വിവര വിനിമയ സാേങതികവിദയ
സാേനരഡ് 8
മാതകാ േചാദയങള
(തിയറി - ഒനാം പാദവാരഷിക പരീക )
വിഭാഗം 1 : ശരിയതരം െതരഞടകക( ½ േസാര )
1.

താെഴ െകാടതവയില ചിതം വരകാനപേയാഗികന േസാഫ്െവയര ഏതാണ് ?
a.
b.
c.
d.

മാരബിള
കാലക്
ജിമ്
സണേകാക്

Answer : c. ജിമ്
2.

ജിമ് േസാഫ്െവയറില വരച ചിതതിന് നിറം നലകാനായി താെഴ പറയനവയില ഏത
ടളാണ് ഉപേയാഗിേകണത് ?
a.
b.
c.
d.

ഷിയര ടള
േകാണ ടള
ബകറ് ഫില ടള
മവ് ടള

Answer : c. ബകറ് ഫില ടള
3.

GIMP കാനവാസില ഒരിടതള ചിതം അേത രപതില മെറാരിടേതക്
താെഴെകാടതവയില ഏത ടളാണ് അനേയാജയം ?
a.
b.
c.
d.

ബകറ് ഫില
െപനസില
െറകാംഗിള
േകാണ

Answer : d. േകാണ
4.

ഗാഫിക് േസാഫ്െവയറായ GIMP െന പരണരപം താെഴപറയനവയില ഏതാണ്?
a. GNU Image Manipulation Programme
b.

GNU Image Manipulation Process

c.

GNU Image Maximise Process

d.

GNU Image Maximise Programme

Answer: a. GNU Image Manipulation Programme

പകരതാന

5.

ചിതതില വലയം നലകിയിരികന ടളകളെട ശരിയായ കടം
ഏത്?
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.

രാധക് ജിമ് േസാഫ്െവയറില മേനാഹരമായ ഒര ശീരഷകം നിരമികാന ആഗഹമണ് .
അവള താെഴ നലകിയിരികനവയില ഏത് സേങതമാണ് ഉപേയാഗിേകണത് ?
a.
b.
c.
d.

Images
Utilities
Logos
View

Answer : c. Logos
7.

ഏതതരം ഫയലിെന എകസനഷനാണ് jpg?
a.
b.
c.
d.

െടക്സ്റ് ഫയല
ചിതഫയല
പസേനഷന ഫയല
സ്െപഡഷീറ് ഫയല

Answer: b. ചിതഫയല
8.

ജിമ് േസാഫ്െവയറില “WATER IS PRECIOUS " എന േലാേഗാ നിരമികനതിെന ഒര
ഘടമാണ് ചിതതില കാണനത്. ഈ വാകകള ചിതതിെല ചവന വതങളിെല ഏത്
സംഖയയള ഭാഗത് ൈടപ് െചയണം ?
a.
b.
c.
d.

1
2
3
4

Answer: a. 1

9.

ഒര വതതിെന ഉളഭാഗത് പചനിറം നലകാന ശീജിത് തീരമാനിച. താെഴ പറയനവയില
ജിമ് േസാഫ്െവയറിെല ഏത് ടള ഉപേയാഗികാം
a.

(Scale Tool)

b.

(Clone Tool)

c.

(Bucket Fill Tool)

d.

(Smudge Tool)

Answer: c.
10.

(Bucket Fill Tool)

ഡിജിറല മാസികയെട കവര േപജ് തയാറാകാന കാസ് ടീചര അപവിേനാട് ആവശയെപട. താെഴ
െകാടതിരികനവയില ഏത് േസാഫ്റ്െവയര ഉപേയാഗിചായിരികം അപ ചിതം
തയാറാകക?
a.
b.
c.
d.

ghemical
Kalzium
GIMP
Sunclock

Answer : c. GIMP
11.

ജിമില തയാറാകിയ ഒര േലാേഗാ Festival എന േപരില
െകാടതിരികനവയില നിനം ആ ഫയല െതെരെഞടകക.
a.
b.
c.
d.

േസവ്

െചയ.

താെഴ

Festival.xls
Festival.xcf
Festival.odt
Festival.doc

Answer: b. Festival.xcf
12.

തനിരികനവയില നിനം ജിമ് ഫയല കണപിടികക.
a.
b.
c.
d.

േറാസ്. jpg
േറാസ്. odt
േറാസ്.mp3
േറാസ്.xcf

Answer. d. േറാസ്.xcf
13.

ജിമില തയാറാകിയ ഒര േലാേഗാ
Festival എന േപരില
താെഴെകാടതിരികനവയില നിനം ആ ഫയല െതെരെഞടകക.
a.
b.
c.
d.

Festival.xls
Festival.xcf
Festival.odt
Festival.doc

Answer:b. Festival.xcf

േസവ്

െചയ.

14.

താെഴപറയനവയില ഏതമായിടാണ് GIMP േസാഫ്െവയര ബനെപടതാവനത് ?
a.
b.
c.
d.

കത്
ഇ-െമയില
ചിതം
ശബം

Answer: c. ചിതം
15.

ഉതരായന
േരഖ, ദകിണായനേരഖ, ഭമധയേരഖ
എനിവ
നമെട രാജയതകടി
കടനേപാകനേണാ എന് സരിതിന് അറിയണം. അതിന് സണകേളാക് ടളബാറിെല ഏത
ബടണില കളിക് െചയണം?
A)
B)
C)
D)

T ബടണ
A ബടണ
B ബടണ
N ബടണ

Answer: A. T ബടണ
16.

േഗാപ സണേകാക് േസാഫ് െവയറില സമയേമഖല ഭപടം നിരീകിച് രാതിെയ സചിപികന
നിഴലിെന തീവത കറകാനായി ടളബാറിെല ഒര ബടണ തടരചായി കികെചയ. േഗാപ കിക്
െചയത് ഏത് ബടണില ആയിരികം
A)
B)
C)
D)

T ബടണ
A ബടണ
B ബടണ
N ബടണ

Answer: D. N ബടണ
17.

സാമഹയശാസ പഠനതിന് ഉപേയാഗികാവന ഒര പധാന േസാഫ് െവയര ആണ്
A. Dr.Geo
B. Sunclock
C. GIMP
D. Kalzium
Answer: D. Sunclock

18.

രാഹല വിവിധ രാജയങളിെല സമയവയതയാസമറിയാന സണേകാക് തറനേപാള സമയേമഖല
ദശയമായില. സമയേമഖല ദശയമാവാന ടളബാറിെല ഏത് ബടണാണ് കിക് െചേയണത്?
a) F ബടണ
b) W ബടണ
c) O ബടണ
d) Z ബടണ
Answer: b. W ബടണ

19.

സണേകാക് വിനേഡായില A,B,C,D എനീ നാല പേദശങള േരഖെപടതിയത കണിേല
ഇതില ഒേര സമയേമഖലയിലളെപടനത് ഏെതാെക?

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

സണേകാകില നിങളക് ലഭികാറള ഒര വിനേഡായാണ് ചിതതില. ഇതില നിന്
നിങളക് േവരതിരിചറിയവാന കഴിയാതത് ഏത്

A) സമയേമഖല
B) രാതിയം പകലം
C) കരയം കടലം
D) വനകരകള
Answer: A. സമയേമഖല

21. സണേകാകിെല സമയേമഖലാ ഭപടതില നഗരങളെട സാനമാണ്
ദശയമായിരികനത്. ഇതില ഏത് നഗരമാണ് െസലകെചയിരികനത് ?

ചിതതില

a) NewDelhi
b) Kolkata
c) Chennai
d) Mumbai
Answer: a. NewDelhi
22.

സണേകാക് േസാഫ്െവയറില ഒര പേദശം വലതാകി കാണികനതിനള ജാലകം തറന
വരാനള കീേബാരഡ് ബടന ഏതാണ്?
A.
B.
C.
D.

