Information Technology - Sample Questions
Std 10 : Malayalam Medium

വവിഭഭാഗഗം 1 : ഏറ്റവഗം അനുയയഭാജജ്യമഭായ ഒരു ഉത്തരഗം തതെരതഞ്ഞെടുക്കുക.
1

വവിപവിന് തെതന്റെ പഠനപ്രവര്ത്തനത്തവിതന്റെ ഭഭാഗമഭായവി ഇങങ്ക്യസ്പേപവില് തെയഭാറഭാകവിയ യപഭാസ്റ്ററവിയലേകങ്ക്
ഒരുചവിതഗം ഉള്തപടുത്തവി. ചവിതതത്ത വലുതെഭാകവിയയപഭാള് വജ്യക്തതെ കുറയഭാത്തതെങ്ക് ചുവതട
നല്കവിയവിരവിക്കുന്നതെവില് എതെങ്ക് ചവിതത്തവിനഭായവിരവിക്കുഗം?
ഉത്തരസൂചവിക
A
B
C
D

image.jpg
image.svg
image.png
image.bmp

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
B image.svg
2.

ഇങങ്ക്യസ്കേപവില് തെയഭാറഭാകവിയ ഒരു പൂവവിതന്റെ ചവിതഗം എകങ്ക്യപഭാര്ടങ്ക് തചയ്തയപഭാള് ലേഭവിച്ച ചവിതഫയല്
തെഭാതഴെപറയുന്നവയവില് ഏതെഭായവിരവിക്കുഗം ?
ഉത്തരസൂചവിക
A.
B.
C.
D.

flower.png
flower.jpg
flower.svg
flower.jif
ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം:
A.

flower.png
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രഭാജജീവങ്ക്, ഇങങ്ക്യസ്കേപവില് ഒരു യപഭാസ്റ്റര് നവിര്മവിക്കുകയഭാണങ്ക്. തെയഭാറഭാകവിയ ഒബങ്ക്ജക്ടുകളവില് പവിറകവിലുള്ള
ഒബങ്ക്ജകവിതന മുന്പവില് എത്തവിക്കുന്നതെവിനങ്ക്, പവിറകവിലുള്ള ഒബങ്ക്ജകങ്ക്ടങ്ക് കവികങ്ക് തചയ്തതെവിനു യശഷഗം ചുവതട
നല്കവിയവിരവിക്കുന്നതെവില് ഏതു സയങതെമഭാണങ്ക് ഉപയയഭാഗവിയകണ്ടതെങ്ക്?
ഉത്തരസൂചവിക
A
B
C
D

Raise
Lower
Up
Down

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
A

Raise

4.

ഇങങ്ക്യസ്കേപവില് ഒരു ചവിതഗം തെയഭാറഭാക്കുകയഭാണങ്ക് വവിപവിന്. ചവിതത്തവില് ഒരു ഒബങ്ക്ജകവിനങ്ക് നല്കവിയവി
രവിക്കുന്ന നവിറത്തവിതന്റെ കടുപത്തവിനങ്ക് വജ്യതെജ്യഭാസഗം വരുത്തണഗം. ഇതെവിനങ്ക് ഉപയയഭാഗവികഭാവന്ന സയങതെഗം ?
ഉത്തരസൂചവിക
A
B
C
D

Flat color
Opacity
Path
Offset

ഉത്തരസൂചവിക
B
5

Opacity

Fill and Stroke ജഭാലേകത്തവില് Stroke paint ടഭാബവില് കവികങ്ക് തചയ്തങ്ക് തെഭാതഴെ പറയുന്നവയവില് എതെങ്ക്

പ്രവര്ത്തനമഭാണങ്ക് തചയഭാന് സഭാധവിക്കുക?
ഉത്തരസൂചവിക
A

ഒബങ്ക്ജകവിനങ്ക് നവിറഗം നല്കഭാഗം

B

ഒബങ്ക്ജകവിതന്റെ നവിറഗം ഒഴെവിവഭാകഭാഗം

C

ഒബങ്ക്ജകവിതന്റെ പരവിധവികങ്ക് നവിറഗം നല്കഭാഗം

D

ഒബങ്ക്ജകവിതന്റെ സസ്റ്റല് മഭാറ്റഭാഗം
ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
C
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ഒബങ്ക്ജകവിതന്റെ പരവിധവികങ്ക് നവിറഗം നല്കഭാഗം

ഒരു തടകങ്ക്സ്റ്റവിയനഭാ ഒബങ്ക്ജകവിയനഭാ നല്കവിയവിട്ടുള്ള യഫഭാര്മഭാറ്റുകള് അയതെപടവി
പകര്ത്തഭാന് ചുവതട നല്കവിയവിരവിക്കുന്നതെവില് ഏതു സയങതെമഭാണങ്ക് അനുയയഭാജജ്യഗം?

