ಮಾಹತ ವನಮಯ ತ೦ತರಜಾಞನ
ತರಗತ 8
ಮಾದರ ಪರಶೆ ನ ಗಳು
(ಥಯರ - ಕಾಲುವಾಷರಕ ಪರೀಕೆ ಷ )
ವಭಾಗ: 1 ಸರಯಾದ ಉತತರವನುನ ಆರಸರ. (1 ⁄2 ಸಕೀರ್)
1.

ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ಚತರವನುನ ರಚಸಲು ಉಪಯೀಗಸುವ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಯಾವುದು?
a. ಮಾಬರಲ್
b. ಕಾಯಲಕ್
c. ಜ೦ಪ್
d. ಸನ್ಕಲೀಕ್
Answer :

2.

c. ಜ೦ಪ್

ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ರಚಸದ ಚತರಕೆಕ ಬಣಣ ಕಡಲು ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವ ಯಾವ ಟೂಲನುನ
ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕು?
a. ಷೀಯರ್ ಟೂಲ್
b. ಕಲೀನ್ ಟೂಲ್
c. ಬಕೆಕಟ ಫಲ್ ಟೂಲ್
d. ಮೂವ್ ಟೂಲ್
Answer :

3.

c. ಬಕೆಕಟ ಫಲ್ ಟೂಲ್

GIMP ಕಾಯನವಾಸನಲಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲಲರುವ ಚತರವನುನ ಇದದ ಹಾಗೆ ಮತತ೦ದು ಕಡೆಯಲಲ ನಕಲುಮಾಡಲು
ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವ ಯಾವ ಟೂಲ್ ಸೂಕತವಾಗದೆ?
a. ಬಕೆಕಟ ಫಲ್
b. ಪೆನಸಲ
c. ರೆಕಾಟ೦ಗ್ಲ್

d. ಕಲೀನ್
Answer :
4.

d. ಕಲೀನ್

ಗಾರಫಕ್ ಸೀಫುಟವೆೀರಾದ GIMP ನ ಪೂಣರ ರೂಪವು ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ಯಾವುದು?
a. GNU Image Manipulation Programme
b. GNU Image Manipulation Process
c. GNU Image Maximise Process
d. GNU Image Maximise Programme
Answer:

5.

a. GNU Image Manipulation Programme

ಚತರದಲಲ ವೃತತದಲಲ ಕಟಟರುವ ಟೂಲುಗಳ ಸರಯಾದ ಗು೦ಪು
ಯಾವುದು?
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.

ರಾಧಾಳಗೆ ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಸು೦ದರವಾದ ಶೀಷರಕೆಯನುನ ರಚಸಬೆೀಕೆ೦ಬ ಬಯಕೆಯದೆ. ಅವಳು
ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವ ಯಾವ ಸೌಕಯರವನುನ ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕು?
a. Images
b. Utilities
c. Logos
d. View
Answer :c. Logos

7.

jpg ಯು ಯಾವ ರೀತಯ ಫೆೈಲ್ ಎಕಸಟೆನಶನ ಆಗದೆ?

a. ಟೆಕಸಟ್ ಫೆೈಲ್
b. ಚತರ ಫೆೈಲ್
c. ಪೆರಸೆ೦ಟೆೀಶನ್ ಫೆೈಲ್
d. ಸೆಪರಡಶೀಟ್ ಫೆೈಲ್
Ans: b. ಚತರ ಫೆೈಲ್
8.

ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ “WATER IS PRECIOUS" ಎ೦ಬ ಲೀಗ ರಚಸುವ ಒ೦ದು ಹ೦ತವನುನ
ಚತರದಲಲ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಪದಗಳನುನ ಚತರದಲಲರುವ ಕೆ೦ಪು ವೃತತದಲಲರುವ ಯಾವ ಸ೦ಖೆಯಯರುವ
ಭಾಗದಲಲ ಟೆೈಪು ಮಾಡಬೆೀಕು?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
Answer a. 1
9.

ಒ೦ದು ವೃತತದ ಒಳಭಾಗದಲಲ ಹಸುರಬಣಣ ಕಡಲು ಶರೀಜತ್ ತೀಮಾರನಸದನು. ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವ ಜ೦ಪ್
ಸೀಫುಟವೆೀರನ ಯಾವ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು?

a.

(Scale Tool)

b.

(Clone Tool)

c.

(Bucket Fill Tool)

d.

(Smudge Tool)

Answer c.
10.

(Bucket Fill Tool)

ಡಜಟಲ್ ಮಾಸಪತರಕೆಯ ಕವರ್ ಪೆೀಜನುನ ತಯಾರಸಲು ಕಾಲಸ ಟೀಚರ್ ಅಪುಪವನಲಲ ಹೆೀಳದರು. ಕೆಳಗೆ
ಕಟಟರುವ ಯಾವ ಸೀಫುಟವೆೀರನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಅಪುಪ ಚತರ ತಯಾರಸುವನು?
a. ghemical
b. Kalzium
c. GIMP
d. Sunclock
Answer : c. GIMP

11.

ಜ೦ಪನಲಲ ತಯಾರಸದ ಒ೦ದು ಲೀಗ Festival ಎ೦ಬ ಹೆಸರನಲಲ ಸೆೀವ್ ಮಾಡದರು. ಕೆಳಗನವುಗಳ೦ದ
ಆ ಫೆೈಲನುನ ಆರಸರ.
a. Festival.xls
b. Festival.xcf
c. Festival.odt
d. Festival.doc
Answer: b. Festival.xcf

12.

ಕೆಳಗನವುಗಳ೦ದ ಜ೦ಪ್ ಫೆೈಲನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯರ.
a. ರೀಸ್.jpg
b. ರೀಸ್.odt
c. ರೀಸ್.mp3
d. ರೀಸ್.xcf
ANSWER. d. ರೀಸ್.xcf

13.

ಜ೦ಪನಲಲ ತಯಾರಸದ ಒ೦ದು ಲೀಗ Festival ಎ೦ಬ ಹೆಸರನಲಲ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಲಾಯತು.
ಕೆಳಗನವುಗಳ೦ದ ಆ ಫೆೈಲನುನ ಆರಸರ.
a. Festival.xls
b. Festival.xcf
c. Festival.odt
d. Festival.doc
Answer:b. Festival.xcf

14.

ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಕೆಳಗನವುಗಳಲಲ ಯಾವುದಕೆಕ ಹ೦ದಕೆಯಾಗುವುದು?
a. ಪತರ
b. ಇ-ಮೀಲ್
c. ಚತರ
d. ಧವನ
Answer: c. ಚತರ

15.

ಉತತರಾಯಣ ರೆೀಖೆ, ದಕಷಣಾಯಣ ರೆೀಖೆ, ಭೂಮಧಯ ರೆೀಖೆ ಎ೦ಬವುಗಳು ನಮಮ ದೆೀಶದ ಮೂಲಕ
ಹಾದುಹೀಗುತತದೆಯೀ ಎ೦ದು ಸರತಳಗೆ ತಳಯಬೆೀಕು.ಅದಕಾಕಗ ಸನ್ ಕಲೀಕ್ ಟೂಲುಬಾರನ ಯಾವ
ಬಟನನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು?

a. T ಬಟನ್
b. A ಬಟನ್
c. B ಬಟನ್
d. N ಬಟನ್
Answer: a. T ಬಟನ್
16.

ಗೀಪು ಸನ್ ಕಲೀಕ್ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನ ಸಮಯವಲಯ ಭೂಪಟವನುನ ನರೀಕಷಸ ರಾತರಯನುನ ಸೂಚಸುವ
ನೆರಳನ ತೀವರತೆಯನುನ ಕಡಮ ಮಾಡಲು ಟೂಲುಬಾರನಲಲರುವ ಒ೦ದು ಬಟನನುನ ನರ೦ತರವಾಗ ಕಲಕ
ಮಾಡದನು.ಗೀಪು ಕಲಕ ಮಾಡದ ಬಟನ್ ಯಾವುದಾಗರಬಹುದು?
a. T ಬಟನ್
b. A ಬಟನ್
c. B ಬಟನ್
d. N ಬಟನ್
Answer: d. N ಬಟನ್

17.

ಸಮಾಜವಜಾಞನ ಕಲಯಲು ಉಪಯೀಗಸಬಹುದಾದ ಒ೦ದು ಪರಧಾನ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರ್ ಯಾವುದು?
A. Dr.Geo
B. Sunclock
C. GIMP
D. Kalzium
Answer: D. Sunclock

18.

ವವಧ ದೆೀಶಗಳ ಸಮಯವಯತಾಯಸವನುನ ತಳಯಲು ರಾಹುಲ್ ಸನ್ ಕಲೀಕನುನ ತೆರೆದಾಗ ಸಮಯವಲಯವು
ಗೀಚರಸಲಲಲ. ಸಮಯವಲಯವು ಗೀಚರಸಲು ಟೂಲುಬಾರನ ಯಾವ ಬಟನನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು?
a) F ಬಟನ್
b) W ಬಟನ್

c) O ಬಟನ್
d) Z ಬಟನ್
Answer:
19.

b) W ಬಟನ್

ಸನ್ ಕಲೀಕ್ ವ೦ಡೀದಲಲ A,B,C,D ಎ೦ಬೀ ನಾಲುಕ ಪರದೆೀಶಗಳನುನ ಗುರುತಸರುವುದನುನ ಕ೦ಡರಲಲವೆೀ?
ಇದರಲಲ ಯಾವುದೆಲಲ ಒ೦ದೆೀ ಸಮಯವಲಯದಲಲ ಸೆೀರದೆ?

A. A,C
B. B,A
C. B,D
D. C,D
Answer: B) B,A
20.

ನಮಗೆ ಸನ್ ಕಲೀಕನಲಲ ಲಭಸುವ ಒ೦ದು ವ೦ಡೀ ಚತರದಲಲದೆ. ಇದರ೦ದ ನಮಗೆ ಪರತೆಯೀಕಸ ತಳಯಲು
ಸಾಧಯವಲಲದುದ ಯಾವುದು?

A) ಸಮಯವಲಯ
B) ಹಗಲು ಮತುತ ರಾತರ
C) ಸಮುದರ ಹಾಗೂ ತೀರ
D) ಭೂಖ೦ಡಗಳು
Answer: A) ಸಮಯವಲಯ
21.

ಸನ್ ಕಲೀಕನ ಸಮಯವಲಯ ಭೂಪಟದಲಲರುವ ನಗರಗಳ ಸಾಥನವು ಚತರದಲಲ ಗೀಚರಸುತತದೆ.
ಇದರಲಲ ಯಾವ ನಗರವನುನ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗದೆ?

a) New Delhi
b) Kolkata
c) Chennai
d) Mumbai
Answer - a) New Delhi
22.

ಸನ್ ಕಲೀಕ್ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನಲಲ ಒ೦ದು ಪರದೆೀಶವನುನ ದಡಡದುಮಾಡ ತೀರಸುವ ವ೦ಡೀ ತೆರೆದು
ಬರಲರುವ ಕೀಬೀಡುರ ಬಟನ್ ಯಾವುದು?
A. F ಬಟನ್
B. W ಬಟನ್
C. Z ಬಟನ್
D. G ಬಟನ್
Answer : C. Z ಬಟನ್

23.

ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರನಲಲ ತಯಾರಸದ ಡೀಕುಯಮ೦ಟನ ಸಾಲುಗಳಳಗನ ಅ೦ತರವನುನ
ಕರಮೀಕರಸಲು ಪಾರಾಗಾರಫ ಫೀಮೀರಟನಲಲರುವ ಸೌಕಯರ ಯಾವುದು?
A. Text Flow
B. Alignment
C. Positioning
D. Indents & spacing
Answer : D. Indents & spacing

24.

ಒ೦ದು ಸವೆೀರಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಸದ ರಪೀಟರನುನ ತಯಾರಸಬೆೀಕದೆ.ಇದಕೆಕ ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರನಲಲ ಇಲಲದ
ಸೌಕಯರ ಯಾವುದು?
A. ಪಟಟಯನುನ ಸೆೀರಸುವುದು.

B. ಚತರಗಳನುನ ಸೆೀರಸುವುದು.
C. ಪಾರಾಗಾರಫುಗಳನುನ ಆಕಷರಕಗಳಸುವುದು.
D. ಸಮಯವಲಯಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯುವುದು.
Answer :D.ಸಮಯವಲಯಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯುವುದು.
25.

tagore.odt ಎ೦ಬ ಫೆೈಲನುನ ಸಲೀಮನಗೆ ಅವನ ಗೆಳೆಯನು ಇ ಮೈಲನಲಲ ಕಳುಹಸ ಕಟಟನು.ಡೌನ್
ಲೀಡ್ ಮಾಡದ ಈ ಫೆೈಲನುನ ತೆರೆದು ಕಾಣಲು ಸೂಕತವಾದ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರ್ ಯಾವುದು?

26.

A. ಜ೦ಪ್

B. pdf ವೂಯವರ್

C. ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರ್

D.ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಸೆಪರಡ ಶೀಟ್

ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರನಲಲ ಟೆೈಪು ಮಾಡದಾಗ Malampuzha ಎ೦ಬ ಪದಕೆಕ ಕೆ೦ಪು ಅಡಗೆರೆ
ಕ೦ಡುಬ೦ತು.ಈ ಪದದ ಮೀಲೆ ರೆೈಟ್ ಕಲಕ ಮಾಡದಾಗ ಲಭಸದ ವ೦ಡೀವನುನ ನೀಡರ.ಅದರಲಲ
ಚತರದಲಲ ತೀರಸರುವ೦ತೆ ಕಲಕ ಮಾಡದರೆ ಏನು ಸ೦ಭವಸುವುದು?

A. Malampuzha ಎ೦ಬ ಪದದಲಲರುವ ಅಕಷರ ತಪುಪಗಳುಗಳು ತದದಲಪಡುವುದು.
B. ಕೆ೦ಪು ಅಡಗೆರೆ ಕಣಮರೆಯಾಗುವುದಲಲದೆ Malampuzha ಎ೦ಬ ಪದ ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನ
ಡಕಷನರಯಲಲ ಸೆೀರಸಲಪಡುವುದು.
C. Malampuzha ಎ೦ಬ ಪದ ಕಣಮರೆಯಾಗುವುದು.
D. Malampuzha ಎ೦ಬ ಪದದ ಅಡಗೆರೆ ಕಣಮರೆಯಾಗುವುದು.
Answer: B. ಕೆ೦ಪು ಅಡಗೆರೆ ಕಣಮರೆಯಾಗುವುದಲಲದೆ Malampuzha ಎ೦ಬ ಪದ ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್
ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನ ಡಕಷನರಯಲಲ ಸೆೀರಸಲಪಡುವುದು.

27.

ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರನಲಲ ಚತರಗಳನುನ ಸೆೀರಸುವುದಕೆಕ ಸ೦ಬ೦ಧಸದ ಸರಯಾದ ಹೆೀಳಕೆ
ಯಾವುದು?
A.ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರನಲಲ ಚತರಗಳನುನ ಸೆೀರಸಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
B.ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರನಲಲ ಸೆೀರಸದ ಚತರಗಳ ಗಾತರವನುನ ಕರಮೀಕರಸಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
C. ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರನಲಲ ಸೆೀರಸದ ಚತರಗಳ ಬಣಣ,ಟಾರನಪರೆನಸ ಎ೦ಬವುಗಳನುನ
ಬದಲಾಯಸಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
D.ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರನಲಲ ಚತರಗಳನುನ ಸೆೀರಸಲು ಮತುತ ಗಾತರವನುನ ಕರಮೀಕರಸಲು
ಸಾಧಯವದೆ.
ANSWER: D.ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರನಲಲ ಚತರಗಳನುನ ಸೆೀರಸಲು ಮತುತ ಗಾತರವನುನ
ಕರಮೀಕರಸಲು ಸಾಧಯವದೆ.

28.

ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರನಲಲ ಹಸ ಸೆೀರಸಲಕಕರುವ manual break ನಲಲ ಲಭಯವಲಲದ
ಸೌಕಯರ ಯಾವುದು?
a) ಕಾಲ೦ ಬೆರೀಕ್
b) ಲೆೈನ್ ಬೆರೀಕ್
c) ಪಾರಾಗಾರಫ ಬೆರೀಕ್
d) ಪಾರಾಗಾರಫ ಬೆರೀಕ್
ANSWER: c) ಪಾರಾಗಾರಫ ಬೆರೀಕ್

29.

ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರನಲಲ ತಯಾರಸದ ಐದು ಪುಟಗಳರುವ ಒ೦ದು ಕಲಕಾ ವರದಯಲಲ ನಾಲುಕ
ಮತುತ ಐದನೆಯ ಪುಟಗಳ ಎಡೆಯಲಲ ಒ೦ದು ಹಸ ಪೆೀಜನುನ ಸೆೀರಸಲು ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವ ಯಾವ
ಸೌಕಯರವನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು?
a) ಹೆೈಪರ್ ಲ೦ಕ್
b) ಮಾಯನುವಲ್ ಬೆರೀಕ್
c) ಬುಕ್ ಮಾಕ್ರ

d) ಫಲಟರ
ANSWER :b)ಮೀನುವಲ್ ಬೆರೀಕ್
30.

ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರನಲಲ ಮನು ತಯಾರಸದ ಲೆೀಖನದಲಲ Header ಸೆೀರಸಬೆೀಕದೆ.ಈ
ಸೌಲಭಯ ಯಾವ ಮನುವನಲಲ ಲಭಯವದೆ?
a) File

b) Insert

c) Tools

d) View

Answer:
31.

b) Insert

ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರನಲಲ ತಯಾರಸದ ಡೀಕುಯಮ೦ಟನ ಅಕಷರಗಳಗೆ ಬಣಣ ನೀಡಲು ಕೆಳಗೆ
ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ಯಾವ ಚಟುವಟಕೆ ಸೂಕತವಾಗದೆ?
a) Format → Character → Font Effects
b) Edit → Character → Font Effects
c) Format → Paragraph → Background
d) Format → Page → Background
Answer: a). Format → Character → Font Effects

32.

ನೀತು ಐ.ಟ ಕಲಬಬನ ಸದಸಯರ ಪಟಟಯನುನ ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರನಲಲ ತಯಾರಸದಾಗ ಒ೦ದು
ಮಗುವನ ಹೆಸರು ಎರಡು ಸಲ ಟೆೈಪು ಮಾಡರುವುದಾಗ ಕ೦ಡುಬ೦ದತು.ಒ೦ದು ಸಾಲನುನ ಅಳಸ ಸಮಸೆಯಯನುನ
ಪರಹರಸಲುಯಾವ ಚಟುವಟಕಾ ವಧಾನವನುನ ಅವಳು ಆರಸಬೆೀಕು?
a) Table → Skip → row
b) Table → Delete → row
c) Table → row → Delete
d) Table → select → Delete

Answer: b) Table→Delete→row

33.

ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರನಲಲ ತಯಾರಸದ ರಪೀಟರನಲಲ Header ಸೆೀರಸಲು ಸೂಕತವಾದ
ವಧಾನ ಯಾವುದು?
a)

Insert → Header

b) Edit→ Header

c)

View→ Header

c)Format→ Header

Answer
34.

a)

Insert→Header

ಅನತಳು ತನನ ಲೆೀಖನವನುನ ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರನಲಲ ಪಟಟಯನೂನ ಸೆೀರಸ ಟೆೈಪು
ಮಾಡರುವಳು.ಆ ಪಟಟಯ ಹನೆನಲೆ ಬಣಣವನುನ ಆಕಷರಕಗಳಸಲು Table menu ವನ ಯಾವ option
ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು?
a) Table properties
b) Delete table
c) Table boundaries
d) Select table
Answer : a) Table properties

35.

ಕಟಟರುವ ಪಾರಾಗಾರಫನ ಆರಂಭದ ಪದವನುನ ಪರತೆಯೀಕವಾದ೦ದು ರೀತಯಲಲ ಕರಮೀಕರಸಲಾಗದೆ.ಯಾವ
ಸೌಕಯರವನುನ ಇದಕೆಕ ಉಪಯೀಗಸಲಾಗದೆ?

a) Font Effects
b) Drop Caps
c) Font position
d) Indents and Spacing
Answer: b) Drop Caps

36.

LAN ನ ಪೂಣರರೂಪವೆೀನು?
A. Line Area Network.
B. Lined Area Network.
C. Low Area Network.
D. Local Area Network.
Answer:

37.

D. Local Area Network.

ಕೆಳಗೆ ನೀಡರುವವುಗಳಲಲ ವೆಬ್ ಬೌರಸರ್ ಯಾವುದು?
A. ಮೀಝಲಲ ಫೆೈರ್ಫೀಕಸ್
B. ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರ್
C. ಕಾಲಕ್
D. ಜ೦ಪ್
Answer:

38.

A. ಮೀಝಲಲ ಫೆೈರ್ಫೀಕಸ್

ಸಪಷಟವಾದ ವೆಬ್ ಅಡೆರಸಗಳು ತಳಯದದದರೂ ಮಾಹತಗಳನುನ ಬಹಳ ವೆೀಗವಾಗ ಕ೦ಡುಹಡಯಲರುವ
ಸೌಕಯರವು ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ನಲಲ ಇದೆ ಎ೦ದು ಅಧಾಯಪಕರು ಹೆೀಳದರು. ಯಾವುದದು?
A. ವೆಬ್ ಬೌರಸರ್
B. ಕ೦ಪೂಯಟರ್
C. ಸಚ್ರ ಇ೦ಜನ್
D. ಫೆೈರ್ಫೀಕಸ್
Answer:

39.

C. ಸಚ್ರ ಇ೦ಜನ್

ಕೆಳಗೆ ನೀಡರುವವುಗಳಲಲ ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ನಲಲ ದುರುಪಯೀಗವಾಗುವುದು ಯಾವುದು?
A. ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ ಉಪಯೀಗಸ ಫೀಟೀ ಕಳುಹಸುವುದು.
B. ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ ಉಪಯೀಗಸ ಸನೆಮಾ ನೀಡುವುದು.
C. ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ ಉಪಯೀಗಸ ಒಬಬರ ಕುರತು ಮಾನಹಾನಕರ ವಚಾರಗಳನುನ ಪರಚಾರ ಮಾಡುವುದು.

D. ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ ಉಪಯೀಗಸ ವಾಯಪಾರ ಮಾಡುವುದು.
Answer:

C. ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ ಉಪಯೀಗಸ ಒಬಬರ ಕುರತು ಮಾನಹಾನಕರ ವಚಾರಗಳನುನ ಪರಚಾರ

ಮಾಡುವುದು.
40.

ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ನ೦ದ ಮಾಹತಗಳನುನ ಹುಡುಕಲು ಸಚ್ರ ಇ೦ಜನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಕೆಳಗೆ
ನೀಡರುವವುಗಳಲಲ ಇದಕೆಕ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು?
A. Mozilla Firefox
B. Google
C. Ice weasel
D. Opera
Answer:

41.

B. Google

ಸೆಟೀಟ್ ಬಾಯ೦ಕ್ ಓಫ್ ಇ೦ಡಯಾವು ಅದರ ಶಾಖೆಗಳು ಮತುತ ಎ.ಟ.ಎ೦ ಕೌ೦ಟರುಗಳನುನ ಜೀಡಸಕ೦ಡು
ನೆಟ್ವಕ್ರ ವಯವಸೆಥಯನುನ ಮಾಡಕ೦ಡದೆ. ಇದು ಯಾವ ವಧದ ನೆಟ್ವಕರಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗದೆ?
A. Local Area Network
B. ARPANET
C. Cable Network
D. Wide Area Network
Answer:

42.

D. Wide Area Network

ತರಗತಯ ಚಚೆರಯ ನಡುವೆ ಅಧಾಯಪಕರು LAN ನ ಕುರತು ಹೆೀಳದರು. LAN ಎ೦ದರೆೀನು?
A. Local Administration of Network
B. Local Area Network
C. Local Admininstrative Network
D. Low Area Network
Answer:

B. Local Area Network

43.

ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ ದುರುಪಯೀಗ ಮಾಡುವವರನುನ ಶಕಷಸಲು ಭಾರತದ ಸ೦ಸತುತ ಅ೦ಗೀಕರಸದ ನಯಮ
ಯಾವುದು?
A. ಐ.ಟ. ನಯಮ
B. ಸೆೈಬರ್ ನಯಮ
C. ನೆಟ್ ನಯಮ
D. ಕೀಪರೆೈಟ್ ನಯಮ
Answer:

44.

B. ಸೆೈಬರ್ ನಯಮ

Indian railway ಯು ವವಧ ಸೆಟೀಷನ್ಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸ ಒದಗಸದ Ticket booking
ವಯವಸೆಥಯು ಕೆಳಗೆ ನೀಡರುವವುಗಳಲಲ ಯಾವ network ವಭಾಗದಲಲರುವುದು?
A. WAN
B. LAN
C. MAN
D. PAN
Answer:

45.

A. WAN

ಕೆಳಗೆ ನೀಡರುವವುಗಳಲಲ ವೆಬ್ ಬೌರಸರ್ ಅಲಲದುದು ಯಾವುದು?
A. ಮೀಝಲಲ
B. ಐಸ್ವೀಸಲ್
C. ಜ. ಎಡಟ್
D. ಒಪೆರ
Answer:

46.

C. ಜ. ಎಡಟ್

ಸಚ್ರ ಇ೦ಜನ್ಗಳ ಪರಧಾನ ಪೆೀಜ್ನ ಮೀಲಾಭಗದಲಲ “images” ಎ೦ಬ ಟಾಯಬನ ಉಪಯೀಗವು
A. ವೀಡಯೀವನುನ ಹುಡುಕ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು
B. ಚತರಗಳನುನ ಮಾತರ ಹುಡುಕ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು

C. ಶಬದ ಫೆೈಲ್ಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು
D. pdf ಫೆೈಲ್ಗಳನುನ ಹುಡುಕಲು
Answer:
47.

B. ಚತರಗಳನುನ ಮಾತರ ಹುಡುಕ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು

ಒ೦ದು ಕೀಣೆಯಳಗನ ಅಥವಾ ಕಟಟಡದಲಲರುವ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸುವ ವಯವಸೆಥಯಾಗದೆ.
A. Metropolitan Area Network
B. Wide Area Network
C. Global Area Network
D. Local Area Network
Answer:

48.

D. Local Area Network

ARPANET ಎ೦ಬ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ಶೃ೦ಖಲೆಯನುನ ರೂಪಸಲು ಸುಪರಧಾನ ಹಣೆ ವಹಸದ ವಯಕತ ಯಾರು?
A. ವ೦ಟನ್ ಸಫ್ರ
B. ಪೀಲ್ ಬಾಯರನ್
C. ಚಾಲಸ್ರ ಬಾಯಬೆೀಜ್
D. ರಚಾಡ್ರ ಮಾಯಥೂಯ ಸಾಟಲಮನ್
Answer:

49.

B. ಪೀಲ್ ಬಾಯರನ್

ನಮಮ ಸೆನೀಹತನಗೆ ಇ-ಮೈಲ್ ವಳಾಸವು ದರೆಯಲು ಕೆಳಗೆ ನೀಡರುವವುಗಳಲಲ ಯಾವ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್
ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು?
A. www.itschool.gov.in
B. www.gmail.com
C. www.wikipedia.org
D. www.kn.wikipedia.org
Answer:

B. www.gmail.com

50.

ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ಗ೦ತ ಮು೦ಚತವಾಗ ಮದಲು ರೂಪಸಲಪಟಟ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ಶೃ೦ಖಲೆ ಯಾವುದು?
A. ಆಪಾರನೆಟ್
B. ಇ೦ಟಾರನೆಟ್
C. ಸಾಟರನೆಟ್
D. ಡಾಪಾರನೆಟ್
Answer:

51.

A. ಆಪಾರನೆಟ್

ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ಒ೦ದು ಪದಾಥರದ ಅಣುವಕ ರಚನೆಯನುನ ನಮರಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ
ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಯಾವುದು?
a) Kalzium
b) Gimp
c) Sunclock
d) ghemical
Answer: d) ghemical

52.

ghemical software ಉಪಯೀಗಸ ಅಮೀನಯದ ಅಣುವನುನ ರಚಸಲು ಪರೀಯ ತೀಮಾರನಸದಳು.
ಇದಕಾಕಗ ನೆೈಟರಜನ್ ಪರಮಾಣುವನುನ ಸೆೀರಸಲು ಯಾವ ಟೂಲನುನ ಮದಲು ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕು?

a)

b)

c)

d)

Answer: c)

53.

ghemical software ನಲಲ ಬೆೀಕಾದ ಮೂಲವಸುತವನುನ ಸೆೀರಸಲು ಆರಸಬೆೀಕಾದ ಟೂಲ್ ಯಾವುದು?

a)

b)

c)

d)

Answer: c)

54.

ಕಾಲಸಯ೦ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಪರಮಾಣುವನ ಇಲೆಕಟರೀನ್ ಕರಮೀಕರಣವನುನ ನೀಡಲು ಕೆಳಗೆ
ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ಯಾವುದನುನ ಆರಸಬೆೀಕು?
a) Atom Model
b) Picture
c) Chemical Data
d) Miscellaneous
Answer: a) Atom Model

55.

ರಸಾಯನಶಾಸತರ ಕಲಕೆಯ ಭಾಗವಾಗ "ಮೂಲವಸುತಗಳು ಮತುತ ಅವುಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡದವರು' ಎ೦ಬ
ಪಟಟಯನುನ ತಯಾರಸಬೆೀಕಾದ ಜವಾಬಾದರಯು ಅಖಲನದಾದಗತುತ. ಇದಕಾಕಗ ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ಯಾವ
ಸೀಫುಟವೆೀರನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು?
a) Kalzium
b) Gimp
c) Sunclock
d) ghemical

Answer: a) Kalzium
56.

ಉಷಣತೆಯ ವಯತಾಯಸಕಕನುಸಾರವಾಗ ಮೂಲವಸುತಗಳ ಸಥತಯಲುಲ೦ಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನುನ ನರೀಕಷಣೆ ಮಾಡ
ಅದರ ಬಗೆಗ ಪರಜೆಕಟ್ ಮಾಡಲು ಅನಲ್ ತಯಾರಾಗುತತದಾದನೆ . ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವ ಕಾಲಸಯ೦ ಸೀಫುಟವೆೀರನ
ಯಾವ ಸೌಲಭಯವು ಅವನಗೆ ಸಹಕಾರಯಾದೀತು?
a. Miscellaneous
b. Plot data
c. State of matter
d. Calculate
ANSWER. c State of matter
57.

Ghemical software-ನಲಲ

ಈ ಟೂಲನ ಉಪಯೀಗವೆೀನು?

a. ಬಾ೦ಡನುನ ಆಯಕಮಾಡಲು
b. ಅಣುವಕ ರಚನೆಯನುನ ಆಯಕಮಾಡಲು
c. ಮೂಲವಸುತನುನ ಆಯಕಮಾಡಲು
d. ಬಣಣ ನೀಡಲು
ANSWER.
58.

c. ಮೂಲವಸುತನುನ ಆಯಕಮಾಡಲು

ಕಾಲಸಯ೦ ಸೀಫುಟವೆೀರನ ಪರತೆಯೀಕತೆಗಳನುನ ಕೆಳಗೆ ಕಡಲಾಗದೆ. ಇದರಲಲ ತಪಾಪದ ಹೆೀಳಕೆ ಯಾವುದು?
a. Overview ಕಲಕ ಮಾಡದರೆ ಮೂಲವಸುತವನ ಸ೦ಕೆೀತ ಮತುತ ಅಟಮಕ್ ಸ೦ಖೆಯಯು ಲಭಸುವುದು.
b. Miscellaneous ಕಲಕ ಮಾಡದರೆ ಮೂಲವಸುತವನುನ ಕ೦ಡುಹಡದ ವಷರ ಲಭಸುವುದು.
c. Calculate ಕಲಕ ಮಾಡದರೆ ಮೂಲವಸುತವನುನ ಕ೦ಡುಹಡದ ವಜಾಞನಯ ಚತರ ಲಭಸುವುದು.
d. State of Matter ನಲಲ ವವಧ ಉಷಣತೆಯಲಲ ಮೂಲವಸುತಗಳ ಭೌತಕ ಸಥತ ಯಾವುದಾಗರುತತದೆಯ೦ಬ
ಮಾಹತ ಲಭಸುವುದು.
Answer:
ಲಭಸುವುದು.

c. Calculate ಕಲಕ ಮಾಡದರೆ ಮೂಲವಸುತವನುನ ಕ೦ಡುಹಡದ ವಜಾಞನಯ ಚತರ

59.

