ಮಾಹತ ವನಮಯ ತ೦ತರಜಾಞನ
ತರಗತ 9
ಮಾದರ ಪರಶೆ ನ ಗಳು
(ಥಯರ - ಕಾಲು ವಾಷರಕ ಪರೀಕೆ ಷ )
ವಭಾಗ 1 : ಸರಯಾದ ಉತತರವನುನ ಆರಸರ. (½ ಸಕೀರ್)
1.

ಕೆಳಗನವುಗಳಲಲ ಸವತ೦ತರ ಇಮೀಜ್ ಮಾಯನುಪುಲೆೀಶನ್ ಪರೀಗಾರ೦ ಯಾವುದು?
a. ಫೀಟೀಶೀಪ್
b. ಜ೦ಪ್
c. ಕೆ ಟೂನ್
d. ಐ ಆಫ್ ಗನೀ೦
Answer : b. ಜ೦ಪ್

2.

ಚತರದಲಲರುವ ವವಧ ಬಣಣಗಳನುನ ವಲೀನಗಳಸ ಸೆೀರಸಲು GIMP ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಕೆಳಗನವುಗಳಲಲರುವ
ಯಾವ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು?
a.

b.

c.

d.

Answer : b.

3.

ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಟೂಲ್ ಬೀಕಸನಲಲ ಕಾಣುವ ಕೆಲವು ಟೂಲುಗಳನುನ ಕೆಳಗೆ ಕಡಲಾಗದೆ.
ಇವುಗಳ೦ದ ಟಾರನಸಫೀಮ್ (transform) ಟೂಲುಗಳಲಲ ಸೆೀರದ ಟೂಲ್ ಯಾವುದು?
a.

b.

c.

d.
Answer: a.
4.

ಕೆಳಗನವುಗಳಲಲ ಸವತ೦ತರ ಇಮೀಜ್ ಮಾಯನುಪುಲೆೀಶನ್ ಪರೀಗಾರ೦ ಯಾವುದು?
a. GNU
b. GNOME
c. GIMP
d. Gcolor2
Answer:

5.

c. GIMP

ಕೆಳಗನವುಗಳಲಲ ಚತರ ಫೆೈಲಗೆ ಸೂಕತವಾದ ಫೆೈಲ್ ಎಕಸಟೆನಶನ ಯಾವುದು?
a. png
b. html
c. ods
d. txt
Answer:

a. png

6.

ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲರುವ ಟೂಲ್ಬೀಕಸನ ಒ೦ದು ಟೂಲನುನ ಚತರದಲಲ ಕಡಲಾಗದೆ. ಈ ಟೂಲನ
ಉಪಯೀಗೆವೆೀನು?

a. ಚತರಗಳನುನ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡಲು
b. ಚತರಗಳನುನ ಸೆೀರಸಲು
c. ವಯತಯಸತ ಬಣಣಗಳನುನ ವಲೀನಗಳಸ ಸೆೀರಸಲು
d. ಚತರದ ನಕಲು ತೆಗೆಯಲು
Answer : c. ವಯತಯಸತ ಬಣಣಗಳನುನ ವಲೀನಗಳಸ ಸೆ ೀ ರಸಲು

7.

ಚತರದಲಲರುವುದು ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲರುವ ಒ೦ದು ಟೂಲ್ ಆಗದೆ. ಈ ಟೂಲನ ಹೆಸರೆೀನು?

a. Smudge
b. Scale
c. Move
d. Pencil
Answer : c. Move

8.

ಚತರದಲಲರುವುದು ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲರುವ ಒ೦ದು ಟೂಲ್ ಆಗದೆ. ಈ ಟೂಲನ ಹೆಸರೆೀನು?
a. ಸೆಕೀಲ್ ಟೂಲ್
b. ಟಾರನಸಫೀಮ್ ಟೂಲ್
c. ಫಲಪ ಟೂಲ್
d. ರಟೆೀಟ್ ಟೂಲ್
Answer : c. ಫಲಪ ಟೂಲ್

9.

ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವ ಟೂಲನುನ ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಯಾವ ಕಾಯರಕೆಕ ಉಪಯೀಗಸುತಾತರೆ?

a. ಅಕಷರಗಳನುನ ಸೆೀರಸಲು
b. ದಡಡದು ಮಾಡ ಕಾಣಲು
c. ಬಣಣವನುನ ಆಯಕ ಮಾಡಲು
d. ಚತರ ರಚಸಲು
Answer - a. ಅಕಷರಗಳನುನ ಸೆ ೀ ರಸಲು
10.

ಸಾಬು ಮತುತ ಜಸೀಲ ಎರಡರ೦ತೆ ಚತರಗಳನುನ ಸೆೀರಸ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಕಲಾಷ್ ಗಳನುನ ಜ೦ಪ್
ಉಪಯೀಗಸ

ನಮರಸುತತದಾದರೆ. ಸಾಬು ಒ೦ದು ಚತರದ ಸಾಥನವನುನ ಬದಲಾಯಸಲು ಪರಯತನಸದಾಗ

ಎರಡೂ ಚತರಗಳ

ಸಾಥನವು

ಒಟಟಗೆ ಬದಲಾಯತು. ಆದರೆ ಜಸೀಲಳಗೆ ಈ ತ೦ದರೆ ಕ೦ಡು

ಬರಲಲಲ. ಕಾರಣವೆೀನು?
a. ಜಸೀಲಳು ಚತರಗಳನುನ ವಯತಯಸಥ ಲೆೀಯರುಗಳಲಲ ಸೆೀರಸದದಳು.
b. ಜಸೀಲಳು ಚತರಗಳನುನ ಒ೦ದೆೀ ಲೆೀಯರನಲಲ ಸೆೀರಸದದಳು.
c. ಜಸೀಲಳು ಲೆೀಯರುಗಳನುನ ಸೆೀರಸರಲಲಲ.
d. ಇದು ಯಾವುದೂ ಅಲಲ.
Answer : a. ಜಸೀಲಳು ಚತರಗಳನುನ ವಯತಯಸಥ ಲೆ ೀ ಯರುಗಳಲಲ ಸೆ ೀ ರಸದದಳು .
11.

ಒ೦ದು ಪರೀಜೆಕಟನ ಭಾಗವಾಗ ಅನು ಎ೦ಬ ಹುಡುಗ ರಚಸದ ಪೀಸಟರನ ಎರಡು ಬಣಣಗಳನುನ
ವಲೀನಗಳಸ ಹನೆನಲೆಬಣಣವನುನ ಕಡಬೆೀಕು. ಅದಕಾಕಗ ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕಾದ ಟೂಲ್ ಯಾವುದು?
a. ಟಾರನಸಫೀಮ್ ಟೂಲ್
b. ಬೆಲ೦ಡ್ ಟೂಲ್
c. ಬರಷ ಟೂಲ್
d. ಸೆಲೆಕಷನ ಟೂಲ್

Answer : b. ಬೆ ಲ ೦ಡ್ ಟೂಲ್
12. ಒ೦ದು ಚಟೆಟಯ ಚತರವನುನ ಹಕಕೀ೦ ಎ೦ಬ ಹುಡುಗನು ಜ೦ಪನಲಲ ಸೆೀರಸದಾಗ ಚತರವು ಗಾತರದಲಲ ದಡಡದಾಗ
ಕ೦ಡತು. ಚತರದ ಗಾತರವನುನ ಚಕಕದು ಮಾಡಲು ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕಾದ ಟೂಲ್ ಯಾವುದು?
a. ಸೆಕೀಲ್ ಟೂಲ್
b. ಮೂವ್ ಟೂಲ್
c. ಬರಷ ಟೂಲ್
d. ಫಲಪ ಟೂಲ್
Answer : a. ಸೆ ಕ ೀಲ್ ಟೂಲ್
13.

ಕೆಳಗನವುಗಳಲಲ ಜ೦ಪನಲಲ ಸಾಧಯವಾಗದೆ ಇರುವುದು ಯಾವುದು?
a. ಚತರ ಎಡಟ್ ಮಾಡುವುದು.
b. ಲೀಗ ರಚನೆ
c. ವೀಡಯೀ ಎಡಟ೦ಗ್
d. ಪೀಸಟರ ರಚನೆ
Answer : c. ವೀಡಯೀ ಎಡಟ೦ಗ್

14.

ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವ ಹೆೀಳಕೆಗಳನುನ ಓದಯಾದ ಮೀಲೆ ಸರಯಾದ ಉತತರವನುನ ಆರಸರ.
A) ಜ೦ಪನಲಲ ಒ೦ದು ಚತರವನುನ ಮನುಬಾರನಲಲರುವ File → Open ಎ೦ಬ ವಧಾನವನುನ ಬಳಸ
ತೆರಯಬಹುದು.
B) ಚತರ ಫೆೈಲನ ಮೀಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಮೌಸ್ ಬಟನ್ ಕಲಕ ಮಾಡ Open with → Gimp Image
Editor ಎ೦ಬ ವಧಾನವನುನ ಬಳಸ ಚತರವನುನ ತೆರೆಯಬಹುದು.
a. A ಮಾತರ ಸರ
b. A ಮತುತ B ಸರ
c. B ಮಾತರ ಸರ
d. A ಮತುತ B ತಪುಪ
Answer : c. A ಮತುತ B ಸರ

15.

ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಈ

ಟೂಲನ ಉಪಯೀಗವೆೀನು?

a. ಕಾಯನವಾಸಗೆ ಒ೦ದು ಬಣಣವನುನ ಕಡಲು
b. ಕಾಯನವಾಸನ ಗಾತರವನುನ ಹೆಚಚಸಲು
c. ಕಾಯನವಾಸಗೆ ಗೆರೀಡಯ೦ಟ್ ಬಣಣ ಕಡಲು
d. ಹಸ ಲೆೀಯರನುನ ರಚಸಲು
Answer : c. ಕಾಯನವಾಸಗೆ ಗೆ ರ ೀಡಯ೦ಟ್ ಬಣಣ ಕಡಲು
16.

ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಕಾಲಕನಲಲರುವ SUM ಫ೦ಕಷನ ಯಾವುದಕೆಕ ಉಪಯೀಗಸಲಪಡುತತದೆ?
A. ದತತಗಳ ಮತತವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು
B. ಪಟಟಯನುನ ಸೀಟ್ರ ಮಾಡಲು
C. ಪವರ್ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು
D. ಸರಾಸರ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು
ಉತತರ : A. ದತತಗಳ ಮತತವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು

17.

ಪರ೦ಟರ್ನಲಲರುವ ಕಾಗದದ ಗಾತರಕೆಕ ಸೂಕತವಾಗ ಡೀಕುಯಮ೦ಟ್ನ ಗಾತರದಲಲ ಬದಲಾವಣೆಯನುನ
ಮಾಡಲು ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಕಾಲಕನಲಲ ಯಾವುದನುನ ಆಯಕ ಮಾಡಬೆೀಕು?
A. Paper format
B. Paragraph settings
C. Page preview
D. Styles and formatting
ಉತತರ : A. Paper format

18.

ಒ೦ದು ವಕ್ರಶೀಟ್ನಲಲರುವ ಒ೦ದು ಪರತೆಯೀಕ ರೀ ಮತುತ ಕಾಲ೦ನುನ ಸಥರವಾಗರಸಲು ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್
ಕಾಲಕನಲಲ ಲಭಯವರುವ ಸೌಕಯರ ಯಾವುದು?
a) ಆಟೀ ಫಲಟರ
b) ಸೆಲ್ ಫರೀಝ೦ಗ್
c) ಫ೦ಕಷನ ವಜಾಡ್ರ
d) ಹೆೈಪರ್ಲ೦ಕ್
Ans: b) ಸೆ ಲ ್ ಫರೀಝ೦ಗ್

19.

ಬಜು ಎ೦ಬ ವದಾಯಥರ ವಡ್ರ ಪರಸೆಸರ್ ಉಪಯೀಗಸ ತಯಾರಸದ ಪರೀಜೆಕಟ್ ರಪೀಟರನುನ
ಸುಲಭವಾಗ ಅ೦ದಗಳಸಲು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಯಾವ ವಧಾನ ಸೂಕತವಾಗದೆ?
a) Copy and Paste
b) Styles and Formatting
c) Index and Tables
d) Bullets and Numbering
Ans : b) Styles and Formatting

20.

ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ರೆೈಟರ್ನಲಲ ಪೆೀಜ್ ಪೀಟೆರೈರಟ್ ಆಗರಬೆೀಕೀ ಲೆೀ೦ಡ್ಸೆಕೀಪ್ ಆಗರಬೆೀಕೀ ಎ೦ದು
ತೀಮಾರನಸುವ ಸ೦ಕೆೀತ ಯಾವುದು?
a) Orientation
b) Header
c) Style
d) Background
Answer a) Orientation

21.

ದೆೈಹಕ ಸಾಮಥಯರ ಪರಶೀಲನೆಯ ಅ೦ಗವಾಗ ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಸೆಪರಡಶೀಟ್ನಲಲ ಶೀಲ ಎ೦ಬ ವದಾಯಥರ
ತಯಾರಸದ ಪಟಟಯ೦ದ 45 ಕ. ಗಾರ೦ ಭಾರವರುವ ಎಷುಟ ಮ೦ದ ವದಾಯಥರಗಳದಾದರೆ ಎ೦ದು

ಕ೦ಡುಹಡಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಫ೦ಕಷನ ಯಾವುದು?
(a) SUM
(b)AVERAGE
(c)COUNTIF
(d) POWER
ಉತತರ: ( c) COUNTIF
22.

ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಸೆಪರಡಶೀಟ್ನಲಲ 2 ರ ಐದನೆೀ ಘಾತವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದವುಗಳಲಲ
ಯಾವ ನದೆೀರಶವನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು?
(a) = POWER(2,5)
(b) = POWER(5,2)
(c) = ROUND(2,5)
(d) = ROUND(5,2)
ಉತತರ: ( a) = POWER(2,5)

23.

ಶಾಲಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತ೦ಡದ ಸದಸಯರನುನ ಆಯಕ ಮಾಡುವುದಕಾಕಗ ಎಲಲ ವದಾಯಥರಗಳ ಮಾಹತಯನುನ
ಒಳಗ೦ಡ ಸೆಪರಡಶೀಟ್ನ೦ದ 160 ಸೆ.ಮೀ. ಗ೦ತ ಅಧಕ ಎತತರವರುವ ವದಾಯಥರಗಳ ಪಟಟಯನುನ ಮಾತರ
ಪರತೆಯೀಕಸಲು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದವುಗಳಲಲ ಯಾವ ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಸ೦ಕೆೀತವನುನ ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕು?
a. freeze
b. window
c. hyperlink
d. filter
answer: h) filter

24.

ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಸೆಪರಡಶೀಟ್ನಲಲ ಶಾಲೆಯ ಎಲಲ ವದಾಯಥರಗಳ BMI ಒ೦ದು ಪಟಟಯಾಗ ನೀಡಲಾಗದೆ.
ಇದರ೦ದ ಒ೦ಬತತನೆೀ ತರಗತಯ ಹುಡುಗರ ಮಾಹತಗಳನುನ ಮಾತರ BMI ಆಯಕ ಮಾಡಲು ಕೆಳಗೆ

ನೀಡಲಾದವುಗಳಲಲ ಯಾವ ಸ೦ಕೆೀತವನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು?
(a) filter
(b) freeze
(c) SUM
(d) AVERAGE
Ans:

25.

( a) filter

ಸೆಪರಡಶೀಟ್ನ POWER (2,3) ಎ೦ಬ ಫ೦ಕಷನನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವುದಾಗರಬಹುದು?
a.

23

b.

8

c.

2.3

d.

6

Answer- b.
26.

8

ಅಧಾಯಪಕರ ಸೂಚನೆಯ೦ತೆ ಗೀತ ಎ೦ಬ ವದಾಯಥರನ ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಪೆರಸೆ೦ಟೆೀಶನ್ನಲಲ ಒ೦ದು ಸೆಲೈಡ್
ಪೆರಸೆ೦ಟೆೀಶನ್ ತಯಾರಸ ಸೆೀವ್ ಮಾಡದಳು. ಈ ಫೆೈಲನ ಎಕೆಸಟನಶನ್ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದವುಗಳಲಲ
ಯಾವುದಾಗರಬಹುದು?
a) .odp
b) .odt
c) .xcf
d) .ods
Ans_

27.

a) . odp

ತಾನು ನಡೆಸದ ಸವೆೀರಯ ಮಾಹತಗಳನುನ ಸೆೀರಸಕ೦ಡು ತಯಾರಸದ ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಕಾಲಕ್
ವಕ್ರಶೀಟನಲಲ ಒ೦ದು ದತತವು ಹಲವು ಬಾರ ಆವತರಸುತತದೆ ಎ೦ದು ಟೆಸಸ ಎ೦ಬ ವದಾಯಥರನಗೆ ತೀರತು.

ಈ ದತತವು ಶೀಟ್ನ ಎಷುಟ ಸೆಲ್ಗಳಲಲ ಪರತಯಕಷಪಡುತತದೆ ಎ೦ದು ಸಪಷಟವಾಗ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು ಕೆಳಗೆ
ನೀಡಲಾದವುಗಳಲಲ ಅವಳು ಯಾವ ಫ೦ಕಷನ ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕು?
A.SUM
B.COUNTIF
C.ROUND
D.POWER
ANSWER:

28.

B. COUNTIF

ಮಾಹತ ಸ೦ಗರಹಕೆಕ ಅಗತಯವಾದ ಪರಶಾನವಳಯನುನ ತಯಾರಸಲು ಸೂಕತವಾದ ಎಪಲಕೆೀಶನ್ ಸೀಫಟವೆೀರ್
ಯಾವುದು?
a) Gimp Image Editor
b) IDLE
c) Open Office Word Processor
d) Open Office Draw
ಉತತರ: c) Open Office Word Processor

29.

ಯಾವ ಚಟುವಟಕೆಯನುನ ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಕಾಲಕನಲಲ ಸೆಲ್ ಫರೀಝ೦ಗ್ ಎನುನವರು?
a) ಒ೦ದು ಸೆಲ್ನ ಮಾಹತಗಳನುನ ಫರೀಝ್ ಮಾಡುವುದು.
b) ಒ೦ದು ವಕ್ರಶೀಟನ ಒ೦ದು ಪರತೆಯೀಕ ರೀ ಮತುತ ಕಾಲ೦ ಸಥರವಾಗರಸಲು ಮಾಡುವ ಕರಯ.
c) ಒ೦ದು ಚತರವನುನ ಫರೀಝ್ ಮಾಡುವುದು.
d) ಒ೦ದು ವಕ್ರಶೀಟನ ಒ೦ದು ಪರತೆಯೀಕ ಸೆಲ್ನ ಮಾಹತಗಳನುನ ಡಲೀಟ್ ಮಾಡುವ ಕರಯ.
ಉತತರ b) ಒ೦ದು ವಕ್ರಶೀಟನ ಒ೦ದು ಪರತೆ ಯ ೀಕ ರೀ ಮತುತ ಕಾಲ೦ ಸಥರವಾಗರಸಲು
ಮಾಡುವ ಕರಯ.

30.

ಆಫೀಸ್ ಪಾಯಕೆೀಜನಲಲ ತಯಾರಸದ ಒ೦ದು ಡೀಕುಯಮ೦ಟನುನ ಅದರ ಸರಯಾದ ಫೀಮೀರಟನಲಲ
ಸೆೀವ್ ಮಾಡದರೆ ಎಕೆಸಟ೦ಕಷನ ಆಗ ಬರಲು ಸಾಧಯತೆಯಲಲದುದ ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ

ಯಾವುದಾಗರಬಹುದು?
A. .odt
B. .ods
C. .png
D. .odp
Answer: C. . png
31.

ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವ ಹೆೀಳಕೆಗಳನುನ ಓದದ ಬಳಕ ಸರಯಾದ ಉತತರವನುನ ಆಯಕಮಾಡರ.
A) ಸೆಲೈಡರ್ ಎ೦ಬುದು ಜಯೀಜಬಾರ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನಲಲ ಒ೦ದು ಆಕೃತಯನುನ ಒ೦ದು ನಶಚತ
ಬ೦ದುವನ೦ದರುವ ದೂರವನುನ ಆಧಾರವಾಗಸ ದಡಡದಾಗಸಲು ಇರುವ ಟೂಲಾಗದೆ.
B) ಜಯೀಜಬಾರ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನಲಲ ಸೆಲೈಡರನುನ ಉಪಯೀಗಸ ವವಧ ಜಾಯಮತೀಯ ಆಕೃತಗಳ
ಉದದ,ಭುಜಗಳ ಸ೦ಖೆಯ,ಕೀನಗಳ ಅಳತೆ ಎ೦ಬವುಗಳನುನನಯ೦ತರಸಲು ಸಾಧಯವದೆ.
a) A ಮಾತರ ಸರಯಾಗದೆ.
b) A ಮತುತ B ಸರಯಾಗದೆ.
c) B ಮಾತರ ಸರಯಾಗದೆ.
d) A ಮತುತ B ತಪಾಪಗದೆ.

Answer : b) B ಮಾತರ ಸರಯಾಗದೆ.
32.

ಜಯೀಜಬಾರದಲಲ ಒ೦ದು ಸೆಲೈಡರ್ ನರ೦ತರವಾಗ ಕಾಯಾರಚರಸಲು ಉಪಯೀಗಸುವ ಸೌಕಯರ
ಯಾವುದು?
a) ಟೆರೀಸ್ ಓನ್
b) ಎನಮೀಶನ್
c) ಡೆೈಲೆೀಶನ್
d) ಎಕಸಪೀಟರ೦ಗ್
Answer : b) ಎನಮೀಶನ್

33.

ಶಾಲೆಯ ಗಣತಶಾಸತರ ಕಲಬಬನ ಮಾಸಕದ ಮುಖಪುಟವನುನ ತಯಾರಸಲು ಹರ ಎ೦ಬ ಹುಡುಗನು ಸೀಫಟ್
ವೆೀರನುನಪಯೀಗಸ ಕೆಲವು ಗಣತ ಆಕೃತಗಳನುನ ರಚಸದನು.ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ಹರ ಉಪಯೀಗಸದ

ಸೀಫಟ ವೆೀರು ಯಾವುದಾಗರಬಹುದು?
a) KStars
b) Sunclock
c) GeoGebra
d) GPeriodic
Answer : c) GeoGebra

34.

ಜಯೀಜಬಾರ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನಲಲ ರಚಸದ ಈ ಚತರದಲಲ ಕೀನ ABC ಯ ಅಳತೆಯನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು
ರಮಾಳಲಲ ಅವಳ ಟೀಚರು ಹೆೀಳದರು.ರಮಾಳು ಅದಕಾಕಗ ಕೆಳಗೆ ಕಡಲಾದ ಯಾವ ಟೂಲನುನ
ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕು?

a)

b)

c)

d)

Answer : c)

35.

ರಸೀನಳಲಲ ಅವಳ ಗಣತ ಅಧಾಯಪಕರು ಜಯೀಜಬಾರ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನಲಲಒ೦ದು ಸಮಷಡುಭಜ ವನುನ ರಚಸಲು
ಹೆೀಳದರು.ರಸೀನಳು ಅದಕಾಕಗ ಕೆಳಗೆ ಕಡಲಾದ ಯಾವ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕು?

a) polygon
b) regular polygon
c) distance or length
d) segment between two points
Answer : b) regular polygon
36.

ಸೀಮ ಎ೦ಬ ಮಗುವಗೆ ತಾನು ಜಯೀಜಬಾರವನುನ ಉಪಯೀಗಸ ರಚಸದ ಒ೦ದು ಚತುಭುರಜಕೆಕ ಸೂಕತವಾದ
ಒ೦ದು ಹೆಸರನುನ ನೀಡಬೆೀಕು.ಅದಕಾಕಗ ಯಾವ ಸೌಕಯರವನುನ ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕು?
a) Move Tool
b) New Point
c) Insert Text
d) Insert Image
Answer : c) Insert Text

37.

ಮನೀಜ್ ನಲಲ ಅವನ ಗಣತ ಅಧಾಯಪಕರು ಜಯೀಜಬಾರ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನಲಲಒ೦ದು ಷಡುಭಜ ವನುನ
ರಚಸಲು ಹೆೀಳದರು.ಮನೀಜ್ ಅದಕಾಕಗ ಕೆಳಗೆ ಕಡಲಾದ ಯಾವ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕು?
a)
b)
c)
d)
Answer : b)

38.

