಆಗ ಬ೦ದುವನುನ ನೀಡಬೆೀಕು.
d. ವಕಮೀಪಯದಲಲರಸೆತಯ ಅಗಲ ಹೆಚಚಸುವಾಗ ಯಾವೆಲಲ ಕಟಟಡಗಳನುನ ಬಾಧಸಬಹುದೆ೦ಬುದನುನ
ಕ೦ಡುಹಡಯಲು ಬಫರ೦ಗ್ ಎ೦ಬ ಸೌಕಯರವದೆ.
Answer :a. ವಕಮೀಪಯ ತೆರೆದು ಸಚ್ರ ಮಾಡ ನಮಮ ಶಾಲೆಯ ಸಾಥನವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.

11.

ಪೆ ೈ ಥನ್

SET I
1. ಸಟರಂಗ್ ಅಕಷರ ರೂಪದಲಲರುವ ಡಾಟಾ ಆಗದೆ.
1. ಸಟರಂಗ್ ಸಂಖಾಯ ರೂಪದಲಲರುವ ಡಾಟಾ ಆಗದೆ.
2. ಸಟರಂಗ್ ಅಕಷರ ರೂಪದಲಲರುವ ಡಾಟಾಗಳು ಮತುತ ಎಲಲ ಸಂಖೆಯಗಳು ಸೆೀರದುದಾಗದೆ .
3. ಸಟರಂಗ್ ಚತರ ರೂಪದಲಲರುವ ಡಾಟಾ ಆಗದೆ.
Answer: 1. ಸಟರಂಗ್ ಅಕಷರ ರೂಪದಲಲರುವ ಡಾಟಾ ಆಗದೆ.
SET II
1. ಒಂದುಚರಕೆಕ ಸಟರಂಗ್ ಇನ್ ಪುಟ್ ನೀಡಲು 'input' ಎ೦ಬ ನದೆೀರಶವನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು.
2. 'for' ಒಂದು ಕಂಡೀಶನಲ್ ನದೆೀರಶವಾಗದೆ.
3. 'if' ಆವತರನೆಗರುವ ಒಂದು ನದೆೀರಶವಾಗದೆ.
4. ಫಂಕಷನ ನಮರಸಲು 'def ' ಎ೦ಬ ನದೆೀರಶವನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು.
Answer: 4. ಫಂಕಷನ ನಮರಸಲು 'def ' ಎ೦ಬ ನದೆೀರಶವನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು.
SET III
1. a=range(1,10,1) ಎ೦ಬ ನದೆೀರಶದಲಲ a ಯ ಆರಂಭದ ಬೆಲೆ 10 ಆಗದೆ.
2. ಪೆೈಥನನಲಲ '+' ಚಹೆನಯನುನ ಎರಡು ಸಟರರಂಗುಗಳ ಮತತವನುನ ಕಾಣಲು ಉಪಯೀಗಸುವರು.
3. ಆವತರಸುವ ಚರದ ಆರಂಭದ ಬೆಲೆಯನುನ(ಉದಾ: i = 0) while ನದೆೀರಶಕಕಂತ ಮದಲು
ನೀಡಬೆೀಕು.
4. IDLE ಒಂದು ಪರೀಗಾರಂ ಕೀಡ್ ಜನರೆೀಟರ್ ಆಗದೆ.
Answer :

3. ಆವತರಸುವ ಚರದ ಆರಂಭದ ಬೆಲೆಯನುನ(ಉದಾ: i = 0) while ನದೆೀರಶಕಕಂತ
ಮದಲು ನೀಡಬೆೀಕು.

SET IV
1. ಫಂಕಷನ ಕಾಯರಪರವೃತತವಾಗರುವಾಗ ಪರಧಾನ ಪರೀಗಾರಮಗೆ ಉತತರವನುನ ಪುನಃ ನೀಡಲು 'return'

ಎ೦ಬ ನದೆೀರಶವನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು.
2. ಸಂಖೆಯಗಳನುನ ಕೂಡಸಲಕಕರುವ ಫಂಕಷನನುನ ನಮರಸುವಾಗ ಫಂಕಷನಗೆ 'sum' ಎ೦ಬ ಹೆಸರನುನ ಮಾತರ
ನೀಡಬಹುದು.
3. wxGlade ಪೆೈಥನಲಲದೆ ಬೆೀರೆ ಯಾವುದೆೀ ಭಾಷೆಯ ಕೀಡ್ ಜನರೆೀಟರ್ ಅಲಲ.
4. WYSIWYG ಮಾದರಯಲಲರುವ ಪೆೈಥನ್ ಪರೀಗಾರಂ ನಮರಸಲು 'turtle' ಸೀಫಟ್ ವೆೀರ್
ಉಪಯೀಗಸುವರು.
Answer :

1. ಫಂಕಷನ ಕಾಯರಪರವೃತತವಾಗರುವಾಗ ಪರಧಾನ ಪರೀಗಾರಮಗೆ ಉತತರವನುನ ಪುನಃ ನೀಡಲು
'return' ಎ೦ಬ ನದೆೀರಶವನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು.

12.

ಎರಡು ಸ೦ಖೆ ಯ ಗಳ ಸರಾಸರ ಕ೦ಡುಹಡಯಲಕಕರುವ ಪೆ ೈ ಥನ್ ಫ೦ಕಷನನುನ ತಯಾರಸಬೆ ೀ ಕು .
ಕೆ ಳ ಗೆ ಕಟಟರುವ ಹೆ ೀ ಳಕೆ ಗ ಳ೦ದ ಸರಯಾದ ಒ೦ದ೦ದನುನ ಆರಸ ಬರೆ ಯ ರ .