ಚತರದಲಲ ಕೆ೦ಪು ಚೌಕದಲಲ ಗುರುತಸರುವ ಐಕನನುನ

Ghemical ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಯಾವ ಅಗತಯಕೆಕ

ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುತತದೆ?

a) ಪರಮಾಣುಗಳನುನ ಸೆೀರಸಲು.
b) ಪರಮಾಣುಗಳನುನ ಅಳಸಲು.
c) ಅಗತಯವರುವ ಮೂಲವಸುತವನುನ ಆಯಕ ಮಾಡಲು.
d) ರಾಸಾಯನಕ ಬ೦ಧವನುನ ಆಯಕ ಮಾಡಲು.
Answer:
60.

d) ರಾಸಾಯನಕ ಬ೦ಧವನುನ ಆಯಕ ಮಾಡಲು.

ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ghemical ಸೀಪುಟವೆೀರಗೆ ಹ೦ದುವ ಹೆೀಳಕೆ ಯಾವುದು?
a) ಆಣುವಕ ರಚನೆಯನುನ ನಮರಸಲು ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
b) ರಾಸಾಯನಕ ವಸುತಗಳನುನ ನಮರಸಲು ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
c) ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾವಣೆಯನುನ ನರೀಕಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
d) ಪರಮಾಣುವನ ಮಾದರಯನುನ ನಮರಸಲು ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
Answer: a) ಆಣುವಕ ರಚನೆಯನುನ ನಮರಸಲು ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.

61.

ghemical – ನಲಲ ಪರಮಾಣುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸಲು ಮಾಡಬೆೀಕಾದ ಚಟುವಟಕೆಯ ಕರಮವನುನ
ಅಖಲ್ ತನನ ಗು೦ಪನಲಲ ಚಚೆರ ಮಾಡದಾಗ ನಾಲುಕ ವಭನನ ಅಭಪಾರಯಗಳು ಲಭಸತು. ಇವುಗಳಲಲ
ಯಾವುದು ಸರ?
a. Orbit ಬಟನ್ ಕಲಕ ಮಾಡ ಪರಮಾಣುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಡಾರಗ ಮಾಡ ಜೀಡಸಬಹುದು.
b. Draw ಬಟನ್ ಕಲಕ ಮಾಡ ಪರಮಾಣುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಡಾರಗ ಮಾಡ ಜೀಡಸಬಹುದು.
c. Element ಬಟನ್ ಕಲಕ ಮಾಡ ಪರಮಾಣುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಡಾರಗ ಮಾಡ ಜೀಡಸಬಹುದು.
d. Rotate ಬಟನ್ ಕಲಕ ಮಾಡ ಪರಮಾಣುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಡಾರಗ ಮಾಡ ಜೀಡಸಬಹುದು.

Answer: b. Draw ಬಟನ್ ಕಲಕ ಮಾಡ ಪರಮಾಣುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಡಾರಗ ಮಾಡ ಜೀಡಸಬಹುದು.
62.

ಮೂಲವಸುತಗಳ ಕಲಕೆಯ ಸ೦ದಭರದಲಲ ಆದರಳಗೆ ಕೆಲವು ಮೂಲವಸುತಗಳ ಕುದಯುವ ಬ೦ದುವನುನ
(Boiling Point) ಕ೦ಡುಹಡಯಬೆೀಕಾಗ ಬ೦ತು. ಅದಕೆಕ ಕಾಲಸಯ೦ ಸೀಪುಟವೆೀರನಲಲ ಯಾವ ಟೂಲನುನ
ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುತತದೆ?
a) State of Matter
b) Time line
c) Calculate
d) Overview

63.

ಪರತಯ೦ದು ಮೂಲವಸುತವನುನ ಕ೦ಡುಹಡದವರು ಯಾರೆ೦ದು Kalzium ಸೀಪುಟವೆೀರ್ ಉಪಯೀಗಸ
ತಳಯಲು ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ಯಾವ ದಾರಯನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು? സ
a) Chemical Data ದಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
b) Atom Model ನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
c) Energies ನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
d) Miscellaneous ನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
Answer:

64.

d) Miscellaneous ನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ.

ರಸಾಯನ ಶಾಸತರ ಕಲಕೆಗೆ ಉಪಯೀಗಸುವ ghemical ಎ೦ಬ ಸೀಪುಟವೆೀರ್ ಉಪಯೀಗಸ ಕೆಳಗೆ
ಕಟಟರುವ ಯಾವ ಚಟುವಟಕೆಯನುನ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವದೆ?
a) ಅಣುವನುನ ವವಧ ಕೀನಗಳಲಲ ಕಾಣಬಹುದು.
b) ಪರತಯ೦ದು ಮೂಲವಸುತವನುನ ಕ೦ಡುಹಡದವರು ಯಾರೆ೦ದು ತಳಯಬಹುದು.
c) ಶೆಲುಲಗಳ ಚೆೈತನಯದ ಹ೦ತಗಳನುನ ಕಾಣಬಹುದು.
d) ಪರಮಾಣುಗಳ ಇಲೆಕಟರೀನುಗಳನುನ ಕಾಣಬಹುದು.
Answer:

a) ಅಣುವನುನ ವವಧ ಕೀನಗಳಲಲ ಕಾಣಬಹುದು.

65.

ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ Kalzium ಸೀಪುಟವೆೀರ್ ಉಪಯೀಗಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವಲಲದ
ಚಟುವಟಕೆಯನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯರ.
a) ಮೂಲವಸುತಗಳ ಅಣುವಕ ರಚನೆಯನುನ ನಮರಸಲು.
b) ಮೂಲವಸುತಗಳ ಐಸೀಟೀಪುಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು.
c) ಮೂಲವಸುತಗಳ ಇಲೆಕಟರೀನ್ ವನಾಯಸವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು.
d) ಮೂಲವಸುತಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡದವರು ಯಾರೆ೦ದು ತಳಯಲು.
Answer:

66.

a) ಮೂಲವಸುತಗಳ ಅಣುವಕ ರಚನೆಯನುನ ನಮರಸಲು.

Kalzium ಸೀಪುಟವೆೀರನಲಲ ಕ೦ಡುಬರುವ ಒ೦ದು ಮೂಲವಸುತವನ ಇಲೆಕಾಟರನ ವನಾಯಸವನುನ ಕೆಳಗೆ
ಕಡಲಾಗದೆ. ಸೀಪುಟವೆೀರನಲಲ ಯಾವ ವಭಾಗವನುನ ಆಯಕ ಮಾಡದರೆ ಇದು ಲಭಸುತತದೆ?

a) Overview
b) Picture
c) Atom Model
d) Miscellaneous
Answer:

c) Atom Model

ವಭಾಗ : 2 ಅತ ಹೆ ಚ ುಚ ಸೂಕತವಾದ ಎರಡು ಉತತರಗಳನುನ ಆಯಕ ಮಾಡರ . (1 ಸಕೀರ್)
1.

ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನ ಪರಧಾನ ಉಪಯೀಗಗಳು?
a) ಲೀಗ ರಚಸಲು
b) ಭೂಮಶಾಸತರ ಕಲಕೆಗೆ
c) ರಸಾಯನಶಾಸತರ ಕಲಕೆಗೆ
d) ಇಮೀಜ್ ಎಡಟ೦ಗ್ ಮಾಡಲು
Answer :

a) ಲೀಗ ರಚಸಲು
d) ಇಮೀಜ್ ಎಡಟ೦ಗ್ ಮಾಡಲು

2.

ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವ ಸರಯಾದ ಎರಡು ಹೆೀಳಕೆಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯರ.
a. picture.png, picture.odt ಎ೦ಬವು ಚತರಫೆೈಲುಗಳಾಗವೆ.
b. jpg, png ಎ೦ಬವು ಚತರ ಫೆೈಲುಗಳ ಎಕಸಟೆನಶನ ಆಗದೆ.
c. picture.xcf ಒ೦ದು ಜ೦ಪ್ ಫೆೈಲ್ ಆಗದೆ.
d. picture.jpg ಎ೦ಬ ಎಕಸಟೆನಶನ ಜ೦ಪನ ಫೆೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಫೆೈಲ್ ಎಕಸಟೆನಶನ ಆಗದೆ.
Answer:

b) jpg, png ಎ೦ಬವು ಚತರ ಫೆೈಲುಗಳ ಎಕಸಟೆನಶನ ಆಗದೆ.
c) picture.xcf ಒ೦ದು ಜ೦ಪ್ ಫೆೈಲ್ ಆಗದೆ.

3.

ಜ೦ಪನಲಲ ಜೀಸ್ ಸು೦ದರವಾದ ಒ೦ದು ಚತರವನುನ ರಚಸದನು. ಇದನುನ ಸೆೀವ್ ಮಾಡುವುದಕೆಕ
ಕೆಳಗನವುಗಳಲಲ ಯಾವೆಲಾಲ ಫೀಮರಟುಗಳನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು?
a) vmf
b) xcf
c) jpg
d) odt
Answer:

b) xcf
c) jpg

4.

ಜ೦ಪನಲಲ ರಚಸದ ಒ೦ದು ಚತರವನುನ ಸೆೀವ್ ಮಾಡುವುದಕೆಕ ಸ೦ಬ೦ಧಸದ ಚಚೆರಯ ಕೆಲವು ಹೆೀಳಕೆಗಳು
ಕೆಳಗವೆ.ಇವುಗಳಲಲ ಯಾವುದೆಲಲ ಸರಯಾಗದೆ?
A. ಜ೦ಪನಲಲ ರಚಸದ ಚತರಗಳನುನ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಲರುವ ಸರಯಾದ ಫೀಮರಟ್ xcf ಆಗದೆ.
B. ಜ೦ಪನಲಲ ರಚಸದ ಚತರಗಳನುನ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
C. ಜ೦ಪನಲಲ ರಚಸದ ಚತರಗಳನುನ ವಯತಯಸತ ಫೀಮರಟುಗಳಲಲ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು.
D. ಜ೦ಪನಲಲ ರಚಸದ ಚತರವನುನ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಲು File→Create ಎ೦ಬ ಕರಮದಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು.
Answer:

A. ಜ೦ಪನಲಲ ರಚಸದ ಚತರಗಳನುನ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಲರುವ ಸರಯಾದ ಫೀಮರಟ್ xcf
ಆಗದೆ.
C. ಜ೦ಪನಲಲ ರಚಸದ ಚತರಗಳನುನ ವಯತಯಸತ ಫೀಮರಟುಗಳಲಲ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು.

5.

ಜ೦ಪನ ಒ೦ದು ಟೂಲು ಚತರದಲಲದೆ.ಇದರ ಕುರತಾದ ಸರಯಾದ ಹೆೀಳಕೆಗಳು ಯಾವುವು?

A. ಒ೦ದು ಸಥಳದಲಲರುವ ಚತರದಭಾಗವನುನ ಅದೆೀ ರೂಪದಲಲ ಮತತ೦ದು ಭಾಗದಲಲ ನಕಲು ಮಾಡಲು ಈ
ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
B. ಇದು ಫಲ್ (ಬಕೆಟ್) ಟೂಲು ಆಗದೆ.
C. ಆಯಕ ಮಾಡದ ಭಾಗಗಳಗೆ ಬಣಣವನುನ ಅಥವಾ ಪೆೀಟನರನುನ ಕಡಲು ಈ ಟೂಲನುನ
ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
D. ಇದು ಗೆರೀಡಯ೦ಟ್ (ಬಲ೦ಟ್) ಟೂಲು ಆಗದೆ.
Answer:

B. ಇದು ಫಲ್ (ಬಕೆಟ್) ಟೂಲು ಆಗದೆ.
C. ಆಯಕ ಮಾಡದ ಭಾಗಗಳಗೆ ಬಣಣವನುನ ಅಥವಾ ಪೆೀಟನರನುನ ಕಡಲು ಈ ಟೂಲನುನ
ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.

6.

ಕೆಳಗೆ ಹೆೀಳರುವ ಯಾವೆಲಾಲ ಸೆಟೈಲುಗಳನುನ Logo ನಮರಸಲು ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು?
A. 3D Outline

B. xcf
C. Script-Fu
D. Alien glow
ANSWER:

7.

A.

3D Outline

D.

Alien glow

ಸನ್ ಕಲೀಕ್ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಸ ಸರಯಾದ ಹೆೀಳಕೆಗಳು ಯಾವುವು?
a) ನಮಗೆ ಅಗತಯವಾದ ಒ೦ದು ಪರದೆೀಶವನುನ ಆಯಕಮಾಡ ದಡಡದಾಗಸ ಹೆಚುಚ ಸಪಷಟತೆಯ೦ದಗೆ
ನೀಡಬಹುದು.
b) ಒ೦ದು ನದರಷಟ ಸಮಯದಲಲ ಯಾವೆಲಲ ದೆೀಶಗಳಲಲ ಹಗಲು ಮತುತ ರಾತರ ಅನುಭವವಾಗುತತದೆ
ಎ೦ಬುದನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.
c) ಒ೦ದು ಪರದೆೀಶದ ವಸತೀಣರವು ನೆೀರವಾಗ ಲಭಯವಾಗುವುದು.
d) ಅಗತಯವಾದ ರೀತಯಲಲಸಮಯವನುನಹ೦ದಕೆಕ ಕರಮೀಕರಸಲು ಸಾದಯವಲಲ.
Answer:

a) ನಮಗೆ ಅಗತಯವಾದ ಒ೦ದು ಪರದೆೀಶವನುನ ಆಯಕಮಾಡ ದಡಡದಾಗಸ ಹೆಚುಚ
ಸಪಷಟತೆಯ೦ದಗೆ ನೀಡಬಹುದು.
b) ಒ೦ದು ನದರಷಟ ಸಮಯದಲಲ ಯಾವೆಲಲ ದೆೀಶಗಳಲಲ ಹಗಲು ಮತುತ ರಾತರ
ಅನುಭವವಾಗುತತದೆ ಎ೦ಬುದನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.

8.

ಸನ್ ಕಲೀಕ್ ವ೦ಡೀದ G ಬಟನನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡ ಪರೀಗೆರಸ ವೆೀಲುಯವನುನ ಕರಮೀಕರಸಲಾಗದೆ.ಇನುನ
ಸಮಯವನುನ ಮು೦ದಕೂಕ ಹ೦ದಕೂಕ ಕರಮೀಕರಸಲು ಟೂಲುಬಾರನ ಯಾವೆಲಲ ಬಟನುಗಳನುನ ಕಲಕ
ಮಾಡಬೆೀಕು?
A.

A

B.

F

C.

B

D.

Z

Answer:

A. A
C. B

9.

ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವ ಹೆೀಳಕೆಗಳಲಲ ಸನ್ ಕಲೀಕ್ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನ ಉಪಯೀಗಕೆಕ ಸ೦ಬ೦ಧಪಟಟವುಗಳು
ಯಾವುವು ಎ೦ದು ಕ೦ಡುಹಡಯರ.
A. ಒ೦ದು ನಧರಷಟ ಸಮಯದಲಲ ಯಾವೆಲಲ ದೆೀಶಗಳಲಲ ಹಗಲು ಅಥವಾ ರಾತರ ಅನುಭವವಾಗುತತದೆ ಎ೦ದು
ತಳಯಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತತದೆ.
B. ಚ೦ದರನ ವೃದಧಕಷಯದ ಕುರತು ಕಲಯಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತತದೆ.
C. ಗರಹಣಗಳನುನ ವೀಕಷಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತತದೆ.
D. ಒ೦ದೆೀ ಸಮಯವಲಯದಲಲರುವ ದೆೀಶಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತತದೆ.
Answer:

A. ಒ೦ದು ನಧರಷಟ ಸಮಯದಲಲ ಯಾವೆಲಲ ದೆೀಶಗಳಲಲ ಹಗಲು ಅಥವಾ ರಾತರ
ಅನುಭವವಾಗುತತದೆ ಎ೦ದು ತಳಯಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತತದೆ.
D. ಒ೦ದೆೀ ಸಮಯವಲಯದಲಲರುವ ದೆೀಶಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು ನಮಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡುತತದೆ.