മതറ്റഭാന്നവിയലേകങ്ക്

ഉത്തരസൂചവിക
A.
B.
C.
D.

തമയവില് തമര്ജങ്ക്
ഫവില്ടര്
ഇന്ഡകങ്ക് യഫഭാര്മഭാറ്റവിങങ്ക്
യകഭാണ് യഫഭാര്മഭാറ്റവിങങ്ക്

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
D.
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യകഭാണ് യഫഭാര്മഭാറ്റവിങങ്ക്

ഒരു യഡഭാകക്യുതമന്റെവിതലേ ചവിലേ പദങ്ങതള ശജീര്ഷകങ്ങളഭായവി നവിര്വചവികഭാന് യവഡങ്ക്യപ്രഭാസസറവിലുള്ള
തെനതെങ്ക് സയങതെഗം ഏതെങ്ക്?

ഉത്തരസൂചവിക
A.
B.
C.
D.

Apply Style
Paragraph Formatting
Apply Filter
Page Formatting
ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
A.
Apply Style
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യവഡങ്ക് യപ്രഭാസസര് സസ്റ്റലുകളവില് മഭാറ്റഗം വരുത്തുയമഭാള് മലേയഭാളഗം യഫഭാണ്ടുകളഭാതണങവില് ഏതെവിലേഭാണങ്ക്
മഭാറ്റഗം വരുയത്തണ്ടതെങ്ക്?

ഉത്തരസൂചവിക
A.

Western Text Fonts

B.

CTL Fonts

C.

Asian Text Fonts

D.

English True Type Fonts

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
B.
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CTL Fonts

യവഡങ്ക്യപ്രഭാസസര് യഡഭാകക്യുതമന്റെവിതലേ ശജീര്ഷകങ്ങളുയടയുഗം ഉപശജീര്ഷകങ്ങളുയടയുഗം ഏതെങ്ക് പ്രയതെജ്യകതെ
തെവിരവിച്ചറവിഞ്ഞെഭാണങ്ക് കമമ്പ്യൂടര് അവതയ ഉള്ളടകപടവിക (Index Table)യവില് ഉള്തപടുത്തുന്നതെങ്ക് ?

ഉത്തരസൂചവിക
A.

ശജീര്ഷകങ്ങളുയടയുഗം ഉപശജീര്ഷകങ്ങളുയടയുഗം നവിറഗം (color)

B.

ശജീര്ഷകങ്ങളുയടയുഗം ഉപശജീര്ഷകങ്ങളുയടയുഗം വലുപഗം (size)

C.

ശജീര്ഷകങ്ങളുയടയുഗം ഉപശജീര്ഷകങ്ങളുയടയുഗം സസ്റ്റല് (style)

D.

ശജീര്ഷകങ്ങളുയടയുഗം ഉപശജീര്ഷകങ്ങളുയടയുഗം ഇന്ഡന്റെങ്ക് (Indent)

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
C.

ശജീര്ഷകങ്ങളുയടയുഗം ഉപശജീര്ഷകങ്ങളുയടയുഗം സസ്റ്റല് (style)

10 തവബങ്ക്യപജുകള് തെയഭാറഭാക്കുയമഭാള് Internal

ആവശജ്യമഭായ ടഭാഗങ്ക് ഏതെങ്ക് ?
ഉത്തരസൂചവിക
A.

<p>...</p>

B.

<style>...</style>

C.

<body>...</body>

D.

<img>...</img>

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
B.

<style>...</style>

കഭാസങ്ക്യകഡവിങങ്ക് സസ്റ്റല്

ഉള്തപടുത്തുന്നതെവിനങ്ക്
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കഭായസ്കേഡവിങങ്ക്
സസ്റ്റലുകള്
ഉള്തപടുത്തവി
തവബങ്ക്യപജുകള്
തെയഭാറഭാക്കുയമഭാള്
തെഭാതഴെ
തകഭാടുത്തവിരവിക്കുന്നവയവില് ഏതെങ്ക് സവവിയശഷതെ ഉപയയഭാഗവിച്ചഭാണങ്ക് അക്ഷരരൂപങ്ങതള നവിര്വ്വചവിക്കുന്നതെങ്ക് ?