F ബടന
W ബടന
Z ബടന
G ബടന

Answer : C. Z ബടന
23.

ഓപണ ഓഫീസ് േവഡ് േപാസസറില തയാറാകിയ േഡാകയെമനിെല വരികളതമിലള അകലം
കമീകരികാന പാരഗാഫ് േഫാരമാറിലള സേങതം ഏത്?
A. Text Flow
B. Alignment
C. Positioning
D. Indents & spacing
Answer : D. Indents & spacing

24.

ഒര സരേവയമായി ബനെപട് ഒര റിേപാരട് തയാറാേകണതണ്. ഇതിന് ഓപണ ഓഫീസ്
േവഡ് േപാസസറില ലഭയമലാത സൗകരയം ഏത്?

A. പടിക ഉളെപടതക
B. ചിതങള ഉളെപടതക
C. ഖണികകള ആകരഷകമാകക
D. സമയേമഖല കെണതക
Answer : D. സമയേമഖല കെണതക
25.

tagore.odt എന ഫയല, സലിമിന് അവെന കടകാരന ഇെമയിലില
അയച െകാടത.
ഡൗണേലാഡ െചെയടത ഈ ഫയല തറന് കാണാന േയാജിച േസാഫ് െവയര ഏത് ?
A. ജിമ്
B. pdf വയവര
C. ഓപണ ഓഫീസ് േവരഡ്േപാസസര
D. ഓപണ ഓഫീസ് സ്െപഡഷീറ്
Answer : C. ഓപണ ഓഫീസ് േവരഡ്േപാസസര

26.

ഒര േലഖനം ഓപണ ഓഫീസ് േവരഡ്േപാസസറില ൈടപെചയേപാള Malampuzha എന
പദതിന് ചവന അടിവര കാണെപട. ഈ പദതില ൈററ് കിക് െചയതേപാള ലഭിച ജാലകം
കാണ.

ചിതതില

കാണിചിരികന

രീതിയില

കിക്

െചയാല

എനാണ്

സംഭവികക.

A. Malampuzha എന പദതിെല അകരെതറകള തിരതെപടം
B. ചവന അടിവര ഒഴിവാകകയം Malampuzha എന പദം ഓപണഓഫിസ് േസാഫ് െവയറിെല
നിഘണവില േചരകെപടകയം െചയം
C. Malampuzha എന പദം നീകം െചയെപടം
D. Malampuzha എന പദതിെന അടിവരയെട നിറം മാറം
Ans: B. ചവന അടിവര ഒഴിവാകകയം Malampuzha എന പദം ഓപണഓഫിസ്
േസാഫ് െവയറിെല നിഘണവില േചരകെപടകയം െചയം
27.

ഓപണ ഓഫീസ്
പസാവന ഏത്?

േവരഡ്േപാസസറില ചിതങള ഉളെപടതനത്

സംബനിച് ശരിയായ

A. ഓപണ ഓഫീസ് േവരഡ്േപാസസറിലചിതങള ഉളെപടതാന കഴിയില .
B. ഓപണ ഓഫീസ് േവരഡ്േപാസസറിലഉളെപടതിയ ചിതങളെട വലിപം കമീകരികാന
കഴിയില.
C. ഓപണ ഓഫീസ് േവരഡ്േപാസസറില ഉളെപടതിയ ചിതങളെട നിറം , ടാനേസരനസി
എനിവ മാറാന കഴിയില.

D. ഓപണ ഓഫീസ് േവരഡ്േപാസസറിലചിതങള ഉളെപടതാനം വലിപം കമീകരികാനം
കഴിയം
Answer: D. ഓപണ ഓഫീസ് േവരഡ്േപാസസറിലചിതങള ഉളെപടതാനം
വലിപം കമീകരികാനം കഴിയം
28.

ഓപണ ഓഫീസ് േവരഡ്േപാസസറില പതിയ േപജ് ഉളെപടതനതിനള manual break -ല
ലഭയമലാത െസൗകരയം ഏത്?
a) േകാളം േബക്
b) ൈലന േബക്
c) പാരഗാഫ് േബക്
d) േപജ് േബക്
Answer: c. പാരഗാഫ് േബക്

29.

ഓപണ ഓഫീസ് േവരഡ്േപാസസറില തയാറാകിയ അഞ് േപജള ഒര പഠന റിേപാരടില
നാലാമെതയം അഞാമെതയം േപജകളകിടയില പതിയ േപജ് േചരകാന താെഴ
െകാടതവയില ഏത് സേങതം ഉപേയാഗികാം ?
a) ൈഹപരലിങ്
b) മാനവലേബക്
c) ബക്മാരക്
d) ഫിലടര
Answer: : b. മാനവല േബക്

30.

ഓപണ ഓഫീസ്
േവരഡ്േപാസസറില , മന തയാറാകിയ
ഉളെപടതണം. ഈ സേങതം ഏത് െമനവിലാണ് ലഭയമാവക?

േലഖനതില

Header

a) File
b) Insert
c) Tools
d) View
Answer: b. Insert
31.

ഓപണ ഓഫീസ് േവരഡ്േപാസസറില തയാറാകിയ േഡാകയെമനിെല അകരങളക് നിറം
നലകനതിന് താെഴതനിരികനവയില ഏത് പവരതനകമമാണ് ഉചിതം?
a).Format→Character→FontEffects
b).Edit→Character→FontEffects
c).Format→Paragraph→Background
d). Format → Page → Background
Answer: a. Format → Character → Font Effects

32.

നീത
ഐ.ടി കബ് അംഗങളെട പടിക ഓപണ ഓഫീസ്
േവരഡ്േപാസസറില
തയാറാകിയേപാള ഒര കടിയെട േപര് രണതവണ ൈടപ് െചയതതായി കണ. ഒര വരി നീകം
െചയ് പശം പരിഹരിഹരികനതിന് താെഴ തനിരികനവയില ഏത് പവരതന കമമാണ്

അവള െതരെഞടതിരികക.
a) Table → Skip → row
b) Table → Delete → row
c) Table → row → Delete
d) Table → select → Delete
Answer: b. Table →Delete →row
33.

ഓപണ ഓഫീസ് േവരഡ്േപാസസറില
അനേയാജയമായ മാരഗം ഏത്?

തയാറാകിയ റിേപാരടില Header േചരകനതിന്

a) Insert → Header
b) Edit→ Header
c) View→ Header
d) Format→ Header
Answer: a. Insert →Header
34.

അനില, താന എഴതിയ േലഖനം ഓപണ ഓഫീസ് േവരഡ്േപാസസറില പടിക ഉളെപടതി
ൈടപ് െചയിടണ്. ആ പടികയെട പശാതല നിറം ഭംഗിയാകാന Table menu വിെല ഏത്
option കിക് െചയണം ?
a)Table properties
b)Delete table
c)Table boundaries
d)Select table
Answer : a. Table properties

35.

തനിരികന ഖണികയിെല ആദയെത വാക് ഒര പേതയകരീതിയിലാണ് കമീകരിചിരികനത്.
ഏത് സേങതമാണ് ഇതിന് ഉപേയാഗിചിരികനത്?

a) Font Effects
b) Drop Caps
c) Font position
d) Indents and Spacing
Answer: b. Drop Caps
36.

LAN െന പരണരപം ഏതാണ്?
A. Line Area Network.
B. Lined Area Network.

C. Low Area Network.
D. Local Area Network.
Answer: D. Local Area Network.
37.

താെഴ തനിരികനവയില െവബ് ബൗസര ഏത്?
A. േമാസില ഫയരേഫാക്
B. േവഡ് േപാസസര
C. കാലക്
D. ജിമ്
Answer: A. േമാസില ഫയരേഫാക്

38.

കതയമായ െവബ് അഡസകള അറിയിെലങിലം വിവരങള വളെര േവഗം കണപിടികനതിനള
സൗകരയം ഇനരെനറിലെണന് അധയാപകന പറഞ. എനാണത് ?
A. െവബ് ബൗസര
B. കമയടര
C. െസരച് എഞിന
D. ഫയരേഫാക്
Answer: C. െസരച് എഞിന

39.