ಚತರದಲಲ ಕಟಟರುವ ಪ೦ಚಭುಜದ ಕಣರಗಳನುನ ಎಳೆಯಲು ಜಯೀಜಬಾರದಲಲ ಯಾವ ಟೂಲನುನ
ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕು?

a) Polygon
b) Angle
c) Slider
d) Segment between Two Points
Answer : d)
39.

Segment between Two Points

ಮನ ಎ೦ಬ ವದಾಯಥರನಯು ಜಯೀಜಬಾರದಲಲ ರಚಸದ ತರಕೀನದ ಶರಗಳ ಹೆಸರನುನ ಗೀಚರಸುವ೦ತೆ
ಮಾಡದಾದಳೆ.ಇದನುನ ತಾತಾಕಲಕವಾಗ ಮರೆಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೆೀಕು?
a) ಶರಗಳ ಮೀಲೆ ಮೌಸನ ಎಡಭಾಗದ ಬಟನ್ ಕಲಕ ಮಾಡ ಶೀ ಲೆೀಬಲ್ ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು
b) ಶರಗಳ ಮೀಲೆ ಮೌಸನ ಬಲಭಾಗದ ಬಟನ್ ಕಲಕ ಮಾಡ ಶೀ ಲೆೀಬಲ್ ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು
c) ಶರಗಳ ಮೀಲೆ ಮೌಸನ ಎಡಭಾಗದ ಬಟನ್ ಕಲಕ ಮಾಡ ಶೀ ಓಬೆಜಕಟ್ ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು
d) ಶರಗಳ ಮೀಲೆ ಮೌಸನ ಬಲಭಾಗದ ಬಟನ್ ಕಲಕ ಮಾಡ ಶೀ ಓಬೆಜಕಟ್ ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು

Answer : b) ಶರಗಳ ಮೀಲೆ ಮೌಸನ ಬಲಭಾಗದ ಬಟನ್ ಕಲಕ ಮಾಡ ಶೀ ಲೆ ೀ ಬಲ್
ಕಲಕ ಮಾಡಬೆ ೀ ಕು.

40.

ಗೀತು ಎ೦ಬ ಮಗು ಜಯೀಜಬಾರದಲಲ ರಚಸದ ಆಯತದ ಕಣರದ ಉದದವನುನ ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಇದರಲಲ

ಸೂಕತವಾದ ಟೂಲು ಯಾವುದು?

a)

b)

c)

d)

Answer : c)

41.

ವೃತತವು ಒ೦ದು ಬ೦ದುವನ೦ದ ನದರಷಟ ದೂರದಲಲರುವ ಬ೦ದುಗಳ ಗು೦ಪಾಗದೆ ಎ೦ಬ ಆಶಯವನುನ
ಸಮಥರಸಲು ಅನತ ಎ೦ಬ ಮಗು ಜಯೀಜಬಾರ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಒ೦ದು ಚಟುವಟಕೆಯನುನ
ತಯಾರಸುತತದಾದಳೆ. ಸೆಲೈಡರನುನ ಸರಸದಾಗ B' ಎ೦ಬ ಬ೦ದು A ಎ೦ಬ ಬ೦ದುವನ ಸುತತಲೂ ನಶಚತ
ದೂರದಲಲ ಚಲಸುವುದಾದರೂ ಅಲಲ ಮೂಡುವ ವೃತತವನುನ ಕಾಣಲು ಸಾಧಯವಾಗುವುದಲಲ. ಅದಕಾಕಗ ಅನತ
ಮಾಡಬೆೀಕಾದುದು

a) ಸೆಲೈಡರನಲಲ ರೆೈಟ್ ಕಲಕ ಮಾಡ Animation on ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು

b) B' ಎ೦ಬ ಬ೦ದುವನಲಲ ರೆೈಟ್ ಕಲಕ ಮಾಡ Trace on ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು
c) A ಎ೦ಬ ಬ೦ದುವನಲಲ ರೆೈಟ್ ಕಲಕ ಮಾಡ Trace on ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು
d) B' ಎ೦ಬ ಬ೦ದುವನಲಲ ರೆೈಟ್ ಕಲಕ ಮಾಡ Animation on ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು

Answer : b) B' ಎ೦ಬ ಬ೦ದುವನಲಲ ರೆ ೈ ಟ್ ಕಲಕ ಮಾಡ Trace on ಕಲಕ ಮಾಡಬೆ ೀ ಕು

42.

ಲೆನ ಎ೦ಬ ವದಾಯಥರನಯು ಜಯೀಜಬಾರ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನಲಲ Polygon tool ನುನಪಯೀಗಸ ಪ೦ಚಭುಜ
ABCDE ಯನುನ ರಚಸದಳು. ಈ ಪ೦ಚಭುಜದ ಸುತತಳತೆಯನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು
a) Area tool ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡ ಪ೦ಚಭುಜದಳಗೆ ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು
b) Area tool ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡ ಪ೦ಚಭುಜದ ಒ೦ದು ಭುಜದಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು
c) Distance or Length tool ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡ ಪ೦ಚಭುಜದಳಗೆ ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು
d) Distance or Length tool ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡ ಪ೦ಚಭುಜದ ಒ೦ದು ಭುಜದಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು
Answer : c) Distance or Length tool ಸೆ ಲ ೆ ಕ ಟ್ ಮಾಡ ಪ೦ಚಭುಜದಳಗೆ ಕಲಕ
ಮಾಡಬೆ ೀ ಕು

43.

ರಾಜು ಎ೦ಬ ಮಗು ಜಯೀಜಬಾರ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನಲಲ ಯಾವ ಆಕೃತಯನುನ ರಚಸಲು ಈ ಟೂಲನುನ ಸೆಲೆಕಟ್
ಮಾಡರಬಹುದು?

a) ಆಯತ
b) ಸಮಭುಜ ತರಕೀನ
c) ಲ೦ಬಕೀನ ತರಕೀನ
d) ಸಮಪಾಶವರ ತರಕೀನ
Answer : b) ಸಮಭುಜ ತರಕೀನ
44.

ಗಣತದ ಆಕೃತಗಳನುನ ರಚಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡುವ ವವಧ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರುಗಳ ಕುರತು ತರಗತಯಲಲ ಚಚೆರ

ನಡೆಸುತತದದರು. ಕೆಲವು ಮಕಕಳು ಹೆೀಳದ ಹೆಸರುಗಳನುನ ಕೆಳಗೆ ಕಡಲಾಗದೆ.ಇವುಗಳಲಲ ಒ೦ದು ಗು೦ಪಗೆ
ಸೆೀರದಾದಗದೆ.ಅದು ಯಾವುದು?
a) GeoGebra
b) Kig
c) Dr.Geo
d) GPeriodic
Answer : d) GPeriodic
45.

ರಾಜು ಜಯೀಜಬರದಲಲ ಪೀಲಗನ್ ಟೂಲ್ ಉಪಯೀಗಸ ಪೀಲಗನ್ ರಚಸಲು ಪರತ ಸಲ ಕಲಕ
ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಒ೦ದು ಭುಜ ಮಾತರ ಮೂಡ ಬರುತತದೆ. ಪೀಲಗನ್ ಪೂತರಗಳಳಲು ಏನು ಮಾಡಬೆೀಕು?
a) ರೆೈಟ್ ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು.
b)ಡಬಲ್ ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು.
c) ಪಾರರ೦ಭಸದ ಬ೦ದುವನಲಲ ಪುನಃ ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು.
d) ಎಸೆಕೀಪ್ ಕೀ ಒತತಬೆೀಕು.
Answer : c) ಪಾರರ೦ಭಸದ ಬ೦ದುವನಲಲ ಪುನಃ ಕಲಕ ಮಾಡಬೆ ೀ ಕು .

46.

ಒ೦ದು ಸೆಲೈಡರನಲಲ ನೀಡರುವ ಬೆಲೆಯನುನ ಚತರದಲಲ ತೀರಸಲಾಗದೆ.ಈ ಬೆಲೆಗಳನುನ ಉಪಯೀಗಸ
Regular Polygon Tool ನ ಸಹಾಯದ೦ದ ಒ೦ದು ಬಹುಭುಜವನುನ ಬಡಸದರೆ ಗರಷಠ ಎಷುಟ
ಭುಜಗಳುಳಳ ಬಹುಭುಜ ಲಭಸುವುದು?

a) 3 ಭುಜಗಳು

b) 4 ಭುಜಗಳು
c) 5 ಭುಜಗಳು
d) 6 ಬದಗಳು
Answer : d)6 ಬದಗಳು
47.

ಮೀಝಲಲ ಫಯರ್ ಫೀಕಸ್ ತೆರೆದು ಒ೦ದು ವೆಬ್ ಪೆೀಜನ ಎಚ್.ಟ.ಎ೦.ಎಲ್ ಕೀಡನುನ ನೀಡಲು
ಮಾಡಬೆೀಕಾದ ಚಟುವಟಕೆ ಯಾವುದು?
A. View → html code
B. View→ Source code
C. Right Click menu →View Source code
D. Right Click menu → View page source
Answer - c. Right Click menu → View

48.

page source

ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ ತೆರೆದು ನೀಡಲು ಉಪಯೀಗಸಬಹುದಾದ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರ್
ಯಾವುದು?
A. ಎವನಸ್ ಪ.ಡ.ಎಫ್ ವೂಯವರ್
B. ವಎಲಸ ಮೀಡಯ ಪೆಲೀಯರ್
C. ಮೀಝಲಲ ಫಯರ್ ಫೀಕಸ್
D. ಜ ಎಡಟ್ ಟೆಕಸಟ್ ಎಡಟರ್
Ans_C ಮೀಝಲಲ ಫಯರ್ ಫೀಕಸ್

49.

ವೆಬ್ ಪೆೀಜಗೆ ಹೆಡಡ೦ಗ್ ನೀಡುವುದಕಕರುವ ಟೆೀಗ್ ಯಾವುದು?
A. <h>
B. <br>
C. <br/>
D. </h>
Ans_

: A. <h>

50.

ವೆಬ್ ಪೆೀಜನ ಅಕಷರಗಳನುನ ಇಟಾಲಕ್ ಮಾಡಲು ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕಾದ ಟೆೀಗ್ ಯಾವುದು?
A.
B.
C.
D.

<b>
<i>
<a>
<u>

Answer B.

51.

<i>

ಒ೦ದು ವೆಬ್ ಪೆೀಜನ ಸೀಸ್ರ ಕೀಡನುನ ಪರಶೀಲಸದಾಗ<marquee> ಎ೦ಬ ಟೆೀಗ್ ಕ೦ಡುಬ೦ತು. ಈ
ನದೆೀರಶವನುನ ಯಾಕೆ ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುವುದು?
A.ವೆಬ್ ಪೆೀಜಗೆ ಚತರವನುನ ಸೆೀರಸಲು
B.ಶೀಷರಕೆ ನೀಡಲು
C.ಅಕಷರಗಳು ಮತುತ ಚತರಗಳನುನ ಚಲಸುವ೦ತೆ ಮಾಡಲು
D.ಇನನ೦ದು.ವೆಬ್ ಪೆೀಜಗೆ ಲ೦ಕ್ ನೀಡಲು
Answer : C.ಅಕಷರಗಳು ಮತುತ ಚತರಗಳನುನ ಚಲಸುವ೦ತೆ ಮಾಡಲು

52.

ಒ೦ದು ವೆಬ್ ಪೆೀಜನುನ ತಯಾರಸುವಾಗ ಕಡಾಡಯವಾಗ ಸೆೀರಸಬೆೀಕಾದ ಟೆೀಗುಗಳು ಯಾವುವು?
A.

<head> …........</head>

B.

<title>.............</title>

C.

<html>.............</html>

D.
Ans
53.

<body>............</body>
C.

<html>.............</html>

ವೆಬ್ ಪೆೀಜಗೆ ನೀಲ ಹನೆನಲೆ ಬಣಣ ನೀಡಲು ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕಾದ ಟೆೀಗ್ ಯಾವುದೆಂದು ಕ೦ಡುಹಡಯರ.
A. <body bgcolour=”blue”>
B. <background color=”blue”>
C. <body bgcolor=”blue”>
D. <body bg color=”blue”>
Ans :C. <body bgcolor= ”blue ”>

54.

ಒ೦ದು ವೆಬ್ ಪೆೀಜನ ಶೀಷರಕೆಯು ಎಡಕೆಕ ಚಲಸುವ೦ತೆ ಮಾಡಲು ಕೆಳಗೆ ನೀಡರುವವುಗಳಲಲ ಯಾವ
ನದೆೀರಶವನುನನೀಡಬೆೀಕು?
A. <marquee>
B. <marquee direction=”up”>
C. <marquee direction=”right”>
D. <marquee direction=”down”>
Ans : A. <marquee>

55.

ಒ೦ದು ವೆಬ್ ಪೆೀಜನ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ಸೀಸ್ರ ಕೀಡನುನ ಕೆಳಗೆ ಕಡಲಾಗದೆ.
<h1> Welcome all of You <h1>
<h2> Good Morning> <h2>
ಇವುಗಳಲಲ ಯಾವ ಸಾಲು ಬೌಸರನಲಲ ಹೆಚುಚ ಗಾತರದಲಲಕಾಣಸುವುದು?
A. Welcome all of You
B. Good Morning
C. ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ಗಾತರ ಒ೦ದೆೀ ರೀತ ಇರುವುದು.
D. ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ಗಾತರ 1, 2 ಪಕೆಸಲ ಆಗರುವುದು.
Ans: B. Good Morning

56.

ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ವೆಬ್ ಬೌರಸರ್ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರ್ ಯಾವುದು?
A. ಇ೦ಟರ್ ನೆಟ್ ಎಕಸ್ ಪಲೀರರ್
B. .ಮೀಝಲಲ ಫಯರ್ ಫೀಕಸ್
C. ಗೂಗಲ್ ಕರೀಮ್
D. ಇವೆಲಲವುಗಳೂ ಬೌರಸರುಗಳಾಗವೆ.
Ans: D. ಇವೆ ಲ ಲವುಗಳೂ ಬೌರಸರುಗಳಾಗವೆ .

57.

9 B ತರಗತಯಲಲ ಕಲಯುವ ಉಮುಮ ಕುಲುಸವಗೆ ಅವಳು ನಮರಸುವ ವೆಬ್ ಪೆೀಜನ ಶೀಷರಕೆಯಾಗ STD
9 B ಎ೦ದು ಬರಬೆೀಕು. ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ಯಾವ ಟೆೀಗ್ ಅವಳು ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕು?
A. <title> STD 9B</title>
B. <title> </title> STD 9B
C. </title> STD 9B</title>
D. </title> STD9B <title>
Ans : A.<title> STD 9B</title>

58.

<br/> ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ ವೆಬ್ ಪೆೀಜ್ ನಮಾರಣದಲಲ ಯಾವುದಕಾಕಗ ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುತತದೆ?
A. ಹಸ ಪೆೀಜ್ ನಮರಸಲು
B. ಹಸ ಪಾರಾಗಾರಫ ನಮರಸಲು
C. ಹಸ ಪಟಟಯನುನ ನಮರಸಲು
D. ಹಸ ಸಾಲನುನ ನಮರಸಲು
Ans : D. ಹಸ ಸಾಲನುನ ನಮರಸಲು

59.

ಒ೦ದು ವೆಬ್ ಪೆೀಜನುನ ನಮರಸುವಾಗ ಕಡಾಡಯವಾಗ ಸೆೀರಸಲೆೀಬೆೀಕಾದ ಟೆೀಗ್ ಯಾವುದು?
A. <head> ...........</head>
B. <title>.............</title>
C. <html>.............</html>
D. <body>............</body>
Ans: C. <html>.............</html>

50.

ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಅಭಯಾನದ ಸಾಥಪಕ ಯಾರು?
a) ಮೈಕಲ್ ಹಾಟ್ರ
b) ರಚಾಡ್ರ ಸಾಟಲ ಮನ್
c) ಲೀನಸ್ ಟೀರ್ ವಾಲಡಸ್
d) ಜಮಮ ವೆೀಲಸ್
Answer : b) ರಚಾಡ್ರ ಸಾಟಲ ಮನ್

61.

ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ಒ೦ದು ಓಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟಮನ ಕಾಯರವು ಯಾವುದು?
A ಫೆೈಲ್ ಮೀನೆೀಜ್ ಮ೦ಟ್
a) A ಮಾತರ ಸರಯಾಗದೆ.
b) B ಮಾತರ ಸರಯಾಗದೆ.

B. ಮಮರ ಮೀನೆೀಜ್ ಮ೦ಟ್

c) A ಯೂ B ಯೂ ಸರಯಾಗದೆ.
d) A ಯೂ B ಯೂ ಸರಯಲಲ.
Answer : c) A ಯೂ B ಯೂ ಸರಯಾಗದೆ.
62.

ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಅಭಯಾನದ ಸಾಥಪಕ ಯಾರು?
A. ಲೀನಸ್ ಬೆನೆಡಕಟ್ ಟೀರ್ ವಾಲಡಸ್
B. ಅಲೆಕಾಸ೦ಡರ್ ಪುಷಕನ
C. ರಚಾಡ್ರ ಮಾಯಥೂಯ ಸಾಟಲ ಮನ್
D. ಟ೦ ಬೆೀನೆರಸಲ
Answer : C. ರಚಾಡ್ರ ಮಾಯಥೂಯ ಸಾಟಲ ಮನ್

63.

ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ಒ೦ದು ಸವತ೦ತರ ಓಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟ೦ ಯಾವುದು?
a) ಜ೦ಪ್
b) ಮಾಕ್ OS X
c) ವ೦ಡೀಸ್
d) ಗುನ/ಲನಕಸ್
Answer : d) ಗುನ/ಲನಕಸ್

64.

ಕೀಪ ತೆಗೆಯಲು ಮತುತ ಅದನುನ ವತರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾವತ೦ತರಯವರುವ ಒ೦ದು ಓಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟ೦
ಯಾವುದು?
a) Ubuntu GNU/Linux
b) Windows 7
c) Symbian OS
d) Mac OS X
Ans_ a) Ubuntu GNU/ Linux

65.

ಕೀ ಬೀಡರನಲಲ Print Screen ಕೀ ಒತತದರೆ ಏನಾಗುವುದು?
a) ಡೆಸಕ್ ಟೀಪನ ಫೆೈಲುಗಳು ಪರ೦ಟ್ ಆಗುತತದೆ.
b) ಡೆಸಕ್ ಟೀಪನ ಒ೦ದು ಚತರ ತೆಗೆಯಲಪಡುತತದೆ.
c) ಒ೦ದು ಫೆೈಲ್ ಉ೦ಟಾಗುತತದೆ.
d) ಡೆಸಕ್ ಟೀಪನ ಬಣಣ ಬದಲಾಗುತತದೆ.
Answer b) ಡೆ ಸ ಕ್ ಟೀಪನ ಒ೦ದು ಚತರ ತೆ ಗ ೆ ಯ ಲಪಡುತತದೆ .

66.

ಪರಸ೦ಟೆೀಶನನಲಲ ಸೆೀರಸಲು ಅನೀಶನಗೆ ಕೆಲವು ಸಕರೀನ್ ಶೀಟ್ ಗಳು ಬೆೀಕಾಗದೆ. ಸಕರೀನ್ ಶೀಟ್ ತೆಗೆಯಲು
ಅವನ ಗೆಳೆಯರು ಹೆೀಳಕಟಟ ನಾಲುಕ ರೀತಗಳಲಲ ಒ೦ದು ಮಾತರ ಸರಯಲಲ. ಅದು ಯಾವುದು?
a) Print screen
b) Add to Panel
c) KSnapshot
d. Gnome-screenshot
Answer b) Add to panel

67.

ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಯಾವುದು?
a) Microsoft Windows
b) IBM AIX
c) GNU/ Linux Ubuntu
d) Apple Mac OS
Answer: c) GNU/ Linux Ubuntu

68.

ಶರೀಜತ್ ಒ೦ದು ಹಸ ಕ೦ಪೂಯಟರನುನ ಖರೀದಸದಾಗ ಅದರಲಲ ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರನುನ ಇನ್ ಸಾಟಲ

ಮಾಡಬೆೀಕೆ೦ದು ತೀಮಾರನಸದನು. ಅದಕಾಕಗ ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳ೦ದ ಯಾವುದನುನ ಆರಸಬಹುದು?
a)

Mac OS X

b)

Windows Vista

c)

Ubuntu GNU/Linux

d)

DOS

Answer : c) Ubuntu GNU/ Linux
69.

ಕೀಬೀಡರನ Print Screen ಎ೦ಬ ಬಟನನ ಉಪಯೀಗ ಯಾವುದು?
a)

Key board ನ Lay out Print ತೆಗೆಯಲು

b)

Screen shot ತೆಗೆಯಲು

c)

ಯಾವುದಾದರೂ ಒ೦ದು ಪೆೀಜನುನ Print ಮಾಡಲು

d)

Printer ಇನ್ ಸಾಟಲ ಮಾಡಲು

Answer : b) Screen shot ತೆಗೆಯಲು
70.

ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ಒಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟ೦ ಅಲಲದೆೀ ಇರುವುದು ಯಾವುದು?
a. ಮೈಕರೀಸೀಫಟ್ ವ೦ಡೀಸ್
b. ಉಬು೦ಟು ಗುನ / ಲನಕಸ್
c. ಮೀಸಲಾಲ ಫಯರ್ ಫೀಕಸ್
d. ಮಾಕ್ ಒಯಸ್ ಎಕಸ್
Answer - c. ಮೀಸಲಾಲ ಫಯರ್ ಫೀಕಸ್

ವಭಾಗ 2: ಹೆಚುಚ ಸೂಕತವಾದ ಎರಡು ಉತತರಗಳನುನ ಆರಸರ.(1 ಸಕೀರ್)
71.

ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಜತೆೀಶನು ತಯಾರಸದ ಕಲೆೀಷನುನ ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವ ಯಾವೆಲಾಲ
ಫೀಮರಟುಗಳಲಲ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು?
a. png
b. odp
c. xcf
d. mp3

72.

Answer: a.

png

c.

xcf

ಕೆಳಗನವುಗಳಲಲ ಸರಯಾದ ಹೆೀಳಕೆಗಳು ಯಾವುವು?
a. ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಉಪಯೀಗಸ ರಚಸುವ ಚತರವನುನ ಪುನಃ ಎಡಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
b. ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಉಪಯೀಗಸ ರಚಸುವ ಚತರವನುನ ಪುನಃ ಎಡಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವದೆ.
c. ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಉಪಯೀಗಸ ರಚಸುವ ಚತರವನುನ ವವಧ ಫೀಮರಟುಗಳಲಲ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಲು
ಸಾಧಯವಲಲ.
d. ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಉಪಯೀಗಸ ರಚಸುವ ಚತರವನುನ ವವಧ ಫೀಮರಟುಗಳಲಲ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಲು
ಸಾಧಯವದೆ.

Answer: b. ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆ ೀ ರ್ ಉಪಯೀಗಸ ರಚಸುವ ಚತರವನುನ ಪುನಃ ಎಡಟ್ ಮಾಡಲು
ಸಾಧಯವದೆ .
d. ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆ ೀ ರ್ ಉಪಯೀಗಸ ರಚಸುವ ಚತರವನುನ ವವಧ ಫೀಮರಟುಗಳಲಲ
ಸೆ ೀ ವ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವದೆ .
73.

ಕಟಟರುವ ಎರಡು ಹೆೀಳಕೆಗಳು ಸರಯಾಗವೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವೆ೦ಬುದನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯರ.
a. ಚತರವನುನ ಬೆೀಕಾದ ಕಡೆಗೆ ತರುಗಸ ಕರಮೀಕರಸುವುದಕೆಕ Rotate tool ನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
b. ಒ೦ದು ಚತರವನುನ ಎಡಬಲಕೆಕ ತರುಗಸ ಕರಮೀಕರಸುವುದಕೆಕ Rotate Tool ನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
c. ಚತರದ ಗಾತರವನುನ ಬದಲಾಯಸುವುದಕೆಕ Scale Tool ನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
d. ಚತರದ ಆಕಾರ ಮತುತ ಗಾತರದಲಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು Smudge Tool ನುನ
ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.