ഉത്തരസൂചവിക
A.

font-family

B.

font

C.

font-face

D.

font-property

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
A.

12.

font-family

തവബങ്ക്യപജുകള് തെയഭാറഭാക്കുയമഭാള് html ടഭാഗുകളുയടയുഗം ആടവിബമ്പ്യൂട്ടുകളുതടയുഗം ആവര്ത്തവിച്ചുള്ള
ഉപയയഭാഗഗം ഒഴെവിവഭാകഭാന് ചുവതട തകഭാടുത്തവിരവിക്കുന്നവയവില് ഏതെങ്ക് രജീതെവിയഭാണങ്ക് അഭവികഭാമജ്യഗം ?

ഉത്തരസൂചവിക
A.

കഭായസ്കേഡവിങങ്ക് സസ്റ്റല് ഷജീറ്റുകള്

B.

തവബങ്ക്കണ്ടന്റെങ്ക് മഭായനജങ്ക്തമന്റെങ്ക് സവിസ്റ്റഗം

C.

html എഡവിറ്ററുകള്

D.

തടകങ്ക്റ്റങ്ക് എഡവിറ്ററുകള്

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
A.

13.

കഭായസ്കേഡവിങങ്ക് സസ്റ്റല് ഷജീറ്റുകള്

അനു തവബങ്ക്യപജങ്ക് തെയഭാറഭാകവിയയപഭാള് <h2> ടഭാഗങ്ക് ഉപയയഭാഗവിച്ചങ്ക് നല്കവിയ തഹെഡവിങ്ങുകള്കങ്ക്
തെതന്റെ യപരവില് ഒരു കഭാസങ്ക് തസലേകര് നവിര്വ്വചവിച്ചങ്ക് സവവിയശഷതെകള് നല്കഭാന് തെജീരുമഭാനവിച്ചു. തെഭാതഴെ
തകഭാടുത്തവിരവിക്കുന്നവയവില് പ്രസ്തുതെ കഭാസങ്ക് തസലേകതറ സൂചവിപവിക്കുന്നതെങ്ക് ഏതെഭായവിരവിക്കുഗം ?

ഉത്തരസൂചവിക
A.

h2.anu

B.

h2<anu>

C.

h2 {anu}

D.

h2-anu

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
A.
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h2.anu

കഭായസ്കേഡവിങങ്ക്
സസ്റ്റലുകള്
ഉള്തപടുത്തവി
തവബങ്ക്യപജുകള്
തെയഭാറഭാക്കുയമഭാള്
തെഭാതഴെ
തകഭാടുത്തവിരവിക്കുന്നവയവില് ഏതെങ്ക് സവവിയശഷതെ ഉപയയഭാഗവിച്ചങ്ക് പശഭാത്തലേനവിറഗം നവിര്വ്വചവികഭാഗം ?

ഉത്തരസൂചവിക
A.
B.
C.
D.

background
bg-color
backgroundcolor
back-color

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
A.
15

background

തെഭാതഴെ തകഭാടുത്തവിട്ടുള്ളവയവില് ഏതെഭാണങ്ക് സപത്തണ് ഗഭാഫവികവിതലേ ഒരു യപ്രഭാഗഭാമവില് ഒന്നഭാമതെഭായവി
നല്യകണ്ട നവിര്യദ്ദേശഗം?

ഉത്തരസൂചവിക
A

clear()

B

begin_fill()

C

from turtle import*

D

forward()

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
C
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from turtle import*

സപത്തണ് ഗഭാഫവികങ്ക് യപ്രഭാഗഭാമവില് right(60) എന്ന നവിര്യദ്ദേശഗം എനവിനുള്ളതെഭാണങ്ക്?

ഉത്തരസൂചവിക
A

turtle 600 വലേയത്തകങ്ക് തെവിരവിയഭാന്

B

വലേയത്തകങ്ക് 60 യൂണവിറ്റങ്ക് നജീളത്തവില് വര വരയഭാന്

C

വലേതു വശത്തങ്ക് 60 യൂണവിറ്റങ്ക് ആരമുള്ള വൃത്തഗം വരയഭാന്

D

60 യൂണവിറ്റങ്ക് അകലേത്തവില് വലേതുവശത്തങ്ക് ഒരു ബവിന്ദു അടയഭാളതപടുത്തഭാന്

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
A

turtle 600 വലേയത്തകങ്ക് തെവിരവിയഭാന്
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from turtle import*
for i in range(40,101,20):
circle(i)