10.

ಅಪುಪ ನೂಯಯೀಕರನಲಲರುವ ಅವನ ಮಾವನನುನ ಮಧಾಯಹನ ಒ೦ದು ಗ೦ಟೆಗೆ ಫೀನನ ಮೂಲಕ
ಸ೦ಪಕರಸದಾಗ ಅಲಲ ರಾತರ ಆಗದೆಯ೦ದು ಅವರು ಹೆೀಳದರು.ಸನ್ ಕಲೀಕನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಅಲಲಯ
ಸಮಯವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು ಅಪುಪವಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡರ.
A.ಸಮಯವಯತಾಯಸವನುನ ಕರಮೀಕರಸಲು H ಬಟನನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
B. ಸಮಯವಲಯ ಭೂಪಟವನುನ ಗೀಚರಸುವ೦ತೆ ಮಾಡಲು W ಬಟನನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
C.ಸಮಯವಯತಾಯಸವನುನ ಕರಮೀಕರಸಲುH ಬಟನನಲಲಡಬಲ್ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
D.ನಗರಗಳ ಸಾಥನವನುನಗೀಚರಸುವ೦ತೆ ಮಾಡಲು U ಬಟನನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡ ನೂಯಯೀಕರನುನ
ಆಯಕಮಾಡರ.
Answers

B. ಸಮಯವಲಯ ಭೂಪಟವನುನ ಗೀಚರಸುವ೦ತೆ ಮಾಡಲು W ಬಟನನಲಲ ಕಲಕ
ಮಾಡರ.

D.ನಗರಗಳ ಸಾಥನವನುನಗೀಚರಸುವ೦ತೆ ಮಾಡಲು U ಬಟನನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡ
ನೂಯಯೀಕರನುನ ಆಯಕಮಾಡರ.
11.

ಒ೦ದು ಪಾರಾಗಾರಫನುನ ಉತತಮಗಳಸುವುದಕಾಕಗ( Format ) ತೆರೆದ ವ೦ಡೀದಲಲ ಮಾಡಲಾದ
ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ ನೀಡರ.OK ಕಲಕ ಮಾಡದಾಗ ಪಾರಾಗಾರಫನಲಲ ಯಾವೆಲಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಉ೦ಟಾಗಬಹುದು?

A) ಒ೦ದನೆಯ ಸಾಲು ಮಾಜರನನ೦ದ 2 cm ನಷುಟ ಬಲಕೆಕ ಸರಯುವುದು.
B) ಪಾರಾಗಾರಫುಗಳಳಗನ ಅ೦ತರ 2 cm ಆಗುವುದು.
C) ಸಾಲುಗಳಳಗನ ಅ೦ತರ 2 ಯೂನಟ್ ಆಗುವುದು.
D) ಎಲಾಲ ಸಾಲುಗಳು ಮಾಜರನನ೦ದ 3 cm ನಷುಟ ಬಲಕೆಕ ಸರಯುವುದು.
Answer :

A) ಒ೦ದನೆಯ ಸಾಲು ಮಾಜರನನ೦ದ 2 cm ನಷುಟ ಬಲಕೆಕ ಸರಯುವುದು.
C) ಸಾಲುಗಳಳಗನ ಅ೦ತರ 2 ಯೂನಟ್ ಆಗುವುದು.

12.

ಸ೦ಚನ ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ರೆೈಟರನಲಲ ಟೆೈಪು ಮಾಡದಾಗ Alappuzha ಎ೦ಬ ಪದದ ಕೆಳಗೆ ಕೆ೦ಪು ಅಡಗೆರೆ
ಕ೦ಡುಬ೦ತು.ಇದಕೆಕ ಸ೦ಬ೦ಧಸ ಸರಯಾದ ಹೆೀಳಕೆಗಳನುನ ಆರಸರ.
A) ಈ ಪದ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನ ಡಕಷನರಯಲಲ ಇಲಲ.
B) ಈ ಪದವನುನ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನ ಡಕಷನರಯಲಲ ಸೆೀರಸಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
C) ಈ ಪದದ ಅಡಗೆರೆಯನುನ ಬದಲಾಯಸಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
D) ಒಮಮ ಈ ಪದವನುನಸೀಫಟ್ ವೆೀರನ ಡಕಷನರಯಲಲ ಸೆೀರಸದರೆ ಮು೦ದೆದೂ ಕೆ೦ಪು ಅಡಗೆರೆ

ಕಾಣಸಲಕಕಲಲ.
Answer:

A) ಈ ಪದ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನ ಡಕಷನರಯಲಲ ಇಲಲ.
D) ಒಮಮ ಈ ಪದವನುನಸೀಫಟ್ ವೆೀರನ ಡಕಷನರಯಲಲ ಸೆೀರಸದರೆ ಮು೦ದೆದೂ ಕೆ೦ಪು
ಅಡಗೆರೆ ಕಾಣಸಲಕಕಲಲ.

13.

ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರನಲಲ ಪಾರಾಗಾರಫನುನ ಉತತಮಗಳಸಲು ಕೆಳಗೆ ಹೆೀಳರುವವುಗಳಲಲ
Paragraph ಟೆೀಬ್ ಉಪಯೀಗಸ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಕೆಗಳು ಯಾವುವು?
A. ಚತರಗಳನುನ ಸೆೀರಸಬಹುದು.
B. ಹನೆನಲೆ ಬಣಣ ನೀಡಬಹುದು.
C.ಪಾರಾಗಾರಫನುನ ಎರಡು ಕಾಲ೦ಗಳಾಗ ಕರಮೀಕರಸಬಹುದು.
D. ಬೀಡರರ್ ನೀಡಬಹುದು.
ANSWER

B. ಹನೆನಲೆ ಬಣಣ ನೀಡಬಹುದು.
D. ಬೀಡರರ್ ನೀಡಬಹುದು.

14.

ಡಜಟಲ್ ಮಾಸಪತರಕೆ ತಯಾರಸುವುದರ ಭಾಗವಾಗ ಸುರೆೀಶನು ಒ೦ದು ಪಾರಾಗಾರಫನುನ ಟೆೈಪು ಮಾಡದಾಗ
ಕೆಲವು ಪದಗಳಗೆ ಕೆ೦ಪು ಅಡಗೆರೆ ಕ೦ಡುಬ೦ತು.ಇದಕೆಕ ಕಾರಣಗಳೆೀನರಬಹುದು?
a. ಟೆೈಪು ಮಾಡದ ಪದಗಳಲಲ ಅಕಷರತಪಪಗಳು ಇರುವುದರ೦ದ.
b. ಟೆೈಪು ಮಾಡದ ಪದಗಳು ಕ೦ಪೂಯಟರನ ಡಕಷನರಯಲಲರುವ ಕಾರಣ.
c. ಟೆೈಪು ಮಾಡದ ಪದಗಳು ಸರಯಾಗರುವ ಕಾರಣ.
d. ಟೆೈಪು ಮಾಡದ ಪದಗಳು ಕ೦ಪೂಯಟರನ ಡಕಷನರಯಲಲಇಲಲದ ಕಾರಣ.
ANSWER : a. ಟೆೈಪು ಮಾಡದ ಪದಗಳಲಲ ಅಕಷರ ತಪುಪಗಳು ಇರುವುದರ೦ದ.
d.ಟೆೈಪು ಮಾಡದ ಪದಗಳು ಕ೦ಪೂಯಟರನ ಡಕಷನರಯಲಲಇಲಲದ ಕಾರಣ.

15.

ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ರೆೈಟರನಲಲ ತಯಾರಸದ ರಪೀಟರನ ಸಾಲುಗಳೆಡೆಯ ಅ೦ತರ 1.5 ಮಾಡಲು ಮತುತ
ಆರ೦ಭದ ಅಕಷರದ ಗಾತರವನುನ ಸವಲಪ ಹೆಚಚಸಲು Paragraph ಫೀಮೀರಟ೦ಗನ ಯಾವೆಲಲ ಸೌಕಯರಗಳನುನ
ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕಾಗುವುದು?

a) Indents & spacing
b) Alignment
c) Text Flow
d) Drop caps
ANSWER:

a) Indents & spacing
d) Drop caps

16.

ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ರೆೈಟರನಲಲ ತಯಾರಸದ ಪಾರಾಗಾರಫಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಸದ ಚಚೆರಯಲಲ ಮೂಡಬ೦ದ ಕೆಲವು
ಹೆೀಳಕೆಗಳನುನ ಕೆಳಗೆ ಕಡಲಾಗದೆ.ಇವುಗಳಲಲ ಯಾವುದು ಸರ?
A. ಪಾರಾಗಾರಫನ ಅಕಷರ ತಪುಪಗಳರುವ ಪದಗಳನುನ ಕೆ೦ಪು ಅಡಗೆರೆ ಹಾಕ ಸೂಚಸುವುದು.
B. ಅಕಷರ ತಪುಪಗಳರುವ ಪದಗಳನುನ ಹಸರು ಅಡಗೆರೆ ಹಾಕ ಸೂಚಸುವುದು.
C. ಕ೦ಪೂಯಟರನ ಡಕಷನರಯಲಲಇಲಲದ ಪದಗಳನುನ ಟೆೈಪು ಮಾಡದರೆ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ಅದನುನ ಸವೀಕರಸುವುದಲಲ.
D. ಅಕಷರ ತಪುಪಗಳರುವ ಪದಗಳಲಲ ಮೌಸ್ ಪೀಯ೦ಟರ್ ತಲುಪಸ ರೆೈಟ್ ಕಲಕ ಮಾಡದಾಗ ಸಗುವ
ಪಟಟಯ೦ದ ಸರಯಾದವುಗಳನುನ ಆರಸಬಹುದು.
Answer

A. ಪಾರಾಗಾರಫನ ಅಕಷರ ತಪುಪಗಳರುವ ಪದಗಳನುನ ಕೆ೦ಪು ಅಡಗೆರೆ ಹಾಕ ಸೂಚಸುವುದು.
D.ಅಕಷರ ತಪುಪಗಳರುವ ಪದಗಳಲಲ ಮೌಸ್ ಪೀಯ೦ಟರ್ ತಲುಪಸ ರೆೈಟ್ ಕಲಕ
ಮಾಡದಾಗ ಸಗುವ ಪಟಟಯ೦ದ ಸರಯಾದವುಗಳನುನ ಆರಸಬಹುದು.

17.

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದವುಗಳಲಲ Wide Area Network ನ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನುನ ಬರೆಯರ.
A. ಶಾಲಾ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ಲೆೀಬ್
B. ರೆೈಲೆವೀ ಸೆಟೀಶನ್ನಲಲ ಟಕೆಟ್ ಬುಕ೦ಗ್ ಮಾಡುವ ವಯವಸೆಥ
C. ಒ೦ದು ಓಫೀಸನ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ಗಳನುನ ತಮಮಳಗೆ ಜೀಡಸುವುದು
D. ಬಾಯ೦ಕುಗಳ ATM ಕೆೀ೦ದರಗಳು
Answer:

B. ರೆೈಲೆವೀ ಸೆಟೀಶನ್ನಲಲ ಟಕೆಟ್ ಬುಕ೦ಗ್ ಮಾಡುವ ವಯವಸೆಥ
D. ಬಾಯ೦ಕುಗಳ ATM ಕೆೀ೦ದರಗಳು

18.

ಉಚತವಾಗ ವೆಬ್ ಮೈಲ್ ಸೌಕಯರವನುನ ಒದಗಸುವ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್ ಉಪಯೀಗಸ ಸವ೦ತ ಇ-ಮೈಲ್
ವಳಾಸವನುನ ಮಾಡಕಳಳಬೆೀಕೆ೦ದು ಅಧಾಯಪಕರು ಹೆೀಳದರು. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದವುಗಳಲಲ ಉಚತವಾಗ ಇಮೈಲ್ ಸೆೀವೆಯನುನ ಒದಗಸುವ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್ ಜೀಡಗಳನುನ ಆರಸರ.
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

19.

ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ನಲಲರುವ ಒ೦ದು ಚತರವನುನ ನಮಮ ಕ೦ಪೂಯಟರನಲಲ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಲು ಯಾವೆಲಲ
ಚಟುವಟಕೆಗಳನುನ ಮಾಡಬೆೀಕು?
A. ಚತರದಲಲ left ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು
B. ಚತರದಲಲ right ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು
C. save image As ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು
D. Tools → Add-ons ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು
Answer:

B. ಚತರದಲಲ right ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು
C. save image As ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು

20.

ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ನ ಚರತೆರಯನುನ ಉಣಣ ಹುಡುಕುತತದಾದನೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡರುವವುಗಳಲಲ ಸರಯಾದವುಗಳನುನ ಆರಸರ.
A. ವ೦ಟನ್ ಸಫ್ರನನುನ ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ನ ಪತಾಮಹ ಎ೦ದು ಗುರುತಸಲಾಗುವುದು.
B. ಪೀಲ್ ಬಾಯರನ್ನನುನ ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ನ ಪತಾಮಹ ಎ೦ದು ಗುರುತಸಲಾಗುವುದು.
C. 1945 ರಲಲ ಭಾರತವು ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ ಶೃ೦ಖಲೆಯ೦ದಗೆ ಕೆೈ ಜೀಡಸತು.
D. 1995 ರಲಲ ಭಾರತವು ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ ಶೃ೦ಖಲೆಯ೦ದಗೆ ಕೆೈ ಜೀಡಸತು.
Answer:

A. ವ೦ಟನ್ ಸಫ್ರನನುನ ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ನ ಪತಾಮಹ ಎ೦ದು ಗುರುತಸಲಾಗುವುದು.

D. 1995 ರಲಲ ಭಾರತವು ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ ಶೃ೦ಖಲೆಯ೦ದಗೆ ಕೆೈ ಜೀಡಸತು.
21.

Local Area Network ಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಸ ಸರಯಾದವುಗಳು ಯಾವುವು?
A. ಒ೦ದು ಕೀಣೆಯಳಗನ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸುವ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ಶೃ೦ಖಲೆಯಾಗದೆ.
B. ಒ೦ದು ಕಟಟಡದಲಲರುವ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸುವ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ಶೃ೦ಖಲೆಯಾಗದೆ.
C. ಒ೦ದು ದೆೀಶದಲಲರುವ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸುವ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ಶೃ೦ಖಲೆಯಾಗದೆ.
D. ಅತ ದೂರದಲಲರುವ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸುವ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ಶೃ೦ಖಲೆಯಾಗದೆ.
Answer:

A. ಒ೦ದು ಕೀಣೆಯಳಗನ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸುವ ಕ೦ಪೂಯಟರ್
ಶೃ೦ಖಲೆಯಾಗದೆ.
B. ಒ೦ದು ಕಟಟಡದಲಲರುವ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸುವ ಕ೦ಪೂಯಟರ್
ಶೃ೦ಖಲೆಯಾಗದೆ.

22.

ಕೆಳಗೆ ನೀಡರುವವುಗಳಲಲ ಯಾವೆಲಲ ರೂಪದಲಲರುವ ಫೆೈಲ್ಗಳು E-mail ಮೂಲಕ ಕಳುಹಸಲು ಸಾಧಯವದೆ?
A. ಪತರ, ಚತರಗಳು
B. ನಾದ, ಚಲನಚತರಗಳು
C. ಪತರವನುನ ಮಾತರ
D. ಚತರವನುನ ಮಾತರ
Answer:

A. ಪತರ, ಚತರಗಳು
B. ನಾದ, ಚಲನಚತರಗಳು

23.

www.kerala.gov.in ಎ೦ಬ website ಸ೦ದಶರಸಲು ಕೆಳಗೆ ನೀಡರುವವುಗಳಲಲ ಎರಡು
ಚಟುವಟಕೆಗಳು ಅಗತಯವಾಗವೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವುವು?
A. ಯಾವುದಾದರೂ browser ತೆರೆಯರ.
B. ಯಾವುದಾದರೂ search engine ತೆರೆಯರ.
C. browser-ನ address bar-ನಲಲ www.kerala.gov.in ಎ೦ದು type ಮಾಡ enter key
ಒತತರ.