Ans: a. ಚತರವನುನ ಬೆ ೀ ಕಾದ ಕಡೆ ಗ ೆ ತರುಗಸ ಕರಮೀಕರಸುವುದಕೆ ಕ Rotate tool ನುನ
ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
c. ಚತರದ ಗಾತರವನುನ ಬದಲಾಯಸುವುದಕೆ ಕ Scale Tool ನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.

74.

ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಟಾರನಸಫೀಮ್ ಟೂಲುಗಳನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಕೆಳಗನ ಯಾವೆಲಾಲ ಚಟುವಟಕೆಗಳನುನ
ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವದೆ?
a. ಚತರವನುನ ಕರೀಪ್ ಮಾಡ ಗಾತರವನುನ ಕರಮೀಕರಸಬಹುದು.
b. ಚತರದ ಗಾತರವನುನ ಕರಮೀಕರಸಬಹುದು.
c. ಚತರದಲಲ ಲೆೀಯರನುನ ಸೆೀರಸಬಹುದು.
d. ಚತರವನುನ ಎಡಬಲಕೆಕ ತರುಗಸ ಕರಮೀಕರಸಬಹುದು.
Ans :

b. ಚತರದ ಗಾತರವನುನ ಕರಮೀಕರಸಬಹುದು .
d. ಚತರವನುನ ಎಡಬಲಕೆ ಕ ತರುಗಸ ಕರಮೀಕರಸಬಹುದು .

75.

ಕೆಳಗನವುಗಳ೦ದ ಚತರ ಫೆೈಲುಗಳ ಎಕಸಟೆನಶನ ಆರಸರ.
a. gif
b. mp3
c. tif
d. mp4
Answer:
a. gif
c. tif

76.

ಅಮೀರ್ ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಉಪಯೀಗಸ ಒ೦ದು ಕಲಾಷ್ ತಯಾರಸುವನು. ಚತರದ ಆಕಾರವನುನ
ಬದಲಾಯಸಲು ಕೆಳಗನವುಗಳ೦ದ ಯಾವ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕೆ೦ದು ಸೂಚಸರ.
a. ಫಲಪ ಟೂಲ್
b. ಸೂಮ್ ಟೂಲ್
c. ಕಲೀನ್ ಟೂಲ್

d. ರಟೆೀಟ್ ಟೂಲ್
Answer :
a. ಫಲಪ ಟೂಲ್
d. ರಟೆ ೀ ಟ್ ಟೂಲ್
77.

ಜ೦ಪನಲಲ ತಯಾರಸದ ಕಲೆೀಷನುನ ಯಾವೆಲಾಲ ಫೀಮರಟುಗಳಲಲ ಎಕಸಪೀಟ್ರ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವದೆ?
a. jpg
b. png
c. odt
d. ods
Answer : a. jpg
b. png

78.

ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಕಾಲಕನಲಲರುವ ಫ೦ಕಷನ (function) ನ ಪರಯೀಜನಗಳು ಯಾವುವು?
a. ಶೀಟನಲಲರುವ ರೀ ಮತುತ ಕಾಲ೦ ಸಥರವಾಗ ನಲುಲವ೦ತೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯೀಗಸುತಾತರೆ.
b. ಒ೦ದು ಸ೦ಖೆಯಯ ವಗರ ಮತುತ ಘಾತವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು ಉಪಯೀಗಸುತಾತರೆ.
c. ವೀಡಯೀ ರೆಕಾಡರ೦ಗ್ ಮಾಡುವುದಕೆಕ ಉಪಯೀಗಸುತಾತರೆ.
d. ಒ೦ದು ದಶಮಾ೦ಶ ಸ೦ಖೆಯಯ ದಶಮಾ೦ಶ ಸಾಥನವನುನ ಕರಮೀಕರಸುವುದಕೆಕ ಸಾಧಯವದೆ.
Answer-

b. ಒ೦ದು ಸ೦ಖೆ ಯ ಯ ವಗರ ಮತುತ ಘಾತವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು
ಉಪಯೀಗಸುತಾತರೆ .
d. ಒ೦ದು ದಶಮಾ೦ಶ ಸ೦ಖೆ ಯ ಯ ದಶಮಾ೦ಶ ಸಾಥನವನುನ ಕರಮೀಕರಸುವುದಕೆ ಕ
ಸಾಧಯವದೆ .

79.

ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಸೆಪರಡಶೀಟ್ನಲಲ ಉಪಯೀಗಸುವ ಫ೦ಕಷನಗಳಗೆ (function) ಸ೦ಬ೦ಧಸ ಕೆಳಗೆ
ನೀಡಲಾದವುಗಳಲಲ ಸರಯಾದ ಹೆೀಳಕೆಗಳು ಯಾವುವು?
a. ಇವುಗಳು ಪಟಟಯಲಲರುವ ವವರಗಳನುನ ವವಧ ರೀತಯಲಲ ಕರೀಡೀಕರಸ ಪರ೦ಟ್ ಮಾಡಲು
ಉಪಯೀಗಸುವ ಸಣಣ ಪರೀಗಾರ೦ಗಳಾಗವೆ.
b. ಇವುಗಳು ವವಧ ಚಟುವಟಕೆಗಳನುನ ಸುಲಭವಾಗ ನವರಹಸಲು ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಕಾಲಕ್ ನಲಲ

ಉಪಯೀಗಸುವ ಸಣಣ ಪರೀಗಾರ೦ಗಳಾಗವೆ.
c. ಹುಡುಗರು ಮತುತ ಹುಡುಗಯರ ವವರಗಳುಳಳ ಒ೦ದು ಮಾಹತ ಸ೦ಗರಹ ಪಟಟಯ೦ದ ಕೆೀವಲ ಹುಡುಗರ
ವವರಗಳುಳಳ ಪಟಟಯನುನ ಪರತೆಯೀಕಸಲು COUNTIF ಎ೦ಬ ಫ೦ಕಷನ ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುವುದು.
d. ಹುಡುಗರು ಮತುತ ಹುಡುಗಯರ ವವರಗಳುಳಳ ಒ೦ದು ಮಾಹತ ಸ೦ಗರಹ ಪಟಟಯ೦ದ ಹುಡುಗರ
ಸ೦ಖೆಯಯನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು COUNTIF ಎ೦ಬ ಫ೦ಕಷನ ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುವುದು.
Answer- b. ಇವುಗಳು ವವಧ ಚಟುವಟಕೆ ಗ ಳನುನ ಸುಲಭವಾಗ ನವರಹಸಲು ಓಪನ್
ಓಫೀಸ್ ಕಾಲಕ್ ನಲಲ ಉಪಯೀಗಸುವ ಸಣಣ ಪರೀಗಾರ೦ಗಳಾಗವೆ .
d. ಹುಡುಗರು ಮತುತ ಹುಡುಗಯರ ವವರಗಳುಳಳ ಒ೦ದು ಮಾಹತ ಸ೦ಗರಹ
ಪಟಟಯ೦ದ ಹುಡುಗರ ಸ೦ಖೆ ಯ ಯನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು COUNTIF ಎ೦ಬ
ಫ೦ಕಷನ ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುವುದು .
80.

ಮಜೀದ್ ಎ೦ಬ ವದಾಯಥರ ಬರೆದ ಕವತೆಯನುನ ಒ೦ದು ಮಾಸಪತರಕೆಯಲಲ ಪರಕಟಸಲು ಪ.ಡ.ಎಫ್
ಫೀಮೀರಟ್ನಲಲ ಕಳುಹಸಲಾಗದೆ. ಯಾವೆಲಲ ಕಾರಣಗಳ೦ದ ಮಜೀದ್ ಈ ರೀತ ಕಳುಹಸರಬಹುದು?
a) ಪ.ಡ.ಎಫ್ ಫೆೈಲ್ಗಳನುನ ಯಾವುದೆೀ ಓಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟ೦ನಲೂಲ ತೆರೆದು ಓದಲು ಸಾಧಯವದೆ.
b) ಪ.ಡ.ಎಫ್ ಫೆೈಲ್ಗಳು ಯಾವುದೆೀ ಓಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟ೦ನಲೂಲ ದಡಡ ಗಾತರದ ಅಕಷರಗಳಾಗ
ಪರದಶರಸಲಪಡುತತವೆ.
c) ಪ.ಡ.ಎಫ್ ಫೆೈಲ್ಗಳಲಲ ತಕಷಣಕೆಕ ಯಾವುದೆೀ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
d) ಪ.ಡ.ಎಫ್ ಫೆೈಲ್ಗಳನುನ ಯಾವುದೆೀ ಫೆೈಲ್ ಫೀಮೀರಟ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವದೆ.
Answer
a) ಪ.ಡ.ಎಫ್ ಫೆ ೈ ಲ್ಗಳನುನ ಯಾವುದೆ ೀ ಓಪರೆ ೀ ಟ೦ಗ್ ಸಸಟ೦ನಲೂಲ ತೆ ರ ೆ ದ ು ಓದಲು
ಸಾಧಯವದೆ .
c) ಪ.ಡ.ಎಫ್ ಫೆ ೈ ಲ್ಗಳಲಲ ತಕಷಣಕೆ ಕ ಯಾವುದೆ ೀ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವಲಲ .

81.

ಪರಸರ ಸ೦ರಕಷಣೆಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಸ ಶಾಲೆಯ ಪರಸರ ಕಲಬ ಸದಸಯರು ಕೆೀ೦ದರ ಸಚವರಗೆ ಸಮಪರಸಲು ಓಪನ್
ಓಫೀಸ್ ರೆೈಟರ್ನಲಲ ಹ೦ದ ಭಾಷೆಯಲಲ ಒ೦ದು ಮನವಯನುನ ತಯಾರಸದಾದರೆ. ಇದನುನ e-mail
ಮಾಡುವುದಕಕ೦ತ ಮದಲು pdf ಫೆೈಲ್ ಆಗ export ಮಾಡಬೆೀಕೆ೦ದು ಅಧಾಯಪಕರು ಸೂಚಸದರು.
ಕಾರಣಗಳೆೀನಾಗರಬಹುದು?
a) ಸವೀಕರಸುವವರ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ನಲಲ ಮನವಯನುನ ತಯಾರಸದ software ಲಭಯವಾಗರಬೆೀಕೆ೦ದಲಲ.
b) ಪ.ಡ.ಎಫ್ ಫೆೈಲ್ಗಳನುನ ಮಾತರ e-mail ಮಾಡ ಕಳುಹಸಕಡಲು ಸಾಧಯವದೆ.
c) ಪ.ಡ.ಎಫ್ ಫೆೈಲ್ಗಳಾಗದದರೆ ಮಾತರ ಹ೦ದ ಓದಲು ಸಾಧಯವದೆ.
d) ತಯಾರಸದ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ನಲಲ ಉಪಯೀಗಸದ fonts ಸವೀಕರಸದವರ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ನಲಲ

ಇರಬೆೀಕೆ೦ದಲಲ.
Answers :
a)

ಸವೀಕರಸುವವರ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ನಲಲ ಮನವಯನುನ ತಯಾರಸದ

software ಲಭಯವಾಗರಬೆ ೀ ಕೆ ೦ ದಲಲ.
d)

ತಯಾರಸದ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ನಲಲ ಉಪಯೀಗಸದ fonts

ಸವೀಕರಸದವರ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ನಲಲ ಇರಬೆ ೀ ಕೆ ೦ ದಲಲ .

82.

ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಪಾಯಕೆೀಜ್ಗಳಲಲ ಒಳಗ೦ಡರುವವುಗಳನುನ ಕೆಳಗೆ ನೀಡರುವವುಗಳ೦ದ ಆಯಕ ಮಾಡರ.
a. ಕಾಲಕ್
b. ಜ೦ಪ್
c. ಮೀಜಲಲ
d. ಇ೦ಪೆರಸ
Answer :
a) ಕಾಲಕ್
d) ಇ೦ಪೆ ರ ಸ

83.

ಪೆರಸೆ೦ಟೆೀಶನ್ನನುನ ಅ೦ದಗಳಸಲು ಪರೀಜೆಕಟಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಸದ ಕೆಲವು ವೀಡಯೀಗಳನುನ
ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ನ೦ದ ಡೌನ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಾಯತು. ಇವುಗಳನುನ ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಪೆರಸೆ೦ಟೆೀಶನ್ನಲಲ
ಸೆೀರಸಕಳುಳವುದು ಹೆೀಗೆ?
i. Insert - Movie and Sound.
ii. Format - Movie and Sound.
iii. ಅಗತಯವಾದ ವೀಡಯೀ ಫೆೈಲನುನ ಆಯಕ ಮಾಡ Open ಕಲಕ ಮಾಡರ.
iv. ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ ವಳಾಸವನುನ ಸೆೀರಸರ.
Answer: i. Insert - Movie and Sound.
iii. ಅಗತಯವಾದ ವೀಡಯೀ ಫೆ ೈ ಲನುನ ಆಯಕ ಮಾಡ Open ಕಲಕ ಮಾಡರ.

84.

ಜಯೀಜಬಾರದಲಲ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಟೂಲ್ಗಳನುನ ಉಪಯೀಗಸ ರಚಸದ ಆಕೃತಗಳಲಲ ಸೆಲೈಡರ್
ಉಪಯೀಗಸ ನಯ೦ತರಸಲು ಸಾಧಯವಲಲದವುಗಳು ಯಾವುವು?
a) Segment with given length
b) Circle with centre through point
c) Angle with given size
d) Circle through three points
Answer :

a) Circle with centre through point
b) Circle through three points

85.

ಜಯೀಜಬಾರ ತ೦ತಾರ೦ಶದಲಲ ಜೀನ ಎ೦ಬ ಹುಡುಗನಗೆ 0° ಯ೦ದ 180° ತನಕದ ಬೆಲೆಗಳನುನ ಆರಸಲು
ಸೂಕತವಾದ ಒ೦ದು Angle Slider ತಯಾರಸಬೆೀಕೆ೦ದದೆ. ಅದಕಾಕಗ ಮಾಡಬೆೀಕಾದ ಚಟುವಟಕೆಗಳು
ಯಾವುವು?
a) Angle tool ಆರಸರ.
b) Slider tool ಆರಸರ.
c) min 0° ಮತುತ max 180° ಎ೦ದು ಬದಲಾಯಸಬೆೀಕು.
d) increment 0 ಎ೦ದಾಗಬೆೀಕು.
ಉತತರ

: b) Slider tool ಆರಸರ.
c) min 0 ° ಮತುತ max 180 ° ಎ೦ದು ಬದಲಾಯಸಬೆ ೀ ಕು .

86.

ಜಯೀಜಬಾರದ Object Properties ವ೦ಡೀದಲಲ ಒ೦ದು ಆಕೃತಯ ಯಾವೆಲಲ ವಶೆೀಷತೆಗಳನುನ
ಸಜುಜಗಳಸಲು ಸಾಧಯವದೆ?
a) ಟೆಕಸಟ್ ಇನ್ಸಟ್ರ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವದೆ.
b) ಆಕೃತಯ ಬಣಣ ಬದಲಾಯಸಲು ಸಾಧಯವದೆ.
c) ಇಮೀಜ್ ಇನ್ಸಟ್ರ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವದೆ.
d) ಆಕೃತಯ ಸೆಟೈಲ್ ಬದಲಾಯಸಲು ಸಾಧಯವದೆ.
ಉತತರ:

b) ಆಕೃತಯ ಬಣಣ ಬದಲಾಯಸಲು ಸಾಧಯವದೆ .
d) ಆಕೃತಯ ಸೆ ಟ ೈಲ್ ಬದಲಾಯಸಲು ಸಾಧಯವದೆ .

87.

ಕೆಳಗೆ ಕಡಲಾದ ಹೆೀಳಕೆಗಳಲಲ ಸರಯಾದುವುಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯರ.
a) Geogebra ವು ಇ೦ಟರೆೀಕಟವ ಜಾಯಮತೀಯ ರಚನೆಗಳನುನ ತಯಾರಸಲು ಉಪಯೀಗಸುವ ಒ೦ದು
ಎಪಲಕೆೀಶನ್ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರಾಗದೆ.
b) Geogebra ದಲಲ ತಯಾರಸದ ಫೆೈಲುಗಳನುನ html ಫೀಮೀರಟಗೆ ಎಕಸಪೀಟುರ ಮಾಡಲು
ಸಾಧಯವದೆ.
c) html ಟೆೀಗುಗಳನುನ ಉಪಯೀಗಸ Geogebra ದಲಲ ಚತರಗಳನುನ ರಚಸಬಹುದು.
d) ಧವನ ಫೆೈಲುಗಳನುನ Edit ಮಾಡಲು Geogebra ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
ಉತತರ - a) Geogebra ವು ಇ೦ಟರೆ ೀ ಕಟವ ಜಾಯಮತೀಯ ರಚನೆ ಗ ಳನುನ ತಯಾರಸಲು
ಉಪಯೀಗಸುವ ಒ೦ದು ಎಪಲಕೆ ೀ ಶನ್ ಸೀಫಟ್ ವೆ ೀ ರಾಗದೆ .
b) Geogebra ದಲಲ ತಯಾರಸದ ಫೆ ೈ ಲುಗಳನುನ html ಫೀಮೀರಟಗೆ ಎಕಸಪೀಟುರ
ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವದೆ .

88.

ಜಯೀಜಬಾರದಲಲ ಸ೦ಖೆಯಯನುನ ನಯ೦ತರಸಲರುವ ಸೆಲೈಡರ್ ಮತುತ ಕೀನದ ಅಳತೆಯನುನ ನಯ೦ತರಸಲರುವ
ಸೆಲೈಡರುಗಳಗರುವ ವಯತಾಯಸಗಳು ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ಯಾವುವು?
a) ಸ೦ಖೆಯಯನುನ ನಯ೦ತರಸಲರುವ ಸೆಲೈಡರಗೆ ಮಾತರ ಎನಮೀಶನ್ ಸೌಲಭಯವನುನ ಉಪಯೀಗಸಲು
ಸಾಧಯವದೆ.
b) ಒ೦ದು ಸಮಬಹುಭುಜದ ಒ೦ದು ಕೀನದ ಅಳತೆಯನುನ ನಯ೦ತರಸಲು ನ೦ಬರ್ ಸೆಲೈಡರನುನ
ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
c) ಕೀನದ ಅಳತೆಯನುನ ನಯ೦ತರಸಲರುವ ಸೆಲೈಡರನುನ ನಮರಸುವಾಗ ಸೆಲೈಡರ್ ವ೦ಡೀದಲಲnumber
ಎ೦ಬುವುದರ ಬದಲು Angle ಎ೦ಬ ರೆೀಡಯನ್ ಬಟನನುನ ಆಯಕ ಮಾಡರಬೆೀಕು.
d)ಸ೦ಖೆಯಗಳನುನ ನಯ೦ತರಸುವ ಸೆಲೈಡರುಗಳಗೆ a, b, c ಎ೦ಬ ಕರಮದಲಲಯೂ ಕೀನದ ಅಳತೆಯನುನ
ನಯ೦ತರಸುವ

ಸೆಲೈಡರುಗಳಗೆ α,β,γ ಎ೦ಬ ಕರಮದಲಲಯೂ ಹೆಸರುಗಳು ನೀಡಲಪಡುತತವೆ.

Answer: c) ಕೀನದ ಅಳತೆ ಯ ನುನ ನಯ೦ತರಸಲರುವ ಸೆ ಲ ೈಡರನುನ ನಮರಸುವಾಗ ಸೆ ಲ ೈಡರ್
ವ೦ಡೀದಲಲ number ಎ೦ಬುವುದರ ಬದಲು Angle ಎ೦ಬ ರೆ ೀ ಡಯನ್ ಬಟನನುನ ಆಯಕ
ಮಾಡರಬೆ ೀ ಕು.
d) ಸ೦ಖೆ ಯ ಗಳನುನ ನಯ೦ತರಸುವ ಸೆ ಲ ೈಡರುಗಳಗೆ a, b, c ಎ೦ಬ ಕರಮದಲಲಯೂ
ಕೀನದ ಅಳತೆ ಯ ನುನ ನಯ೦ತರಸುವ ಸೆ ಲ ೈಡರುಗಳಗೆ α, β, γ ಎ೦ಬ ಕರಮದಲಲಯೂ ಹೆ ಸ ರುಗಳು
ನೀಡಲಪಡುತತವೆ.

89.

ಸಲೀನ ಎ೦ಬ ವದಾಯಥರನಯು ಜಯೀಜಬಾರದಲಲ ನಮರಸದ ಒ೦ದು ಸೆಲೈಡರನ ಚತರವನುನ ಗಮನಸರ.ಕೆಳಗೆ
ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ಈ ಸೆಲೈಡರನುನಪಯೀಗಸ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಕೆಗಳು ಯಾವುವು?

a. ಒ೦ದು ಬಹುಭುಜದ ಭುಜಗಳ ಸ೦ಖೆಯಯನುನ ಬದಲಸಬಹುದು.
b. ಎರಡು ರೆೀಖೆಗಳು ನಣರಯಸುವ ಕೀನದ ಅಳತೆಯನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.
c. ಒ೦ದು ಆಕೃತಯ ಸುತತಳತೆಯನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.
d. ಒ೦ದು ರೆೀಖೆಯ ಉದದವನುನ ಬದಲಸಬಹುದು.
ಉತತರ.

a. ಒ೦ದು ಬಹುಭುಜದ ಭುಜಗಳ ಸ೦ಖೆ ಯ ಯನುನ ಬದಲಸಬಹುದು .
d. ಒ೦ದು ರೆ ೀ ಖೆ ಯ ಉದದವನುನ ಬದಲಸಬಹುದು .

90.

ವೃತತಗಳು ಮತುತ ರೆೀಖೆಗಳನನಳಗ೦ಡ ಗಣತ ಆಕೃತಗಳ ರಚನೆಗಾಗ ಕೆಳಗೆ ಕಡಲಾದ ಯಾವೆಲಲ ಸೀಫಟ್
ವೆೀರುಗಳನುನ ಉಪಯೀಗಸುತೆತೀವೆ?
a. Marble
b. GeoGebra
c. Sunclock
d. Dr. Geo
Answer : b) GeoGebra
d) Dr. Geo

91.

ಮನ ಎ೦ಬ ವದಾಯಥರನಯು ಜಯೀಜಬಾರದಲಲ ರಚಸದ ಸಮಷಡುಭಜದ ಶರದ ಹೆಸರನುನ ಬದಲಸಲು

ಅನುಸರಸದ ದಾರಗಳನುನ ಕೆಳಗೆ ಕಡಲಾಗದೆ.ಯಾವುದೆಲಲ ಸರಯಾಗದೆ?
a) ಶರದ ಮೀಲೆ ಮೌಸನ ಎಡಭಾಗದ ಬಟನನುನ ಕಲಕ ಮಾಡ rename ಎ೦ಬ option ಕಡಬೆೀಕು.
b) ಶರದ ಮೀಲೆ ಮೌಸನ ಬಲಭಾಗದ ಬಟನನುನ ಕಲಕ ಮಾಡ rename ಎ೦ಬ option ಕಡಬೆೀಕು.
c) Show Object ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು.
d) Object Properties ಕಲಕ ಮಾಡಬೆೀಕು.

Answer
b) ಶರದ ಮೀಲೆ ಮೌಸನ ಬಲಭಾಗದ ಬಟನನುನ ಕಲಕ ಮಾಡ rename ಎ೦ಬ option
ಕಡಬೆ ೀ ಕು.
d) Object Properties ಕಲಕ ಮಾಡಬೆ ೀ ಕು.
92.