ഈ യപ്രഭാഗഭാമവിതന്റെ ഔടങ്ക്പുടവില് എത വൃത്തങ്ങള് ഉണ്ടഭായവിരവിക്കുഗം?
ഉത്തരസൂചവിക
A. 40
B. 101
C. 3
D. 4

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
D. 4
18

സപത്തണ് യപ്രഭാഗഭാഗം ഉപയയഭാഗവിച്ചങ്ക് പഭായറ്റണ് നവിര്മവിക്കുയമഭാള് പഭായറ്റണവിതലേ വരകള്കങ്ക് നജീലേ നവിറഗം
ലേഭവികഭാന് ഏതെങ്ക് നവിര്യദ്ദേശഗം നല്കണഗം?
ഉത്തരസൂചവിക
A

color(blue)

B

color blue

C

color("blue")

D

color "blue"

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
C

color("blue")
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സപത്തണ് യപ്രഭാഗഭാമവിങ്ങങ്ക് ഭഭാഷയവില് ജഭാമവിതെജീയ രൂപങ്ങള് നവിര്മവികഭാന് സഹെഭായവിക്കുന്ന അനുബന്ധ
യസഭാഫങ്ക്യവര് ഏതെങ്ക്?
ഉത്തരസൂചവിക
A

turtle

B

import

C

python shell

D

IDLE

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
A

turtle
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വവിവരങ്ങള് പരസ്പേരഗം സകമഭാറത്തക വവിധത്തവില് കമമ്പ്യൂടറുകതള ബന്ധവിപവിക്കുന്ന സഗംവവിധഭാനത്തവിതന്റെ
യപതരനങ്ക്?

ഉത്തരസൂചവിക
A.

കമമ്പ്യൂടര് തനറ്റങ്ക്വര്കവിങങ്ക്
യബഭാഗങ്ക്
ഫയല്സവിസ്റ്റഗം
ഓപയററ്റവിങങ്ക് സവിസ്റ്റഗം

B.
C.
D.

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
A. കമമ്പ്യൂടര് തനറ്റങ്ക്വര്കവിങങ്ക്

21

ഒരു കമമ്പ്യൂടറവില് യസവങ്ക് തചയ്തവിട്ടുള്ള ഫയല് മതറ്റഭാരു കമമ്പ്യൂടറവില് ലേഭജ്യമഭാകുന്നതെവിനങ്ക് ചുവതട
തകഭാടുത്തവിരവിക്കുന്നവയവില് ഏതെങ്ക് സഗംവവിധഭാനമഭാണങ്ക് അതെജ്യഭാവശജ്യഗം ?

ഉത്തരസൂചവിക
A.

C.

തനറ്റങ്ക്വര്കവിങങ്ക്
ഡഭാറ്റഭായബസങ്ക്
ഇ യകഭായമഴങ്ക്

D.

DBMS

B.

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
A. തനറ്റങ്ക്വര്കവിങങ്ക്

22.

തനറ്റങ്ക്വര്കവിലുള്തപടവിരവിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുതട നഭാമകരണത്തവിലുഗം മറ്റുഗം പഭാലേവിയകണ്ട തപഭാതു
നവിയമങ്ങള് ഏതുയപരവിലേറവിയതപടുന?

ഉത്തരസൂചവിക
A.

ഐ. പവി. അഡ്രസങ്ക്

B.

തനറ്റങ്ക് മഭാസ്കേങ്ക്

C.

തനറ്റങ്ക്വര്കങ്ക്യപ്രഭായടഭായകഭാളുകള്

D.

തഷയറവിഗംഗങ്ക്

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
C.

തനറ്റങ്ക്വര്കങ്ക്യപ്രഭായടഭായകഭാളുകള്
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ഒരു തനറ്റങ്ക്വര്കവില് കമമ്പ്യൂടറുകതള പരസ്പേരഗം ബന്ധവിപവികഭാനുപയയഭാഗവിക്കുന്ന UTP യകബവിളവില് എത
യജഭാഡവി വയറുകളുണ്ടങ്ക്?

ഉത്തരസൂചവിക
A.
B.
C.
D.