D. browser-ನ edit ಮನುವನ find option-ನಲಲ www.kerala.gov.in ಎ೦ದು type
ಮಾಡ enter key ಒತತರ.
Answer:

A. ಯಾವುದಾದರೂ browser ತೆರೆಯರ.
C. browser-ನ address bar-ನಲಲ www.kerala.gov.in ಎ೦ದು type
ಮಾಡ enter key ಒತತರ.

24.

ಕೆಳಗೆ ನೀಡರುವವುಗಳಲಲ ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ನಲಲ ಇ-ಮೈಲ್ ಕಳುಹಸಲರುವ ಸೌಕಯರ ಮತುತ ವಳಾಸಗಳನುನ
ಉಚತವಾಗ ನೀಡುವ ಎರಡು ವೆಬ್ಸೆೈಟ್ಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯರ.
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

25.

WAN ಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಸದ ಸರಯಾದ ಹೆೀಳಕೆಗಳು ಯಾವುವೆಲಲ?
A. ಒ೦ದು ಕೀಠಡಯ ಅಥವಾ ಒ೦ದು ಕಟಟಡದ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಕ೦ಪೂಯಟರುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸುವ
ಸೌಲಭಯವಾಗದೆ.
B. ದೂರ ಪರದೆೀಶದಲಲರುವ ಕ೦ಪೂಯಟರುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸುವ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ಶೃ೦ಖಲೆಯಾಗದೆ.
C. Wide Area Network ಎ೦ದು ಇದರ ಪೂಣರ ರೂಪ.
D. Width Area Network ಎ೦ದು ಇದರ ಪೂಣರ ರೂಪ.
Answer:

B. ದೂರ ಪರದೆೀಶದಲಲರುವ ಕ೦ಪೂಯಟರುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸುವ ಕ೦ಪೂಯಟರ್
ಶೃ೦ಖಲೆಯಾಗದೆ.
C. Wide Area Network ಎ೦ದು ಇದರ ಪೂಣರ ರೂಪ.

26.

ಉಚತವಾಗ ನಮಗೆ ಇ ಮೈಲ್ ವಳಾಸವನುನ ನೀಡುವ ವೆಬ್ ಸೆೈಟುಗಳು ಈ ಕೆಳಗನವುಗಳಲಲ ಯಾವುವು?
A. www.gmail.com
B. www.education.in
C. www.lsg.kerala.gov.in
D. www.rediffmail.com
Answer:

A. www.gmail.com
D. www.rediffmail.com

27.

ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳ೦ದ ಇ ಮೀಲ್ ಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಪಟಟ ಸರಯಾದ ಎರಡು ಹೆೀಳಕೆಗಳನುನ ಆಯಕ ಮಾಡರ.
A. ಲೆೀಖನ, ಚತರಗಳು ಇತಾಯದಗಳನುನ ಇ ಮಯಲನ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಸಬಹುದು.
B. ಇ ಮೀಲ್ ಕಳುಹಸಲು ವಳಾಸ ಅಗತಯವಲಲ.
C. ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಮಾತರ ಇ ಮೀಲ್ ಕಳುಹಸಬಹುದು.
D. ಇ ಮೀಲ್ ಕಳುಹಸಲು ಇ ಮೀಲ್ ವಳಾಸವು (email ID) ಬೆೀಕು.
Answer:

A. ಲೆೀಖನ, ಚತರಗಳು ಇತಾಯದಗಳನುನ ಇ ಮಯಲನ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಸಬಹುದು.
D. ಇ ಮೀಲ್ ಕಳುಹಸಲು ಇ ಮೀಲ್ ವಳಾಸವು (email ID) ಬೆೀಕು.

28.

ಇ೦ಟನೆರಟಟಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಪಟಟ ಸರಯಾದ ಎರಡು ಹೆೀಳಕೆಗಳನುನ ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳ೦ದ ಆರಸರ.
A. ಪರಪ೦ಚದಲಲರುವ ಎಲಾಲ ಕ೦ಪೂಯಟರುಗಳ ಶೃಂಖಲೆಯಾಗದೆ ಇ೦ಟನೆರಟ್.
B. ಇ೦ಟನೆರಟಟನ ಸಹಾಯದ೦ದ ಲೆೀಖನಗಳು, ಚತರಗಳು, ವೀಡಯೀ ಎ೦ಬವುಗಳನುನ ಬಹಳ ವೆೀಗವಾಗ
ಕಳುಹಸಬಹುದು.
C. ಭಾರತದಳಗೆ ಮಾತರ ಇರುವ ಕ೦ಪೂಯಟರುಗಳ ಶೃಂಖಲೆಯಾಗದೆ ಇ೦ಟನೆರಟ್.
D. ಇ೦ಟನೆರಟಟನಲಲ ಯಾವುದೆೀ ಚಟುವಟಕೆಯನುನ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನನ ತಡಕು ಇಲಲ.
Answer:

A. ಪರಪ೦ಚದಲಲರುವ ಎಲಾಲ ಕ೦ಪೂಯಟರುಗಳ ಶೃಂಖಲೆಯಾಗದೆ ಇ೦ಟನೆರಟ್.
B. ಇ೦ಟನೆರಟಟನ ಸಹಾಯದ೦ದ ಲೆೀಖನಗಳು, ಚತರಗಳು, ವೀಡಯೀ ಎ೦ಬವುಗಳನುನ
ಬಹಳ ವೆೀಗವಾಗ ಕಳುಹಸಬಹುದು.

29.

Kalzium ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಒ೦ದು ಮೂಲವಸುತವನ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಯಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡದರೆ ಕೆಳಗೆ
ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ಯಾವೆಲಾಲ ಮಾಹತಗಳು ಲಭಸುತತವೆ?
a) ಇಲೆಕಟರೀನ್ ಕರಮೀಕರಣ
b) ಬಣಣ
c) ಐಸೀಟೀಪುಗಳು
d) ಶೆಲುಲಗಳ ಸ೦ಖೆಯ
Answer :

a) ಇಲೆಕಟರೀನ್ ಕರಮೀಕರಣ
d) ಶೆಲುಲಗಳ ಸ೦ಖೆಯ

30.

ghemical ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಉಪಯೀಗಸ ಒ೦ದು ಅಣುವನ ಅಣುವಕ ರಚನೆಯ ನಮಾರಣಕೆಕ
ಸ೦ಬ೦ಧಸದ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಕೆಗಳನುನ ಕೆಳಗೆ ಕಡಲಾಗದೆ. ಇದರಲಲ ಸರಯಾದವುಗಳು ಯಾವುವು?
a) Set the Current Element ಕಲಕ ಮಾಡ ಮೂಲವಸುತವನುನ ಆಯಕ ಮಾಡರ.
b) Set the Current Element ಕಲಕ ಮಾಡ ಬೆೀಕಾದ bond ಗಳನುನ ಸೆೀರಸರ.
c) Draw ಟೂಲ್ ಉಪಯೀಗಸ ಮೂಲವಸುತವನುನ ರಚಸರ.
d) Draw ಟೂಲ್ ಉಪಯೀಗಸ Geometry Optimization ನೀಡರ.
Answer :

a) Set the Current Element ಕಲಕ ಮಾಡ ಮೂಲವಸುತವನುನ ಆಯಕ ಮಾಡರ.
c) Draw ಟೂಲ್ ಉಪಯೀಗಸ ಮೂಲವಸುತವನುನ ರಚಸರ.

31.

ಸೀಫುಟವೆೀರನ ಸಹಾಯದ೦ದ ನೀರನ ಅಣುವಕ ರಚನೆಯನುನ ನಮರಸಲು ರಾಜುವನಡನೆ ಅಧಾಯಪಕರು
ಹೆೀಳದರು. ಇದಕಾಕಗ ಮಾಡಬೆೀಕಾದ ಚಟುವಟಕಾ ಕರಮವನುನ ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳ೦ದ ಆಯಕ ಮಾಡರ.
a. ghemical ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ತೆರೆಯರ.
b. Kalzium ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ತೆರೆಯರ.
c. Set the current element ಟೂಲನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
d. Plot Data ದಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡ ಚಟುವಟಕೆಯನುನ ಪಾರರ೦ಭಸರ.
Answer:

a. ghemical ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ತೆರೆಯರ.

c. Set the current element ಟೂಲನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
32.

3800 ಡಗರ ಕೆಲವನ ಉಷಣತೆಯಲಲ ಘನ ರೂಪದಲಲರುವ ಮೂಲವಸುತ ಯಾವುದೆ೦ದು ಸೀಫುಟವೆೀರನ
ಸಹಾಯದ೦ದ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು ಅನುವನಡನೆ ಸಯನಸ್ ಟೀಚರ್ ಹೆೀಳದರು. ಇದನುನ ಹೆೀಗೆ
ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು?
a) ಕಾಲಸಯ೦ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ತೆರೆಯಬೆೀಕು.
b) ಕೆಮ್ ಟೂಲ್ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ತೆರೆಯಬೆೀಕು.
c) Time line ನಲಲ temperature 3800 ಡಗರ ಕೆಲವನ ಮಾಡಬೆೀಕು.
d) State of matter ನಲಲ temperature 3800 ಡಗರ ಕೆಲವನ ಮಾಡಬೆೀಕು.
Answer:-

a) ಕಾಲಸಯ೦ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ತೆರೆಯಬೆೀಕು.
d) State of matter ನಲಲ temperature 3800 ಡಗರ ಕೆಲವನ ಮಾಡಬೆೀಕು.

33.

ಕಾಲಸಯ೦ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಉಪಯೀಗಸ ಒ೦ದು ಮೂಲವಸುತವನ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಯನುನ
ಪರಶೀಧಸುವಾಗ ತಳಯಬಹುದಾದ ಎರಡು ಪರತೆಯೀಕತೆಗಳನುನ ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳ೦ದ ಆಯಕ ಮಾಡರ.
a) ಇಲೆಕಟರೀನುಗಳನುನ ಕರಮೀಕರಸರುವ ಶೆಲುಲಗಳ ಸ೦ಖೆಯಯನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.
b) ವವಧ ಶೆಲುಲಗಳಲಲರುವ ಇಲೆಕಟರೀನುಗಳ ಸ೦ಖೆಯಯನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.
c) ಐಸೀಟೀಪುಗಳ ಸ೦ಖೆಯಯನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.
d) ಉಷಣತೆಯನುನ ವಯತಾಯಸಗಳಸ ಮೂಲವಸುತಗಳ ಸಥತಪರವತರನೆಯನುನ ತಳದುಕಳಳಬಹುದು.
Answer:

a) ಇಲೆಕಟರೀನುಗಳನುನ ಕರಮೀಕರಸರುವ ಶೆಲುಲಗಳ ಸ೦ಖೆಯಯನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.
b) ವವಧ ಶೆಲುಲಗಳಲಲರುವ ಇಲೆಕಟರೀನುಗಳ ಸ೦ಖೆಯಯನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.

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.

ಜ೦ಪ್

SET I

A. ಜ೦ಪ್ ಚತರರಚನೆ, ಇಮೀಜ್ ಎಡಟ೦ಗ್, ಲೀಗ ನಮಾರಣ ಮು೦ತಾದ ಚಟುವಟಕೆಗಳಗೆ
ಉಪಯೀಗಸುವ ಒ೦ದು ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
B. ಜ೦ಪ್ ಪರಪ೦ಚ ಭೂಪಟದಲಲ ರಾತರ ಮತುತ ಹಗಲು ಗೀಚರಸುವ ರಾಷಟರಗಳಗೆ ನೆರಳು ಮತುತ
ಬೆಳಕನುನ ಕಟುಟ ಬೆೀಪರಡಸ ತೀರಸುವ ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
C. ಜ೦ಪ್ ಮೂಲವಸುತಗಳ ಗುಣಸವಭಾವಗಳನುನ ಗುರುತಸುವುದಕೂಕ ಹೀಲಕೆಮಾಡುವುದಕೂಕ
ಇರುವ ಒ೦ದು ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
D. ಜ೦ಪ್ ಮಾಹತಗಳನುನ ದಾಖಲಸುವುದಕೂಕ ವಶೆಲೀಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕೂಕ ಉಪಯೀಗಸುವ
ಒ೦ದು ಮುಕತ ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
Answer : A. ಜ೦ಪ್ ಚತರರಚನೆ, ಇಮೀಜ್ ಎಡಟ೦ಗ್, ಲೀಗ ನಮಾರಣ ಮು೦ತಾದ
ಚಟುವಟಕೆಗಳಗೆ ಉಪಯೀಗಸುವ ಒ೦ದು ಮುಕತ ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.

SET II

A. Generic Image Manipulation Program ಎ೦ಬುದು ಇದರ ಪೂಣರರೂಪವಾಗದೆ.
B. Genuine Image Manipulation Program ಎ೦ಬುದು ಇದರ ಪೂಣರರೂಪವಾಗದೆ.
C. Global Image Management Program ಎ೦ಬುದು ಇದರ ಪೂಣರರೂಪವಾಗದೆ.
D. GNU Image Manipulation Program ಎ೦ಬುದು ಇದರ ಪೂಣರರೂಪವಾಗದೆ.
Answer : D. GNU Image Manipulation Program ಎ೦ಬುದು ಇದರ
ಪೂಣರರೂಪವಾಗದೆ.

SET III

A. ಅನೆೀಕ ಫೀಮರಟುಗಳರುವ ಫೆೈಲುಗಳನುನ ಜ೦ಪನಲಲ ಕಾಯರವೆಸಗುವ೦ತೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ
ಸಾಧಯವದದರೂ tif ಎ೦ದಾಗದೆ ಇದರ ಸಾಮಾನಯ ಫೆೈಲ್ ಫೀಮರಟ್.
B. ಅನೆೀಕ ಫೀಮರಟುಗಳರುವ ಫೆೈಲುಗಳನುನ ಜ೦ಪನಲಲ ಕಾಯರವೆಸಗುವ೦ತೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ

ಸಾಧಯವದದರೂ xcf ಎ೦ದಾಗದೆ ಇದರ ಸಾಮಾನಯ ಫೆೈಲ್ ಫೀಮರಟ್.
C. ಅನೆೀಕ ಫೀಮರಟುಗಳರುವ ಫೆೈಲುಗಳನುನ ಜ೦ಪನಲಲ ಕಾಯರವೆಸಗುವ೦ತೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ
ಸಾಧಯವದದರೂ ಇದಕೆಕ ತನನದೆೀ ಆದ ಫೀಮರಟ್ ಇಲಲ.
D. ವಯತಯಸತ ಫೀಮರಟನಲಲರುವ ಫೆೈಲುಗಳನುನ ಕಾಯರವೆಸಗುವ೦ತೆ ಮಾಡಲು ಜ೦ಪಗೆ
ಸಾಧಯವಾಗುವುದಲಲ.
Answer : B. ಅನೆೀಕ ಫೀಮರಟುಗಳರುವ ಫೆೈಲುಗಳನುನ ಜ೦ಪನಲಲ ಕಾಯರವೆಸಗುವ೦ತೆ
ಮಾಡುವುದಕೆಕ ಸಾಧಯವದದರೂ xcf ಎ೦ದಾಗದೆ ಇದರ ಸಾಮಾನಯ ಫೆೈಲ್ ಫೀಮರಟ್.
SET IV

A. ವವಧ ರಾಷಟರಗಳ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಥಳಗಳ ನಡುವನ ಅ೦ತರ, ಒ೦ದು ಸಥಳದ ಅಕಾಷ೦ಶರೆೀಖಾ೦ಶಗಳು ಇದರಲಲ ಲಭಯವವೆ.
B. ಮಾಹತಗಳ ವಶೆಲೀಷಣೆಗೆ ಅಗತಯವಾದ ಫ೦ಕಷನುಗಳು ಇದರಲಲ ಲಭಯವವೆ.
C. ಡಜಟಲ್ ಮಾಯಗಜನುಗಳಗೆ ಸು೦ದರವಾದ ಕವರ್ ಪೆೀಜನುನ ತಯಾರಸಲು ಇದನುನ
ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
D. ಮೂಲವಸುತಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಮಾಹತಗಳು, ಇಲೆಕಟರೀನ್ ವನಾಯಸ, ಗುಣಸವಭಾವಗಳು
ಮು೦ತಾದ ಮಾಹತಗಳು ಇದರಲಲ ಲಭಯವವೆ.
Answer : C. ಡಜಟಲ್ ಮಾಯಗಜನುಗಳಗೆ ಸು೦ದರವಾದ ಕವರ್ ಪೆೀಜನುನ ತಯಾರಸಲು ಇದನುನ
ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.