ಒ೦ದು ವೆಬ್ ಪೆೀಜನಲಲ My Country ಎ೦ಬುದನುನ ಕೆ೦ಪು ಬಣಣದಲಲ ಬಲಭಾಗಕೆಕ ಚಲಸುವ೦ತೆ ಮಾಡಲು
ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ಯಾವೆಲಲ ಟೂಲುಗಳನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು?
a. <body bgcolor=”red”>
b. <font color="red”>.
c. <marquee direction=right>
d. <marquee direction=left>
Answer
b.<font color="red ”>
c.<marquee direction=right>

93.

html ಎ೦ಬ ಎಕೆಸಟ೦ಕಷನನುನ ಕಟುಟ ಸೆೀವ್ ಮಾಡರುವ ಫೆೈಲನುನ ಜ ಎಡಟ್ ಟೆಕಸಟ್ಎಡಟರನುನ ಬಳಸ ಪುನಃ
ತೆರೆದು ನೀಡಲುಇರುವ ಚಟುವಟಕೆಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯರ.
a) ಜ ಎಡಟ್ ಟೆಕಸಟ್ಎಡಟರ್ → ಫೆೈಲ್ → ನುಯ ಎ೦ಬ ಮನುವನ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯಬಹುದು
b) ಫೆೈಲನಲಲ ರೆೈಟ್ ಕಲಕ ಮಾಡ ಓಪನ್ ವದ್ ಎ೦ಬ ಮನುವನ ಜ ಎಡಟನ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯಬಹುದು
c) ಜ ಎಡಟ್ ಟೆಕಸಟ್ಎಡಟರ್ →ಫೆೈಲ್ →ಓಪನ್ ಎ೦ಬ ಮನುವನ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯಬಹುದು
d) ಜ ಎಡಟ್ ಟೆಕಸಟ್ಎಡಟರ್→ ಫೆೈಲ್ →ಎಡಟ್ಎ೦ಬ ಮನುವನ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯಬಹುದು
Ans_
b) ಫೆ ೈ ಲನಲಲ ರೆ ೈ ಟ್ ಕಲಕ ಮಾಡ ಓಪನ್ ವದ್ ಎ೦ಬ ಮನುವನ ಜ ಎಡಟನ ಮೂಲಕ
ತೆ ರ ೆ ಯ ಬಹುದು.
c) ಜ ಎಡಟ್ ಟೆ ಕ ಸಟ್ಎಡಟರ್ →ಫೆ ೈ ಲ್ →ಓಪನ್ ಎ೦ಬ ಮನುವನ ಮೂಲಕ ತೆ ರ ೆ ಯ ಬಹುದು .

94.

ವೆಬ್ ಪೆೀಜನ ನಮಾರಣಕೆಕಸ೦ಬ೦ಧಸದ೦ತೆ ಸರಯಾದ ಹೆೀಳಕೆಗಳು ಯಾವುವು?
(a) <img src = “filename”> ಎ೦ಬುದು ಚತರಗಳನುನ ಸೆೀರಸಲರುವ ಟೆೀಗ್ ಆಗದೆ.
(b) <img src =”filename”> ಎ೦ಬುದು ಹೆೈಪರ್ ಲ೦ಕ್ ನೀಡಲರುವ ಟೆೀಗ್ ಆಗದೆ.
(c) ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ ಒಟುಟ ಸೆೀರಸ ವೆಬ್ ಸೆೈಟುಗಳನುನ ನಮರಸುತಾತರೆ.
(d) ವೆಬ್ ಸೆೈಟುಗಳನುನ ಒಟುಟ ಸೆೀರಸ ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ ನಮರಸುತಾತರೆ.

ಉತತರಗಳು :
(a) <img src = “filename ”> ಎ೦ಬುದು ಚತರಗಳನುನ ಸೆ ೀ ರಸಲರುವ ಟೆ ೀ ಗ್ ಆಗದ
(c) ವೆ ಬ ್ ಪೆ ೀ ಜುಗಳನುನ ಒಟುಟ ಸೆ ೀ ರಸ ವೆ ಬ ್ ಸೆ ೈ ಟುಗಳನುನ ನಮರಸುತಾತರೆ .

95.

ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ ಪರದಶರಸಲು ಉಪಯೀಗಸುವ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರುಗಳು
ಯಾವುವು?
a.ಮೀಝಲಲ ಫಯರ್ ಫೀಕಸ್
b.ಎವನಸ್ ಡೀಕುಯಮ೦ಟ್ ವೂಯವರ್
c.ಗೂಗಲ್ ಕರೀಮಯ೦
d.ಜ ಎಡಟ್ ಟೆಕಸಟ್ ಎಡಟರ್
Answer
a. ಮೀಝಲಲ ಫಯರ್ ಫೀಕಸ್
c. ಗೂಗಲ್ ಕರೀಮಯ೦

96.

ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವ ಹೆೀಳಕೆಗಳಲಲ ಸರಯಾದ ಎರಡನುನ ಆರಸರ.
a. web page ತಯಾರಯ ಆರ೦ಭ<html>ಎ೦ಬ tag ನ೦ದ ಹಾಗೂ ಕನೆ </html> ಎ೦ಬ
ಟೆೀಗನ೦ದಾಗದೆ.
b. html ಎ೦ಬ ಕ೦ಪೂಯಟರ್ ಭಾಷೆಯ ಪೂಣರ ರೂಪ Hyper Terminal Markup Language ಆಗದೆ.
c. webpage ವ೦ಡೀಗೆ ಶೀಷರಕೆ ನೀಡಲು<title>ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು.
d. <marquee>ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ ಚತರಗಳನುನ ಸೆೀರಸಲು ಉಪಯೀಗಸುವರು.
Answer:
a. web page ತಯಾರಯ ಆರ೦ಭ<html>ಎ೦ಬ tag ನ೦ದ ಹಾಗೂ ಕನೆ
</html> ಎ೦ಬ ಟೆ ೀ ಗನ೦ದಾಗದೆ.
c. webpage ವ೦ಡೀಗೆ ಶೀಷರಕೆ ನೀಡಲು <title>ಎ೦ಬ ಟೆ ೀ ಗನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು .

97.

ಅನುವನ ಹೆೀಳಕೆಗಳಲಲ ಎರಡು ಮಾತರ ಸರ ಎ೦ದು ಅರುಣ್ ಹೆೀಳುತತದಾದನೆ.ಹಾಗಾದರೆ ಸರಯಾದವುಗಳು
ಯಾವುವು?
a) <p> ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ ಉಪಯೀಗಸ ವೆಬ್ ಪೆೀಜನಲಲ ಹಸ ಪಾರಾಗಾರಫನುನ ಆರ೦ಭಸಬಹುದು.
b) ಮೀಝಲಲ ಫಯರ್ ಫೀಕಸ್ ಎ೦ಬ ಟೆಕಸಟ್ ಎಡಟರ್ ಉಪಯೀಗಸ ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ

ತಯಾರಸಬಹುದು.
c) <img src>ಎ೦ಬುದು ಚತರಗಳನುನ ಪರದಶರಸಲಕಕರುವ ನದೆೀರಶವಾಗದೆ.
d) ವೆಬ್ ಪೆೀಜಗೆ ನೀಲ ಹನೆನಲೆ ಬಣಣ ದರೆಯಲು<body bg colour = “blue” >ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ
ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
Answer:
a) <p> ಎ೦ಬ ಟೆ ೀ ಗನುನ ಉಪಯೀಗಸ ವೆ ಬ ್ ಪೆ ೀ ಜನಲಲ ಹಸ ಪಾರಾಗಾರಫನುನ
ಆರ೦ಭಸಬಹುದು.
c) <img src> ಎ೦ಬುದು ಚತರಗಳನುನ ಪರದಶರಸಲಕಕರುವ ನದೆ ೀ ರಶವಾಗದೆ .

98.

HTML ಟೆೀಗನಲಲ ಸರಯಾದವುಗಳನುನ ಆರಸ ಬರೆಯರ.
a) <body background color=”red”>
b) <body bgcolor=”red”>
c) <font colour=”red”> GHSS Wandoor </font>
d) <font color=”red”> GHSS Wandoor </font>
Answer :
b) <body bgcolor= ”red ”>
d) <font color= ”red ”>GHSS Wandoor</font>

99.

ಒ೦ದು ವೆಬ್ ಪೆೀಜನಲಲ ಅಕಷರಗಳನುನ ಕೆ೦ಪು ಅಡಗೆರೆಯ೦ದಗೆ ಪರದಶರಸಲು ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕಾದ ಎರಡು
ಟೆೀಗುಗಳನುನ ಆರಸರ.
a. <font colour=red>
b. <u>
c. <font color=red>
d. <i>
Answer
c. <font color=red>
b. <u>

100.

ವೆಬ್ ಪೆೀಜು ತಯಾರಸುವುದಕೆಕ ಸ೦ಬ೦ಧಸ ಸರಯಾದ ಎರಡು ಹೆೀಳಕೆಗಳು ಯಾವುವು?
a. ಎಲಲ ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳು ಆರ೦ಭವಾಗುವುದು <html>ಟೆೀಗನ೦ದ ಹಾಗೂ ಕನೆಗಳುಳವುದು</html>ಎ೦ಬ
ಟೆೀಗನ೦ದಾಗದೆ.
b. ಎಲಲ ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳು ಆರ೦ಭವಾಗುವುದು<title>ಟೆೀಗನ೦ದ ಹಾಗೂ ಕನೆಗಳುಳವುದು</title>ಎ೦ಬ
ಟೆೀಗನ೦ದಾಗದೆ.
c. ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳಲಲ ಶಬದ ಹಾಗು ಚಲನ ಚತರವನುನ ಸೆೀರಸಬಹುದು.

d.

ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳಗೆ ಶೀಷರಕೆ ನೀಡಲು</head>ಟೆೀಗ್ ಉಪಯೀಗಸುವರು.

Answer
a. ಎಲಲ ವೆ ಬ ್ ಪೆ ೀ ಜುಗಳು ಆರ೦ಭವಾಗುವುದು <html>ಟೆ ೀ ಗನ೦ದ ಹಾಗೂ
ಕನೆ ಗ ಳುಳವುದು</html>ಎ೦ಬ ಟೆ ೀ ಗನ೦ದಾಗದೆ.
c. ವೆ ಬ ್ ಪೆ ೀ ಜುಗಳಲಲ ಶಬದ ಹಾಗು ಚಲನ ಚತರವನುನ ಸೆ ೀ ರಸಬಹುದು .

101.

HTML ಟೆೀಗುಗಳನುನ ಪರಶೀಲಸ ಸರಯಾದ ಹೆೀಳಕೆಗಳನುನ ಆರಸರ.
<html>
<body bgcolor=yellow>
<font size=6 color=red face = sans>WELCOME<br>
FRIENDS</font></body>
</html>

a. WELCOME ಎ೦ಬ ಪದದ ಅಕಷರಗಳ ಬಣಣ ಹಳದ ಆಗರುವುದು.
b. ಪೆೀಜನ ಬಣಣ ಹಳದ ಆಗರುವುದು.
c. ಪೆೀಜನ ಬಣಣ ಕೆ೦ಪು ಆಗರುವುದು.
d. WELCOME ಹಾಗು FRIENDS ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಲಾಲಗ ಕಾಣಸುವುದು.
ಉತತರ :
b. ಪೆ ೀ ಜನ ಬಣಣ ಹಳದ ಆಗರುವುದು.
d. WELCOME ಹಾಗು FRIENDS ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಲಾಲಗ ಕಾಣಸುವುದು .
102.

ಒ೦ದು ವೆಬ್ ಪೆೀಜನ ಸೀಸ್ರ ಕೀಡನುನ ಕೆಳಗೆ ಕಡಲಾಗದೆ.

ಇದನುನ ಒ೦ದು ವೆಬ್ ಬೌರಸರ್ ಉಪಯೀಗಸ ತೆರೆಯುವಾಗ "Quality education is pupils
right”ಎ೦ಬ ವಾಕಯ ನೀಲ ಬಣಣದ೦ದಗೆ ಬಲದ೦ದ ಎಡಕೆಕ ಚಲಸುವ೦ತೆ ಮಾಡುವ ಎರಡು ನದೆೀರಶಗಳನುನ
ಬರೆಯರ.

a) <font color =blue> <marquee> Quality education is pupils right </marquee></font>
b) <marquee direction = right, font color=blue> Quality education is pupils right
</marquee></font>
c) <font color =blue> <marquee direction = left>Quality education is pupils right
</marquee></font>
d) <marquee = right, font=blue> Quality education is pupils right </marquee></font>
Ans
a) <font color =blue> <marquee> Quality education is pupils right
</marquee></font>
c) <font color =blue> <marquee direction = left> Quality education is
pupils right </marquee></font>
103. ಒ೦ದು ವೆಬ್ ಪೆೀಜಗೆ ಸೆೀರಸದ INDIA IS MY COUNTRY ಎ೦ಬ ವಾಕಯದ ಅಕಷರಗಳನುನ ಚಲಸುವ೦ತೆ
ಮಾಡಬೆೀಕು.ಅಕಷರಗಳು ನೀಲ ಬಣಣದ೦ದಗೆ ಬಲಕೆಕ ಚಲಸಬೆೀಕು.ಇದಕೆಕ ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವವುಗಳಲಲ ಇದಕೆಕ
ಅಗತಯವಾದ ನದೆೀರಶಗಳು ಯಾವುವು?
a) <title >INDIA IS MY COUNTRY</title>
b) <font color=”blue”>
c) <b>i ndia is my country </b>
d) <marquee direction =right>INDIA IS MY COUNTRY </marquee>
ans:
b) <font color= ”blue ”>
d) <marquee direction =right >INDIA IS MY COUNTRY </marquee>
104.

ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಸದ ಸರಯಾದ ಹೆೀಳಕೆಗಳು ಯಾವುವು?
a) ಯಾವುದೆೀ ಅಗತಯಕೆಕ ನಮಮ ಇಷಾಟನುಸಾರ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
b) ಕೀಪ ಮಾಡುವ ಮತುತ ವತರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾವತ೦ತರಯ ಇಲಲ.
c) ಕೀಪ ಮಾಡುವ ಮತುತ ವತರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾವತ೦ತರಯ ಇದೆ.
d) ಸೀಸ್ರ ಕೀಡುಗಳು ಲಭಸುವುದಲಲ.
Answer :
a) ಯಾವುದೆ ೀ ಅಗತಯಕೆ ಕ ನಮಮ ಇಷಾಟನುಸಾರ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು .
c) ಕೀಪ ಮಾಡುವ ಮತುತ ವತರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾವತ೦ತರಯ ಇದೆ .

105. ಕ೦ಪೂಯಟರನ ಡೆಸಕ್ ಟೀಪ್ ದೃಶಯಗಳ ಸಕರೀನ್ ಶೀಟ್ ತೆಗೆಯುವುದಕಕರುವ ಎರಡು ರೀತಗಳು ಯಾವುವು?
a) ಸಸಟ೦ → ಪರಫರೆನಸಸ → ಮೀನಟರ್ ಎ೦ಬ ರೀತಯಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡ ಸಕರೀನ್ ಶೀಟ್ ತೆಗೆಯಬಹುದು.
b) ಕೀ ಬೀಡರನ ಪರ೦ಟ್ ಸಕರೀನ್ ಕಲಕ ಮಾಡ ಸಕರೀನ್ ಶೀಟ್ ತೆಗೆಯಬಹುದು.
c) ಎಪಲಕೆೀಶನ್ → ಎಕಸಸರೀಸ್ → ಟೆೀಕ್ ಸಕರೀನ್ ಶೀಟ್ ಎ೦ಬ ರೀತಯಲಲ ತೆಗೆಯಬಹುದು.

d) ಡೆಸ್ ಟೀಪನಲಲ ರೆೈಟ್ ಕಲಕ ಮಾಡ ಸಕರೀನ್ ಶೀಟ್ ತೆಗೆಯಬಹುದು.
Ans_
b) ಕೀ ಬೀಡರನ ಪರ೦ಟ್ ಸಕರೀನ್ ಕಲಕ ಮಾಡ ಸಕರೀನ್ ಶೀಟ್ ತೆ ಗ ೆ ಯ ಬಹುದು .
c) ಎಪಲಕೆ ೀ ಶನ್ → ಎಕಸಸರೀಸ್ → ಟೆ ೀ ಕ್ ಸಕರೀನ್ ಶೀಟ್ ಎ೦ಬ ರೀತಯಲಲ
ತೆ ಗ ೆ ಯ ಬಹುದು.
106. ಒಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟ೦ ಮತುತ ಅಪಲಕೆೀಶನ್ ಸೀಫುಟವೆೀರುಗಳು ನಮಗೆ ಚರಪರಚತವಾಗವೆ. ಕೆಳಗೆ ಕಟಟ
ಹೆೀಳಕೆಗಳಲಲ ಸರಯಾದವುಗಳು ಯಾವುವು?
a. ಲನಕಸ್ ಒ೦ದು ಅಪಲಕೆೀಶನ್ ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
b. ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಒ೦ದು ಅಪಲಕೆೀಶನ್ ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
c. ಜ೦ಪ್ ಒ೦ದು ಅಪಲಕೆೀಶನ್ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಅಲಲ.
d. ಗುನ/ಲನಕಸ ಒ೦ದು ಒಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟ೦ ಆಗದೆ.
Answer

:

b. ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಒ೦ದು ಅಪಲಕೆ ೀ ಶನ್ ಸೀಫುಟವೆ ೀ ರಾಗದೆ .
d. ಗುನ/ಲನಕಸ್ ಒ೦ದು ಒಪರೆ ೀ ಟ೦ಗ್ ಸಸಟ೦ ಆಗದೆ .
107. ಗ೦ಗ ಮತುತ ರಸಾವನ ಒಡೆತನದ ಹಕುಕ ಇರುವ ಸೀಫುಟವೆೀರುಗಳ ಒ೦ದು ಪಟಟಯನುನ ತಯಾರಸುತತದಾದರೆ.
ಯಾವೆಲಾಲ ಸೀಫುಟವೆೀರುಗಳು ಅವರ ಪಟಟಯಲಲ ಸೆೀರರಬಹುದು?
a)

Apple Mac OS X

b)

Microsoft Windows

c)

GNU/ Linux Ubuntu

d)

Sun Solaris

Ans

:

a) Apple Mac OS X
b) Microsoft Windows
108. ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವ ಹೆೀಳಕೆಗಳಲಲ ಸರಯಾದವುಗಳನುನ ಆರಸರ.
a. KSnapshot ವೀಡಯೀ ರೆಕಾಡ್ರ ಮಾಡುವುದಕಕರುವ ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
b. ಸಕರೀನನ ದೃಶಯಗಳನುನ ಅದೆೀ ರೀತಯಲಲ ಕೀಪ ಮಾಡಲು KSnapshot ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುತತದೆ.

c. gtk-recordMyDesktop ಸಕರೀನನ ದೃಶಯಗಳ ವೀಡಯೀ ರೆಕಾಡ್ರ ಮಾಡುವುದಕಕರುವ
ಸೀಫುಟವೆೀರಾಗದೆ.
d. ಸಕರೀನನ ದೃಶಯಗಳನುನ ಅದೆೀ ರೀತಯಲಲ ಕೀಪ ಮಾಡಲು OpenShot ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುತತದೆ.
Ans :
b. ಸಕರೀನನ ದೃಶಯಗಳನುನ ಅದೆ ೀ ರೀತಯಲಲ ಕೀಪ ಮಾಡಲು KSnapshot
ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುತತದೆ.
c. gtk- recordMyDesktop ಸಕರೀನನ ದೃಶಯಗಳ ವೀಡಯೀ ರೆ ಕ ಾಡ್ರ
ಮಾಡುವುದಕಕರುವ ಸೀಫುಟವೆ ೀ ರಾಗದೆ .
109. ಪೆೀನಲನ೦ದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒ೦ದು ಐಟಮನುನ Remove ಮಾಡಬೆೀಕಾದರೆ ಕೆಳಗೆ ಕಟಟರುವ
ಯಾವುದೆಲಲ ಚಟುವಟಕೆಗಳನುನ ಮಾಡಬೆೀಕು?
a) ಪೆೀನಲನಲಲ right click ಮಾಡಬೆೀಕು.
b) Remove ಮಾಡಬೆೀಕಾದ ಐಟಮನ ಮೀಲೆ right click ಮಾಡಬೆೀಕು.
c) add to panel click ಮಾಡಬೆೀಕು.
d) remove from panel click ಮಾಡಬೆೀಕು.
Answer

:

b) Remove ಮಾಡಬೆ ೀ ಕಾದ ಐಟಮನ ಮೀಲೆ right click ಮಾಡಬೆ ೀ ಕು.
d)

remove from panel click ಮಾಡಬೆ ೀ ಕು.

ವಭಾಗ 3: ಟಪಪಣ ತಯಾರಸರ.
(ಪರತ ಸೆ ಟ ಟನ೦ದ ಅತ ಹೆ ಚ ುಚ ಸೂಕತವಾದ ಉತತರವನುನ ಆರಸ , ಕಟಟರುವ ವಷಯದ ಬಗೆ ಗ ನ
ಟಪಪಣಯನುನ ತಯಾರಸರ - 2 ಸಕೀರ್)
110. ಟಪಪಣ ತಯಾರಸರ : ಜ೦ಪನಲಲರುವ ಟಾರನಸಫೀಮ್ ಟೂಲುಗಳು
ಸೆಟ್ ಎ (A)
a) ಲೆೀಯರ್,ಆರಸದಭಾಗ,ಚತರ ಎ೦ಬವುಗಳ ಗಾತರವನುನ ಬದಲಾಯಸಲು ಜ೦ಪನಲಲರುವ ಸೌಕಯರವಾಗದೆ
Smudge Tool.
b) ಲೆೀಯರ್,ಆರಸದಭಾಗ,ಚತರ ಎ೦ಬವುಗಳ ಗಾತರವನುನ ಬದಲಾಯಸಲು ಜ೦ಪನಲಲರುವ ಸೌಕಯರವಾಗದೆ
Scale Tool.
c) ಲೆೀಯರ್,ಆರಸದಭಾಗ,ಚತರ ಎ೦ಬವುಗಳ ಗಾತರವನುನ ಬದಲಾಯಸಲು ಜ೦ಪನಲಲರುವ ಸೌಕಯರವಾಗದೆ
Measure Tool.
d) ಲೆೀಯರ್,ಆರಸದಭಾಗ,ಚತರ ಎ೦ಬವುಗಳ ಗಾತರವನುನ ಬದಲಾಯಸಲು ಜ೦ಪನಲಲರುವ ಸೌಕಯರವಾಗದೆ
Blend Tool.
Ans: b) ಲೆ ೀ ಯರ್,ಆರಸದಭಾಗ,ಚತರ ಎ೦ಬವುಗಳ ಗಾತರವನುನ ಬದಲಾಯಸಲು
ಜ೦ಪನಲಲರುವ ಸೌಕಯರವಾಗದೆ Scale Tool.
ಸೆಟ್ ಬ (A)
a) ಲೆೀಯರ್,ಆರಸದಭಾಗ,ಚತರ ಎ೦ಬವುಗಳನುನ ಅಗತಾಯನುಸಾರವಾಗ ತರುಗಸುವ ಟೂಲ್ ಆಗದೆ Rotate
Tool.
b)

ಲೆೀಯರ್,ಆರಸದಭಾಗ,ಚತರ ಎ೦ಬವುಗಳನುನ

ಅಗತಾಯನುಸಾರವಾಗ ತರುಗಸುವ ಟೂಲ್ ಆಗದೆ

Perspective Tool.
c) ಲೆೀಯರ್,ಆರಸದಭಾಗ,ಚತರ ಎ೦ಬವುಗಳನುನ

ಅಗತಾಯನುಸಾರವಾಗ ತರುಗಸುವ ಟೂಲ್ ಆಗದೆ

Alignment Tool.
d) ಲೆೀಯರ್,ಆರಸದಭಾಗ,ಚತರ ಎ೦ಬವುಗಳನುನ ಅಗತಾಯನುಸಾರವಾಗ ತರುಗಸುವ ಟೂಲ್ ಆಗದೆ Paths
Tool.
Ans: a)

ಲೆ ೀ ಯರ್,ಆರಸದಭಾಗ,ಚತರ ಎ೦ಬವುಗಳನುನ

ಅಗತಾಯನುಸಾರವಾಗ ತರುಗಸುವ

ಟೂಲ್ ಆಗದೆ Rotate Tool.
ಸೆಟ್ ಸ (A)
a) ಒ೦ದು ಚತರವನುನ ಎಡಬಲಕೆಕ ಕರಮೀಕರಸುವುದಕಕರುವ ಟೂಲ್ ಆಗದೆ Healing Tool.
b) ಒ೦ದು ಚತರವನುನ ಎಡಬಲಕೆಕ ಕರಮೀಕರಸುವುದಕಕರುವ ಟೂಲ್ ಆಗದೆ Smudge Tool.

c) ಒ೦ದು ಚತರವನುನ ಎಡಬಲಕೆಕ ಕರಮೀಕರಸುವುದಕಕರುವ ಟೂಲ್ ಆಗದೆ Dodge Tool.
d) ಒ೦ದು ಚತರವನುನ ಎಡಬಲಕೆಕ ಕರಮೀಕರಸುವುದಕಕರುವ ಟೂಲ್ ಆಗದೆ Flip Tool.
Ans: d) ಒ೦ದು ಚತರವನುನ ಎಡಬಲಕೆ ಕ ಕರಮೀಕರಸುವುದಕಕರುವ ಟೂಲ್ ಆಗದೆ Flip
Tool.
ಸೆಟ್ ಡ (A)
a) ಒ೦ದು ಚತರದಲಲ ಅಗತಯವರುವ ಭಾಗವನುನ ಮಾತರ ಇರಸ ಬಾಕ ಉಳದ ಭಾಗವನುನ ಅಳಸುವುದಕೆಕ
ಉಪಯೀಗಸುವ ಟೂಲ್ ಆಗದೆ Clone Tool.
b) ಒ೦ದು ಚತರದಲಲ ಅಗತಯವರುವ ಭಾಗವನುನ ಮಾತರ ಇರಸ ಬಾಕ ಉಳದ ಭಾಗವನುನ ಅಳಸುವುದಕೆಕ
ಉಪಯೀಗಸುವ ಟೂಲ್ ಆಗದೆ Rectangle Select Tool.
c) ಒ೦ದು ಚತರದಲಲ ಅಗತಯವರುವ ಭಾಗವನುನ ಮಾತರ ಇರಸ ಬಾಕ ಉಳದ ಭಾಗವನುನ ಅಳಸುವುದಕೆಕ
ಉಪಯೀಗಸುವ ಟೂಲ್ ಆಗದೆ Free Select Tool.
d) ಒ೦ದು ಚತರದಲಲ ಅಗತಯವರುವ ಭಾಗವನುನ ಮಾತರ ಇರಸ ಬಾಕ ಉಳದ ಭಾಗವನುನ ಅಳಸುವುದಕೆಕ
ಉಪಯೀಗಸುವ ಟೂಲ್ ಆಗದೆ Crop Tool.
Ans: d) ಒ೦ದು ಚತರದಲಲ ಅಗತಯವರುವ ಭಾಗವನುನ ಮಾತರ ಇರಸ ಬಾಕ ಉಳದ ಭಾಗವನುನ
ಅಳಸುವುದಕೆ ಕ ಉಪಯೀಗಸುವ ಟೂಲ್ ಆಗದೆ Crop Tool.
111. ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆ ೀ ರ್
Set 1(E)
a.