4
12
8
10

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
A. 4

വവിഭഭാഗഗം 2 : ഏറ്റവഗം അനുയയഭാജജ്യമഭായ രണ്ടങ്ക് ഉത്തരങ്ങള് തതെരതഞ്ഞെടുക്കുക.
1

തെഭാതഴെ പറയുന്നവയവില് ശരവിയഭായ പ്രസഭാവന എതെങ്ക് ?
ഉത്തര സൂചവിക
A

റഭാസ്റ്റര് ചവിതങ്ങള് വലുതെഭാക്കുയമഭാള് വജ്യക്തതെ നവിലേനവിര്ത്തുന

B

ബവിറ്റങ്ക്മഭാപങ്ക് ചവിതങ്ങള് തവകര് ചവിതങ്ങള് എന്നറവിയതപടുന.

C

തവകര് ചവിതങ്ങള് വലുതെഭാക്കുയമഭാള് വജ്യക്തതെ നവിലേനവിര്ത്തുന

D

റഭാസ്റ്റര് ചവിതങ്ങള് ആരഗംഭ ബവിന്ദുവവിനുഗം അനജ്യ ബവിന്ദുവവിനുഗം ഇടയവില് നവിര്വചവികതപടുന്ന
പഭാതെതയ അടവിസഭാനമഭാകവി നവിര്മവികതപടുന

E

തവകര് ചവിതങ്ങള് ആരഗംഭ ബവിന്ദുവവിനുഗം അനജ്യ ബവിന്ദുവവിനുഗം ഇടയവില് നവിര്വചവികതപടുന്ന
പഭാതെതയ അടവിസഭാനമഭാകവി നവിര്മവികതപടുന
ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം

2

C

തവകര് ചവിതങ്ങള് വലുതെഭാക്കുയമഭാള് വജ്യക്തതെ നവിലേനവിര്ത്തുന

E

തവകര് ചവിതങ്ങള് ആരഗംഭ ബവിന്ദുവവിനുഗം അനജ്യ ബവിന്ദുവവിനുഗം ഇടയവില്
നവിര്വചവികതപടുന്ന പഭാതെതയ അടവിസഭാനമഭാകവി നവിര്മവികതപടുന

അനു തെയഭാറഭാകവിയ ചവിതഫയലുകളഭാണങ്ക് തെഭാതഴെ തകഭാടുത്തവിരവിക്കുന്നതെങ്ക് ഇവയവില് ഇങങ്ക്യസ്കേപങ്ക്
ഉപയയഭാഗവിച്ചങ്ക് തെയഭാറഭാകവിയ ചവിത ഫയലുകള് കതണ്ടത്തുക.

ഉത്തര സൂചവിക
A
B
C
D
E

Pattern.png
Pattern.tiff
Pattern.gif
Pattern.jpg
Pattern.svg

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
A
E
3

Pattern.png
Pattern.svg

ഇങങ്ക്യസ്കേപവിതലേ Fill and Stroke ജഭാലേകത്തവില് ലേഭജ്യമഭായ രണ്ടു സയങതെങ്ങള് ചുവതട

നല്കവിയവയവില് നവിനഗം കതണ്ടത്തുക.
ഉത്തര സൂചവിക
A
B
C
D
E

Opacity
Union
Blur
Difference
Put on Path

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
A
C

Opacity
Blur

4

യവഡങ്ക് യപ്രഭാസസറവില് Apply Style സയങതെഗം ഉപയയഭാഗവിച്ചങ്ക് ഒരു വഭാചകതത്ത ശജീര്ഷകമഭായവി
ക്രമജീകരവികണഗം. ഇതെവിനുള്ള ശരവിയഭായ വര്ത്തന ഘടങ്ങള് ചുവതട നല്കവിയവിരവിക്കുന്നവയവില്
നവിനഗം തെവിരതഞ്ഞെടുക്കുക.

ഉത്തര സൂചവിക
A.

ശജീര്ഷകമഭായകണ്ട വഭാചകഗം തസലേകങ്ക് തചയ്യുക.

B.

വഭാചകമുള്തപടുന്ന പഭാരഗഭാഫങ്ക് മുഴുവനഭായവി തസലേകങ്ക് തചയ്യുക.

C.

Character Formatting കവികങ്ക് തചയ്തങ്ക് അക്ഷരങ്ങതള യഫഭാര്മഭാറ്റങ്ക് തചയ്യുക

D.

Apply Style Box ല് നവിന്നങ്ക് Heading1 തസലേകങ്ക് തചയ്യുക.

E.

Paragraph Formatting കവികങ്ക് തചയ്തങ്ക് വഭാചകങ്ങതള യഫഭാര്മഭാറ്റങ്ക് തചയ്യുക.

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം

5

A.

ശജീര്ഷകമഭായകണ്ട വഭാചകഗം തസലേകങ്ക് തചയ്യുക.

D.