SET I
1) def average(a,b)
2) def average(a,b):
3) average(a,b):
4) sum(a,b)
Answer:

2) def average(a,b):

SET II
1) c=a * b
2) c=a/2
3) c=a + b
4) c=b/2
Answer:

3) c=a + b

SET III
1)x=c * c
2)x=c+a
3) x= c+b
4) x=c/2
Answer : 4) x=c/2
SET IV
1)return x
2)return a
3)return b
4)return c
Answer : 1)return x
13.

ಪೆ ೈ ಥನ್ ಫ೦ಕಷನ

SET 1
(a) ಪರೀಗಾರ೦ನಲಲ ಉಪಯೀಗಸುವ ಒ೦ದು ಆವತರನ ನದೆೀರಶವಾಗದೆ ಪೆೈಥನ್ ಫ೦ಕಷನ
(b) ಸವತ೦ತರವಾಗರುವ ಉಪ ಪರೀಗಾರ೦ಗಳಾಗವೆ ಪೆೈಥನ್ ಫ೦ಕಷನಗಳು
(c) ಫ೦ಕಷನ ಒ೦ದು ಪರೀಗಾರಮ೦ಗ್ ಕಲಕೆಯ ಸಹಾಯಯಾಗದೆ
(d) ಎಲಾಲ ಪೆೈಥನ್ ಪರೀಗಾರ೦ಗಳಲೂಲ ಫ೦ಕಷನನನುನ ಕಡಾಡಯವಾಗ ಉಪಯೀಗಸರಬೆೀಕು
Answer:

(b) ಸವತ೦ತರವಾಗರುವ ಉಪ ಪರೀಗಾರ೦ಗಳಾಗವೆ ಪೆೈಥನ್ ಫ೦ಕಷನಗಳು

SET 2
(a) for ನದೆೀರಶವನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಫ೦ಕಷನ ತಯಾರಸಲಾಗುವುದು
(b) def ನದೆೀರಶವನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಫ೦ಕಷನ ತಯಾರಸಲಾಗುವುದು
(c) define ನದೆೀರಶವನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಫ೦ಕಷನ ತಯಾರಸಲಾಗುವುದು

(d) ಪರತೆಯೀಕ ನದೆೀರಶವನೆನೀನೂ ನೀಡದೆ ಫ೦ಕಷನ ತಯಾರಸಬಹುದು
Answer:

b) def ನದೆೀರಶವನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಫ೦ಕಷನ ತಯಾರಸಲಾಗುವುದು

SET 3
(a) ಅಗತಯ ಸ೦ದಭರಗಳಲಲ ಇತರ ಪರೀಗಾರ೦ಗಳಗೆ ಫ೦ಕಷನಗಳನುನ ಉಪಯೀಗಸಕಳಳಲು ಸಾಧಯವದೆ.
(b) ಇತರ ಪರೀಗಾರ೦ಗಳಗೆ ಫ೦ಕಷನಗಳನುನ ಉಪಯೀಗಸಕಳಳಲು ಸಾಧಯವಲಲ
(c) ಒ೦ದು ಪರೀಗಾರ೦ನಲಲ ಒ೦ದು ಫ೦ಕಷನ ಮಾತರ ಉಪಯೀಗಸಕಳಳಲು ಸಾಧಯವದೆ
(d) ಎಲಾಲ ಪರೀಗಾರ೦ಗಳಲೂಲ ಫ೦ಕಷನಗಳು ಕಡಾಡಯವಾಗವೆ
Answer:

a) ಅಗತಯ ಸ೦ದಭರಗಳಲಲ ಇತರ ಪರೀಗಾರ೦ಗಳಗೆ ಫ೦ಕಷನಗಳನುನ ಉಪಯೀಗಸಕಳಳಲು

ಸಾಧಯವದೆ.

SET 4
(a) ಫ೦ಕಷನ ಕಾಯಾರಚರಸುವಾಗ ದರೆಯುವ ಫಲತಾ೦ಶವು ಪುನಃ ಪರಧಾನ ಪರೀಗಾರ೦ನಲಲ ದರೆಯಲು
return ನದೆೀರಶವನುನ ನೀಡಬೆೀಕು
(b) ಫ೦ಕಷನ ಕಾಯಾರಚರಸುವಾಗ ದರೆಯುವ ಫಲತಾ೦ಶವು ಪುನಃ ಪರಧಾನ ಪರೀಗಾರ೦ನಲಲ ದರೆಯಲು
return back ನದೆೀರಶವನುನ ನೀಡಬೆೀಕು
(c) ಫ೦ಕಷನ ಕಾಯಾರಚರಸುವಾಗ ದರೆಯುವ ಫಲತಾ೦ಶವು ಪುನಃ ಪರಧಾನ ಪರೀಗಾರ೦ನಲಲ ದರೆಯಲು
rt ನದೆೀರಶವನುನ ನೀಡಬೆೀಕು
(d) ಫ೦ಕಷನ ಕಾಯಾರಚರಸುವಾಗ ದರೆಯುವ ಫಲತಾ೦ಶವು ಪುನಃ ಪರಧಾನ ಪರೀಗಾರ೦ನಲಲ ದರೆಯಲು
ಪರತೆಯೀಕ ನದೆೀರಶವನುನ ನೀಡಬೆೀಕಾಗಲಲ
Answer:

a) ಫ೦ಕಷನ ಕಾಯಾರಚರಸುವಾಗ ದರೆಯುವ ಫಲತಾ೦ಶವು ಪುನಃ ಪರಧಾನ ಪರೀಗಾರ೦ನಲಲ
ದರೆಯಲು return ನದೆೀರಶವನುನ ನೀಡಬೆೀಕು