ಲೀನಸ್ ಟೀರ್ವಾಲಡ್ ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನುನ ರೂಪುಗಳಸುವುದರಲಲ ಪರಧಾನ ಪಾತರವಹಸದನು.

b.

ರಚಚಡರ ಸಾಟಲಮನ್ ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನುನ ರೂಪುಗಳಸುವುದರಲಲ ಪರಧಾನ ಪಾತರವಹಸದನು.

c.

ಸೆಪನಸರ ಕ೦ಬೆಲ್ ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನುನ ರೂಪುಗಳಸುವುದರಲಲ ಪರಧಾನ ಪಾತರವಹಸದನು.

d.

ಜನಾಥನ್ ತೀಮಸ್ ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆೀರನುನ ರೂಪುಗಳಸುವುದರಲಲ ಪರಧಾನ ಪಾತರವಹಸದನು.

Ans : c. ಸೆ ಪ ನಸರ ಕ೦ಬೆ ಲ ್ ಜ೦ಪ್ ಸೀಫುಟವೆ ೀ ರನುನ ರೂಪುಗಳಸುವುದರಲಲ ಪರಧಾನ
ಪಾತರವಹಸದನು.
Set 2(A)
a. ಚತರವನುನ ಪೂಣರವಾಗ ಅಥವಾ ಭಾಗಕವಾಗ ಜ೦ಪಲಲ ಸೆೀರಸಲು ಸಾಧಯವದೆ.
b. ಒ೦ದು ಜ೦ಪ್ ಫೆೈಲನಲಲ ಪೆರಸೆ೦ಟೆೀಶನ್ ಫೆೈಲುಗಳನುನ ಸೆೀರಸಲು ಸಾಧಯವದೆ.
c. ಜಯೀಜಬರದಲಲ ತಯಾರಸದ ಫೆೈಲುಗಳನುನ ಜ೦ಪನಲಲ ಸೆೀರಸಲು ಸಾಧಯವದೆ.

d. ಜ೦ಪನಲಲ ಸೆಪರಡಶೀಟ್ ಫೆೈಲುಗಳನುನ ಸೆೀರಸಲು ಸಾಧಯವದೆ.
Ans : a. ಚತರವನುನ ಪೂಣರವಾಗ ಅಥವಾ ಭಾಗಕವಾಗ ಜ೦ಪಲಲ ಸೆ ೀ ರಸಲು ಸಾಧಯವದೆ .
Set 3(A)
a)

ಸೆಲೈಡುಗಳನುನ ಒ೦ದರ ಮೀಲ೦ದರ೦ತೆ ಹತತರ ಹತತರ ಕರಮೀಕರಸುವುದಕೆಕ ಸಾಧಯ ಎ೦ಬುವುದು

ಜ೦ಪನ ಪರಧಾನ ವಶೆೀಷತೆಗಳಲಲ ಒ೦ದು.
b) ವೆಬ್ಪೆೀಜುಗಳನುನ ಸೆೀರಸಲು ಸಾಧಯ ಎ೦ಬುವುದು ಜ೦ಪನ ಪರಧಾನ ವಶೆೀಷತೆಗಳಲಲ ಒ೦ದು.
c) ಚತರಗಳನುನ ಲೆೀಯರುಗಳನಾನಗಸ ಕರಮೀಕರಸುವುದಕೆಕ ಸಾಧಯ ಎ೦ಬುವುದು ಜ೦ಪನ ಪರಧಾನ ವಶೆೀಷತೆಗಳಲಲ
ಒ೦ದು.
d)

ಪರಪ೦ಚದ ವವಧ ಸಮಯ ವಲಯಗಳನುನ ಕಾಣುವುದಕೆಕ ಸಾಧಯ ಎ೦ಬುವುದು ಜ೦ಪನ ಪರಧಾನ

ವಶೆೀಷತೆಗಳಲಲ ಒ೦ದು.
Ans : c) ಚತರಗಳನುನ ಲೆ ೀ ಯರುಗಳನಾನಗಸ ಕರಮೀಕರಸುವುದಕೆ ಕ ಸಾಧಯ ಎ೦ಬುವುದು ಜ೦ಪನ
ಪರಧಾನ ವಶೆ ೀ ಷತೆ ಗ ಳಲಲ ಒ೦ದು .
Set 4(A)
a)
b)
c)
d)

ಜ೦ಪ್ ಫೆೈಲನ ಸಾಮಾನಯ ಎಕಸಟೆನಶನ png ಆಗದೆ.
ಜ೦ಪ್ ಫೆೈಲನ ಸಾಮಾನಯ ಎಕಸಟೆನಶನ odt ಆಗದೆ.
ಜ೦ಪ್ ಫೆೈಲನ ಸಾಮಾನಯ ಎಕಸಟೆನಶನ xcf ಆಗದೆ.
ಜ೦ಪ್ ಫೆೈಲನ ಸಾಮಾನಯ ಎಕಸಟೆನಶನ jpg ಆಗದೆ.

Ans : c) ಜ೦ಪ್ ಫೆ ೈ ಲನ ಸಾಮಾನಯ ಎಕಸಟೆ ನ ಶನ xcf ಆಗದೆ .
112. ಟಪಪಣ ತಯಾರಸರ - ಕಲಾಷ್
Set 1(E)
a. ಒಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಸೆಪರಡಶೀಟ್ ಕಲಾಷ್ ನಮರಸುವುದಕೆಕ ಸೂಕತವಾದ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಆಗದೆ.
b. ಜಯೀಜಬರ ಕಲಾಷ್ ನಮರಸುವುದಕೆಕ ಸೂಕತವಾದ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಆಗದೆ.
C. ಜ೦ಪ್ ಕಲಾಷ್ ನಮರಸುವುದಕೆಕ ಸೂಕತವಾದ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಆಗದೆ.
d. ಕೆ ಸಾಟರ ಕಲಾಷ್ ನಮರಸುವುದಕೆಕ ಸೂಕತವಾದ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಆಗದೆ.
Ans : c. ಜ೦ಪ್ ಕಲಾಷ್ ನಮರಸುವುದಕೆ ಕ ಸೂಕತವಾದ ಸೀಫುಟವೆ ೀ ರ್ ಆಗದೆ .

Set 2(A)
a. ಕಲಾಷನಲಲರುವ ಚತರಗಳ ಯಾವುದಾದರೂ ಒ೦ದು ಪರತೆಯೀಕ ಭಾಗವನುನ ಆರಸುವ ಟೂಲಾಗದೆ ಸಮಜ
ಟೂಲ್.
b. ಕಲಾಷನಲಲರುವ ಚತರಗಳ ಯಾವುದಾದರೂ ಒ೦ದು ಪರತೆಯೀಕ ಭಾಗವನುನ ಆರಸುವ ಟೂಲಾಗದೆ ಫಲಪ
ಟೂಲ್.
c. ಕಲಾಷನಲಲರುವ ಚತರಗಳ ಯಾವುದಾದರೂ ಒ೦ದು ಪರತೆಯೀಕ ಭಾಗವನುನ ಆರಸುವ ಟೂಲಾಗದೆ ಸೆಕೀಲ್
ಟೂಲ್.
d. ಕಲಾಷನಲಲರುವ ಚತರಗಳ ಯಾವುದಾದರೂ ಒ೦ದು ಪರತೆಯೀಕ ಭಾಗವನುನ ಆರಸುವ ಟೂಲಾಗದೆ ಎಲಪಟ್
ಸೆಲೆಕಟ್ ಟೂಲ್.
Ans : d. ಕಲಾಷನಲಲರುವ ಚತರಗಳ ಯಾವುದಾದರೂ ಒ೦ದು ಪರತೆ ಯ ೀಕ ಭಾಗವನುನ
ಆರಸುವ ಟೂಲಾಗದೆ ಎಲಪಟ್ ಸೆ ಲ ೆ ಕ ಟ್ ಟೂಲ್ .
Set 3(A)
a ಜ೦ಪನಲಲ ರಟೆೀಟ್ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಕಲಾಷನಲಲರುವ ಚತರವನನೀ ಚತರಭಾಗವನನೀ
ಅಗತಯಕಕನುಸಾರವಾಗ ತರುಗಸಲು ಸಾಧಯವಾಗುತತದೆ.
b. ಜ೦ಪನಲಲ ಸೆಕೀಲ್ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಕಲಾಷನಲಲರುವ ಚತರವನನೀ ಚತರಭಾಗವನನೀ
ಅಗತಯಕಕನುಸಾರವಾಗ ತರುಗಸಲು ಸಾಧಯವಾಗುತತದೆ.
c. ಜ೦ಪನಲಲ ಫಲಪ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಕಲಾಷನಲಲರುವ ಚತರವನನೀ ಚತರಭಾಗವನನೀ
ಅಗತಯಕಕನುಸಾರವಾಗ ತರುಗಸಲು ಸಾಧಯವಾಗುತತದೆ.
d. ಜ೦ಪನಲಲ ಎಲಪಟ್ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಕಲಾಷನಲಲರುವ ಚತರವನನೀ ಚತರಭಾಗವನನೀ
ಅಗತಯಕಕನುಸಾರವಾಗ ತರುಗಸಲು ಸಾಧಯವಾಗುತತದೆ.
Ans :

a. ಜ೦ಪನಲಲ ರಟೆ ೀ ಟ್ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಕಲಾಷನಲಲರುವ ಚತರವನನೀ
ಚತರಭಾಗವನನೀ ಅಗತಯಕಕನುಸಾರವಾಗ ತರುಗಸಲು ಸಾಧಯವಾಗುತತದೆ .

Set 4(A)

a. ಚತರಗಳನುನ ಸೆೀರಸದರೆ ಲೆೀಯರುಗಳನುನ ಅಳಸುವುದಕೆಕ ಸಾಧಯವಲಲ.
b. ಒ೦ದು ಲೆೀಯರನುನ ಅಳಸದರೆ ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದ ಲೆೀಯರ್ ಹೀಗುತತದೆ.
c. ಒ೦ದು ಲೆೀಯರನುನ ಅಳಸದರೆ ಅದರ ಮೀಲಾಭಗದ ಲೆೀಯರ್ ಹೀಗುತತದೆ.
d. ಲೆೀಯರುಗಳನುನ ಇಷಟಬ೦ದ೦ತೆ ಅಳಸಬಹುದು.
Answer:

d. ಲೆ ೀ ಯರುಗಳನುನ ಇಷಟಬ೦ದ೦ತೆ ಅಳಸಬಹುದು .

113. ಟಪಪಣ ತಯಾರಸರ : ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಕಾಲಕ್
SET : A
(a) ಮಾಹತಗಳನುನ ಸಭೆಯ ಮು೦ದೆ ಶಬದ-ಚಲನಚತರಗಳ ಸಹಾಯದ೦ದಗೆ ಪರಸುತತಪಡಸಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವ ಸೀಫಟವೆೀರ್
(b) ಚತರಗಳನುನ ತಯಾರಸಲು ಮತುತ Edit ಮಾಡಲು ಉಪಯೀಗಸುವ ಸೀಫಟವೆೀರ್
(c) ಮಾಹತಗಳನುನ ದಾಖಲಸಲು ಮತುತ ವಶೆಲೀಷಸಲು ಉಪಯೀಗಸುವ ಸೀಫಟವೆೀರ್
(d) ವೆಬ್ಪೆೀಜ್ ತಯಾರಸಲು ಮತುತ ಪರದಶರಸಲು ಉಪಯೀಗಸುವ ಸೀಫಟವೆೀರ್
Answer :- ( c) ಮಾಹತಗಳನುನ ದಾಖಲಸಲು ಮತುತ ವಶೆ ಲ ೀಷಸಲು ಉಪಯೀಗಸುವ
ಸೀಫಟವೆ ೀ ರ್
SET : B
(a) ಇದರ ಸಾಮಾನಯ ಫೆೈಲ್ ಫೀಮೀರಟ್ .odt ಎ೦ದಾಗದೆ.
(b) ಇದರ ಸಾಮಾನಯ ಫೆೈಲ್ ಫೀಮೀರಟ್ .odp ಎ೦ದಾಗದೆ.
(c) ಇದರ ಸಾಮಾನಯ ಫೆೈಲ್ ಫೀಮೀರಟ್ .ods ಎ೦ದಾಗದೆ.
(d) ಇದರ ಸಾಮಾನಯ ಫೆೈಲ್ ಫೀಮೀರಟ್ .odb ಎ೦ದಾಗದೆ.
Answer - c) ಇದರ ಸಾಮಾನಯ ಫೆ ೈ ಲ್ ಫೀಮೀರಟ್ . odt ಎ೦ದಾಗದೆ .

SET : C
(a) ಇದರಲಲರುವ ಸೆಲ್ ಫರೀಝ೦ಗ್ ವಯವಸೆಥಯನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಪಟಟಯಲಲರುವ ಮಾಹತಗಳನುನ
ಅವರೀಹಣ ಕರಮದಲಾಲಗಸಬಹುದು.
(b) ಇದರಲಲರುವ ಸೆಲ್ ಫರೀಝ೦ಗ್ ವಯವಸೆಥಯನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಸೆಲ್ಗಳನುನ ಮಜ್ರ ಮಾಡಬಹುದು.
(c) ಇದರಲಲರುವ ಸೆಲ್ ಫರೀಝ೦ಗ್ ವಯವಸೆಥಯನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಪಟಟಯಲಲರುವ ಶೀಷರಕೆಯನುನ
ಒಳಗ೦ಡ ಸಾಲನುನ ಸಥರವಾಗ ಇರಸಬಹುದು.
( d) ಇದರಲಲರುವ ಸೆಲ್ ಫರೀಝ೦ಗ್ ವಯವಸೆಥಯನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಪಟಟಯಲಲರುವ ಮಾಹತಗಳ ಸರಾಸರ
ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.
Answer - ( c) ಇದರಲಲರುವ ಸೆ ಲ ್ ಫರೀಝ೦ಗ್ ವಯವಸೆ ಥ ಯನುನ ಉಪಯೀಗಸ
ಪಟಟಯಲಲರುವ ಶೀಷರಕೆ ಯ ನುನ ಒಳಗ೦ಡ ಸಾಲನುನ ಸಥರವಾಗ

ಇರಸಬಹುದು.
SET : D
(a) ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಕಾಲಕನಲಲ Average ಫ೦ಕಷನ ಉಪಯೀಗಸ ವಗರವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.
(b) ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಕಾಲಕನಲಲ Average ಫ೦ಕಷನ ಉಪಯೀಗಸ ಶೆೀಕಡಾಮಾನವನುನ
ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.
(c) ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಕಾಲಕನಲಲ ಒ೦ದು ಪರತೆಯೀಕ ಬೆಲೆಯನುನ ಹ೦ದರುವ ಸೆಲ್ಗಳ ಸ೦ಖೆಯಯನುನ
ಕ೦ಡುಹಡಯಲು COUNTIF ಫ೦ಕಷನ ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುವುದು.
(d) ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಕಾಲಕನಲಲ ಒ೦ದು ಪರತೆಯೀಕ ಬೆಲೆಯನುನ ಹ೦ದರುವ ಸೆಲ್ಗಳ ಸ೦ಖೆಯಯನುನ
ಕ೦ಡುಹಡಯಲು POWER ಫ೦ಕಷನ ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುವುದು.
Answer :

( c) ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಕಾಲಕನಲಲ ಒ೦ದು ಪರತೆ ಯ ೀಕ ಬೆ ಲ ೆ ಯ ನುನ ಹ೦ದರುವ
ಸೆ ಲ ್ಗಳ ಸ೦ಖೆ ಯ ಯನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು COUNTIF ಫ೦ಕಷನ
ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುವುದು.

114. ಟಪಪಣತಯಾರಸರ : ಸೆ ಪ ರಡಶೀಟ್ ಸೀಫಟವೆ ೀ ರ್
SET: 1
a. ಇದು ಭೂಪಟ ತಯಾರಗೆ ಉಪಯೀಗಸಲಪಡುವ ಸೀಫಟವೆೀರ್ ಆಗದೆ.
b. ಇದು ಜಾಯಮತೀಯ ಆಕೃತಗಳನುನ ರೂಪಸಲು ಉಪಯೀಗಸಲಪಡುವ ಸೀಫಟವೆೀರ್ ಆಗದೆ.
c. ಇದು ವೀಡಯೀ ರೆಕಾಡರ೦ಗ್ ಸೀಫಟವೆೀರ್ ಆಗದೆ.
d. ಇದು ಮಾಹತಗಳನುನ ಪಟಟಯಲಲ ದಾಖಲಸಲು ಉಪಯೀಗಸುವ ಸೀಫಟವೆೀರ್ ಆಗದೆ.
Answer
d. ಇದು ಮಾಹತಗಳನುನ ಪಟಟಯಲಲ ದಾಖಲಸಲು ಉಪಯೀಗಸುವ ಸೀಫಟವೆ ೀ ರ್ ಆಗದೆ .
SET: 2
a. ಈ ಸೀಫಟವೆೀರ್ ಉಪಯೀಗಸ ಚತರಗಳನುನ ವವಧ ಫೀಮೀರಟ್ಗಳಗೆ ಬದಲಾಯಸಬಹುದು.
b. ಈ ಸೀಫಟವೆೀರ್ ಉಪಯೀಗಸ ಮಾಹತಗಳನುನ ವಶೆಲೀಷಸಬಹುದು.
c. ಈ ಸೀಫಟವೆೀರ್ ಉಪಯೀಗಸ ಚಲನಚತರಗಳನುನ ಎಡಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವದೆ.
d. ಈ ಸೀಫಟವೆೀರ್ ಉಪಯೀಗಸ ಇ೦ಟರೆೀಕಟವ ಜಾಯಮತೀಯ ಆಕೃತಗಳನುನ ರೂಪಸಲು ಸಾಧಯವದೆ.

Answer
b. ಈ ಸೀಫಟವೆ ೀ ರ್ ಉಪಯೀಗಸ ಮಾಹತಗಳನುನ ವಶೆ ಲ ೀಷಸಬಹುದು .

SET: 3
(a) ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಕಾಲಕನಲಲ Average ಫ೦ಕಷನ ಉಪಯೀಗಸ ವಗರವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು.
(b) ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಕಾಲಕನಲಲ Average ಫ೦ಕಷನ ಉಪಯೀಗಸ ಶೆೀಕಡಾಮಾನವನುನ
ಕ೦ಡುಹಡಯಬಹುದು
(c) ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಕಾಲಕನಲಲ ಒ೦ದು ಪರತೆಯೀಕ ಬೆಲೆಯನುನ ಒಳಗ೦ಡರುವ ಸೆಲ್ಗಳ ಸ೦ಖೆಯಯನುನ
ಕ೦ಡುಹಡಯಲು COUNTIF ಫ೦ಕಷನ ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುತತದೆ.
(d) ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಕಾಲಕನಲಲ ಒ೦ದು ಪರತೆಯೀಕ ಬೆಲೆಯನುನ ಒಳಗ೦ಡರುವ ಸೆಲ್ಗಳ ಸ೦ಖೆಯಯನುನ
ಕ೦ಡುಹಡಯಲು POWER ಫ೦ಕಷನ ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುತತದೆ.
Answer :

( c) ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಕಾಲಕನಲಲ ಒ೦ದು ಪರತೆ ಯ ೀಕ ಬೆ ಲ ೆ ಯ ನುನ ಒಳಗ೦ಡರುವ
ಸೆ ಲ ್ಗಳ ಸ೦ಖೆ ಯ ಯನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು COUNTIF ಫ೦ಕಷನ
ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುತತದೆ.

SET: 4
a. ಇದರಲಲರುವ ROUND ಫ೦ಕಷನ ಉಪಯೀಗಸ ದತತಗಳನುನ ಆರೀಹಣ ಮತುತ ಅವರೀಹಣ
ಕರಮದಲಲ ಕರಮೀಕರಸಲು ಸಾಧಯವದೆ.
b. ROUND ಫ೦ಕಷನ ಉಪಯೀಗಸ ಸ೦ಖೆಯಯ ದಶಮಾ೦ಶ ಸಾಥನವನುನ ಒ೦ದು ನದರಷಟ ಸಾಥನಕೆಕ
ಸೀಮತಗಳಸಲು ಸಾಧಯವದೆ.
c. POWER ಫ೦ಕಷನ ಉಪಯೀಗಸ ಒ೦ದು ಪಟಟಯಲಲರುವ ಅತಯ೦ತ ದಡಡ ಸ೦ಖೆಯಯನುನ
ಕ೦ಡುಹಡಯಲು ಸಾಧಯವದೆ.
d. POWER ಫ೦ಕಷನ ಉಪಯೀಗಸ ಒ೦ದು ಪಟಟಯಲಲರುವ ಅತ ಸಣಣ ಸ೦ಖೆಯಯನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು
ಸಾಧಯವದೆ.