താെഴപറയനവയില ഇനരെനറിെന ദരപേയാഗമാവനത് എനാണ്?
A. ഇനരെനറ് ഉപേയാഗിച് േഫാേടാ അയകക.
B. ഇനരെനറ് ഉപേയാഗിച് സിനിമ കാണക.
C. ഇനരെനറ് ഉപേയാഗിച് ഒരാെളകറിച് അപകീരതികരമായ കാരയം പചരിപികക.
D. ഇനരെനറ് ഉപേയാഗിച് വയാപാരം നടതക.
Answer: C. ഇനരെനറ് ഉപേയാഗിച് ഒരാെളകറിച് അപകീരതികരമായ കാരയം
പചരിപികക.

40. ഇനരെനറില നിനം വിവരങള െതരയനതിന്
െകാടതിരികനവയില ഇതിനദാഹരണേമത്?

െസരച് എഞിന സഹായികം.

ചവെട

A. Mozilla Firefox
B. Google
C. Ice weasel
D. Opera
Answer: B. Google
41.

േസറ് ബാങ് ഓഫ് ഇനഡയ അതിെന ശാഖകെളയം എ.ടി.എം. കൗണറകെളയെമലാം
ബനിപിചെകാണ് െനറ്വരക് സംവിധാനം ഒരകിയിടണ് . ഇത് ഏത് തരം െനറ്വരകിന്
ഉദാഹരണമാണ്?
A. Local Area Network

B. ARPANET
C. Cable Network
D. Wide Area Network
Answer: D. Wide Area Network
42.

കാസിെല ചരചകിടയില അദയാപിക LAN െനകറിച് സംസാരിച.എനാണ് LAN ?
A. Local Administration of Network
B. Local Area Network
C. Local Administrative Network
D. Low Area Network
Answer: B. Local Area Network

43.

ഇനരെനറ് ദരപേയാഗം െചയനവെര ശികികവാന
നിയമം ഏതാണ് ?

ഇനയന പാരലെമന് പാസാകിയിടള

A. ഐ.ടി നിയമം
B. ൈസബര നിയമം
C. െനറ് നിയമം
D. േകാപി ൈററ് നിയമം
Answer: B. ൈസബര നിയമം
44.

Indian railway വിവിധ േസഷനകെള ബനിപിചെകാണ് ഒരകിയിരികന Ticket booking
സംവിധാനം താെഴ നലിയിരികനതില ഏത് network വിഭാഗതില വരന .
A. WAN
B. LAN
C. MAN
D. PAN
Answer: A. WAN

45.

താെഴപറയനവയില െവബ് ബൗസര അലാതത് ഏത്?
A. േമാസില
B. ഐസ് െവസല
C. ജി.എഡിറ്
D. ഓപറ
Answer: C. ജി.എഡിറ്

46.

െസരച് എഞിനകളെട പധാനേപജിെന മകളഭാഗത് “images” എന ടാബിെന ഉപേയാഗം
A. വീഡിേയാ തിരഞ കെണതാം
B. ചിതങള മാതമായി തിരഞ കെണതാം
C. ശബ ഫയലകള കെണതാം
D. pdf ഫയലകള തിരയനതിന്

Answer: B. ചിതങള മാതമായി തിരഞ കെണതാം .
47.

ഒര മറികളിേലാ അെലങില ഒര െകടിടതിനളിേലാ കമയടറകെള പരസ്പരം ബനിപികന
സംവിധാനമാണ്.
A. Metropolitan Area Network
B. Wide Area Network
C. Global Area Network
D. Local Area Network
Answer: D. Local Area Network

48.

ARPAET എന കമയടര ശംഖല രപെപടതനതില സപധാന പങ വഹിച വയക്തിയാര് ?
A. വിനണ സരഫ്
B. േപാള ബാരന
C. ചാളസ് ബാേബജ്
D. റിചാരഡ് മാതയ സ്റാളമാന
Answer: B. േപാള ബാരന

49.

നിങളെട സഹതിന് ഇെമയില വിലാസം ലഭികവാന താെഴപറയനവയില ഏത് െവബൈസറ്
ഉപേയാഗികാം ?
A. www.itschool.gov.in
B. www.gmail.com
C. www.wikipedia.org
D. www.ml.wikipedia.org
Answer: B. www.gmail.com

50.

ഇനരെനറിന് മേനാടിയായി ആദയം രപെപട കമയടര ശംഖലേയത്?
A. ആരപാെനറ്
B. ഇനടാെനറ്,
C. സാരെനറ്
D. ഡാരപാെനറ്
Answer: A. ആരപാെനറ്

51.

താെഴ െകാടതിരികനതില പദാരതതിെന
സഹായികന േസാഫ്റ്െവയര ഏത് ?
a) Kalzium
b) Gimp
c) Sunclock
d) ghemical
Answer: d. ghemical

തനമാതാഘടന

നിരമികനതിന്

52.

ghemical software ഉപേയാഗിച് അേമാണിയ തനാത നിരമികനതിന് പിയ തീരമാനിച.
ഇതിനായി ൈനടജന ആറം ഉളെപടതാന ഏത് ടള ആണ് ആദയം ഉപേയാഗിേകണത്?
a)

b)

c)

d)

Answer: c.
53.

ghemical എന േസാഫ്െവയറില ആവശയമായ മലകം ഉളെപടതാന എടേകണ ടള ഏത് ?
a)

b)

c)

d)

Answer: c.
54.

കാതയം േസാഫ്റ്െവയറില ആറതിെല ഇലേകാണ കമീകരണം ദശയമാകാന താെഴ
നലകിയതില ഏത് െതരെഞടകണം ?
a) Atom Model
b) Picture
c) Chemical Data
d) Miscellaneous
Answer: a. Atom Model

55.

രസതനപഠനതിെന ഭാഗമായി "മലകങളം അവ കണപിടിചവരം"എന പടിക തയാേറേകണ
ചമതല അഖിലിനായിരന. ഇതിനായി താെഴ െകാടതിരികനതില ഏത് േസാഫ്റ്െവയര
ഉപേയാഗികാം?
a) Kalzium
b) Gimp

c) Sunclock
d) ghemical
Answer: a. Kalzium
56.

ഊഷാവിെന വയതയാസതിനനസരിച് മലകങളെട അവസയ് വരന മാറം നിരീകിച്
അതിെന പറി േപാജക് തയാറാകാന ഒരങന അനിലിന്, കാലസിയം േസാഫ്െവയറിെല
താെഴ പറയന ഏത് സേങതം സഹായകരമാകം ?
a. Miscellaneous
b. Plot data
c. State of matter
d. Calculate
Answer: c. State of matter

57.

Ghemical software-ല

ഈ ടളിെന ഉപേയാഗെമന്?

a. േബാണ് െതെരെഞടകല
b. തനമാതഘടന െതെരെഞടകല
c. മലകം െതെരെഞടകല
d. നിറം നലകാന
Answer: c. മലകം െതെരെഞടകല
58.

കാലസയം േസാഫ്െവയറിെന പേതയകതകള താെഴ നലകിയിരികന . ഇതില െതറായ
പസാവന ഏത്?
a. Overview കിക് െചയാല മലകതിെന പതീകവം ആേറാമിക സംഖയയം കിടം.
b. Miscellaneous കിക് െചയാല മലകങള കെണതിയ വരഷം കെണതാം.
c. Calculate കിക് െചയാല കെണതിയ ശാസജരെട ചിതം ലഭികം.
d. State of Matter ല വിവിധ ഊഷാവില മലകങളെട ഭൗതികാവസ ലഭികം.
Answer: c. Calculate കിക് െചയാല കെണതിയ ശാസജരെട ചിതം ലഭികം .

59.