Apply Style Box ല് നവിന്നങ്ക് Heading1 തസലേകങ്ക് തചയ്യുക.

യവഡങ്ക് യപ്രഭാസസര് യഡഭാകക്യുതമന്റെവിതലേ ഒരു വഭാചകഗം തസലേകങ്ക് തചയ്തങ്ക് Apply Style സയങതെഗം
ഉപയയഭാഗവിച്ചങ്ക് Heading 1 എന്ന സസ്റ്റല് നല്കവി. ഇതുമൂലേഗം യഡഭാകക്യുതമന്റെവിലുണ്ടഭാവന്ന മഭാറ്റങ്ങള്
എതനഭാതക?

ഉത്തര സൂചവിക
A.

യഡഭാകക്യുതമന്റെവിതലേ എലഭാ വഭാചകങ്ങളുഗം Heading 1 ആയവി മഭാറ്റതപടുന.

B.

Heading 1 സസ്റ്റല് പ്രയയഭാഗവിച്ച വഭാചകഗം Header ആയവി മനസവിലേഭാക്കുന.

C.

Heading 1 സസ്റ്റല് പ്രയയഭാഗവിച്ച വഭാചകഗം Heading ആയവി മനസവിലേഭാക്കുന.

D.

സസ്റ്റല് നല്കവിയ വഭാചകത്തവിനങ്ക് Heading 1 ല് നവിര്വചവിച്ചവിരവിക്കുന്ന യഫഭാര്മഭാറ്റുകള്
ലേഭജ്യമഭാകുന.

E.

സസ്റ്റല് നല്കവിയ വഭാചകത്തവിനങ്ക് Header ആകഭാനുള്ള യഫഭാര്മഭാറ്റുകള് ലേഭജ്യമഭാകുന.

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
C.

Heading 1 സസ്റ്റല് പ്രയയഭാഗവിച്ച വഭാചകഗം Heading ആയവി മനസവിലേഭാക്കുന.

D.

സസ്റ്റല് നല്കവിയ വഭാചകത്തവിനങ്ക് Heading 1 ല് നവിര്വചവിച്ചവിരവിക്കുന്ന യഫഭാര്മഭാറ്റുകള്
ലേഭജ്യമഭാകുന.

6

വവിവവിധ ഭഭാഷകള് ഉള്തപടുന്ന ഒരു യഡഭാകക്യുതമന്റെവില് ശജീര്ഷക സസ്റ്റലുകള് തെയഭാറഭാക്കുന്നതെവിതനക്കുറവിച്ചങ്ക്
ചവിലേ പ്രസഭാവനകള് നല്കവിയവിരവിക്കുന. ഇവയവില് ശരവിയഭായ പ്രസഭാവനകള് ഏതതെലഭാഗം?

ഉത്തര സൂചവിക
A.

ഇഗംഗജീഷങ്ക് അക്ഷരങ്ങള്കങ്ക് CTL യഫഭാണ്ടുകള് ഉപയയഭാഗവിക്കുന്നതെഭാണങ്ക് നലതെങ്ക്.

B.

മലേയഭാളഗം അക്ഷരങ്ങള്കങ്ക് Western Text യഫഭാണ്ടുകള് ഉപയയഭാഗവിക്കുന്നതെഭാണങ്ക് നലതെങ്ക്.

C.

മലേയഭാളഗം അക്ഷരങ്ങള്കങ്ക് CTL യഫഭാണ്ടുകള് ഉപയയഭാഗവിക്കുന്നതെഭാണങ്ക് നലതെങ്ക്.

D.

ഇഗംഗജീഷങ്ക് അക്ഷരങ്ങള്കങ്ക് Western Text യഫഭാണ്ടുകള് ഉപയയഭാഗവിക്കുന്നതെഭാണങ്ക് നലതെങ്ക്.

E.

മലേയഭാളഗം അക്ഷരങ്ങള്കങ്ക് Asian യഫഭാണ്ടുകള് ഉപയയഭാഗവിക്കുന്നതെഭാണങ്ക് നലതെങ്ക്.

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
C.

മലേയഭാളഗം അക്ഷരങ്ങള്കങ്ക് CTL യഫഭാണ്ടുകള് ഉപയയഭാഗവിക്കുന്നതെഭാണങ്ക് നലതെങ്ക്.

D.

ഇഗംഗജീഷങ്ക് അക്ഷരങ്ങള്കങ്ക് Western Text യഫഭാണ്ടുകള് ഉപയയഭാഗവിക്കുന്നതെഭാണങ്ക് നലതെങ്ക്.