Answer
b. ROUND ಫ೦ಕಷನ ಉಪಯೀಗಸ ಸ೦ಖೆ ಯ ಯ ದಶಮಾ೦ಶ ಸಾಥನವನುನ ಒ೦ದು ನದರಷಟ
ಸಾಥನಕೆ ಕ ಸೀಮತಗಳಸಲು ಸಾಧಯವದೆ .
115. ಟಪಪಣ ತಯಾರಸರ: ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಪೆ ರ ಸೆ ೦ ಟೆ ೀ ಶನ್ನಲಲ ಹೆ ೈ ಪರ್ಲ೦ಕ್ ನೀಡುವುದರ
ಚಟುವಟಕಾ ಕರಮ
SET - 1
a. ಹೆೈಪರ್ಲ೦ಕ್ ನೀಡಬೆೀಕಾದ ಟೆಕಸಟ್ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡ Format → Hyperlink ಎ೦ಬ ಕರಮದಲಲ ಕಲಕ
ಮಾಡರ.
b. ಹೆೈಪರ್ಲ೦ಕ್ ನೀಡಬೆೀಕಾದ ಟೆಕಸಟ್ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡ Insert → Hyperlink ಎ೦ಬ ಕರಮದಲಲ ಕಲಕ
ಮಾಡರ.
c. ಹೆೈಪರ್ಲ೦ಕ್ ನೀಡಬೆೀಕಾದ ಟೆಕಸಟ್ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡ Tools → Hyperlink ಎ೦ಬ ಕರಮದಲಲ ಕಲಕ
ಮಾಡರ.
d. ಹೆೈಪರ್ಲ೦ಕ್ ನೀಡಬೆೀಕಾದ ಟೆಕಸಟ್ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡ File → Hyperlink ಎ೦ಬ ಕರಮದಲಲ ಕಲಕ
ಮಾಡರ.
ಉತತರ : b ಹೆ ೈ ಪರ್ಲ೦ಕ್ ನೀಡಬೆ ೀ ಕಾದ ಟೆ ಕ ಸಟ್ ಸೆ ಲ ೆ ಕ ಟ್ ಮಾಡ Insert → Hyperlink
ಎ೦ಬ ಕರಮದಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ .
SET - 2
a. ನ೦ತರ Internet → path → Search for file ಎ೦ಬ ಕರಮದಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
b. ನ೦ತರ Document → Path → Open file ಎ೦ಬ ಕರಮದಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
c. ನ೦ತರ Target → Path → Open file ಎ೦ಬ ಕರಮದಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
d. ನ೦ತರ Hyperlink → Open file → Path ಎ೦ಬ ಕರಮದಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
ಉತತರ : b. ನ೦ತರ Document → Path → Open file ಎ೦ಬ ಕರಮದಲಲ ಕಲಕ
ಮಾಡರ.
SET - 3
a. ಮು೦ದೆ ಫೆೈಲ್ ಸೆಲೆಕಟ್ ಮಾಡರ.
b. ಮು೦ದೆ ಫೆೈಲ್ ಕೀಪ ಮಾಡರ.
c. ಮು೦ದೆ Hyperlink ಎ೦ಬಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
d. ಮು೦ದೆ Path ಎ೦ಬಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡರ.
ಉತತರ : a. ಮು೦ದೆ ಫೆ ೈ ಲ್ ಸೆ ಲ ೆ ಕ ಟ್ ಮಾಡರ .

SET - 4
a. Edit- -Apply ಕರಮದಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡ Hyperlink ವ೦ಡೀವನುನ ಕಲೀಸ್ ಮಾಡರ.
b. Open-Apply ಕರಮದಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡ Hyperlink ವ೦ಡೀವನುನ ಕಲೀಸ್ ಮಾಡರ.
c. Add-Apply ಕರಮದಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡ Hyperlink ವ೦ಡೀವನುನ ಕಲೀಸ್ ಮಾಡರ.
d. Apply-OK ಕರಮದಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡ Hyperlink ವ೦ಡೀವನುನ ಕಲೀಸ್ ಮಾಡರ.
ಉತತರ : b. Open- Apply ಕರಮದಲಲ ಕಲಕ ಮಾಡ Hyperlink ವ೦ಡೀವನುನ ಕಲೀಸ್
ಮಾಡರ.
116.

ಟಪಪಣ ತಯಾರಸರ : ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಉಪಯೀಗಸ ಪರೀಜೆ ಕ ಟ್ ರಪೀಟ್ರ
ತಯಾರಸುವುದು.
SET 1
a) ಮಾಹತ ಸ೦ಗರಹಣೆಗೆ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದಾದ ಪಟಟಗಳನುನ ಜ೦ಪ್ ಉಪಯೀಗಸ ತಯಾರಸಬಹುದು.
b)

ಮಾಹತ

ಸ೦ಗರಹಣೆಗೆ

ಉಪಯೀಗಸಬಹುದಾದ

ಪಟಟಗಳನುನ

ಜಯೀಜಬಾರ

ಉಪಯೀಗಸ

ತಯಾರಸಬಹುದು.
c) ಮಾಹತ ಸ೦ಗರಹಣೆಗೆ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದಾದ ಪಟಟಗಳನುನ ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಕಾಲಕ್ ಉಪಯೀಗಸ
ಉಪಯೀಗಸ ತಯಾರಸಬಹುದು.
d) ಮಾಹತ ಸ೦ಗರಹಣೆಗೆ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದಾದ ಪಟಟಗಳನುನ ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಇ೦ಪೆರಸ ಉಪಯೀಗಸ
ಉಪಯೀಗಸ ತಯಾರಸಬಹುದು.
ಉತತರ ( c) ಮಾಹತ ಸ೦ಗರಹಣೆ ಗ ೆ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದಾದ ಪಟಟಗಳನುನ ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್
ಕಾಲಕ್ ಉಪಯೀಗಸ ಉಪಯೀಗಸ ತಯಾರಸಬಹುದು .

SET 2
a)

ವವಧ

ಭಾಷೆಗಳಲಲ

ಪರೀಜೆಕಟ್

ರಪೀಟ್ರ

ತಯಾರಸಲು

ಓಪನ್

ಓಫೀಸ್

ರೆೈಟರ್

ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
b) ವವಧ ಭಾಷೆಗಳಲಲ ಪರೀಜೆಕಟ್ ರಪೀಟ್ರ ತಯಾರಸಲು ಜಯೀಜಬಾರ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
c) ವವಧ ಭಾಷೆಗಳಲಲ ಪರೀಜೆಕಟ್ ರಪೀಟ್ರ ತಯಾರಸಲು ಜ೦ಪ್ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
d)

ವವಧ

ಭಾಷೆಗಳಲಲ

ಪರೀಜೆಕಟ್

ರಪೀಟ್ರ

ತಯಾರಸಲು

ಓಪನ್

ಓಫೀಸ್

ಕಾಲಕ್

ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.

ಉತತರ ( a) ವವಧ ಭಾಷೆ ಗ ಳಲಲ ಪರೀಜೆ ಕ ಟ್ ರಪೀಟ್ರ ತಯಾರಸಲು ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್
ರೆ ೈ ಟರ್ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
SET 3
a) ಪರೀಜೆಕಟ್ ರಪೀಟ್ರ ಅ೦ದಗಳಸಲು ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಕಾಲಕನಲಲ Auto Formatting
ಸ೦ಕೆೀತವನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
b) ಪರೀಜೆಕಟ್ ರಪೀಟ್ರ ಅ೦ದಗಳಸಲು ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ರೆೈಟರ್ನ Styles and Formatting
ಸ೦ಕೆೀತವನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
c) ಪರೀಜೆಕಟ್ ರಪೀಟ್ರ ಅ೦ದಗಳಸಲು ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ರೆೈಟರ್ನ Conditional Formatting
ಸ೦ಕೆೀತವನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
d) ಪರೀಜೆಕಟ್ ರಪೀಟ್ರ ಅ೦ದಗಳಸಲು ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಪೆರಸೆ೦ಟೆೀಶನ್ನ Conditional
Formatting ಸ೦ಕೆೀತವನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
ಉತತರ ( b) ಪರೀಜೆ ಕ ಟ್ ರಪೀಟ್ರ ಅ೦ದಗಳಸಲು ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ರೆ ೈ ಟರ್ನ Styles
and Formatting ಸ೦ಕೆ ೀ ತವನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು .
SET 4
a) ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಕಾಲಕನಲಲ ವೀಡಯೀಗಳನುನ ಒಳಗ೦ಡ ಪೆರಸೆ೦ಟೆೀಶನ್ ಪರಸುತತಪಡಸಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
b) ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ರೆೈಟರ್ನಲಲ ವೀಡಯೀಗಳನುನ ಒಳಗ೦ಡ ಪೆರಸೆ೦ಟೆೀಶನ್ ಪರಸುತತಪಡಸಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
c) ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಪೆರಸೆ೦ಟೆೀಶನ್ನಲಲ ಆಡಯೀಗಳನುನ ಒಳಗ೦ಡ ಪೆರಸೆ೦ಟೆೀಶನ್ ಪರಸುತತಪಡಸಲು
ಸಾಧಯವಲಲ.
d) ಓಪನ್ ಓಫೀಸ್ ಪೆರಸೆ೦ಟೆೀಶನ್ನಲಲ ಆಡಯೀಗಳನುನ ಒಳಗ೦ಡ ಪೆರಸೆ೦ಟೆೀಶನ್ ಪರಸುತತಪಡಸಲು
ಸಾಧಯವದೆ.

ಉತತರ:

( d)

ಓಪನ್

ಓಫೀಸ್

ಪೆ ರ ಸೆ ೦ ಟೆ ೀ ಶನ್ನಲಲ

ಪೆ ರ ಸೆ ೦ ಟೆ ೀ ಶನ್ ಪರಸುತತಪಡಸಲು ಸಾಧಯವದೆ .

ಆಡಯೀಗಳನುನ

ಒಳಗ೦ಡ

117. ಜಯೀಜಬಾರ
ವಭಾಗ 1
a.ಜಯೀಜಬಾರವು ಸಮಯವಲಯ ಭೂಪಟವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು ಸಹಾಯಕವಾದ ಎಜುಯಕೆೀಶನಲ್
ಸೀಪಟ್ ವೆೀರ್ ಆಗದೆ.
b.ಜಯೀಜಬಾರವು ಜಾಯಮತೀಯ ಆಕೃತಗಳನುನ ರಚಸಲು ಸಹಾಯಕವಾದ ಎಜುಯಕೆೀಶನಲ್ ಸೀಪಟ್ ವೆೀರ್
ಆಗದೆ.
c..ಜಯೀಜಬಾರವು ವೀಡಯೀ ರೆಕಾಡರ೦ಗ್ ನಡೆಸಲು ಸಾಧಯವಾಗುವ ಸೀಪಟ್ ವೆೀರ್ ಆಗದೆ.
d.ಜಯೀಜಬಾರವು ಧವನ ಫೆೈಲುಗಳನುನ ಎಡಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾದ ಸೀಪಟ್ ವೆೀರ್ ಆಗದೆ.
Answer : b. ಜಯೀಜಬಾರವು ಜಾಯಮತೀಯ ಆಕೃತಗಳನುನ ರಚಸಲು ಸಹಾಯಕವಾದ
ಎಜುಯಕೆ ೀ ಶನಲ್ ಸೀಫುಟವೆ ೀ ರ್ ಆಗದೆ .
ವಭಾಗ 2
a.ಇದು ಕೆಲವು ಚತರಗಳನುನ ಎಡಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತತದೆ.
b.ಇದು ಮಾಹತ ಸ೦ಗರಹ ಪಟಟಯನುನ ತಯಾರಸಲು ಮತುತ ವಶೆಲೀಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತತದೆ.
c.ಇದು ಚತರಗಳನುನ ವವಧ ಫೀಮೀರಟುಗಳಗೆ ಬದಲಾಯಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತತದೆ.
d.ಇದನುನ ಜಾಯಮತೀಯ ಆಕೃತಗಳ ಪರತೆಯೀಕತೆಗಳನುನ ನರೀಕಷಸಲು ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
Answer : d. ಇದನುನ ಜಾಯಮತೀಯ ಆಕೃತಗಳ ಪರತೆ ಯ ೀಕತೆ ಗ ಳನುನ ನರೀಕಷಸಲು
ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
ವಭಾಗ 3
a.ರೆೀಖೆಯ ಉದದ,ಕೀನದ ಅಳತೆ ಎ೦ಬವುಗಳನುನ ಸೆಲೈಡರ್ ಉಪಯೀಗಸ ನಯ೦ತರಸಬಹುದು.
b.ಮೂಲವಸುತಗಳ ಅಣುಮಾದರಯನುನ ನಮರಸಲು ಮತುತ ವಶೆಲೀಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸೆಲೈಡರನುನ
ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
c.ಮಾಹತ ಸ೦ಗರಹ ಪಟಟಯ೦ದ ಕೆಲವು ಪರತೆಯೀಕ ದತಾತ೦ಶಗಳನುನ ಬೆೀಪರಡಸ ಹಸ ಪಟಟಯನುನ ತಯಾರಸಲು
ಸೆಲೈಡರ್ ಸಹಾಯಮಾಡುತತದೆ.
d.ಚತರಗಳನುನ ಪಾರದಶರಕವಾದ ಪದರುಗಳಲಲ ಒ೦ದರ ಮೀಲೆ ಒ೦ದರ೦ತೆ ಸೆಲೈಡರನುನ ಉಪಯೀಗಸ
ಕರಮೀಕರಸಬಹುದು.
Answer : a. ರೆ ೀ ಖೆ ಯ ಉದದ,ಕೀನದ ಅಳತೆ ಎ೦ಬವುಗಳನುನ ಸೆ ಲ ೈಡರ್ ಉಪಯೀಗಸ
ನಯ೦ತರಸಬಹುದು.

ವಭಾಗ 4
a.ರೌ೦ಡ್ ಎ೦ಬ ಫ೦ಕಷನನುನಪಯೀಗಸ ದಶಮಾ೦ಶ ಸ೦ಖೆಯಯನುನ ಒ೦ದು ನದರಷಟ ಸಾಥನಕೆಕ
ಸರಹ೦ದಸಲು ಸಾಧಯವಾಗುವುದು.
b.ಡೆೈಲೆೀಶನ್ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಒ೦ದು ಆಕೃತಯನುನ ದಡಡದಾಗಸಲು ಸಾಧಯವದೆ.
c.ಟಾರನಸಶನ್ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ವೀಡಯೀ ಎಡಟ೦ಗನುನ ಹೆಚುಚ ಫಲಪರದಗಳಸಬಹುದು.
d.ಸೆಕೀಲ್ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ರಚಸದ ಆಕೃತಯ ಗಾತರವನುನ ಬದಲಾಯಸಲು ಸಾದಯವದೆ.

Answer : b. ಡೆ ೈ ಲೆ ೀ ಶನ್ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಒ೦ದು ಆಕೃತಯನುನ ದಡಡದಾಗಸಲು
ಸಾಧಯವದೆ .
118. ಜಯೀಜಬಾರದ ಡೆ ೈ ಲೆ ೀ ಶನ್

ವಭಾಗ 1
a) ಡೆೈಲೆೀಶನ್ ಎ೦ಬುದು ಜಯೀಜಬಾರ ಸೀಪಟ್ ವೆೀರನ ಒ೦ದು ಟೂಲು ಆಗದೆ.
b)ಡೆೈಲೆೀಶನ್ ಎ೦ಬುದು ಓಪನ್ ಆಫೀಸ್ ಸೆಪರಡ ಶೀಟನ ಒ೦ದು ಟೂಲು ಆಗದೆ.
c) ಡೆೈಲೆೀಶನ್ ಎ೦ಬುದು ಜ೦ಪ್ ಇಮೀಜ್ ಎಡಟರನ ಒ೦ದು ಟೂಲು ಆಗದೆ.
d)ಡೆೈಲೆೀಶನ್ ಎ೦ಬುದು ಓಪನ್ ಆಫೀಸ್ ಪರಸೆ೦ಟೆೀಶನನ ಒ೦ದು ಟೂಲು ಆಗದೆ.
ಉತತರ: a) ಡೆ ೈ ಲೆ ೀ ಶನ್ ಎ೦ಬುದು ಜಯೀಜಬಾರ ಸೀಪಟ್ ವೆ ೀ ರನ ಒ೦ದು ಟೂಲು ಆಗದೆ .
ವಭಾಗ 2
(a)ಈ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಒ೦ದು ಆಕೃತಯನುನ ಒ೦ದು ನದರಷಟ ಬ೦ದುವನ೦ದರುವ ದೂರವನುನ
ಆಧಾರವಾಗಸ ದಡಡದಾಗಸಬಹುದು.
(b) ಈ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಒ೦ದು ಆಕೃತಯನುನ ಒ೦ದು ನದರಷಟ ಬ೦ದುವನ೦ದರುವ ದೂರವನುನ
ಆಧಾರವಾಗಸ ಚಲಸುವ೦ತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
(c) ಈ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಒ೦ದು ಆಕೃತಯನುನ ನದರಷಟ ಕೀನದ ಅಳತೆಯಲಲ ತರುಗಸಬಹುದು
(d) ಈ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಒ೦ದು ಆಕೃತಯನುನ ನದರಷಟ ಕೀನದ ಅಳತೆಯಲಲ ಬಾಗುವ೦ತೆ
ಮಾಡಬಹುದು.

ಉತತರ: ( a) ಈ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಒ೦ದು ಆಕೃತಯನುನ ಒ೦ದು ನದರಷಟ
ಬ೦ದುವನ೦ದರುವ ದೂರವನುನ ಆಧಾರವಾಗಸ ದಡಡದಾಗಸಬಹುದು .

ವಭಾಗ 3
(a) ಆಕೃತಯನುನ ಯಾವ ಕೀನಳತೆಯಲಲ ತರುಗಸಬೆೀಕೆ೦ದು ನಮಗೆ ನದೆೀರಶಸಬಹುದು.
(b) ಆಕೃತಯನುನ ಯಾವ ದಕಕನಲಲ ಚಲಸುವ೦ತೆ ಮಾಡಬೆೀಕೆ೦ದು ನಮಗೆ ನದೆೀರಶಸಬಹುದು.
(c) ಆಕೃತಯನುನ ಎಷುಟ ಪಾಲು ದಡಡದಾಗಸಬೆೀಕೆ೦ದು ನಮಗೆ ನದೆೀರಶಸಬಹುದು.
(d) ಆಕೃತಯನುನ ಎಷುಟ ಬಾಗಸಬೆೀಕೆ೦ದು ನಮಗೆ ನದೆೀರಶಸಬಹುದು.
ಉತತರ:( c) ಆಕೃತಯನುನ ಎಷುಟ ಮಡ ದಡಡದಾಗಸಬೆ ೀ ಕೆ ೦ ದು ನಮಗೆ ನದೆ ೀ ರಶಸಬಹುದು .
ವಭಾಗ 4
(a) ಡೆೈಲೆೀಶನ್ ಫೆೀಕಟರನುನ ಚೆಕ್ ಬೀಕಸನಲಲ ಸೆೀರಸಬಹುದು
(b) ಡೆೈಲೆೀಶನ್ ಫೆೀಕಟರನುನ ಇತರ ಟೂಲುಗಳನುನಪಯೀಗಸ ನಯ೦ತರಸಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
(c) ಡೆೈಲೆೀಶನ್ ಫೆೀಕಟರನುನ ಒ೦ದು ಸೆಲೈಡರ್ ಉಪಯೀಗಸ ನಯ೦ತರಸಬಹುದು
(d) ಡೆೈಲೆೀಶನ್ ಫೆೀಕಟರನುನ ಟೆರೀಸ್ ಟೂಲನುನ ಉಪಯೀಗಸ ನಯ೦ತರಸಬಹುದು

ಉತತರ:( c) ಡೆ ೈ ಲೆ ೀ ಶನ್ ಫೆ ೀ ಕಟರನುನ ಒ೦ದು ಸೆ ಲ ೈಡರ್ ಉಪಯೀಗಸ ನಯ೦ತರಸಬಹುದು
119. ಜಯೀಜಬಾರದ ಟೂಲುಗಳು
ವಭಾಗ 1
(A) ಜಯೀಜಬಾರದ ಸೆಲೈಡರ್ ಟೂಲನುನ ಗಣತ ರಚನೆಗಳ ರೆೀಖೆಗಳ ಉದದವನುನ ನಯ೦ತರಸಲು
ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
(B) ಜಯೀಜಬಾರದ ಸೆಲೈಡರ್ ಟೂಲನುನ ಗಣತ ರಚನೆಗಳ ರೆೀಖೆಗಳ ಉದದವನುನ ಅಳತೆಮಾಡಲು
ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
(C) ಜಯೀಜಬಾರದ ಸೆಲೈಡರ್ ಟೂಲನುನ ಗಣತ ರಚನೆಗಳ ರೆೀಖೆಗಳ ಬಣಣವನುನ ಬದಲಾಯಸಲು
ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
(D) ಜಯೀಜಬಾರದ ಸೆಲೈಡರ್ ಟೂಲನುನ ಗಣತ ರಚನೆಗಳ ರೆೀಖೆಗಳ ದಪಪವನುನ ಅಳತೆಮಾಡಲು
ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
ಉತತರ ( A) ಜಯೀಜಬಾರದ ಸೆ ಲ ೈಡರ್ ಟೂಲನುನ ಗಣತ ರಚನೆ ಗ ಳ ರೆ ೀ ಖೆ ಗ ಳ ಉದದವನುನ
ನಯ೦ತರಸಲು ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು .
ವಭಾಗ 2

(A) ಪೀಲಗನ್ ಟೂಲನುನ ಸಮಬಹುಭುಜವನುನ ರಚಸಲು ಉಪಯೀಗಸುತಾತರೆ.
(B) ಪೀಲಗನ್ ಟೂಲನುನ ಬಹುಭುಜವನುನ ರಚಸಲು ಉಪಯೀಗಸುತಾತರೆ.
(C) ಪೀಲಗನ್ ಟೂಲನುನ ಸಮಬಹುಭುಜದ ಕೀನವನುನ ಅಳತೆಮಾಡಲು ಉಪಯೀಗಸುತಾತರೆ.
(D) ಪೀಲಗನ್ ಟೂಲನುನ ಬಹುಭುಜದ ಕೀನವನುನ ಅಳತೆಮಾಡಲು ಉಪಯೀಗಸುತಾತರೆ.
ಉತತರ ( B) ಪೀಲಗನ್ ಟೂಲನುನ ಬಹುಭುಜವನುನ ರಚಸಲು ಉಪಯೀಗಸುತಾತರೆ .

ವಭಾಗ 3
(A) ಚೆಕ್ ಬೀಕಸ್ ಟೂಲನುನ ಚತರಗಳನುನ ಅಗತಾಯನುಸಾರ ಕಾಣಲು ಮತುತ ಮರೆಮಾಡಲು
ಉಪಯೀಗಸುತಾತರೆ.
(B) ಚೆಕ್ ಬೀಕಸ್ ಟೂಲನುನ ಚತರಗಳ ಗಾತರವನುನ ಅಗತಾಯನುಸಾರ ಹೆಚಚಸಲು ಮತುತ ಕಡಮಮಾಡಲು
ಉಪಯೀಗಸುತಾತರೆ.
(C) ಚೆಕ್ ಬೀಕಸ್ ಟೂಲನುನ ಚತರಗಳ ಬಣಣವನುನ ಅಗತಾಯನುಸಾರ ಹೆಚಚಸಲು ಮತುತ ಕಡಮಮಾಡಲು
ಉಪಯೀಗಸುತಾತರೆ.
(D) ಚೆಕ್ ಬೀಕಸ್ ಟೂಲನುನ ಚತರಗಳ ಸಾಥನವನುನ ಅಗತಾಯನುಸಾರ ಬದಲಾಯಸಲು ಉಪಯೀಗಸುತಾತರೆ.
ಉತತರ ( A) ಚೆ ಕ ್ ಬೀಕಸ್ ಟೂಲನುನ ಚತರಗಳನುನ ಅಗತಾಯನುಸಾರ ಕಾಣಲು ಮತುತ
ಮರೆ ಮ ಾಡಲು ಉಪಯೀಗಸುತಾತರೆ .
ವಭಾಗ 4
(A) Distance or Length ಟೂಲನುನ ಬಹುಭುಜದ ಸುತತಳತೆಯನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು
ಉಪಯೀಗಸುತಾತರೆ.
(B) Distance or Length ಟೂಲನುನ ಬಹುಭುಜದ ವಸತೀಣರವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು
ಉಪಯೀಗಸುತಾತರೆ.
(C) Distance or Length ಟೂಲನುನ ಸಮಬಹುಭುಜವನುನ ರಚಸಲು ಉಪಯೀಗಸುತಾತರೆ.
(D) Distance or Length ಟೂಲನುನ ಬಹುಭುಜವನುನ ರಚಸಲು ಉಪಯೀಗಸುತಾತರೆ.
ಉತತರ ( A) Distance or Length ಟೂಲನುನ ಬಹುಭುಜದ ಸುತತಳತೆ ಯ ನುನ
ಕ೦ಡುಹಡಯಲು ಉಪಯೀಗಸುತಾತರೆ .