ചിതതില ചവന ചതരതില അടയാളെപടതിയിരികന
േസാഫ്െവയറില ഏത് ആവശയതിനാണ് ഉപേയാഗികനത് ?

a) ആറങെള ഉളെപടതാന
b) ആറങെള നീകം െചയാന
c) േവണ മലകതിെന െതെരെഞടകാന
d) രാസബനനം െതെരെഞടകാന
Answer:

d. രാസബനനം െതെരെഞടകാന

ഐകണ

Ghemical

60.

ചവെടെകാടതിരികനതില ghemical േസാഫ്െവയറിന് േയാജികന പസാവന ഏതാണ് ?
a) തനാതാഘടന നിരമികനതിന് ഉപേയാഗികാം
b) രാസവസകള നിരമികനതിന് ഉപേയാഗികാം
c) രാസമാറം നിരീകികാം
d)ആറംമാതക നിരമികാന ഉപേയാഗികാം.
Answer: a. തനാതാഘടന നിരമികനതിന് ഉപേയാഗികാം .

61.

അഖില തെന ഗപില, ghemical - ല ആറങള തമില ബനിപികനതിനായി െചേയണ
പവരതനകമം ചരച െചയേപാള നാല് വയതയസ അഭിപായങളാണ് ലഭിചത്. ഇവയില
ഏതാണ് ശരി ?
a. Orbit ബടണ കിക് െചയ് ആറങള തമില ഡാഗ് െചയ് ബനിപികാം
b. Draw ബടണ കിക് െചയ് ആറങള തമില ഡാഗ് െചയ് ബനിപികാം
c. Element ബടണ കിക് െചയ് ആറങള തമില ഡാഗ് െചയ് ബനിപികാം
d. Rotate ബടണ കിക് െചയ് ആറങള തമില ഡാഗ് െചയ് ബനിപികാം
Answer: b. Draw ബടണ കിക് െചയ് ആറങള തമില ഡാഗ് െചയ്
ബനിപികാം

62.

മലകങെളകറിചള പഠനതിനിടയില ആതിരയ് ചില മലകങളെട
തിളനില (Boiling
Point) കണപിടിേകണതായി വന. അതിന് Kalzium േസാഫ് െവയറില ഏത് ടളാണ്
ഉപേയാഗികനത്?
a) State of Matter
b) Time line
c) Calculate
d) Overview
Answer: a. State of Matter

63.

ഓേരാ മലകവം കണപിടിചതാെരന് Kalzium േസാഫ്െവയര ഉപേയാഗിച് കെണതനതിന്
ചവെടെകാടതതില ഏത് മാരഗമാണപേയാഗികക?
a) Chemical Data യില കിക് െചയക.
b) Atom Model ല കിക് െചയക.
c) Energies ല കിക് െചയക.
d) Miscellaneous ല കിക് െചയക.
Answer: d. Miscellaneous ല കിക് െചയക .

64.

രസതന
പഠനതിനപേയാഗികന
ghemical
എന
േസാഫ്െവയര
ചവെടെകാടതിരികനവയില ഏത് പവരതനമാണ് െചയാന കഴിയക?
a) തനാതെയ വിവിധേകാണകളില കാണാം.

ഉപേയാഗിച

b) ഓേരാ മലകവം കെണതിയതാെരന് കാണാം.
c) െഷലകളെട ഊരജനിലകള കാണാം.
d) ആറങളെട ഇലേകാണകെള കാണാം.
Answer : a. തനാതെയ വിവിധേകാണകളില കാണാം .
65.

താെഴപറയനവയില Kalzium
കെണതക

േസാഫ്െവയറപേയാഗിച് െചയാന കഴിയാത പവരതനം

a) മലകങളെട തനാതാഘടന നിരമികാന
b) മലകങളെട ഐേസാേടാപകള കെണതാന
c) മലകങളെട ഇലേകാണ വിനയാസം കെണതാന
d) മലകങള കെണതിയതാെരനറിയാന
Answer :
66.

a. മലകങളെട തനാതാഘടന നിരമികാന

Kalzium േസാഫ് െവയറില ഒര മലകതിെന ഇലേകാണ വിനയാസമാണ് ചവെട
നലകിയിരികനത്. േസാഫ് െവയറിെല ഏത് വിഭാഗം െസലക് െചയാലാണ് ഇത്
ദശയമാവക.

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

വിഭാഗം 2 : ഏറവം അനേയാജയമായ രണ് ഉതരങള െതരഞടകക (1 േസാര)
1.

ജിമ് േസാഫ്െവയറിെന പധാന ഉപേയാഗങള ?
(a)േലാേഗാ നിരമാണതിന്
(b)ഭമിശാസപരമായ പഠനതിന്
(c)രസതന പഠനതിന്
(d)ഇേമജ് എഡിറിംഗ് നടതനതിന്
Answer :

2.

a. േലാേഗാ നിരമാണതിന്
d. ഇേമജ് എഡിറിംഗ് നടതനതിന്

താെഴ പറയനവയില ശരിയായ രണ പസാവനകള കെണതക
a)
b)
c)
d)

picture.png, picture.odt എനിവ ചിതഫയലകളാണ്
jpg, png എനിവ ചിതഫയലകളെട എകസനഷനാണ്.
picture.xcf എനത് ഒര ജിമ് ഫയലാണ്.
picture.jpg എനതിെല എകസനഷന ജിമിെന തനത് എകറനഷനാണ്.

Answer: b. jpg png എനിവ ചിതഫയലകളെട എകസനഷനാണ് .
c. picture.xcf എനത് ഒര ജിമ് ഫയലാണ് .
3.

ജിമില
േജാസ് മേനാഹരമായ ഒര ചിതം വരച. ഇത് േസവ്
നലകിയിരികനവയില ഏെതാെക േഫാരമാറ് ഉപേയാഗികാം?

െചയാനായി

താെഴ

a) vmf
b) xcf
c) jpg
d) odt
Answer:
4.

b. xcf
c. jpg

ജിമില വരച ഒര ചിതം േസവ് െചയനതമായി ബനെപട ചരചയിെല ചില പസാവനകളാണ്
ചവെടയളത്. ഏെതലാമാണ് ശരി ?
A. ജിമില വരച ചിതങള േസവ് െചയാനള തനത് േഫാരമാറ് xcf ആണ്
B. ജിമില വരച ചിതം േസവ് െചയാന സാധയമല.
C. ജിമില വരച ചിതം വയതയസ േഫാരമാറകളില േസവ് െചയാം.
D. ജിമില വരച ചിതം േസവ് െചയാന File→Create എന കമതില കിക് െചയക
Answer: A. ജിമില വരച ചിതങള േസവ് െചയാനള തനത് േഫാരമാറ് xcf ആണ്
C. ജിമില വരച ചിതം വയതയസ േഫാരമാറകളില േസവ് െചയ് യാം.

5.

ജിമിെല ഒര ടളാണ് ചിതതിലളത്. ഇതിെനകറിചള ശരിയായ പസാവനകള ഏവ ?

A. ഒരിടതള ചിതഭാഗം അേതരപതില മെറാര ഭാഗേതക് പകരതനതിന് ഈ ടള
ഉപേയാഗികാം
B. ഫില (ബകറ്) ടള ആണിത്.
C. െതരെഞടത ഭാഗങളക് നിറേമാ പാേറേണാ നലകാന ഈ ടള ഉപേയാഗികാം
D. േഗഡിയന് (ബന് ) ടള ആണിത്.
Answer: B. ഫില (ബകറ്) ടള ആണിത്.
C. െതരെഞടത ഭാഗങളക് നിറേമാ പാേറേണാ നലകാന ഈ ടള
ഉപേയാഗികാം
6.

Logo നിരമാണതിന് താെഴപറയനവയില ഏെതലാം ൈസലകള ഉപേയാഗികാം?
A. 3D Outline
B. xcf
C. Script-Fu
D. Alien glow
Answer:

7.