7

തവബങ്ക്യപജങ്ക് ഡവിസസനവിങ്ങവില് കഭാസങ്ക്യകഡവിങങ്ക് സസ്റ്റല് ഉള്തപടുത്തുയമഭാള് തെഭാതഴെ
തകഭാടുത്തവിരവിക്കുന്ന ഏതതെലഭാഗം തസലേകറുകള് ഉപയയഭാഗവിച്ചങ്ക് ഉള്ളടകങ്ങള്കങ്ക് സവവിയശഷതെകള്
നല്കഭാഗം ?
ഉത്തര സൂചവിക
A.
B.
C.
D.
E.

Paragraph selector
Body selector
Image selector
Element selector
Class selector

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
D.
E.

Element selector
Class selector
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അനു കഭാസങ്ക്യകഡവിങങ്ക് സസ്റ്റല് ഷജീറ്റവില് ഫുടങ്ക്യബഭാളവിതനക്കുറവിച്ചുള്ള പഭാരഗഭാഫവിനങ്ക് തെതന്റെ യപരുള്ള
കഭാസഗം, ബഭാഡങ്ക്മവിന്റെതനക്കുറവിച്ചുള്ള പഭാരഗഭാഫവിനങ്ക് ഫഭാത്തവിമയുതട യപരുള്ള കഭാസഗം നല്കവി .
തവബങ്ക്യപജവില് ഈ പഭാരഗഭാഫുകതള ഉള്തപടുത്തുന്നതെവിനങ്ക് തെഭാതഴെ തകഭാടുത്തവിരവിക്കുന്നതെവില് ഏതതെലഭാഗം
ടഭാഗുകള് ഉപയയഭാഗവികഭാഗം ?
ഉത്തര സൂചവിക
A.
B.
C.
D.
E.

<p.anu>...</p>
<p.fathima>...</p>
<p class=“anu”>...</p>
<p anu.fathima>…...</p>
<p class=“fathima”>...</p>

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
C.
E.
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<p class=“anu”>...</p>
<p class=“fathima”>...</p>

from turtle import*
for k in range(3):
forward(100)
right(120)

സമഭുജ തവിയകഭാണഗം നവിര്മവിക്കുന്നതെവിനുള്ള സപത്തണ് യപ്രഭാഗഭാമഭാണങ്ക് തെന്നവിരവിക്കുന്നതെങ്ക്. രണ്ടങ്ക്
നവിര്യദ്ദേശങ്ങളവില് മഭാറ്റഗം വരുത്തവിയഭാല് ഇതെവിതന ഒരു സമഷഡങ്ക്ഭുജഗം നവിര്മവിക്കുന്നതെവിനുള്ള യപ്രഭാഗഭാമഭാകവി
മഭാറ്റഭാന് സഭാധവിക്കുഗം. തെഭാതഴെ തെന്നവിരവിക്കുന്ന നവിര്യദ്ദേശങ്ങളവില് നവിനഗം ഇവ കതണ്ടത്തുക
ഉത്തര സൂചവിക
A

from turtle import* നങ്ക് പകരഗം from import turtle*

B

forward(100) നങ്ക് പകരഗം forward(60)

C

for k in range(3): നങ്ക് പകരഗം for k in range(6):

D

right(120) നങ്ക് പകരഗം right(60)

E

right(120) നങ്ക് പകരഗം left(120)

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
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C

for k in range(3): നങ്ക് പകരഗം for k in range(6):

D

right(120) നങ്ക് പകരഗം right(60)

from turtle import*
for i in range(5):
…..................
…..................

50

യൂണവിറ്റങ്ക് നജീളമുള്ള വശങ്ങയളഭാടു കൂടവിയ സമപഞ്ചഭുജഗം നവിര്മവിക്കുന്നതെവിനുള്ള ഒരു സപത്തണ്
യപ്രഭാഗഭാമവിതന്റെ അവസഭാനതത്ത രണ്ടങ്ക് വരവികള് വവിട്ടു യപഭായവിരവിക്കുന. യപ്രഭാഗഭാഗം പൂര്ണമഭാക്കുന്നതെവിനുള്ള
ശരവിയഭായ നവിര്യദ്ദേശങ്ങള് തെഭാതഴെ തെന്നവിട്ടുള്ളവയവില് നവിനഗം തെവിരതഞ്ഞെടുക്കുക.
ഉത്തര സൂചവിക
A

forward(50)

B

forward(72)

C

right(72)

D

right(50)