120. ಜಯೀಜಬಾರ ಸೆ ಲ ೈಡರ್
ವಭಾಗ 1
a. ಸೆಲೈಡರ್ ಎ೦ಬುದು ಗಣತದ ಒ೦ದು ಆಕೃತಯನುನ ಒ೦ದು ನಶಚತ ಬ೦ದುವನ೦ದರುವ ದೂರವನುನ
ಆಧಾರವಾಗಸ ದಡಡದಾಗಸಲರುವ ಟೂಲಾಗದೆ.
b.ಸೆಲೈಡರ್ ಎ೦ಬುದು ಭುಜಗಳ ಉದದಗಳು ಸಮಾನವಾಗರುವ ಒ೦ದು ಬಹುಭುಜವನುನ ರಚಸಲರುವ
ಟೂಲಾಗದೆ.
c.ಸೆಲೈಡರ್ ಎ೦ಬುದು ಒ೦ದು ಬಹುಭುಜದ ಕೀನಗಳ ಮತತವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲರುವ ಟೂಲಾಗದೆ.
d.ಸೆಲೈಡರ್ ಎ೦ಬುದು ಗಣತ ರಚನೆಗಳ ರೆೀಖೆಗಳ ಉದದ,ಕೀನಗಳ ಅಳತೆ ಮದಲಾದುವುಗಳನುನ
ಹರಗನ೦ದ ನಯ೦ತರಸಲರುವ ಟೂಲಾಗದೆ.
ಉತತರ

: d. ಸೆ ಲ ೈಡರ್ ಎ೦ಬುದು ಗಣತ ರಚನೆ ಗ ಳ

ರೆ ೀ ಖೆ ಗ ಳ ಉದದ ,ಕೀನಗಳ ಅಳತೆ

ಮದಲಾದುವುಗಳನುನ ಹರಗನ೦ದ ನಯ೦ತರಸಲರುವ ಟೂಲಾಗದೆ .
ವಭಾಗ 2
a. Angle with given size ಎ೦ಬುದು ಸೆಲೈಡರನುನ ಫಲಪರದವಾಗ ಉಪಯೀಗಸಲು ಸಾಧಯವರುವ
ಒ೦ದು ಟೂಲಾಗದೆ.
b. Circle with centre through point ಎ೦ಬುದು ಸೆಲೈಡರನುನ ಫಲಪರದವಾಗ ಉಪಯೀಗಸಲು
ಸಾಧಯವರುವ ಒ೦ದು ಟೂಲಾಗದೆ.
c. Segment between two points ಎ೦ಬುದು ಸೆಲೈಡರನುನ ಫಲಪರದವಾಗ ಉಪಯೀಗಸಲು
ಸಾಧಯವರುವ ಒ೦ದು ಟೂಲಾಗದೆ.
d.

Circle through three points ಎ೦ಬುದು ಸೆಲೈಡರನುನ ಫಲಪರದವಾಗ ಉಪಯೀಗಸಲು

ಸಾಧಯವರುವ ಒ೦ದು ಟೂಲಾಗದೆ.
ಉತತರ : a) Angle with given size ಎ೦ಬುದು ಸೆ ಲ ೈಡರನುನ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗ
ಉಪಯೀಗಸಲು ಸಾಧಯವರುವ ಒ೦ದು ಟೂಲಾಗದೆ .
ವಭಾಗ 3
a.

ಒ೦ದು ಬಹುಭುಜದ ವಸತೀಣರವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು ಉಪಯೀಗಸುವ ಟೂಲಾಗದೆ

b.

ಬಹುಭುಜವನುನ ರಚಸಲು ಉಪಯೀಗಸುವ ಟೂಲಾಗದೆ

c. ತರಕೀನವನುನ ರಚಸಲು ಉಪಯೀಗಸುವ ಟೂಲಾಗದೆ
d.

ಲ೦ಬವನುನ ಎಳೆಯಲು ಉಪಯೀಗಸುವ ಟೂಲಾಗದೆ

ಉತತರ: a. ಒ೦ದು ಬಹುಭುಜದ ವಸತೀಣರವನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು ಉಪಯೀಗಸುವ
ಟೂಲಾಗದೆ
ವಭಾಗ 4
a.ಕೀನದ ಅಳತೆಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಸದ೦ತೆ ಸೆಲೈಡರಗೆ ಸಾಮಾನಯವಾಗ a,b,c ಎ೦ಬೀ ರೀತಯ ಹೆಸರುಗಳವೆ
b.ಕೀನದ ಅಳತೆಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಸದ೦ತೆ ಸೆಲೈಡರಗೆ ಸಾಮಾನಯವಾಗ α,β,γ ಎ೦ಬೀ ರೀತಯ ಹೆಸರುಗಳವೆ
c.ಕೀನದ ಅಳತೆಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಸದ೦ತೆ ಸೆಲೈಡರಗೆ ಸಾಮಾನಯವಾಗ 1,2,3 ಎ೦ಬೀ ರೀತಯ ಹೆಸರುಗಳವೆ
d.ಸ೦ಖೆಯಗಳಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಸದ೦ತೆ ಸೆಲೈಡರಗೆ ಸಾಮಾನಯವಾಗ ∅,π,∪ ಎ೦ಬೀ ರೀತಯ ಹೆಸರುಗಳವೆ
ಉತತರ : b. ಕೀನದ ಅಳತೆ ಗ ೆ ಸ೦ಬ೦ಧಸದ೦ತೆ ಸೆ ಲ ೈಡರಗೆ ಸಾಮಾನಯವಾಗ α, β, γ ಎ೦ಬೀ
ರೀತಯ ಹೆ ಸ ರುಗಳವೆ
121. ವೆ ಬ ್ ಪೆ ೀ ಜಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಸ ನೀಡಲಾದ ಹೆ ೀ ಳಕೆ ಗ ಳಲಲ ಸರಯಾದವುಗಳನುನ ಆರಸ ಟಪಪಣ
ತಯಾರಸರ.
Set 1
(a).ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ ತಯಾರಸಲು Python ಭಾಷೆಯನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು.
(b).ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ ತಯಾರಸಲು wxGlade ಉಪಯೀಗಸುವರು.
(c)ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ ತಯಾರಸಲು Programming ಭಾಷೆಯನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು.
(d ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ ತಯಾರಸಲು html ಭಾಷೆಯನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು.
Answer
(d )ವೆ ಬ ್ ಪೆ ೀ ಜುಗಳನುನ ತಯಾರಸಲು html ಭಾಷೆ ಯ ನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು .
Set 2
(a)ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ ಪರದಶರಸಲು Text Editor ಉಪಯೀಗಸುವರು.
(b)ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ ಪರದಶರಸಲು wxGlade ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
(c ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ ಪರದಶರಸಲು Image Editor ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
(d)ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ ಪರದಶರಸಲು Web Browser ಉಪಯೀಗಸುವರು.
Answer
(d )ವೆ ಬ ್ ಪೆ ೀ ಜುಗಳನುನ ಪರದಶರಸಲು Web Browser ಉಪಯೀಗಸುವರು.

Set 3
(a) ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳಲಲ ವಾಕಯವು ಬಲದ೦ದ ಎಡಕೆಕ ಚಲಸುವ೦ತೆ ಮಾಡಲು<marquee
direction=right>ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು.
(b)ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳಲಲ ಹಸ ಪಾರಾಗಾರಫನುನ ಆರ೦ಭಸಲು<p>ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುವುದು.
(c)ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳಲಲ ಹಸ ಸಾಲನುನ ಸೆೀರಸಲು<line/>ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುವುದು.
(d ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳ ಟೆೈಟಲ್ ಬಾರನಲಲ ಟೆಕಸಟನುನ ಸೆೀರಸಲು <head>ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ
ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುವುದು.
Answer
(b ವೆ ಬ ್ ಪೆ ೀ ಜುಗಳಲಲ ಹಸ ಪಾರಾಗಾರಫನುನ ಆರ೦ಭಸಲು <p>ಎ೦ಬ ಟೆ ೀ ಗನುನ
ಉಪಯೀಗಸಲಾಗುವುದು.
Set 4
(a) html ಪೆೀಜುಗಳಲಲ ಚತರವನುನ ಸೆೀರಸುವಾಗ ಪೆೀಜನುನ ಸೆೀವ್ ಮಾಡದ ಫೆೈಲ್ ಮತುತ ಸೆೀರಸದ ಚತರ
ಒ೦ದೆೀಫೀಲಡರನಲಲರುವುದು.
(b) html ಕೀಡನುನ ಒಮಮ ಸೆೀವ್ ಮಾಡದರೆ ಮತೆತ ಬದಲಾಯಸಲು ಸಾಧಯವಲಲ.ಆದುದರ೦ದ ಎಲಲ
ಚಟುವಟಕೆಗಳನುನ ಸೆೀವ್ ಮಾಡುವುದಕಕ೦ತ ಮದಲೆೀ ಮಾಡರಬೆೀಕು.
(c)ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ ಹೀಮ್ ಫೀಲಡರನಲಲ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಬೆೀಕು.ಬೆೀರೆಲಲಯಾದರೂ ಸೆೀವ್ ಮಾಡದರೆ
ಲ೦ಕುಗಳು ಕಾಯರವೆಸಗಲಕಕಲಲ.
(d)ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳಗೆ ಚತರ,ಶಬದ,ಚಲನಚತರ,ಪ.ಡ.ಎಫ್ ಫೆೈಲುಗಳು ಎ೦ಬವುಗಳನುನ ಲ೦ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Answer
ವೆ ಬ ್ ಪೆ ೀ ಜುಗಳಗೆ ಚತರ,ಶಬದ,ಚಲನಚತರ,ಪ.ಡ.ಎಫ್ ಫೆ ೈ ಲುಗಳು ಎ೦ಬವುಗಳನುನ ಲ೦ಕ್
ಮಾಡಬಹುದು.

122. ಚತರದಲಲ ಕಾಣುತತರುವ ವೆ ಬ ್ ಪೆ ೀ ಜನುನ ನರೀಕಷಣೆ ಮಾಡ ಕಟಟರುವ ಹೆ ೀ ಳಕೆ ಗ ಳ೦ದ
ಸೂಕತವಾದವುಗಳನುನ ಆರಸ ಟಪಪಣ ತಯಾರಸರ .

Set 1
(a)ಚತರದಲಲ ಕಾಣುತತರುವುದು ಒ೦ದು ವೆಬ್ ಪೆೀಜ್ ಆಗದೆ.ಆದರೆ ಅದರ ಸೀಸ್ರ ಕೀಡನಲಲ<title>ಎ೦ಬ
ಟೆೀಗ್ ನೀಡಲಲ.
(b)ಚತರದಲಲ ಕಾಣುತತರುವುದು ಒ೦ದು ವೆಬ್ ಪೆೀಜ್ ಆಗದೆ.ಆದರೆ ಅದರ ಸೀಸ್ರ ಕೀಡನಲಲ<title>ಎ೦ಬ
ಟೆೀಗ್ ನೀಡಲಾಗದೆ.
(c)ಚತರದಲಲ ಕಾಣುತತರುವುದು ಒ೦ದು ವೆಬ್ ಪೆೀಜ್ ಆಗದೆ.ಅದರ ಸೀಸ್ರ ಕೀಡನ
ಆರ೦ಭದಲಲ</html>ಎ೦ಬ ಟೆೀಗ್ ನೀಡಲಾಗದೆ.
(d)ಚತರದಲಲ ಕಾಣುತತರುವುದು ಒ೦ದು ವೆಬ್ ಪೆೀಜ್ ಆಗದೆ . ಅದರ ಸೀಸ್ರ ಕೀಡನಲ್ <u> ಎ೦ಬ
ಟೆೀಗ್ ನೀಡಲಾಗದೆ.
Answer
(a)ಚತರದಲಲ ಕಾಣುತತರುವುದು ಒ೦ದು ವೆ ಬ ್ ಪೆ ೀ ಜ್ ಆಗದೆ .ಆದರೆ ಅದರ ಸೀಸ್ರ
ಕೀಡನಲಲ<title>ಎ೦ಬ ಟೆ ೀ ಗ್ ನೀಡಲಲ .
Set 2
(a) 2012 THE YEAR OF MATHEMATICS ಎ೦ಬ ಶೀಷರಕೆಗೆ ಬಣಣ ನೀಡಲು<font
color=”yellow”>ಎ೦ಬ ಟೆೀಗ್ ನೀಡಲಾಗದೆ.
(b) 2012 THE YEAR OF MATHEMATICS ಎ೦ಬ ಶೀಷರಕೆಗೆ ಬಣಣ ನೀಡಲು<font
colour=”yellow”>ಎ೦ಬ ಟೆೀಗ್ ನೀಡಲಾಗದೆ.
(c) 2012 THE YEAR OF MATHEMATICS ಎ೦ಬ ಶೀಷರಕೆಗೆ ಬಣಣ
ನೀಡಲು<fontcolor=”yellow”> ಎ೦ಬ ಟೆೀಗ್ ನೀಡಲಾಗದೆ.
(d) 2012 THE YEAR OF MATHEMATICS ಎ೦ಬ ಶೀಷರಕೆಗೆ ಬಣಣ
ನೀಡಲು<fondcolor=”yellow”> ಎ೦ಬ ಟೆೀಗ್ ನೀಡಲಾಗದೆ.
Answer
(a) 2012 THE YEAR OF MATHEMATICS ಎ೦ಬ ಶೀಷರಕೆ ಗ ೆ ಬಣಣ ನೀಡಲು <font
color= ”yellow ”> ಎ೦ಬ ಟೆ ೀ ಗ್ ನೀಡಲಾಗದೆ.
Set 3
(a)ಈ ವೆಬ್ ಪೆೀಜಗೆ ಹನೆನಲೆ ಬಣಣ ನೀಡಲು<body bgcolour="green">ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ
ಉಪಯೀಗಸಲಾಗದೆ.
(b)ಈ ವೆಬ್ ಪೆೀಜಗೆ ಹನೆನಲೆ ಬಣಣ ನೀಡಲು<page bgcolor="green">ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ
ಉಪಯೀಗಸಲಾಗದೆ.
(c)ಈ ವೆಬ್ ಪೆೀಜಗೆ ಹನೆನಲೆ ಬಣಣ ನೀಡಲು<body bgcolor="green">ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ
ಉಪಯೀಗಸಲಾಗದೆ.

(d) ಈ ವೆಬ್ ಪೆೀಜಗೆ ಹನೆನಲೆ ಬಣಣ ನೀಡಲು<page bgcolour="green">ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ
ಉಪಯೀಗಸಲಾಗದೆ.
Answer
(c) ಈ ವೆ ಬ ್ ಪೆ ೀ ಜಗೆ ಹನೆ ನ ಲೆ ಬಣಣ ನೀಡಲು <body bgcolor="green"> ಎ೦ಬ ಟೆ ೀ ಗನುನ
ಉಪಯೀಗಸಲಾಗದೆ .
Set 4
(a) ಈ ವೆಬ್ ಪೆೀಜಗೆ ramanujan.jpg ಎ೦ಬ ಚತರವನುನ ಆ ಫೆೈಲ್ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಲಪಟಟರುವ
ಫೀಲಡರನ೦ದಲೆೀ ಸೆೀರಸಲು<insert image="ramanujan.jpg">ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ ನೀಡಲಾಗದೆ.
(b)ಈ ವೆಬ್ ಪೆೀಜಗೆ ramanujan.jpg ಎ೦ಬ ಚತರವನುನ ಆ ಫೆೈಲ್ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಲಪಟಟರುವ ಫೀಲಡರನ೦ದಲೆೀ
ಸೆೀರಸಲು <a href ="ramanujan.jpg">ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ ನೀಡಲಾಗದೆ.
(c)ಈ ವೆಬ್ ಪೆೀಜಗೆ ramanujan.jpg ಎ೦ಬ ಚತರವನುನ ಆ ಫೆೈಲ್ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಲಪಟಟರುವ ಫೀಲಡರನ೦ದಲೆೀ
ಸೆೀರಸಲು <embd src ="ramanujan.jpg">ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ ನೀಡಲಾಗದೆ.
(d)ಈ ವೆಬ್ ಪೆೀಜಗೆ ramanujan.jpg ಎ೦ಬ ಚತರವನುನ ಆ ಫೆೈಲ್ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಲಪಟಟರುವ
ಫೀಲಡರನ೦ದಲೆೀ ಸೆೀರಸಲು <img src ="ramanujan.jpg">ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ ನೀಡಲಾಗದೆ.
Answer
d)ಈ ವೆ ಬ ್ ಪೆ ೀ ಜಗೆ ramanujan.jpg ಎ೦ಬ ಚತರವನುನ ಆ ಫೆ ೈ ಲ್ ಸೆ ೀ ವ್ ಮಾಡಲಪಟಟರುವ
ಫೀಲಡರನ೦ದಲೆ ೀ ಸೆ ೀ ರಸಲು <img src ="ramanujan.jpg"> ಎ೦ಬ ಟೆ ೀ ಗನುನ
ನೀಡಲಾಗದೆ .
123. ಕೆ ಳ ಗೆ ಕಟಟರುವ ಹೆ ೀ ಳಕೆ ಗ ಳ೦ದ ಸರಯಾದವುಗಳನುನ ಆರಸ ವೆ ಬ ್ ಪೆ ೀ ಜನ ಕುರತು ಒ೦ದು
ಟಪಪಣ ತಯಾರಸರ.
SET 1
(a) ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ ತಯಾರಸದ ಬಳಕ ಅವುಗಳಲಲಬದಲಾವಣೆಯನುನ ಉ೦ಟುಮಾಡಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
(b) ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳಲಲ ಚಲನಚತರವನುನ ಸೆೀರಸಲು ಸಾಧಯವಲಲ.ಆದರೆ ಚತರಗಳನುನ ಸೆೀರಸಬಹುದು.
(c) ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳು ಇ೦ಟರ್ ನೆಟಟನ೦ತಹ ಡಜಟಲ್ ನೆಟ್ ವಕ್ರ ಮಾಧಯಮಗಳಲಲ ಮಾಹತಗಳನುನ
ಪರದಶರಸಲಕಕರುವ ಹಾಳೆಗಳಾಗವೆ.
(d)ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ ನೀಡಲು ಪರತೆಯೀಕ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರನ ಅಗತಯವಲಲ.
Answer
(c) ವೆ ಬ ್ ಪೆ ೀ ಜುಗಳು ಇ೦ಟರ್ ನೆ ಟ ಟನ೦ತಹ ಡಜಟಲ್ ನೆ ಟ ್ ವಕ್ರ ಮಾಧಯಮಗಳಲಲ
ಮಾಹತಗಳನುನ

ಪರದಶರಸಲಕಕರುವ ಹಾಳೆ ಗ ಳಾಗವೆ .

SET 2
(a) ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಲ೦ಕ್ ಮಾಡ ವೆಬ್ ಸೆೈಟುಗಳನುನ ನಮರಸಬಹುದು.
(b) ಒ೦ದು ವೆಬ್ ಪೆೀಜನ೦ದ ಇನನ೦ದು ವೆಬ್ ಪೆೀಜಗೆ ಲ೦ಕ್ ನೀಡಲು ಸಾಧಯವಲಲ.ಆದರೆ ವೆಬ್
ಪೆೀಜನ೦ದ ಚತರ
ಫೆೈಲುಗಳಗೆ ಲ೦ಕ್ ನೀಡಬಹುದು.
© ಒ೦ದು ವೆಬ್ ಪೆೀಜನ೦ದ ಇನನ೦ದು ವೆಬ್ ಪೆೀಜಗೆ ಲ೦ಕ್ ನೀಡಲು ಸಾಧಯವದೆ.ಆದರೆ ಒ೦ದು ವೆಬ್
ಪೆೀಜನ೦ದ
ಇನನ೦ದು ಫೀಮೀರಟನಲಲರುವ ಫೆೈಲಗೆ ಲ೦ಕ್ ನೀಡಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
(d) ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ ಸೆೀವ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವಲಲ.ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳ೦ದ ಚತರಗಳನುನ ಮಾತರ ಡೌನ್
ಲೀಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
Answer
(a)ವೆ ಬ ್ ಪೆ ೀ ಜುಗಳನುನ ಪರಸಪರ ಲ೦ಕ್ ಮಾಡ ವೆ ಬ ್ ಸೆ ೈ ಟುಗಳನುನ ನಮರಸಬಹುದು .
SET 3
a) ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ ಎಡಟ್ ಮಾಡಲಕಕರುವ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರ್ ವೆಬ್ ಬೌರಸರ್ ಆಗದೆ.
b) ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ ಎಡಟ್ ಮಾಡಲಕಕರುವ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರ್ ವೆಬ್ ಪೀಟರಲ್ ಆಗದೆ.
c) ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ ಪರದಶರಸಲಕಕರುವ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರ್ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಆಗದೆ.
d) ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ ಪರದಶರಸಲಕಕರುವ ಸೀಫಟ್ ವೆೀರ್ ವೆಬ್ ಬೌರಸರ್ ಆಗದೆ.
Answer
d) ವೆ ಬ ್ ಪೆ ೀ ಜುಗಳನುನ ಪರದಶರಸಲಕಕರುವ ಸೀಫಟ್ ವೆ ೀ ರ್ ವೆ ಬ ್ ಬೌರಸರ್ ಆಗದೆ.
SET 4
(a)ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ .in ಎ೦ಬ ಫೆೈಲ್ ಫೀಮೀರಟನಲಲ ಸೆೀವ್ ಮಾಡುವರು.
(b)ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ .gov.in ಎ೦ಬ ಫೆೈಲ್ ಫೀಮೀರಟನಲಲ ಸೆೀವ್ ಮಾಡುವರು.
(c)ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ.com എന ಎ೦ಬ ಫೆೈಲ್ ಫೀಮೀರಟನಲಲ ಸೆೀವ್ ಮಾಡುವರು.
(d)ವೆಬ್ ಪೆೀಜುಗಳನುನ .html എന ಎ೦ಬ ಫೆೈಲ್ ಫೀಮೀರಟನಲಲ ಸೆೀವ್ ಮಾಡುವರು.
Answer
(d)ವೆ ಬ ್ ಪೆ ೀ ಜುಗಳನುನ .html ಎ೦ಬ ಫೆ ೈ ಲ್ ಫೀಮೀರಟನಲಲ ಸೆ ೀ ವ್ ಮಾಡುವರು .
124. HTML ನ ಕುರತಾಗ ಟಪಪಣ ತಯಾರಸರ .
SET 1
(a) HTML ನ ಪೂಣರ ರೂಪ Higher Mark up Language ಎ೦ದಾಗದೆ.
(b) HTML ನ ಪೂಣರ ರೂಪ Higher Make up Language ಎ೦ದಾಗದೆ.
(c) HTML ನ ಪೂಣರ ರೂಪ Hyper text Mark up Language ಎ೦ದಾಗದೆ.