A. 3D Outline
D . Alien glow

സണേകാക് േസാഫ്റ്െവയറമായി ബനെപട ശരിയായ പസാവനകള ഏെതലാം ?
a) നമകാവശയമായ ഒര പേദശം െതരെഞടത് വലതാകി കടതല വയക്തതേയാെട കാണാം .
b) ഒര നിശിത സമയത് ഏെതാെക രാജയങളില രാതിയം പകലം അനഭവെപടനെവന്
കെണതാം.
c) ഒര പേദശതിെന വിസീരണം േനരിട് ലഭയമാണ്
d) സമയമാറം ആവശയമായ തരതില പിേനാട് കമീകരികാന സാധയമല.
Answer:
a.

നമകാവശയമായ ഒര പേദശം െതരെഞടത് വലതാകി കടതല
വയക്തതേയാെട കാണാം .
b. ഒര നിശിത സമയത് ഏെതാെക പേദശങളില രാതിയം പകലം
അനഭവെപടനെവന് കെണതാം .

8.

സണേകാക് ജാലകതില G ബടണ കിക് െചയ് െപാഗസിവ് വാലയ കമീകരിച. ഇനി
സമയം മേനാേടാ പിനിേലേകാ കമീകരികനതിന് ടള ബാറില ഏെതാെക ബടണകള
കിക് െചയണം?
A.
B.
C.
D.

A
F
B
Z

Answer:

A. A
C. B

9.

താെഴെകാടതിരികന പസാവനകളില സണേകാക്
ബനെപടവ ഏെതാെകെയന് കെണതക.

േസാഫ് െവയറിെന ഉപേയാഗവമായി

A. ഒര നിശിത സമയത് ഏെതാെക രാജയങളില രാതിയം പകലം അനഭവെപടന
എനറിയാന സഹായികന.
B. ചനെന വദികയെതകറിച പഠികാന നെമ സഹായികന.
C. ഗഹണങള നിരീകികനതിന് നെമ സഹായികന.
D. ഒേര സമയ േമഖലകളിലളരാജയങള കെണതനതിന് നെമ സഹായികന.
Answer:
A. ഒര നിശിത സമയത് ഏെതാെക രാജയങളില രാതിയം പകലം
അനഭവെപടന എനറിയാന സഹായികന .
D. ഒേര സമയ േമഖലകളിലളരാജയങള കെണതനതിന് നെമ സഹായികന .
10.

അപ്പ നയേയാരകിലള അവെന അങിളിെന ഉചയ് ഒര മണിയ് േഫാണില വിളിചേപാള
അവിെട രാതി ആെണന് അേദഹം പറഞ. സണേകാക് ഉപേയാഗിച് അവിടെത സമയം
കെണതാന അപവിെന സഹായിക.
A. സമയമാറം കമീകരികനതിനേവണി H ബടണില കിക് െചയക.
B. സമയേമഖലാഭപടം ദശയമാകനതിന േവണി W ബടണില കിക് െചയക.
C.സമയമാറം കമീകരികനതിനേവണി H ബടണില ഡബിള കിക് െചയക.
D.നഗരങളെട സാനം ദശയമാകനതിന േവണി U ബടണില കിക് െചയ് നയേയാരക്
െതരെഞടകക.
Answers:

11.

B. സമയേമഖലാഭപടം ദശയമാകനതിന േവണി W ബടണില കിക്
െചയക.
D. നഗരങളെട സാനം ദശയമാകനതിന േവണി U ബടണില കിക്
െചയ് നയേയാരക് െതരെഞടകക .

ഒര ഖണിക െമചെപടതനതിെന ( Format ) ഭാഗമായി തറന ജാലകതില വരതിയ
മാറങള കാണ. OK കിക് െചയാല ഖണികയില വരന മാറങള എെനലാമായിരികം ?

A) ഒനാമെത വരി മാരജിനില നിന് 2 cm അകേതക് മാറി നിലകം
B) ഖണികകള തമിലള അകലം 2 cm ആയി മാറം
C) വരികള തമിലള അകലം 2 യണിറ് ആയി മാറം
D) എലാ വരികളം മാരജിനില നിന് 3 cm അകേതക് മാറി നിലകം

Answer :
A. ഒനാമെത വരി മാരജിനില നിന് 2 cm അകേതക് മാറി നിലകം.
C. വരികള തമിലള അകലം 2 യണിറ് ആയി മാറം
12.

ഒര േലഖനം ചിഞ ഓപണ ഓഫീസ് ൈറററില ൈടപ് െചയേപാള Alappuzha എന
പദതിന് ചവന അടിവര കാണെപട. ഇത് സംബനിച് ശരിയായ പസാവനകള
െതരെഞടകക
A) ഈ പദം േസാഫ് െവയറിെല നിഘണവില ഇല.
B) ഈ പദം േസാഫ് െവയറിെല നിഘണവില ഉളെപടതാന കഴിയില.
C) ഈ പദതിെന അടിവര മാറാന കഴിയില.
D) ഒരികല ഈ പദം േസാഫ് െവയറിെല നിഘണവില ഉളെപടതിയാല പിനീട് ചവന
അടിവര കാണില.
Answer:A. ഈ പദം േസാഫ് െവയറിെലനിഘണവില ഇല .
D. ഒരികല ഈ പദം േസാഫ് െവയറിെല നിഘണവില ഉളെപടതിയാല
പിനീട് ചവന അടിവര കാണില .

13.

ഓപണ ഓഫീസ് േവഡ് േപാസസറില ഖണിക
താെഴപറയനവയില ഏെതലാം കാരയങള െചയാം?

ഭംഗിയാകാന

Paragraph

ടാബില

A. ചിതങള കടിേചരകാം
B. പശാതലനിറം നലകാം
C. ഖണിക രണ േകാളമായി കമീകരികാം
D. േബാരഡര നലകാം
Answer:
14.

ഡിജിറല മാസിക തയാറാകനതിെന ഭാഗമായി സേമഷ് ഒര ഖണിക ൈടപ് െചയേപാള ചില
പദങളക് ചവന അടിവരയളതായി കണ. ഇതിനള കാരണങള എെനാെകയായിരികാം?
a)
b)
c)
d)
Answer :

15.

B.പശാതലനിറം നലകാം
D. േബാരഡര നലകാം

ൈടപ് െചയ വാകകളില അകരെതറളത് െകാണ്
ൈടപ് െചയ വാകകള കമയടര നിഘണവിലളത് െകാണ് .
ൈടപ് െചയ വാകകള ശരിയായത് െകാണ് .
ൈടപ് െചയ വാകകള കമയടര നിഘണവിലിലാതത് െകാണ് .
a. ൈടപ് െചയ വാകകളില അകരെതറളത് െകാണ്
d. ൈടപ് െചയ വാകകള കമയടര നിഘണവിലിലാതത് െകാണ് .

ഓപണ ഓഫീസ് ൈറററില തയാറാകിയ റിേപാരടില വരികളകിടയിലള അകലം 1.5 ഉം
തടകതിെല അകരതിെന വലിപം അലപം കടിയം നലകാന Paragraph േഫാരമാറിംഗിെല
ഏെതലാം സേങതങള ഉപേയാഗിേകണി വരം ?
a) Indents&spacing
b) Alignment
c) Text Flow
d) Drop caps

Answer:
a. Indents&spacing
d. Drop caps
16.

ഓപണ ഓഫീസ് ൈറററില തയാറാകിയ ഖണികയമായി
പസാവനകളാണ് ചവെടയളത്. ഏെതലാമാണ് ശരി ?
A.
B.
C.
D.