2.

ಲೀಗ ನಮಾರಣ

SET I

a) GIMP ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲರುವ ಒ೦ದು ಸೌಕಯರವಾಗದೆ ಲೀಗ.
b) Word Processor ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲರುವ ಒ೦ದು ಸೌಕಯರವಾಗದೆ ಲೀಗ.
c) Kalzium ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲರುವ ಒ೦ದು ಸೌಕಯರವಾಗದೆ ಲೀಗ.
d) Presentation ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲರುವ ಒ೦ದು ಸೌಕಯರವಾಗದೆ ಲೀಗ.
Answer : a) GIMP ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲರುವ ಒ೦ದು ಸೌಕಯರವಾಗದೆ ಲೀಗ.

SET II

a) ಗಣತ ಲೆಕಾಕಚಾರಗಳನುನ ಮಾಡಲು ಇದನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು.
b) ಮಾಹತಗಳನುನ ವಶೆಲೀಷಣೆ ಮಾಡಲು ಇದನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು.
c) ಸಮಯವಲಯಗಳನುನ ಅರಯಲು ಇದನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು.
d) ಶೀಷರಕೆಗಳನುನ ತಯಾರಸಲು ಇದನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು.
Answer : d) ಶೀಷರಕೆಗಳನುನ ತಯಾರಸಲು ಇದನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು.

SET III

a) ಲೀಗ ನಮರಸುವುದಕೆಕ ಅಗತಯವಾದ ಪದಗಳನುನ ಟೆೈಪು ಮಾಡಬೆೀಕಾದುದು Font ನ
ಎದುರನಲಲರುವ ಬೀಕಸನಲಲ ಆಗದೆ.
b) ಲೀಗ ನಮರಸುವುದಕೆಕ ಅಗತಯವಾದ ಪದಗಳನುನ ಟೆೈಪು ಮಾಡಬೆೀಕಾದುದು Pattern ನ
ಎದುರನಲಲರುವ ಬೀಕಸನಲಲ ಆಗದೆ.
c) ಲೀಗ ನಮರಸುವುದಕೆಕ ಅಗತಯವಾದ ಪದಗಳನುನ ಟೆೈಪು ಮಾಡಬೆೀಕಾದುದು Text ನ
ಎದುರನಲಲರುವ ಬೀಕಸನಲಲ ಆಗದೆ.
d) ಲೀಗ ನಮರಸುವುದಕೆಕ ಅಗತಯವಾದ ಪದಗಳನುನ ಟೆೈಪು ಮಾಡಬೆೀಕಾದುದು Out line
ಎದುರನಲಲರುವ ಬೀಕಸನಲಲ ಆಗದೆ.
Answer : c) ಲೀಗ ನಮರಸುವುದಕೆಕ ಅಗತಯವಾದ ಪದಗಳನುನ ಟೆೈಪು ಮಾಡಬೆೀಕಾದುದು
Text ನ ಎದುರನಲಲರುವ ಬೀಕಸನಲಲ ಆಗದೆ.

SET IV

a) ನಮರಸದ ಲೀಗ vmf ಎ೦ಬ ಎಕಸಟೆನಶನ ಕಟುಟ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬೆೀಕು.
b) ನಮರಸದ ಲೀಗ mp3 ಎ೦ಬ ಎಕಸಟೆನಶನ ಕಟುಟ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬೆೀಕು.
c) ನಮರಸದ ಲೀಗ xcf ಎ೦ಬ ಎಕಸಟೆನಶನ ಕಟುಟ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬೆೀಕು.

d) ನಮರಸದ ಲೀಗ odt ಎ೦ಬ ಎಕಸಟೆನಶನ ಕಟುಟ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬೆೀಕು.
Answer : c) ನಮರಸದ ಲೀಗ xcf ಎ೦ಬ ಎಕಸಟೆನಶನ ಕಟುಟ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬೆೀಕು.
3.

ಜ೦ಪ್ - ಉಪಯೀಗ

SET I

a) ಜ೦ಪನಲಲ "ಸೆಟೈಲ್' ಸೌಕಯರವನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಡಯೀಕುಮ೦ಟಗೆ ಅ೦ದವನುನ
ಹೆಚಚಸಬಹುದು.
b) ಮಾಹತ ಸ೦ಗರಹ ಹಾಗು ಇ೦ಟರ್ನೆಟಟನ೦ದ ಮಾಹತಗಳನುನ ಹುಡುಕತೆಗೆಯಲು ಜ೦ಪನುನ
ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
c) ಜ೦ಪನಲಲ ಲಘು ಎನಮೀಶನ್ ರಚಸಬಹುದು.
d) ಜ೦ಪನಲಲ ಸಮಯವಲಯಗಳನುನ ನೀಡಬಹುದು.
Answer-c) ಜ೦ಪನಲಲ ಲಘು ಎನಮೀಶನ್ ರಚಸಬಹುದು.

SET II

a) ಇದರಲಲ ಅಕಾಷ೦ಶ – ರೆೀಖಾ೦ಶಗಳನುನ ನರೀಕಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
b) ಇದರಲಲ ಹನೆನಲೆ ಬಣಣವನುನ ಕಡಲು ಫಲ್(ಬಕೆಕಟ)ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
c) ಜ೦ಪ್ ಫೆೈಲುಗಳಲಲ ಟೆೀಬಲ್ ಸೆೀರಸಬಹುದು.
d) ಇದರಲಲ ಇ-ಮೀಲ್ ವಳಾಸಗಳನುನ ರಚಸುವುದಕಕರುವ ಸೌಕಯರವದೆ.
Answer- b) ಇದರಲಲ ಹನೆನಲೆ ಬಣಣವನುನ ಕಡಲು ಬಕೆಕಟ ಫಲ್ ಟೂಲನುನ
ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.

SET III

a) ಜ೦ಪನಲಲ ಸು೦ದರವಾದ ಲೀಗ ನಮರಸಲು ಸಾಧಯವದೆ.
b) ಜ೦ಪ್ ಸೀಶಯಲ್ ನೆಟ್ವಕರ೦ಗ್ ಸೆೀವೆ ಕಡುತತದೆ.
c) ಜ೦ಪನಲಲ ಹಗಲುರಾತರಗಳು ಯಾವೆಲಾಲ ಕಡೆಯಲಲ ಇರುವುದೆ೦ದು ನರೀಕಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
d) ಟೆಕಸಟ್ ಫೆೈಲುಗಳನುನ pdf ಫೀಮರಟಗೆ export ಮಾಡಲು ಜ೦ಪನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
Answer- a) ಜ೦ಪನಲಲ ಸು೦ದರವಾದ ಲೀಗ ನಮರಸಲು ಸಾಧಯವದೆ.

SET IV

a ) ಇದರಲಲ ಭೂಗೀಳ ನೆಲ,ಜಲ ಎ೦ಬತಾಯದ ವಭಜಸ ನರೀಕಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
b) ಇದರಲಲ ಚತರದ ಪರತರೂಪವನುನ ತೆಗೆಯಲು ಕಲೀನ್ ಸೌಕಯರವು ಲಭಯವದೆ.

c) ಇದರಲಲ ಭೂಮಯ ಉಪಗರಹ ದೃಶಯಗಳನುನ ನರೀಕಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ ಅವಕಾಶವದೆ.
d) ಪಟಟಯನುನ ಅಕಷರಮಾಲಾಕರಮದಲಲ ಮಾಡಲು ಇದನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
Answer - b) ಇದರಲಲ ಚತರದ ಪರತರೂಪವನುನ ತೆಗೆಯಲು ಕಲೀನ್ ಸೌಕಯರವು ಲಭಯವದೆ.

4.

ಟಪಪಣ ತಯಾರಸರ. - ಸಮಯವಲಯ ಭೂಪಟ

SET I

a) ಸನ್ ಕಲೀಕ್ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಆಕಾಶ ದೃಶಯಗಳನುನ ನೀಡಬಹುದು
b) ಸನ್ ಕಲೀಕ್ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಸಮಯವಲಯಗಳ ಕುರತು ತಳಯಬಹುದು
c) ಸನ್ ಕಲೀಕ್ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನುನ ಉಪಯೀಗಸ ವಯತಯಸತ ದೆೀಶಗಳ ರಾಷಟರಗೀತೆಗಳನುನ
ಕೆೀಳಬಹುದು
d) ಸನ್ ಕಲೀಕ್ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಸೂಯರಗರಹಣವನುನ ಕಾಣಬಹುದು
Answer :

b) ಸನ್ ಕಲೀಕ್ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಸಮಯವಲಯಗಳ ಕುರತು
ತಳಯಬಹುದು

SET II

a) ಸನ್ ಕಲೀಕ್ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನಲಲ ಟೂಲುಬಾರ್ ಲಭಯವಲಲ.
b) ಸನ್ ಕಲೀಕ್ ವ೦ಡೀದಳಗೆ ಕಲಕ ಮಾಡದರೆ ಟೂಲುಬಾರ್ ಲಭಯವಾಗುವುದು.
c) ಟೂಲುಬಾರನ ಟೂಲುಗಳನುನ ವವಧ ಚತರಗಳ೦ದ ಸೂಚಸಲಾಗದೆ.
d) ವೂಯ ಮನುವನಲಲ ವವಧ ಟೂಲುಗಳು ಲಭಯವದೆ.
Answer . b) ಸನ್ ಕಲೀಕ್ ವ೦ಡೀದಳಗೆ ಕಲಕ ಮಾಡದರೆ ಟೂಲುಬಾರ್ ಲಭಯವಾಗುವುದು.

SET III
a) ಜಾಗತಕ ಭೂಪಟದಲಲ ಹಗಲು ರಾತರ ಉ೦ಟಾಗುವುದಕಕನುಸರಸ ದೆೀಶಗಳನುನ ನೆರಳು ಮತುತ
ಬೆಳಕನುನ ಕಟುಟ ಪರತೆಯೀಕಸ ನೀಡಲು ಸೂಕತವಾದ ಒ೦ದು ಸೀಫಟ್ ವೆೀರ್ ಇದಾಗದೆ.
b) ಸೂಯರಗರಹಣವನುನ ನರೀಕಷಣೆ ಮಾಡಲರುವ ಒ೦ದು ಸೀಫಟ್ ವೆೀರ್ ಇದಾಗದೆ.
c) ನಕಷತರಗು೦ಪುಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲರುವ ಒ೦ದು ಸೀಫಟ್ ವೆೀರ್ ಇದಾಗದೆ.
d) ದೆೀಶಗಳ ರಾಷಟರಧವಜ ಮತುತ ರಾಷಟರಗೀತೆಗಳನುನ ಈ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನಲಲ ಲಭಯವಾಗಸಬಹುದು.

Answer .

a) ಜಾಗತಕ ಭೂಪಟದಲಲ ಹಗಲು ರಾತರ ಉ೦ಟಾಗುವುದಕಕನುಸರಸ ದೆೀಶಗಳನುನ
ನೆರಳು ಮತುತ ಬೆಳಕನುನ ಕಟುಟ ಪರತೆಯೀಕಸ ನೀಡಲು ಸೂಕತವಾದ ಒ೦ದು ಸೀಫಟ್
ವೆೀರ್ ಇದಾಗದೆ.

SET IV.

a) ಸನ್ ಕಲೀಕ್ ವ೦ಡೀದಲಲ ಸಮಯವನುನ ಹ೦ದಕೆಕ ಕರಮೀಕರಸಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
b) ಭೂಮಯ ಕೆಲವು ಪರತೆಯೀಕ ಬ೦ದುಗಳ ಅಕಾಷ೦ಶ ರೆೀಖಾ೦ಶಗಳು ಇದರಲಲ ಲಭಯವಲಲ.
c) ಸನೆನ ಡಗರ ರೆೀಖಾ೦ಶ ರೆೀಖೆಯ೦ದ ಪೂವರಕೆಕ ಅಥವಾ ಪಶಚಮಕೆಕ ಹೀಗುವಾಗ
ಸಮಯದಲಾಲಗುವ ವಯತಾಯಸವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು ಸಾಧಯವದೆ.
d) ನಗರಗಳ ಜನಸ೦ಖೆಯ ಇದರಲಲ ಲಭಯವದೆ.
Answer . c) ಸನೆನ ಡಗರ ರೆೀಖಾ೦ಶರೆೀಖೆಯ೦ದ ಪೂವರಕೆಕ ಅಥವಾ ಪಶಚಮಕೆಕ ಹೀಗುವಾಗ
ಸಮಯದಲಾಲಗುವ ವಯತಾಯಸವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು ಸಾಧಯವದೆ.

5.
SET I

ಸನ್ ಕಲೀಕನ ಟೂಲುಗಳು-ಉಪಯೀಗ
a) T ಎ೦ಬ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಸನ್ ಕಲೀಕನಲಲ ನಕಷತರಗಳನುನ ವೀಕಷಸಬಹುದು.
b) T ಎ೦ಬ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಸನ್ ಕಲೀಕನಲಲ ರೆೀಖಾ೦ಶವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.
(c) T ಎ೦ಬ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಸನ್ ಕಲೀಕನಲಲ ಭೂಮಧಯರೆೀಖೆಯು ಹಾದುಹೀಗುವ
ದೆೀಶಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.
(d) T ಎ೦ಬ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಸನ್ ಕಲೀಕನಲಲ ಭೂಪಟವನುನ ರಚಸಬಹುದು.
Answer:

(c)T ಎ೦ಬ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಸನ್ ಕಲೀಕನಲಲ ಭೂಮಧಯರೆೀಖೆಯು
ಹಾದುಹೀಗುವ ದೆೀಶಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.

SET II

a) G,A,B ಎ೦ಬವುಗಳು ಸಮಯವನುನ ಕರಮೀಕರಸಲು ಉಪಯೀಗಸುವ ಟೂಲುಗಳಾಗವೆ.
b) K,A,B ಎ೦ಬವುಗಳು ಸಮಯವನುನ ಕರಮೀಕರಸಲು ಉಪಯೀಗಸುವ ಟೂಲುಗಳಾಗವೆ.
c) W,A,B ಎ೦ಬವುಗಳು ಸಮಯವನುನ ಕರಮೀಕರಸಲು ಉಪಯೀಗಸುವ ಟೂಲುಗಳಾಗವೆ.
d) T,A,B ಎ೦ಬವುಗಳು ಸಮಯವನುನ ಕರಮೀಕರಸಲು ಉಪಯೀಗಸುವ ಟೂಲುಗಳಾಗವೆ.

Answer:

a) G, A, B ಎ೦ಬವುಗಳು ಸಮಯವನುನ ಕರಮೀಕರಸಲು ಉಪಯೀಗಸುವ
ಟೂಲುಗಳಾಗವೆ.