E

pensize(50)

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
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A

forward(50)

C

right(72)

ജജ്യഭാമവിതെജീയ രൂപഗം നവിര്മവികഭാനുള്ള ഒരു സപത്തണ് യപ്രഭാഗഭാമവിതന്റെ ചവിലേ ഭഭാഗമഭാണങ്ക് ചുവതട
നല്കവിയവിരവിക്കുന്നതെങ്ക്.
color("red","black")
begin_fill()
circle(60)
end_fill()

ഇതെവില് color("red", "black") എന്ന നവിര്യദ്ദേശതത്ത സഗംബന്ധവിച്ചങ്ക് ശരവിയഭായ രണ്ടങ്ക് പ്രസഭാവനകള്
തെവിരതഞ്ഞെടുക്കുക.
ഉത്തര സൂചവിക
A

കറുപങ്ക് നവിറത്തവില് ജജ്യഭാമവിതെജീയ രൂപഗം വരക്കുന.

B

ചുവന്ന നവിറത്തവില് ജജ്യഭാമവിതെജീയരൂപഗം വരക്കുന.

C

തുലേജ്യ അകലേത്തവില് ചുവപഗം കറുപഗം ഇടകലേര്ന്നങ്ക് ജജ്യഭാമവിതെജീയ രൂപഗം വരക്കുന.

D

കറുപങ്ക് നവിറഗം ഉപയയഭാഗവിച്ചങ്ക് ജജ്യഭാമതെജീയ രൂപത്തവിതലേ കളങ്ങള് നവിറയ്ക്കുന.

E

ചുവപങ്ക് നവിറഗം ഉപയയഭാഗവിച്ചങ്ക് ജജ്യഭാമതെജീയ രൂപത്തവിതലേ കളങ്ങള് നവിറയ്ക്കുന.
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B

ചുവന്ന നവിറത്തവില് ജജ്യഭാമവിതെജീയ രൂപഗം വരക്കുന.

D

കറുപങ്ക് നവിറഗം ഉപയയഭാഗവിച്ചങ്ക് ജജ്യഭാമതെജീയ രൂപത്തവിതലേ കളങ്ങള് നവിറയ്ക്കുന.

12

ഒരു തനറ്റങ്ക്വര്കവിലുള്ള കമമ്പ്യൂടറുകള് തെമവിലുള്ള വവിവരസകമഭാറ്റഗം നവിയനവിക്കുന്നതെവിനുള്ള രണ്ടങ്ക്
ഉപകരണങ്ങള് ചുവതട തെന്നവിരവിക്കുന്നവയവില് ഏതതെഭാതക?
ഉത്തര സൂചവിക
A.
B.
C.
D.
E.

പ്രവിന്റെര്
ഹെബങ്ക്
കണക്റ്റര്
സസവിച്ചങ്ക്
സ്കേഭാനര്
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B.

ഹെബങ്ക്

D.

സസവിച്ചങ്ക്
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ഒരു തനറ്റങ്ക്വര്കവില് കമമ്പ്യൂടറുകതള പരസ്പേരഗം ബന്ധവിപവികഭാനുപയയഭാഗവിക്കുന്ന UTP യകബവിളവിതലേ
വയറുകളവില് കഭാണതപടഭാത്ത നവിറഗം ഏതെങ്ക്
ഉത്തര സൂചവിക
A.

ഓറഞ്ചങ്ക്
നജീലേ
പച്ച
കറുപങ്ക്
മഞ്ഞെ

B.
C.
D.
E.
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D.

കറുപങ്ക്
മഞ്ഞെ

F.
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ഒരു കമമ്പ്യൂടര് തനറ്റങ്ക്വര്കങ്ക് തകഭാണ്ടുള്ള പ്രധഭാനതപട രണ്ടങ്ക് ഉപയയഭാഗങ്ങള് ഏവ?

ഉത്തര സൂചവിക
A.

ഫയലുകള് സകമഭാറ്റഗം തചയഭാഗം

B.

യു പവി എസങ്ക് പങ്കുതവയഭാഗം

C.

മമൗസങ്ക് പങ്കുതവയഭാഗം

D.

പ്രവിന്റെര് പങ്കുതവയഭാഗം

E.

കജീയബഭാര്ഡങ്ക് പങ്കുതവയഭാഗം

ശരവിയഭായ ഉത്തരഗം
A.

ഫയലുകള് സകമഭാറ്റഗം തചയഭാഗം

D.

പ്രവിന്റെര് പങ്കുതവയഭാഗം