ബനെപട ചരചയിെല ചില

അകരെതറള വാകകള ചവന അടിവരയിട് കാണികം.
അകരെതറള വാകകള പച അടിവരയിട് കാണികം.
കമയടര നിഘണവില ഇലാത വാകകള ൈടപ് െചയാല കമയടര അവ ഒഴിവാകം.
അകരെതറള വാകകളില മൗസ് േപായിനര എതിച് വലത ബടണ കിക് െചയേമാള
കിടന ലിസില നിനം ശരിയായവാക് െതരെഞടകാം
Answer: A. ഖണികയിെല അകരെതറള വാകകള ചവന അടിവരയിട്
കാണികം.
D. അകരെതറള വാകകളില മൗസ് േപായിനര എതിച് വലത
ബടണ കിക് െചയേമാള കിടന പടികയില നിനം ശരിയായ
വാക് െതരെഞടകാം

17.

തെഴ പറയനവയില Wide Area Network ന് രണ് ഉദാഹരണങള എഴതക.
A. സ്കള കമയടര ലാബ്
B. റയിലേവ േസഷനിെല ടികറ് ബകിംഗ് സംവിധാനം
C. ഒര ഓഫീസിെല കമയടറകള തമില ബനിപികനത്
D. ബാങകളെട ATM േകനങള
Answer:

18.

B. റയിലേവ േസഷനിെല ടികറ് ബകിംഗ് സംവിധാനം
D. ബാങകളെട ATM േകനങള

സൗജനയമായി ഇെമയില േസവനം നലകന െവബൈസറ് ഉപേയാഗിച് സവനമായി ഇ െമയില
വിലാസം ഉണാകാെമന് അധയാപകന പറഞ. താെഴ പറയനവയില സൗജനയമായി ഇെമയില
േസവനം നലകന െവബൈസറകള ഉളെപടന േജാഡികള െതെരെഞടകക.
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:

19.

A. www.gmail.com, www.yahoo.com
C. www.rediffmail.com, www.hotmail.com

ഇനരെനറില നിന് ഒര ചിതം കമയടറില േസവ് െചയനതിന് എെനലാം പവരതനങള
െചയണം?
A. ചിതതില left കിക് െചയണം
B. ചിതതില right കിക് െചയണം
C. save image As കിക് െചയണം

D. Tools → Add-ons കിക് െചയണം
Answer:
20.

B. ചിതതില right കിക് െചയണം
C. save image As കിക് െചയണം

ഉണി ഇനരെനറിെന ചരിതം അേനവഷികകയാണ്. താെഴ െകാടതിരികനവയിലനിനം
ശരിയായവ തിരെഞടകക.
A. ഇനരെനറിെന പിതാവായി അറിയെപടനത് വിനണ സരഫ് ആണ്
B. ഇനരെനറിെന പിതാവായി അറിയെപടനത് േപാള ബാരന ആണ്.
C. 1945 ല ഇനയ ഇനരെനറ് ശംഖലയിേലക് ൈകേകാരത.
D. 1995 ല ഇനയ ഇനരെനറ് ശംഖലയിേലക് ൈകേകാരത.
Answer:

21.

A. ഇനരെനറിെന പിതാവായി അറിയെപടനത് വിനണ സരഫ് ആണ്
D. 1995 ല ഇനയ ഇനരെനറ് ശംഖലയിേലക് ൈകേകാരത.

Local Area Network െന സംബനിച് ശരിയായത് ഏെതലാം?
A. ഒര മറികളിെല കമയടറകെള പരസരം ബനിപികന കമയടര ശംഖലയാണ്
B. ഒര െകടിടതിെല കമയടറകെള പരസരം ബനിപികന കമയടര ശംഖലയാണ്
C. ഒര രാജയെത കമയടറകെള പരസരം ബനിപികന കമയടര ശംഖലയാണ്
D. വിദരങളിലള കമയടറകെള പരസരം ബനിപികന കമയടര ശംഖലയാണ്
Answer: A. ഒര മറികളിെല കമയടറകെള പരസരം ബനിപികന കമയടര
ശംഖലയാണ്
B.
ഒര െകടിടതിെല കമയടറകെള പരസരം ബനിപികന കമയടര
ശംഖലയാണ്

22.

താെഴെകാടതിരികനവയില ഏെതലാം രപതിലള ഫയലകള E-mail ലെട ൈകമാറാന
കഴിയം .
A. കത് , ചിതങള
B. ശബങള , ചലചിതങള
C. കത് മാതം
D. ചിതങള മാതം
Answer:

23.

A. കത് , ചിതങള
B. ശബങള, ചലചിതങള

www.kerala.gov.in എന website സനരശികനതിന്
പവരതനങള ആവശയമാണ് ഏെതലാം?

താെഴ

നലകിയിരികന

രണ്

A. ഏെതങിലം browser തറകന.
B. ഏെതങിലം search engine തറകന.
C. browser-െന address bar-ല www.kerala.gov.in എന് type െചയ് enter key അമരതക.
D. browser-െന edit െമനവിെല find option-ല www.kerala.gov.in എന് type െചയ് enter key
അമരതക

Answer:

A. ഏെതങിലം browser തറകന.
C. browser-െന address bar-ല www.kerala.gov.in എന് type
െചയ് enter key അമരതക.

24.

താെഴ െകാടതിരികനവയില നിനം ഇനരെനറില ഇ-െമയില അയകനതിനള
സൗകരയങളം വിലാസങളം സൗജനയമായി നലകന രണ് െവബൈസറകള കെണതക
A. www.kerala.gov.in
B. www.yahoo.com
C. www.keralaschool.com
D. www.rediffmail.com
Answer:

25.

B. www.yahoo.com
D. www.rediffmail.com

WAN നമായി ബനെപട ശരിയായ പസ്താവനകള ഏെതലാം ?
A. ഒര മറികളിേലേയാ ഒര െകടിടതിനളിേലേയാ കമയടറകെള പരസ്പരം ബനിപികന
സംവിധാനമാണ്.
B. വിദരങളിലള കമയടറകെള പരസ്പരം ബനിപികന കമയടര ശംഖലയാണ്
C. Wide Area Network എനതാണ് ഇതിെന പരണരപം
D. Width Area Network എനതാണ് ഇതിെന പരണരപം
Answer: B. വിദരങളിലള കമയടറകെള പരസ്പരം ബനിപികന കമയടര
ശംഖലയാണ്
C. Wide Area Network എനതാണ് ഇതിെന പരണരപം

26.

സൗജനയമായി നിങളക് ഇ-െമയില വിലാസം ലഭികനതിന് നിങെള സഹായികന െവബ്
ൈസറകള ഏെതലാം?
A. www.gmail.com
B. www.education.in
C. www.lsg.kerala.gov.in
D. www.rediffmail.com
Answer:

27.

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

ഇ-െമയില സംവിധാനവമായി ബനെപട രണ് ശരിയായ പസാവനകള താെഴപറയനവയില
നിനം തിരെഞടകക.
A. എഴത്, ചിതങള എനിവ ഇ െമയിലിലെട അയകാം
B. ഇെമയില അയകാന വിലാസം ആവശയമില.
C. ഇനഡയകളില മാതേമ ഇെമയില അയകാന സാധികകയള.
D. ഇ െമയില അയകാന ഇ െമയില വിലാസം (email ID) ആവശയമാണ്.
Answer:

A. എഴത്, ചിതങള എനിവ ഇ -െമയിലിലെട അയകാം
D. ഇ െമയില അയകാന ഇ-െമയില വിലാസം (email ID)
ആവശയമാണ്.

28.

ഇനരെനറമായി ബനെപട രണ് ശരിയായ പസാവനകള താെഴപറയനവയില നിനം
െതരെഞടകക.
A. േലാകതാകമാനമള കംമയടറകളെട ശംഖലയാണ് ഇനരെനറ്.
B. ഇനരെനറ് സഹായേതാെട എഴത്, ചിതങള, വീഡിേയാ എനിവ വളെര േവഗതില
അയകാം
C. ഇനഡയകളില മാതമള കംമയടര ശംഖലയാണ് ഇനരെനറ്.
D. ഇനരെനറില എന പവരതനവം െചയാന നിയമ തടസം ഇല.
Answer:

29.