(d) HTML ನ ಪೂಣರ ರೂಪ Hyper text monitoring Language ಎ೦ದಾಗದೆ.
ANSWER
(c) HTML ನ ಪೂಣರ ರೂಪ Hyper text Mark up Language ಎ೦ದಾಗದೆ .
SET 2
(a) ಎಲಲ HTML ಪೆೀಜುಗಳು </html>ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನ೦ದ ಆರ೦ಭವಾಗುವುವು.
(b) ಎಲಲ HTML ಪೆೀಜುಗಳು <html>ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನ೦ದ ಆರ೦ಭವಾಗುವುವು.
(c) ಎಲಲ HTML ಪೆೀಜುಗಳು <html/> ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನ೦ದ ಆರ೦ಭವಾಗುವುವು.
(d)ಎಲಲ HTML ಪೆೀಜುಗಳು </html/>ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನ೦ದ ಆರ೦ಭವಾಗುವುವು.
ANSWER
(b) ಎಲಲ HTML ಪೆ ೀ ಜುಗಳು <html>ಎ೦ಬ ಟೆ ೀ ಗನ೦ದ ಆರ೦ಭವಾಗುವುವು .
SET 3
(a) HTML ನಲಲ <b>ಎ೦ಬ ಟೆೀಗ್ ಉಪಯೀಗಸ ಹಸ ಪಾರಾಗಾರಫನುನ ಆರ೦ಭಸಬಹುದು.
(b) ಹಸ ಪಾರಾಗಾರಫ ಆರ೦ಭಸಲು HTML ನಲಲ <i> ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು.
(c)ಹಸ ಪಾರಾಗಾರಫ ಆರ೦ಭಸಲು HTML ನಲಲ<p>ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು.
(d) HTML ನಲಲ<h1>ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ ಉಪಯೀಗಸ )ಹಸ ಪಾರಾಗಾರಫ ಆರ೦ಭಸಬಹುದು.
ANSWER
(c)ಹಸ ಪಾರಾಗಾರಫ ಆರ೦ಭಸಲು HTML ನಲಲ<p>ಎ೦ಬ ಟೆ ೀ ಗನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು .
SET4
(a)ಹನೆನಲೆ ಬಣಣ ಬದಲಾಯಸಲು<page bgcolor>ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು.
(b)ಹನೆನಲೆ ಬಣಣ ಬದಲಾಯಸಲು<body bgcolor>ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು.
(c)ಹನೆನಲೆ ಬಣಣ ಬದಲಾಯಸಲು<body bg color>ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು.
(d) ಹನೆನಲೆ ಬಣಣ ಬದಲಾಯಸಲು<page bgcolour>ಎ೦ಬ ಟೆೀಗನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು.
Answer
(b)ಹನೆ ನ ಲೆ ಬಣಣ ಬದಲಾಯಸಲು <body bgcolor> ಎ೦ಬ ಟೆ ೀ ಗನುನ ಉಪಯೀಗಸುವರು .
125. ಗುನ ಲನಕಸ್ ಓಪರೆ ೀ ಟ೦ಗ್ ಸಸಟಮನಲಲ ಒ೦ದು ಯೂಸರ್ ನಮರಸುವ ಬಗೆ ಗ ಒ೦ದು ಟಪಪಣ
ತಯಾರಸಬೆ ೀ ಕಾಗದೆ . ಅದರಲಲ ಸೆ ೀ ರಸಬಹುದಾದ ಅತ ಹೆ ಚ ುಚ ಸರಯಾದ ಹೆ ೀ ಳಕೆ ಗ ಳನುನ
ಕಟಟರುವ ಒ೦ದ೦ದು ಗು೦ಪನ೦ದ ಒ೦ದರ೦ತೆ ಅಯಕ ಮಾಡ ಸೆ ೀ ರಸರ .

Group -1
a) ಗುನ ಲನಕಸನಲಲ ಪರಸುತತ ಇರುವುದಕಕ೦ತ ಹೆಚುಚ ಯೂಸರನುನ ನಮರಸಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
b) ಗುನ ಲನಕಸನಲಲ ಎಷುಟ ಯೂಸರನುನ ಬೆೀಕಾದರೂ ಹಸತಾಗ ನಮರಸಬಹುದು.
c) ಗುನ ಲನಕಸನಲಲ ಹಸತಾಗ ನಮರಸುವ ಯೂಸರನ ಪಾಸ್ ವಡ್ರ ಮಾತರ ಹಳೆಯದೆೀ ಆಗರಬೆೀಕು.
d) ಗುನ ಲನಕಸನಲಲ ಹಸತಾಗ ನಮರಸುವ ಯೂಸರಗೆ ಪಾಸ್ ವಡ್ರ ಅಗತಯವಲಲ.
Ans_ b) ಗುನ ಲನಕಸನಲಲ ಎಷುಟ ಯೂಸರನುನ ಬೆ ೀ ಕಾದರೂ ಹಸತಾಗ ನಮರಸಬಹುದು .
Group -2
a) ಯೂಸರನುನ ನಮರಸಲು Application → Education → Users and groups ಎ೦ಬ ರೀತಯಲ
ವ೦ಡೋೀವನುನ ತರಯಬೀಕು.

b) ಯೂಸರನುನ ನಮರಸಲು System → Preferences → Users and groups ಎ೦ಬ
ರೀತಯಲಲ ವ೦ಡೀವನುನ ತೆರೆಯಬೆೀಕು.
c) ಯೂಸರನುನ ನಮರಸಲು Application→ Accessories →Users and groups ಎ೦ಬ
ರೀತಯಲಲ ವ೦ಡೀವನುನ ತೆರೆಯಬೆೀಕು.
d) ಯೂಸರನುನ ನಮರಸಲು System →Administration →Users and groups ಎ೦ಬ
ರೀತಯಲಲ ವ೦ಡೀವನುನ ತೆರೆಯಬೆೀಕು.
Ans_ d) ಯೂಸರನುನ ನಮರಸಲು System →Administration →Users and
groups ಎ೦ಬ ರೀತಯಲಲ ವ೦ಡೀವನುನ ತೆ ರ ೆ ಯ ಬೆ ೀ ಕು .
Group -3
a) ಹಸ ಯೂಸರನುನ ನಮರಸಲು ಹಸ ಪಾಸ್ ವಡ್ರ ಮಾತರ ಗತತದದರೆ ಸಾಕು.
b) ಹಸ ಯೂಸರನುನ ನಮರಸಲು ಯಾವುದೆೀ ಪಾಸ್ ವಡ್ರ ಅಗತಯವಲಲ.
c) ಹಸ ಯೂಸರನುನ ನಮರಸಲು ಅಡಮನಸೆಟರೀಟವ್ ಪಾಸ್ ವಡ್ರ ಗತತರಬೆೀಕು.
d) ಹಸ ಯೂಸರನುನ ನಮರಸಲು ಅಡಮನಸೆಟರೀಟವ್ ಪಾಸ್ ವಡ್ರ ಗತತರಬೆೀಕೆ೦ದಲಲ.
Ans_ c) ಹಸ ಯೂಸರನುನ ನಮರಸಲು ಅಡಮನಸೆ ಟ ರೀಟವ್ ಪಾಸ್ ವಡ್ರ ಗತತರಬೆ ೀ ಕು .
Group -4
a) ಹಸ ಯೂಸರಗೆ ಹೆಸರು ಕಡುವಾಗ ಆರಕಕ೦ತ ಕಡಮ ಅಕಷರಗಳನುನ ಮಾತರ ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕು.
b) ಹಸ ಯೂಸರಗೆ ಹೆಸರು ಕಡುವಾಗ ಅ೦ಕೆಗಳನುನ ಉಪಯೀಗಸಬಾರದು.
c) ಹಸ ಯೂಸರಗೆ ಯಾವುದೆೀ ಹೆಸರನುನ ಕಡಬಹುದು.
d) ಹಸ ಯೂಸರಗೆ ಹೆಸರು ಕಡುವಾಗ ಆರಕಕ೦ತ ಹೆಚುಚ ಅಕಷರಗಳನುನ ಉಪಯೀಗಸಬೆೀಕು.
Ans:- c) ಹಸ ಯೂಸರಗೆ ಯಾವುದೆ ೀ ಹೆ ಸ ರನುನ ಕಡಬಹುದು .

2.

ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆ ೀ ರನ ಬಗೆ ಗ ಒ೦ದು ಟಪಪಣ ತಯಾರಸಬೆ ೀ ಕಾಗದೆ .ಅದರಲಲ ಸೆ ೀ ರಸಬಹುದಾದ
ಅತ ಹೆ ಚ ುಚ ಸರಯಾದ ಹೆ ೀ ಳಕೆ ಗ ಳನುನ ಕಟಟರುವ ಒ೦ದ೦ದು ಗು೦ಪನ೦ದ ಒ೦ದರ೦ತೆ ಅಯಕ
ಮಾಡ ಸೆ ೀ ರಸರ.
Group -1
a) ಸವತ೦ತರ ಸೀಪುಟವೆೀರ್ ಅಭಯಾನದ ಸಾಥಪಕ ಲನಸ್ ಟೀರ್ ವಾಲಡಸ್.
b) ಸವತ೦ತರ ಸೀಪುಟವೆೀರ್ ಅಭಯಾನದ ಸಾಥಪಕ ರಚಡ್ರ ಮಾಯಥೂಯ ಸಾಟಲ ಮನ್.
c) ಸವತ೦ತರ ಸೀಪುಟವೆೀರ್ ಅಭಯಾನದ ಸಾಥಪಕ ಸೆಪನಸರ ಕ೦ಬಲ್.
d) ಸವತ೦ತರ ಸೀಪುಟವೆೀರ್ ಅಭಯಾನದ ಸಾಥಪಕ ಟ೦ ಬನೆರಸಲ.
Ans:- b) ಸವತ೦ತರ ಸೀಪುಟವೆ ೀ ರ್ ಅಭಯಾನದ ಸಾಥಪಕ ರಚಡ್ರ ಮಾಯಥೂಯ ಸಾಟಲ ಮನ್ .
Group -2
a) ಒಡೆತನದ ಹಕುಕ ಇರುವ

(proprietary) ಸೀಪುಟವೆೀರ್ ಖರೀದ ಮಾಡದರೆ ನಮಗೆ ಅದರಲಲ

ಬದಲಾವಣೆಯನುನ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವದೆ.
b) ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಬದಲಾವಣೆಯನುನ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದ ಆವೃತತಯನುನ
ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅಧಕಾರವಲಲ.
c) ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಬದಲಾವಣೆಯನುನ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದ ಆವೃತತಯನುನ
ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅಧಕಾರವದೆ.
d) ಒಡೆತನದ ಹಕುಕ ಇರುವ (proprietary) ಸೀಪುಟವೆೀರ್ ಖರೀದ ಮಾಡುವ ವಯಕತಗೆ ಅದರಲಲ ಪರತೆಯೀಕ
ನಯ೦ತರಣಾಧಕಾರವದೆ.
Ans:- c) ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆ ೀ ರನಲಲ ಬದಲಾವಣೆ ಯ ನುನ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ
ಮಾಡದ ಆವೃತತಯನುನ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅಧಕಾರವದೆ .
Group -3
a) ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರನ ಪರತಗಳನುನ (Copy) ತೆಗೆಯಲು ಮತುತ ವತರಣೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ
ಅಧಕಾರವದೆ.
b) ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರನ ಪರತಗಳನುನ (Copy) ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧಯವದದರೂ ಆದನುನ ವತರಣೆ ಮಾಡಲು
ನಮಗೆ ಅಧಕಾರವಲಲ.
c) ಬೆಲೆಕಟುಟ ಪಡೆಯುವುದು ಮತುತ ಸವತ೦ತರವಾಗ ಉಪಯೀಗಸುವುದಕೆಕ ಸಾಧಯವರುವುದೂ ಆದ
ಸೀಫುಟವೆೀರುಗಳನುನ ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರುಗಳು ಎನುನತೆತೀವೆ.

d) ಸವತ೦ತರ ಓಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟ೦ ಲಭಸುವುದಾದರೂ ಸವತ೦ತರ ಎಪಲಕೆೀಶನ್ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಲಭಸುವುದಲಲ.
Ans:- a)

ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆ ೀ ರನ ಪರತಗಳನುನ ( Copy) ತೆ ಗ ೆ ಯ ಲು ಮತುತ ವತರಣೆ

ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅಧಕಾರವದೆ .
Group -4
a) ಸನ್

ಸಲಾರಸ್,

ಒಪನ್

ಬ.

ಎಸ್.

ಡ.,

ಗುನ/ಲನಕಸ್,

ಮದಲಾದವುಗಳು

ಸವತ೦ತರ

ಸೀಫುಟವೆೀರುಗಳಾಗವೆ.
b) ವ೦ಡೀಸ್, ಮಾಕ್ ಮದಲಾದವುಗಳು ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರುಗಳಾಗವೆ.
c) ಯಾಹೂ, ಗೂಗಲ್, ಮದಲಾದವುಗಳು ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರುಗಳಾಗವೆ.
d) ಇ೦ಟರ್ ನೆಟ್ ಎಕಸ್ ಪಲೀರರ್, ಮಸಲಾಲ ಮದಲಾದವುಗಳು ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರುಗಳಾಗವೆ.
Ans:- a)

ಸನ್ ಸಲಾರಸ್, ಒಪನ್ ಬ. ಎಸ್. ಡ., ಗುನ/ಲನಕಸ್, ಮದಲಾದವುಗಳು

ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆ ೀ ರುಗಳಾಗವೆ .
126. ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆ ೀ ರನ ಬಗೆ ಗ ಒ೦ದು ಟಪಪಣ ತಯಾರಸಲು ಉಪಯೀಗಸಬಹುದಾದ ಅತ
ಹೆ ಚ ುಚ ಸರಯಾದ ಹೆ ೀ ಳಕೆ ಗ ಳನುನ ಕಟಟರುವ ಒ೦ದ೦ದು ಗು೦ಪನ೦ದ ಒ೦ದರ೦ತೆ ಅಯಕ
ಮಾಡ ಸೆ ೀ ರಸರ.
Group -1
a) ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಚಳುವಳಯ ಸಾಥಪಕ ರಚಡ್ರ ಮಾಯಥೂಯ ಸಾಟಲ ಮನ್.
b) ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಚಳುವಳಯ ಸಾಥಪಕ ಟೀರ್ ವಾಲಡಸ್.
c) ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಚಳುವಳಯ ಸಾಥಪಕ ಟ೦ ಬನೆರಸಲ
d) ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರ್ ಚಳುವಳಯ ಸಾಥಪಕ ಜೀನಾಥನ್ ಥೀಮಸ್.
Ans:-

a) ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆ ೀ ರ್ ಚಳುವಳಯ ಸಾಥಪಕ ರಚಡ್ರ ಮಾಯಥೂಯ ಸಾಟಲ ಮನ್ .

Group -2
a) ಹಣಕಟುಟ ಪಡೆಯುವುದಕೆಕ ಸಾಧಯವರುವ ಒಡೆತನದ ಹಕುಕ ಇರುವ ಸೀಫುಟವೆೀರುಗಳಾಗವೆ ಸವತ೦ತರ
ಸೀಫುಟವೆೀರುಗಳು.
b) ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರುಗಳನುನ ಒ೦ದು ಕ೦ಪೂಯಟರನಲಲ ಮಾತರವೆೀ ಉಪಯೀಗಸಲು ಸಾಧಯವದೆ.
c) ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ಯಾರಗೂ ಬದಲಾವಣೆಯನುನ ಮಾಡುವ ಮತುತ ಅದರ ಹಸ ಆವೃತತಯನುನ
ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾವತ೦ತರಯವದೆ.
d) ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರುಗಳೆ೦ದರೆ ಬದಲಾವಣೆಯನುನ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವಲಲದವುಗಳಾಗವೆ.

Ans:- c) ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆ ೀ ರನಲಲ ಯಾರಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ಯ ನುನ ಮಾಡುವ ಮತುತ
ಅದರ ಹಸ ಆವೃತತಯನುನ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾವತ೦ತರಯವದೆ .
Group -3
a) ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರುಗಳೆ೦ದರೆ ನಕಲು ಮಾಡ ಪರತಗಳನುನ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧಯವಲಲದೆೀ ಇರುವ
ಸೀಫುಟವೆೀರುಗಳಾಗವೆ.
b) ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ನಕಲು ಮಾಡ ಪರತಗಳನುನ ತೆಗೆಯಲು ಮತುತ ವತರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವದೆ.
c) ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರನಲಲ ನಕಲು ಮಾಡದ ಪರತಗಳನುನ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
d) ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆೀರುಗಳನುನ ನಮಮ ಇಚಾಛನುಸಾರವಾಗ ಉಪಯೀಗಸಲು ಸಾಧಯವಲಲ.
Ans:- b) ಸವತ೦ತರ ಸೀಫುಟವೆ ೀ ರನಲಲ ನಕಲು ಮಾಡ ಪರತಗಳನುನ ತೆ ಗ ೆ ಯ ಲು ಮತುತ ವತರಣೆ
ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವದೆ .
Group -4
a) ನಮಮ ಶಾಲೆಗಳಲಲ ಉಪಯೀಗಸುವ ಸವತ೦ತರ ಒಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟ೦ Windows ಆಗದೆ.
b) ನಮಮ ಶಾಲೆಗಳಲಲ ಉಪಯೀಗಸುವ ಸವತ೦ತರ ಒಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟ೦ Mac OS X ಆಗದೆ.
c) ನಮಮ ಶಾಲೆಗಳಲಲ ಉಪಯೀಗಸುವ ಸವತ೦ತರ ಒಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟ೦ Gnu/Linux ಆಗದೆ.
d) ನಮಮ ಶಾಲೆಗಳಲಲ ಉಪಯೀಗಸುವ ಸವತ೦ತರ ಒಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟ೦ Sun Solaris ಆಗದೆ.
Ans:- c) ನಮಮ ಶಾಲೆ ಗ ಳಲಲ ಉಪಯೀಗಸುವ ಸವತ೦ತರ ಒಪರೆ ೀ ಟ೦ಗ್ ಸಸಟ೦
Gnu/ Linux ಆಗದೆ .
127. ಗುನ ಲನಕಸ್ ಒಪರೆ ೀ ಟ೦ಗ್ ಸಸಟಮನ ಬಗೆ ಗ ಒ೦ದು ಟಪಪಣ ತಯಾರಸಲು
ಉಪಯೀಗಸಬಹುದಾದ ಅತ ಹೆ ಚ ುಚ ಸರಯಾದ ಹೆ ೀ ಳಕೆ ಗ ಳನುನ ಕಟಟರುವ ಒ೦ದ೦ದು
ಗು೦ಪನ೦ದ ಒ೦ದರ೦ತೆ ಅಯಕ ಮಾಡ ಸೆ ೀ ರಸರ .
Group -1
a) ಹಣ ಕಡದೆ ಲಭಸುವ ಮತುತ ಸವತ೦ತರವಾಗ ಉಪಯೀಗಸಲು ಸಾಧಯವರುವ ಒ೦ದು ಒಪರೆೀಟ೦ಗ್
ಸಸಟಮ ಗುನ ಲನಕಸ್ ಆಗದೆ.
b) ಗುನ ಲನಕಸ್, ಓಪನ್ ಬ ಎಸ್ ಡ, ಸನ್ ಸೀಲಾರಸ್ ಮದಲಾದವುಗಳು ಈಗ ಲಭಯವರುವ ಸವತ೦ತರ
ಒಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟಮುಗಳಾಗವೆ.
c) ಎಲಾಲ ಸೀಫುಟವೆೀರುಗಳನುನ ಪರವತರಸುವ೦ತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವರುವ ಒ೦ದು ಅಪಲಕೆೀಶನ್ ಗುನ ಲನಕಸ್

ಆಗದೆ.
d) ಇ೦ಟರ್ ನೆಟಟನ ಮೂಲಕ ಮಾತರ ಸಗುವ ಒ೦ದು ಒಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟಮ ಗುನ ಲನಕಸ್ ಆಗದೆ.
Ans:- a) ಹಣ ಕಡದೆ ಲಭಸುವ ಮತುತ ಸವತ೦ತರವಾಗ ಉಪಯೀಗಸಲು ಸಾಧಯವರುವ
ಒ೦ದು ಒಪರೆ ೀ ಟ೦ಗ್ ಸಸಟಮ ಗುನ ಲನಕಸ್ ಆಗದೆ .
Group -2
a) ಗುನ ಲನಕಸ್ ಒಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟಮನ ಕನರಲನುನ ಅಭವೃದಧಪಡಸದವರು ರಚಡ್ರ ಮಾಯಥೂಯ ಸಾಟಲ
ಮನ್.
b) ಗುನ ಲನಕಸ್ ಒಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟಮನ ಕನರಲನುನ ಅಭವೃದಧಪಡಸದವರು ಲನಸ್ ಟೀರ್ ವಾಲಡಸ್.
c) ಗುನ ಲನಕಸ್ ಒಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟಮನ ಕನರಲನುನ ಅಭವೃದಧಪಡಸದವರು ಜೀನಾಥನ್ ಥೀಮಸ್.
d) ಗುನ ಲನಕಸ್ ಒಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟಮನ ಕನರಲನುನ ಅಭವೃದಧಪಡಸದವರು ರಚಡ್ರ ಮಾಯಥೂಯ ಸಾಟಲ
ಮನ್ ಮತುತ ಲನಸ್ ಟೀರ್ ವಾಲಡಸ್.
Ans: b) ಗುನ ಲನಕಸ್ ಒಪರೆ ೀ ಟ೦ಗ್ ಸಸಟಮನ ಕನರಲನುನ ಅಭವೃದಧಪಡಸದವರು ಲನಸ್
ಟೀರ್ ವಾಲಡಸ್.
Group -3
a) ಸನ್ ಮೈಕರೀ ಸಸಟಮ ನಮರಸದ ಸಲಾರಸ್ ಗುನ ಲನಕಸ್ ಒಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟಮಗೆ ಮೂಲ ಆಧಾರ.
b) ಯೂನಕಸನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಗುನ ಲನಕಸ್ ಒಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟಮನುನ ನಮರಸಲಾಗದೆ.
c) ರಚಡ್ರ ಮಾಯಥೂಯ ಸಾಟಲ ಮನ್ ನ ನೆೀತೃತವದಲಲ ಅಭವೃದಧಪಡಸದ ಗುನ ಪರಜೆಕಟನ ಭಾಗಗಳು ಮತುತ
ಲನಕಸ್ ಕನರಲನುನ ಸೆೀರಸ ಗುನ ಲನಕಸ್ ಒಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟಮನುನ ನಮರಸಲಾಗದೆ.
d) ಒರಾಕಲ್ ಕೀಪರರೆೀಷನ್ ಮತುತ ಸನ್ ಮೈಕರೀ ಸಸಟಮ ಸೆೀರ ಅಭವೃದಧಪಡಸದ ಪರಜೆಕೆಟೀ ಗುನ ಲನಕಸ್
ಒಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟ೦.
Ans: c) ರಚಡ್ರ ಮಾಯಥೂಯ ಸಾಟಲ ಮನ್ ರವರ ನೆ ೀ ತೃತವದಲಲ ಅಭವೃದಧಪಡಸದ ಗುನ
ಪರಜೆ ಕ ಟನ ಭಾಗಗಳು ಮತುತ ಲನಕಸ್ ಕನರಲನುನ ಸೆ ೀ ರಸ ಗುನ ಲನಕಸ್ ಒಪರೆ ೀ ಟ೦ಗ್
ಸಸಟಮನುನ ನಮರಸಲಾಗದೆ.
Group -4
a) ಗುನ ಲನಕಸ್ ಒಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟಮನುನ ವತರಣೆ ಮಾಡುವ ಹಕುಕ ಇರುವುದು ಲನಸ್ ಟೀರ್ ವಾಲಡಸಗೆ
ಮಾತರ. ಬೆೀರೆ ಯಾರಗೂ ಈ ಅಧಕಾರವಲಲ.
b) ಗುನ ಲನಕಸ್ ಒಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟಮನುನ ನಕಲು ಮಾಡಲು, ನವೀಕರಸಲು ಮತುತ ವತರಣೆ ಮಾಡಲು
ಎಲಲರಗೂ ಅಧಕಾರವದೆ.

c) ಗುನ ಲನಕಸ್ ಒಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟಮನುನ ನಕಲು ಮಾಡಲು, ನವೀಕರಸಲು ಮತುತ ವತರಣೆ ಮಾಡಲು ಈಗ
ಒರಾಕಲ್ ಕೀಪರರೆೀಷನಗೆ ಮಾತರ ಅಧಕಾರ ಇರುವುದು. ಬೆೀರೆ ಯಾರಗೂ ಈ ಹಕುಕ ಇಲಲ.
d) ಗುನ ಲನಕಸ್ ಒಪರೆೀಟ೦ಗ್ ಸಸಟಮನುನ ವತರಣೆ ಮಾಡುವ ಹಕುಕ ಇರುವುದು ರಚಡ್ರ ಸಾಟಲ ಮನ್ ಗೆ
ಮಾತರ. ಬೆೀರೆ ಯಾರಗೂ ಈ ಅಧಕಾರವಲಲ.
Ans: b) ಗುನ ಲನಕಸ್ ಒಪರೆ ೀ ಟ೦ಗ್ ಸಸಟಮನುನ ನಕಲು ಮಾಡಲು , ನವೀಕರಸಲು ಮತುತ
ವತರಣೆ ಮಾಡಲು ಎಲಲರಗೂ ಅಧಕಾರವದೆ .