SET III

a) T, P, M ಇವುಗಳು ಅಕಾಷ೦ಶ,ರೆೀಖಾ೦ಶ ಎ೦ಬವುಗಳು ಗೀಚರಸಲು ಉಪಯೀಗಸುವ
ಟೂಲುಗಳಾಗವೆ.
b) P,N, M ಇವುಗಳು ಅಕಾಷ೦ಶ,ರೆೀಖಾ೦ಶ ಎ೦ಬವುಗಳು ಗೀಚರಸಲು ಉಪಯೀಗಸುವ
ಟೂಲುಗಳಾಗವೆ.
c) G, T, B ಇವುಗಳು ಅಕಾಷ೦ಶ,ರೆೀಖಾ೦ಶ ಎ೦ಬವುಗಳು ಗೀಚರಸಲು ಉಪಯೀಗಸುವ
ಟೂಲುಗಳಾಗವೆ.
d) A, B, T ಇವುಗಳು ಅಕಾಷ೦ಶ,ರೆೀಖಾ೦ಶ ಎ೦ಬವುಗಳು ಗೀಚರಸಲು ಉಪಯೀಗಸುವ
ಟೂಲುಗಳಾಗವೆ.
Answer:

b) T, P, M ಇವುಗಳು ಅಕಾಷ೦ಶ,ರೆೀಖಾ೦ಶ ಎ೦ಬವುಗಳು ಗೀಚರಸಲು
ಉಪಯೀಗಸುವ ಟೂಲುಗಳಾಗವೆ

SET IV

a) ಎನಮೀಶನಗಾಗ W ಕಲಕ ಮಾಡ O ಬಟನನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ
b) ಎನಮೀಶನಗಾಗ O ಕಲಕ ಮಾಡ ' ಎ೦ಬ ಬಟನನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ
c) ಎನಮೀಶನಗಾಗ F ಕಲಕ ಮಾಡ G ಬಟನನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ
d) ಎನಮೀಶನಗಾಗ G ಕಲಕ ಮಾಡ O ಬಟನನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ
Answer:

6.

b) ಎನಮೀಶನಗಾಗ O ಕಲಕ ಮಾಡ ' ಎ೦ಬ ಬಟನನಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ

Open office word processor ನಲಲ ಪಾರಾಗಾರಫನುನ ಆಕಷರಕಗಳಸುವ ಚಟುವಟಕಾ
ವಧಾನ

SET I

a) ಕಟಟರುವ ಪಾರಾಗಾರಫನುನ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡ Format → Page ಆರಸರ.
b) ಕಟಟರುವ ಪಾರಾಗಾರಫನುನ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡ Format → character ಆರಸರ.
c) ಕಟಟರುವ ಪಾರಾಗಾರಫನುನ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡ Format → Paragraph ಆರಸರ.
d) ಕಟಟರುವ ಪಾರಾಗಾರಫನುನ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡ Format → Bullet and Numbering

ಆರಸರ.
Answer:

c) ಕಟಟರುವ ಪಾರಾಗಾರಫನುನ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡ Format → Paragraph
ಆರಸರ.

a) ಹಸ ಡೀಕುಯಮ೦ಟ್ ತೆರೆಯುವುದು.

SET II

b) ಲೀಗೀ ತಯಾರಸುವುದು.
c) Indents & Spacing ಉಪಯೀಗಸ ಸಾಲುಗಳಳಗನ ಅ೦ತರವನುನ ಕರಮೀಕರಸುವುದು.
d) ಗಾಯಲರ ತೆರೆಯುವುದು.
Answer :

c) Indents & Spacing ಉಪಯೀಗಸ ಸಾಲುಗಳಳಗನ ಅ೦ತರವನುನ
ಕರಮೀಕರಸುವುದು.

SET III

a) ಪೆೀಜುಗಳನುನ ಸೆೀರಸುವುದು.
b) pdf ಆಗ export ಮಾಡುವುದು.
c) ಚತರವನುನ edit ಮಾಡುವುದು.
d) ಪಾರಾಗಾರಫುಗಳಳಗನ ಅ೦ತರವನುನ ಕರಮೀಕರಸುವುದು.
Answer: d) ಪಾರಾಗಾರಫುಗಳಳಗನ ಅ೦ತರವನುನ ಕರಮೀಕರಸುವುದು.

SET IV

a) ಸೆಲೈಡುಗಳನುನ ತಯಾರಸುವುದು.
b) ಸೂಪರ್ ಸಕರಪಟ್ ಸೌಕಯರವನುನ ಉಪಯೀಗಸುವುದು.
c) ಫಲ್ ಕಲರ್ ಟೂಲ್ ಉಪಯೀಗಸುವುದು.
d) ಬೀಡರರ್ ಮತುತ ಹನೆನಲೆ ಬಣಣ ನೀಡುವುದು.
Answer: d) ಬೀಡರರ್ ಮತುತ ಹನೆನಲೆ ಬಣಣ ನೀಡುವುದು.

7.
SET I

writer ನಲಲ ಚತರವನುನ ಸೆ ೀ ರಸುವುದು.
a) ಚತರವನುನ ಸೆೀರಸಬೆೀಕಾದ ಜಾಗದಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
b) ಆರ೦ಭದ ಸಾಲನಲಲ ರೆೈಟ್ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
c) ಚತರವನುನ ಸೆೀರಸಬೆೀಕಾದ ಜಾಗದಲಲ ರೆೈಟ್ ಕಲಕ ಮಾಡರ.

d) ಚತರವನುನ ಸೆೀರಸಬೆೀಕಾದ ಜಾಗದಲಲ ಪೆೀಸಟ್ ಮಾಡರ.
Answer :

(a) ಚತರವನುನ ಸೆೀರಸಬೆೀಕಾದ ಜಾಗದಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ..

a) Insert → Fields ಮೂಲಕ ಚತರವನುನ ಸೆೀರಸರ.

SET II

b) Insert → Header ಮೂಲಕ ಚತರವನುನ ಸೆೀರಸರ.
c) Insert → Image ಮೂಲಕ ಚತರವನುನ ಸೆೀರಸರ.
d) Insert → Picture ಮೂಲಕ ಚತರವನುನ ಸೆೀರಸರ.
Answer : d) Insert → Picture ಮೂಲಕ ಚತರವನುನ ಸೆೀರಸರ.
SET III

a) odt ಫೆೈಲನುನ ಆರಸರ.
b) ಚತರವನುನ ಆರಸರ.
c) ರೀ ಮತುತ ಕಾಲ೦ಗಳನುನ ಕರಮೀಕರಸರ.
d) ಸಮಯವನುನ ಆರಸರ.
Answer : (b) ಚತರವನುನ ಆರಸರ.

SET IV

a) Save ಕಲಕ ಮಾಡರ.
b) New ಕಲಕ ಮಾಡರ.
c) Export ಕಲಕ ಮಾಡರ.
d) Open ಕಲಕ ಮಾಡರ.
Answer :

8.
SET I

(d) Open ಕಲಕ ಮಾಡರ.

Open office word processor ನಲಲ ಪಟಟಯನುನ ಸೆ ೀ ರಸ ಆಕಷರಕಗಳಸುವ ವಧಾನ
a) Insert→ picture → Table
b) Format → table
c) Table → Insert → Table
d) Format → Bullet and Numbering → table
Answer: c) Table → Insert → Table

a) insert → frame ಕಲಕ ಮಾಡ OK ಬಟನ್ ಕಲಕ ಮಾಡರ.

SET II

b) ಲೀಗೀ ತಯಾರಸ OK ಬಟನ್ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
c) ರೀ ಮತುತ ಕಾಲ೦ಗಳ ಸ೦ಖೆಯಯನುನ ನೀಡ OK ಬಟನ್ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
d) ವಡಯೀ ಇನಸಟರ ಮಾಡ OK ಬಟನ್ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
Answer: c) ರೀ ಮತುತ ಕಾಲ೦ಗಳ ಸ೦ಖೆಯಯನುನ ನೀಡ OK ಬಟನ್ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
SET III

a) ಸೆಲುಲಗಳನುನ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡTable → Merge cells ಕಲಕ ಮಾಡರ.
b) ಸೆಲುಲಗಳನುನ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡದೆ Table → Merge cells ಕಲಕ ಮಾಡರ.
c) ಸೆಲುಲಗಳನುನ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡ Table → Select → row ಕಲಕ ಮಾಡರ.
d) ಸೆಲುಲಗಳನುನ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡ Table → Select → column ಕಲಕ ಮಾಡರ.
Answer: a) ಸೆಲುಲಗಳನುನ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡTable → Merge cells ಕಲಕ ಮಾಡರ.

SET IV

a) Table → insert → rows ಕಲಕ ಮಾಡ ಹಸ ರೀ ಸೆೀರಸುವುದು.
b) Table → insert → column ಕಲಕ ಮಾಡ ಹಸ ರೀ ಸೆೀರಸುವುದು.
c) Table → new→ rows ಕಲಕ ಮಾಡ ಹಸ ರೀ ಸೆೀರಸುವುದು.
d) Table → delete → rows ಕಲಕ ಮಾಡ ಹಸ ರೀ ಸೆೀರಸುವುದು.

Answer: a) Table → insert → rows ಕಲಕ ಮಾಡ ಹಸ ರೀ ಸೆೀರಸುವುದು.
9.
SET I

ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ಶೃ೦ಖಲೆ ಗ ಳು ಅಥವಾ ನೆ ಟ ್ ವಕ್ರ ಗಳು
A. ಮಾಹತಗಳನುನ ವಗಾರಯಸಲು ಕ೦ಪೂಯಟರುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸುವುದನುನ ಕ೦ಪೂಯಟರ್
ಶೃ೦ಖಲೆ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ವಕ್ರ ಎನುನವರು.
B. ಇವು ಒ೦ದು ಕೀಣೆಯಲಲರುವ ಅಥವಾ ಒ೦ದು ಕಟಟಡದಲಲರುವ File-ಗಳನುನಪರಸಪರ
ಜೀಡಸುವ ವಯವಸೆಥಯಾಗದೆ.
C. ಇವು ಪರಪ೦ಚದಾದಯ೦ತ ಮಾಹತಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸುವುದಕಕರುವ ಶೃ೦ಖಲೆಗಳಾಗವೆ.
D. ಸಚ್ರ ಎ೦ಜನುಗಳನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಮಾಹತಗಳನುನ ಸ೦ಗರಹಸುವ ಕಾರಣ ಆ ಹೆಸರನ೦ದ
ಕರೆಯಲಪಡುತತವೆ.

Answer:

A.ಮಾಹತಗಳನುನ ವಗಾರಯಸಲು ಕ೦ಪೂಯಟರುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸುವುದನುನ
ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ಶೃ೦ಖಲೆ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ವಕ್ರ ಎನುನವರು.

SET II

a) ಕ೦ಪೂಯಟರನ ಮದರ್ ಬೀಡರನ ಆಧಾರದಲಲ ಹಲವು ವಧದ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ನೆಟ್ ವಕುರಗಳವೆ.
b) ಕ೦ಪೂಯಟರನ ಮಮರಯನುನ ಆಧಾರವಾಗರಸ ಹಲವು ವಧದ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ನೆಟ್ ವಕುರಗಳವೆ.
c) ಕ೦ಪೂಯಟರನ ಸ೦ಗರಹ ಸಾಮಥಯರವನುನ ಆಧಾರವಾಗರಸ ಹಲವು ವಧದ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ನೆಟ್
ವಕುರಗಳವೆ.
d) ಕ೦ಪೂಯಟರನುನ ಜೀಡಸರುವುದರ ವಾಯಪತಯನುನ ಆಧಾರವಾಗರಸ ಹಲವು ವಧದ ಕ೦ಪೂಯಟರ್
ನೆಟ್ ವಕುರಗಳವೆ.
Answer: d) ಕ೦ಪೂಯಟರನುನ ಜೀಡಸರುವುದರ ವಾಯಪತಯನುನ ಆಧಾರವಾಗರಸ ಹಲವು ವಧದ
ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ನೆಟ್ ವಕುರಗಳವೆ.

SET III

a) ಒ೦ದು ಕೀಣೆಯಲಲರುವ ಕ೦ಪೂಯಟರುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸರುವ ವಯವಸೆಥಯನುನ WAN
ಎ೦ದೂ ದೂರದಲಲರುವ ಕ೦ಪೂಯಟರುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸರುವ ವಯವಸೆಥಯನುನ LAN ಎ೦ದೂ
ಕರೆಯುವರು.
b) ವ೦ಟನ್ ಸಫ್ರ ಕ೦ಪೂಯಟರನ ಜನಕ ಎ೦ದು ಕರೆಯಲಪಡುತಾತನೆ.
c) ಪೌಲ್ ಬಾರನ್ ಎ೦ಬ ವಜಾಞನ ಕ೦ಪೂಯಟರನ ಜನಕ ಎ೦ದು ಕರೆಯಲಪಡುತಾತನೆ.
d) ಒ೦ದು ಕೀಣೆಯಲಲರುವ ಕ೦ಪೂಯಟರುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸರುವ ವಯವಸೆಥಯನುನ LAN
ಎ೦ದೂ ದೂರದಲಲರುವ ಕ೦ಪೂಯಟರುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸರುವ ವಯವಸೆಥಯನುನ WAN ಎ೦ದೂ
ಕರೆಯುವರು.
Answer: d) ಒ೦ದು ಕೀಣೆಯಲಲರುವ ಕ೦ಪೂಯಟರುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸರುವ ವಯವಸೆಥಯನುನ
LAN ಎ೦ದೂ ದೂರದಲಲರುವ ಕ೦ಪೂಯಟರುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸರುವ ವಯವಸೆಥಯನುನ WAN
ಎ೦ದೂ ಕರೆಯುವರು.

SET IV

a) ಶಾಲಾ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ಲಾಯಬನಲಲರುವ ಕ೦ಪೂಯಟರುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸರುವುದು LAN ಗೆ
ಮತುತ ಭಾರತದ ರೆೈಲೆವೀಇಲಾಖೆಯ ವವಧ ಸೆಟೀಶನುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸುವ ನೆಟ್ ವಕ್ರ
ವಯವಸೆಥಯುWAN ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗದೆ.
b) 1995 ಆಗಸಟ್ 15 ರ೦ದು ಭಾರತವು WAN ನ ಭಾಗವಾಯತು.
c) ಬೆೀ೦ಕುಗಳು ಅವುಗಳ ಶಾಖೆಗಳನುನಮತುತಎ.ಟ.ಎ೦ಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸುವುದುLAN ಗೆ
ಶಾಲಾ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ಲಾಯಬನಲಲರುವ ಕ೦ಪೂಯಟರುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸರುವುದು WAN ಗೆ
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗದೆ.
d) 1947 ಆಗಸಟ್ 15 ರ೦ದು ಭಾರತವು WAN ನ ಭಾಗವಾಯತು.
Answer:

a) ಶಾಲಾ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ಲಾಯಬನಲಲರುವ ಕ೦ಪೂಯಟರುಗಳನುನ ಪರಸಪರ
ಜೀಡಸರುವುದು LAN ಗೆ ಮತುತ ಭಾರತದ ರೆೈಲೆವೀಇಲಾಖೆಯ ವವಧ
ಸೆಟೀಶನುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಜೀಡಸುವ ನೆಟ್ ವಕ್ರ ವಯವಸೆಥಯುWAN ಗೆ
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗದೆ.

10.
SET I

ಇ೦ಟರ್ನೆ ಟ ್
A. 1969 ರಲಲ Internet ಪಾರರ೦ಭಸಲಪಟಟತು.
B. 1969 ರಲಲ ARPANET ಎ೦ಬ ಒ೦ದು ಶೃ೦ಖಲೆಗೆ ರೂಪ ನೀಡಲಾಯತು.
C. ವಲಡ್ರ ವೆೈಡ್ ವೆಬ್ ರೂಪುಗ೦ಡುದು 1969 ರಲಲ
D. ವಲಡ್ರ ವೆೈಡ್ ವೆಬ್ ಎ೦ಬುದು ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ನ ಹಳೆಯ ಹೆಸರಾಗದೆ.
Answers: B. 1969 ರಲಲ ARPANET ಎ೦ಬ ಒ೦ದು ಶೃ೦ಖಲೆಗೆ ರೂಪ ನೀಡಲಾಯತು.

SET II

A. ಇದರ ವಕಾಸದಲಲ ಪರಧಾನ ಪಾತರ ನವರಹಸದವರು ರಚಾಡ್ರ ಸಾಟಲಮನ್ ಎ೦ಬ
ವಜಾಞನಯಾಗದಾದರೆ.
B. ಇದರ ವಕಾಸದಲಲ ಪರಧಾನ ಪಾತರ ನವರಹಸದವರು ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನೂಯಟನ್ ಎ೦ಬ
ವಜಾಞನಯಾಗದಾದರೆ.