A. േലാകതാകമാനമള കംമയടറകളെട ശംഖലയാണ് ഇനരെനറ് .
B. ഇനരെനറ് സഹായേതാെട എഴത് , ചിതങള, വീഡിേയാ എനിവ
വളെര േവഗതില അയകാം.

Kalzium േസാഫ്െവയറില ഒര മലകതിെന ആറം േമാഡലില കിക് െചയാല താെഴ
തനിരികനവയില ഏെതലാം വിവരങളാണ് ലഭികക?
a)
b)
c)
d)
Answer :

30.

ഇലേകാണ കമീകരണം
നിറം
ഐേസാേടാപകള
െഷലകളെട എണം
a. ഇലേകാണ കമീകരണം
d. െഷലകളെട എണം

ghemical േസാഫ്െവയര ഉപേയാഗിച് ഒര തനാതയെട ഘടനാനിരമാണവമായി ബനെപട ചില
പവരതനങള ചവെടെകാടകന. അതില ശരിയായവ ഏെതലാം ?
a) Set the Current Element കിക് െചയ് മലകം െതരെഞടകക
b) Set the Current Element കിക് െചയ് ആവശയമായ bond കള ഉളെപടതക.
c) Draw ടള ഉപേയാഗിച് മലകം വരയക.
d) Draw ടള ഉപേയാഗിച് Geometry Optimization നലകക.
Answer : a. Set the Current Element കിക് െചയ് മലകം െതരെഞടകക
c. Draw ടള ഉപേയാഗിച് മലകം വര യക.

31.

േസാഫ്െവയര സഹായതാല ജലതിെന തനാതാ ഘടന നിരമികാന രാജവിേനാട്
അദയാപകന ആവശയെപട.
ഇതിനായി െചേയണ പവരതനകമം ചവെട നിനം
െതരെഞടകക ?
a. ghemical േസാഫ്െവയര തറകക .
b. Kalzium േസാഫ്െവയര തറകക .
c. Set the current element ടളില കിക് െചയക.
d. Plot Data യില കിക് െചയ് പവരതനം തടങക.
Answer::

a. ghemical േസാഫ്െവയര തറകക .
c. Set the current element ടളില കിക് െചയക .

32.

േസാഫ്െവയര സഹായേതാെട 3800 ഡിഗി െകലവിനില ഖരാവസയില സിതി െചയന
മലകം ഏതാെണന കെണതാന അനവിേനാട് സയനസ് ടീചര ആവശയെപട. എങെന
സാധികം?
a) കാലസിയം േസാഫ്െവയര തറകന
b) െകംടള േസാഫ്െവയര തറകന
c) Time line ല temperature 3800 ഡിഗി െകലവിന ആകന
d) State of matter ല temperature 3800 ഡിഗി െകലവിന ആകന

Answers:- a. കാലസിയം േസാഫ്െവയര തറകന
d. State of matter ല temperature 3800 ഡിഗി െകലവിന ആകന .
33.

കാലസയം േസാഫ്െവയര ഉപേയാഗിച് ഒര മലകതിെന ആറം േമാഡല പരിേശാധികേമാള
മനസിലാകാവന രണ് പേതയകതകള താെഴ നലകിയിരികനതില നിന് തിരെഞടകക?
a) ഇലേകാണകള വിനയസിചിരികന െഷലകളെട എണം കെണതാം.
b) വിവിധ െഷലകളിെല ഇലേകാണകളെട എണം കെണതാം.
c) ഐേസാേടാപകളെട എണം കെണതാം.
d) ഊഷാവ് വയതയാസെപടതി മലകങളെട അവസാമാറം മനസിലാകാം.

Answer: a. ഇലേകാണകള വിനയസിചിരികന െഷലകളെട എണം കെണതാം .
b. വിവിധ െഷലകളിെല ഇലേകാണകളെട എണം കെണതാം .

വിഭാഗം 3 : കറിപ് തയാറകക
(ഓേരാ െസറില നിനം ഏറവം അനേയാജയമായ ഉതരം െതരഞടത്,
തനിടള വിഷയെതകറിച് കറിപ് പരതിയാകക 2 േസാര )
1. ജിമ്
SET I
A) ചിതരചന, ഇേമജ് എഡിറിംഗ്, േലാേഗാ നിരമാണം തടങിയ പവരതനങളക്
ഉപേയാഗികന ഒര സവതനേസാഫ്െവയറാണ് ജിമ്.
B) േലാകഭപടതില രാതിയം പകലം അനഭവെപടന രാജയങെള നിഴലം െവളിചവം നലി
േവരതിരിച് കാണികന േസാഫ്െവയറാണ് ജിമ് .
C) മലകങളെട സവഭാവസവിേശഷതകള തിരിചറിയനതിനം താരതമയം െചയനതിനമള
ഒര
സവതന േസാഫ്െവയറാണ് ജിമ്
D) വിവരങള
േരഖെപടതാനം,
അപഗഥികാനം
േസാഫ്െവയറാണ് ( ½ േസാര ) ജിമ്

ഉപേയാഗികന

ഒര

സവതന

Answer: A. ചിതരചന, ഇേമജ് എഡിറിംഗ്, േലാേഗാ നിരമാണം
പവരതനങളക് ഉപേയാഗികന ഒര സവതന േസാഫ് െവയറാണ് ജിമ്.

തടങിയ

SET II
A) Generic Image Manipulation Program എനാണിതിെന പരണരപം
B) Genuine Image Manipulation Program എനാണിതിെന പരണരപം
C) Global Image Management Program എനാണിതിെന പരണരപം
D) GNU Image Manipulation Program എനാണിതിെന പരണരപം
Answer : D. GNU Image Manipulation Program എനാണിതിെന പരണരപം
SET III
A) നിരവധി േഫാരമാറിലള ഫയലകെള ജിമിന് ക ൈൈകാരയം െചയാന
കഴിയെമങിലം tif
എനതാണ് ഇതിെന തനത േഫാരമാറ്.
B) നിരവധി േഫാരമാറിലള ഫയലകെള ജിമിന് ൈകകാരയം െചയാനകഴിയെമങിലം xcf
എനതാണ് ഇതിെന തനത േഫാരമാറ്.
C) നിരവധി േഫാരമാറിലള ഫയലകെള ജിമിന് ൈകകാരയം െചയാന കഴിയെമങിലം ഇതിന് ഒര
തനത േഫാരമാറ് ഇല.
D) വയതയസ േഫാരമാറിലള ഫയലകെള ൈകകാരയം െചയാന ജിമിന് കഴിയില.
Answer : B. നിരവധി േഫാരമാറിലള ഫയലകെള ജിമിന്
കഴിയെമങിലം xcf എനതാണ് ഇതിെന തനത േഫാരമാറ് .

ൈകകാരയം

SET IV
A) വിവിധ രാജയങളിെല സമയമാറം, പേദശങള തമിലള അകലം, ഒര
അകാംശ-േരഖാംശങള എനിവ ഇതില ലഭയമാണ്.
B) വിവരങള അപഗഥികാനാവശയമായ ഫങഷനകള ഇതില ലഭയമാണ്.

െചയാന

പേദശതിെന

C) ഡിജിറല മാഗസിനകളക് മേനാഹരമായ കവര േപജ് തയാറാകനതിനായി ഇത്
ഉപേയാഗികാം.
D) മലകങളെട അടിസാന വിവരങള, ഇലേകാണ വിനയാസം, സവഭാവ സവിേശഷതകള എനീ
വിവരങള ഇതില ലഭയമാണ്.
Answer : C. ഡിജിറല മാഗസിനകളക് മേനാഹരമായ കവര േപജ് തയാറാകനതിനായി
ഇത് ഉപേയാഗികാം.
2.