C. ಇದರ ವಕಾಸದಲಲ ಪರಧಾನ ಪಾತರ ನವರಹಸದವರು ಪೀಲ್ ಬಾಯರನ್ ಎ೦ಬ
ವಜಾಞನಯಾಗದಾದರೆ.
D.ಇದರ ವಕಾಸದಲಲ ಪರಧಾನ ಪಾತರ ನವರಹಸದವರು ಲನಸ್ ಟೀರ್ವಾಲಡಸ್ ಎ೦ಬ
ವಜಾಞನಯಾಗದಾದರೆ.
Answers:

C. ಇದರ ವಕಾಸದಲಲ ಪರಧಾನ ಪಾತರ ನವರಹಸದವರು ಪೀಲ್ ಬಾಯರನ್ ಎ೦ಬ
ವಜಾಞನಯಾಗದಾದರೆ.

SET III

A. ಪೀಲ್ ಬಾಯರನ್ ARPANET ಮುಖಯಸಥರಾಗುವುದರ೦ದಗೆ ಈ ಕೆಷೀತರದಲಲ ಕಾರ೦ತಕಾರ
ಬದಲಾವಣೆಗಳು೦ಟಾದವು. ಇವರನೆನೀ ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ನ ಪತಾಮಹ ಎ೦ದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.
B. ವ೦ಟನ್ ಸಫ್ರ ARPANET ಮುಖಯಸಥರಾಗುವುದರ೦ದಗೆ ಈ ಕೆಷೀತರದಲಲ ಕಾರ೦ತಕಾರ
ಬದಲಾವಣೆಗಳು೦ಟಾದವು. ಇವರನೆನೀ ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ನ ಪತಾಮಹ ಎ೦ದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.
C. ವ೦ಟನ್ ಸಫ್ರ ARPANET ಮುಖಯಸಥರಾಗುವುದರ೦ದಗೆ ಈ ಕೆಷೀತರದಲಲ ಕಾರ೦ತಕಾರ
ಬದಲಾವಣೆಗಳು೦ಟಾದವು. ಇವರನೆನೀ ಗೂಗಲ್ನ ಪತಾಮಹ ಎ೦ದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.
D. ಸಚ್ರ ಇ೦ಜನ್ಗಳು ಕಾಲಾ೦ತರದಲಲ ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ ಆಗ ರೂಪಾ೦ತರಗ೦ಡವು.
Answers:

B. ವ೦ಟನ್ ಸಫ್ರ ARPANET ಮುಖಯಸಥರಾಗುವುದರ೦ದಗೆ ಈ ಕೆಷೀತರದಲಲ
ಕಾರ೦ತಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು೦ಟಾದವು. ಇವರನೆನೀ ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ನ ಪತಾಮಹ
ಎ೦ದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.

SET IV

A. ಈ ಸೀಫಟವೆೀರನ ಹೆಸರು ಸೆೈಬರ್ ಸೆಲ್ ಎ೦ದಾಗದೆ.
B. ಭಾರತವು ಮಾತರ ಸೆೈಬರ್ ನಯಮವನುನ ಅ೦ಗೀಕರಸದೆ.
C. 1995 ಆಗಸಟ್ 15 ರ೦ದು ಅಮರಕಾವು ಈ ಶೃ೦ಖಲೆಯ೦ದಗೆ ಕೆೈ ಜೀಡಸತು.
D. 1995 ಆಗಸಟ್ 15 ರ೦ದು ಭಾರತವು ಈ ಶೃ೦ಖಲೆಯ೦ದಗೆ ಕೆೈ ಜೀಡಸತು.
Answers:

D. 1995 ಆಗಸಟ್ 15 ರ೦ದು ಭಾರತವು ಈ ಶೃ೦ಖಲೆಯ೦ದಗೆ ಕೆೈ ಜೀಡಸತು.

11.

ವೆ ಬ ್ ಬೌರಸರ್.

SET I

a) ಮೀಝಲಲ ಫೆೈರ್ಫೀಕಸ್ ಒ೦ದು ವೆಬ್ ಬೌರಸರ್ ಆಗದೆ.
b) www.kerala.gov.in ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ನಲಲರುವ ಒ೦ದು ಸಚ್ರ ಇ೦ಜನ್ ಆಗದೆ.
c) ಗೂಗಲ್ ಒ೦ದು ಸಚ್ರ ಇ೦ಜನ್ ಅಲಲ.
d) ವೆಬ್ ಬೌರಸರ್ಗಳಲಲದೆ ವೆಬ್ ಬೌರಸ೦ಗ್ ಸಾಧಯವದೆ.
Answer: a) ಮೀಝಲಲ ಫೆೈರ್ಫೀಕಸ್ ಒ೦ದು ವೆಬ್ ಬೌರಸರ್ ಆಗದೆ.

SET II

a) www.bing.com ಒ೦ದು ವೆಬ್ ಬೌರಸರ್ ಆಗದೆ.
b) www.bing.com ಒ೦ದು ಸಚ್ರ ಇ೦ಜನ್ ಆಗದೆ.
c) ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಪರವೆೀಶಸಲು ಅಗತಯವಾದ ರಹಸಯ ಕೀಡ್ ಆಗದೆ ಕೀವಡ್ರ.
d) ಸಚ್ರ ಇ೦ಜನ್ಗಳಗೆ ಹೀಮ್ ಪೆೀಜ್ ಇಲಲ.
Answer: b) www.bing.com ಒ೦ದು ಸಚ್ರ ಇ೦ಜನ್ ಆಗದೆ.

SET III

a) ಕೆೀರಳ ಸರಕಾರದ ಅಧಕೃತ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್ ಆಗದೆ www.kerala.com
b) ವಕಪೀಡಯಾವು ಕೆೀರಳ ವದಾಯಭಾಯಸ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಕೃತ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್ ಆಗದೆ.
c) MozillaFirefox ಒ೦ದು ಸವತ೦ತರ ವೆಬ್ ಬೌರಸರ್ ಆಗದೆ.
d) www.schoolwiki.in ಕೆೀರಳ ವದಾಯಭಾಯಸ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಕೃತ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್ ಆಗದೆ.
Answer: c) MozillaFirefox ಒ೦ದು ಸವತ೦ತರ ವೆಬ್ ಬೌರಸರ್ ಆಗದೆ.

SET IV

a) ಸಚ್ರ ಇ೦ಜನ್ಗಳ ಹೀಮ್ ಪೆೀಜನ ಇಮೀಜಸ್ ಟಾಯಬ ಚತರಗಳನುನ Upload
ಮಾಡಲರುವುದಾಗದೆ.
b) ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ಗಳನುನ ಉಪಯೀಗಸುವುದಕಕರುವ ವಯವಸೆಥಯಾಗದೆ ವೆಬ್ ಬೌರಸರ್.
c) www.msn.com ಒ೦ದು ವೆಬ್ ಬೌರಸರ್ ಅಲಲ.
d) ಜ -ಮೈಲ್ ವಳಾಸ ದರೆಯಲು ಹಣವು ಅಗತಯವಾಗದೆ.
Answer: b) ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ಗಳನುನ ಉಪಯೀಗಸುವುದಕಕರುವ ವಯವಸೆಥಯಾಗದೆ ವೆಬ್ ಬೌರಸರ್.

12.

Kalzium ಸೀಫುಟವೆ ೀ ರಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಸದ ಸರಯಾದ ಹೆ ೀ ಳಕೆ ಗ ಳನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಟಪಪಣ
ತಯಾರಸರ.

SET I

a) ರಸಾಯನ ಶಾಸತರ ಕಲಕೆಯನುನ ಸರಳಗಳಸುವುದಕಕರುವ ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
b) ಗಣತದ ಕಲಕೆಯನುನ ಸರಳಗಳಸುವುದಕಕರುವ ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
c) ಪರೀಗಾರಮ೦ಗ್ ಕಲಕೆಯನುನ ಸರಳಗಳಸುವುದಕಕರುವ ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
d) ಸಮಾಜ ವಜಾಞನ ಕಲಕೆಯನುನ ಸರಳಗಳಸುವುದಕಕರುವ ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
Answer : a) ರಸಾಯನ ಶಾಸತರ ಕಲಕೆಯನುನ ಸರಳಗಳಸುವುದಕಕರುವ ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.

SET II

a) ಮೂಲವಸುತಗಳ ತರಮಾನ ಚತರವನುನ ನೀಡಲು ಸಾಧಯವಾಗುತತದೆ.
b) ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲಲದದ ಮೂಲವಸುತಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು ಸಾಧಯವಾಗುತತದೆ.
c) ಮೂಲವಸುತಗಳ ಅಣುವಕ ರಚನೆಯನುನ ನಮರಸಲು ಸಾಧಯವಾಗುತತದೆ.
d) ಅಣುವನುನ ವವಧ ಕೀನಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಲು ಸಾಧಯವಾಗುತತದೆ.
Answer : b) ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲಲದದ ಮೂಲವಸುತಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು ಸಾಧಯವಾಗುತತದೆ.

SET III

a) ಮೂಲವಸುತಗಳ ಘನ, ದರವ, ಅನಲ ಸಥತಯನುನ ಕ೦ಡುಕಳಳಬಹುದು.
b) ಯೌಗಕಗಳ ಘನ, ದರವ, ಅನಲ ಸಥತಯನುನ ಕ೦ಡುಕಳಳಬಹುದು.
c) ಯೌಗಕಗಳನುನ ಬೆೀಪರಡಸಬಹುದು.
d) ಲವಣಗಳನುನ ಪರತೆಯೀಕಸ ತಳಯಬಹುದು.
Answer :

SET IV

a) ಮೂಲವಸುತಗಳ ಘನ, ದರವ, ಅನಲ ಸಥತಯನುನ ಕ೦ಡುಕಳಳಬಹುದು.

a) ಅಣುವಕ ರಚನೆಯನುನ ಕ೦ಡುಕಳಳಬಹುದು.
b) ಮೂಲವಸುತಗಳ ಚತರಗಳಗೆ ಬಣಣ ಕಡಬಹುದು.
c) ಹಸ ಮೂಲವಸುತಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.
d) ಮೂಲವಸುತಗಳ ಸ೦ಕೆೀತಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.
Answer : d) ಮೂಲವಸುತಗಳ ಸ೦ಕೆೀತಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.

13.

ghemical ಸೀಫುಟವೆ ೀ ರಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಸದ ಸರಯಾದ ಹೆ ೀ ಳಕೆ ಗ ಳನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಟಪಪಣ
ತಯಾರಸರ.

SET I

a) ಸಮಾಜ ವಜಾಞನ ಕಲಕೆಯನುನ ಸರಳಗಳಸುವುದಕಕರುವ ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
b) ಗಣತದ ಕಲಕೆಯನುನ ಸರಳಗಳಸುವುದಕಕರುವ ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
c) ಗಾರಫಕ್ ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
d) ರಸಾಯನ ಶಾಸತರ ಕಲಕೆಯನುನ ಸರಳಗಳಸುವುದಕಕರುವ ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
Answer :

SET II

d) ರಸಾಯನ ಶಾಸತರ ಕಲಕೆಯನುನ ಸರಳಗಳಸುವುದಕಕರುವ ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.

a) ತರಮಾನ ರೂಪದಲಲ ಅಣುವಕ ರಚನೆಯನುನ ನಮರಸಬಹುದು.
b) ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲಲದದ ಮೂಲವಸುತಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.
c) ಮೂಲವಸುತಗಳ ಐಸೀಟೀಪುಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.
d) ಮೂಲವಸುತಗಳ ಕರಗುವ ಬ೦ದುವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.
Answer : a) ತರಮಾನ ರೂಪದಲಲ ಅಣುವಕ ರಚನೆಯನುನ ನಮರಸಬಹುದು.

SET III

a) ಮೂಲವಸುತಗಳ ಬಗೆಗ ಲೆೀಖನವನುನ ಸೆೀರಸಬಹುದು.
b) ಅಣುವಕ ರಚನೆಯನುನ ಕರಮೀಕರಸಬಹುದು.
c) ಮೂಲವಸುತಗಳ ಅಟೀಮಕ್ ಸ೦ಖೆಯಯನುನ ಕರಮೀಕರಸಬಹುದು.
d) ದೂರವನುನ ಅಳತೆ ಮಾಡ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.
Answer : b) ಅಣುವಕ ರಚನೆಯನುನ ಕರಮೀಕರಸಬಹುದು.

SET IV

a) ನೂಯಟರೀನುಗಳ ಸ೦ಖೆಯಯನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.
b) ಇಲೆಕಟರೀನುಗಳ ಕರಮೀಕರಣವನುನ ತಳದುಕಳಳಬಹುದು.
c) ಅಣುವನ ರಾಸಾಯನಕ ಬ೦ಧವನುನ ತಳದುಕಳಳಬಹುದು.
d) ಮೂಲವಸುತಗಳ ಚರತೆರಯನುನ ತಳದುಕಳಳಬಹುದು.
Answer : c) ಅಣುವನ ರಾಸಾಯನಕ ಬ೦ಧವನುನ ತಳದುಕಳಳಬಹುದು.

14.

ಅಣುವಕ ರಚನೆ ಯ ನಮಾರಣದ ಬಗೆ ಗ ಟಪಪಣ ತಯಾರಸರ .

SET I

a) ghemical ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಉಪಯೀಗಸ ಅಣುವಕ ರಚನೆಯನುನ ನಮರಸಬಹುದು.
b) Kalzium ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಉಪಯೀಗಸ ಅಣುವಕ ರಚನೆಯನುನ ನಮರಸಬಹುದು.
c) Sunclock ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಉಪಯೀಗಸ ಅಣುವಕ ರಚನೆಯನುನ ನಮರಸಬಹುದು.
d) Marble ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಉಪಯೀಗಸ ಅಣುವಕ ರಚನೆಯನುನ ನಮರಸಬಹುದು.
Answer: a) ghemical ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಉಪಯೀಗಸ ಅಣುವಕ ರಚನೆಯನುನ
ನಮರಸಬಹುದು.

SET II

a) ghemical ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಡರೀ ಟೂಲ್ ಉಪಯೀಗಸ ಪರಮಾಣುಗಳನುನ ಪರಸಪರ
ಜೀಡಸಬಹುದು.
b) Kalzium ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಡರೀ ಟೂಲ್ ಉಪಯೀಗಸ ಪರಮಾಣುಗಳನುನ ಪರಸಪರ
ಜೀಡಸಬಹುದು.
c) ghemical ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಪರಮಾಣುಗಳ ರಾಸಾಯನಕ ಬ೦ಧವನುನ ತೀರಸಲು
ಸಾಧಯವಲಲ.
d) ghemical ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಪರಮಾಣುಗಳನುನ ಡಬಲ್ ಬೀ೦ಡ್ ಉಪಯೀಗಸ ಪರಸಪರ
ಜೀಡಸಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
Answer: a) ghemical ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಡರೀ ಟೂಲ್ ಉಪಯೀಗಸ ಪರಮಾಣುಗಳನುನ
ಪರಸಪರ ಜೀಡಸಬಹುದು.

SET III

a) Kalzium ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಅಣುವಕ ರಚನೆಯನುನ ಕರಮೀಕರಸಬಹುದು.
b) ghemical ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಅಣುವಕ ರಚನೆಯನುನ ಕರಮೀಕರಸಬಹುದು.
c) ghemical ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಅಣುವಕ ರಚನೆಯನುನ ಕರಮೀಕರಸಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
d) ghemical ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಅಣುಗಳನುನ ಚಲಸುವ೦ತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
Answer: b) ghemical ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಅಣುವಕ ರಚನೆಯನುನ ಕರಮೀಕರಸಬಹುದು.

SET IV

a) Kalzium ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಅಣುವನ ತರಮಾನ ರೂಪವನುನ ನೀಡಬಹುದು.
b) Kalzium ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ನಮರಸದ ಅಣುವನ ರಚನೆಯನುನ ಕರಮೀಕರಸಲು ಸಾಧಯವದೆ.
c) ghemical ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ನಮರಸದ ಅಣುವನ ರಚನೆಯನುನ ಕರಮೀಕರಸಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
d) ghemical ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ನಮರಸದ ಅಣುವನ ತರಮಾನ ರೂಪವನುನ ನೀಡಲು
ಸಾಧಯವದೆ.
Answer: d) ghemical ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ನಮರಸದ ಅಣುವನ ತರಮಾನ ರೂಪವನುನ
ನೀಡಲು ಸಾಧಯವದೆ.