േലാേഗാ നിരമാണം

SET I
a) GIMP േസാഫ്െവയറിെല ഒര സേങതമാണ് േലാേഗാ .
b) Word Processor േസാഫ്െവയറിെല ഒര സേങതമാണ് േലാേഗാ .
c) Kalzium േസാഫ്െവയറിെല ഒര സേങതമാണ് േലാേഗാ .
d) Presentation േസാഫ്െവയറിെല ഒര സേങതമാണ് േലാേഗാ .
Answer : a. GIMP േസാഫ്െവയറിെല ഒര സേങതമാണ് േലാേഗാ

SET II
a) കണക് കടവാന ഇത് ഉപേയാഗികന .
b) വിവരങള വിശകലനം െചയാന ഇത് ഉപേയാഗികന .
c) സമയ േമഖല അറിയാന ഇത് ഉപേയാഗികന
d) ശീരഷകങള നിരമികാന ഇത് ഉപേയാഗികന .
Answer : d. ശീരഷകങള നിരമികാന ഇത് ഉപേയാഗികന .
SET III
a) േലാേഗാ നിരമാണതിനാവശയമായ വാക് ൈടപ് െചേയണത് Font ന േനെരയള േബാകില
ആണ്.
b) േലാേഗാ നിരമാണതിനാവശയമായ വാക് ൈടപ് െചേയണത് Pattern ന േനെരയള
േബാകില ആണ്.
c) േലാേഗാ നിരമാണതിനാവശയമായ വാക് ൈടപ് െചേയണത് Text ന േനെരയള േബാകില
ആണ്.
d) േലാേഗാ നിരമാണതിനാവശയമായ വാക് ൈടപ് െചേയണത് Out line ന േനെരയള
േബാകില ആണ്.
Answer : c. േലാേഗാ നിരമാണതിനാവശയമായ വാക് ൈടപ് െചേയണത്
േനെരയള േബാകില ആണ് .

Text ന

SET IV
a) നിരമിച േലാേഗാ േസവ് െചയനത് vmf എന എകസനഷേനാട് കടിയാണ്.
b) നിരമിച േലാേഗാ േസവ് െചയനത് mp3 എന എകസനഷേനാട് കടിയാണ്.
c) നിരമിച േലാേഗാ േസവ് െചയനത് xcf എന എകസനഷേനാട് കടിയാണ്.
d) നിരമിച േലാേഗാ േസവ് െചയനത് odt എന എകസനഷേനാട് കടിയാണ്.
Answer : c. നിരമിച േലാേഗാ േസവ് െചയനത് xcf എന എകസനഷേനാട് കടിയാണ് .
3.

ജിമ് - ഉപേയാഗം

SET 1
a)
b)
c)
d)

ജിമില 'ൈസല' സേങതമപേയാഗിച് േഡാകയെമനിന് ഭംഗി കടാം
വിവരേശഖരണതിന് ഇനരെനറില തിരയാന ജിമ് ഉപേയാഗികാം
ജിമില ലഘ ആനിേമഷനകള നിരമികാം
ജിമില സമയ േമഖലകള നിരീകികാം

Answer- c. ജിമില ലഘ ആനിേമഷനകള നിരമികാം
SET 2
a)
b)
c)
d)

ഇതില അകാംശ-േരഖാംശങള നിരീകികാം
ഇതില പശാതല നിറം നലകാന ഫില(ബകറ് ) ടള ഉപേയാഗികാം
ജിമ് ഫയലകളില േടബിള ഉളെപടതാം
ഇതില ഇ െമയില വിലാസം നിരമികാനള സൗകരയം ഉണ്.

Answer- b. ഇതില പശാതല നിറം നലകാന ബകറ് ഫില ടള ഉപേയാഗികാം
SET 3
a)
b)
c)
d)

ജിമില മേനാഹരമായ േലാേഗാ നിരമികാന കഴിയം
ജിമ് േസാഷയല െനറ് വരകിംഗ് േസവനം നലകന
ജിമില രാപകലകള എവിെടെയാെകയാെണന് നിരീകികാം
െടകസ് ഫയലകെള pdf േഫാരമാറിേലക് എകേസാരട്െചയാന ജിമ് ഉപേയാഗികാം.

Answer- a. ജിമില മേനാഹരമായ േലാേഗാ നിരമികാന കഴിയം
SET 4
a)
b)
c)
d)

ഇതില ഭേഗാളെത കര, ജലം എനിങെന കമെപടതി നിരീകികാം
ഇതില ചിതം പകരതനതിന് േകാണ സേങതം ലഭയമാണ്
ഇതില ഭമിയെട ഉപഗഹ ദശയം നിരീകികാന അവസരം നലകന
പടിക അകരമാലാ കമതിലാകാന ഇത് ഉപേയാഗികാം

Answer - b. ഇതില ചിതം പകരതനതിന് േകാണ സേങതം ലഭയമാണ്

4. കറിപ് തയാറാകക. - സമയേമഖല ഭപടം
SET I
a) സണേകാക് േസാഫ്െവയര ഉപേയാഗിച് ആകാശകാഴകള കാണാം
b) സണേകാക് േസാഫ്െവയര ഉപേയാഗിച് സമയേമഖലകെളകറിച് അറിയാം
c) സണേകാക് േസാഫ്െവയര ഉപേയാഗിച് വയതയസ രാജയങളിെല േദശീയഗാനം േകളകാം
d) സണേകാക് േസാഫ്െവയര ഉപേയാഗിച് സരയഗഹണം കാണാം
Answer: b. സണേകാക് േസാഫ്െവയര ഉപേയാഗിച് സമയേമഖലകെളകറിച് അറിയാം
SET II
a) സണേകാക് േസാഫ്റ്െവയറില ടള ബാര ലഭയമല .
b) സണേകാക് ജാലകതിനകത് കിക െചയ്താല ടള ബാര ലഭയമാകം .
c) ടള ബാറിെല ടളകെള വിവിധ ചിതങള െകാണാണ് സചിപിചിരികനത്.
d) വയ െമനവില വിവിധ ടളകള ലഭയമാണ്.
Answer: b. സണേകാക് ജാലകതിനകത് കിക െചയ്താല ടള ബാര ലഭയമാകം .
SET III
a) േലാകഭപടതില രാതിയം പകലം അനഭവെപടന പേദശങെള നിഴലം െവളിചവം
ഉപേയാഗിച് േവരതിരിച് കാണികന ഒര േസാഫ്റ്െവയറാണിത് .
b) സരയഗഹണം നിരീകികാനള ഒര േസാഫ്റ്െവയറാണിത് .
c) നകതകടങെള കെണതാനള ഒര േസാഫ്റ്െവയറാണിത് .
d) രാജയങളെട പതാകയം േദശീയഗാനവം ഈ േസാഫ്റ്െവയറില ലഭയമാകം .
Answer: a. േലാകഭപടതില രാതിയം പകലം അനഭവെപടന പേദശങെള നിഴലം
െവളിചവം ഉപേയാഗിച് േവരതിരിച് കാണികന ഒര േസാഫ്റ്െവയറാണിത് .
SET IV.
a) സണേകാക് ജാലകതില സമയം പിേനാട് കമീകരികാന സാധയമല.
b) ഭമിയിെല ചില പതയക ബിനകളിെല അകാംശ-േരഖാംശങള ഇവയില ലഭയമാണ്.
c) പജയം ഡിഗി േരഖാംശേരഖയില നിനം കിഴേകാേടാ പടിഞാേറാേടാ േപാകേമാള
സമയതില വരന വയതിയാനം കെണതാന സാധയമാണ്.
d) നഗരങളിെല ജനസംഖയ ഇതില ലഭയമാണ്.
Answer: c. പജയം ഡിഗി േരഖാംശേരഖയില നിനം കിഴേകാേടാ പടിഞാേറാേടാ
േപാകേമാള സമയതില വരന വയതിയാനം കെണതാന സാധയമാണ് .
5.

സണേകാകിെല ടളകള-ഉപേയാഗം

SET I
a) T എന ടള ഉപേയാഗിച് സണേകാകില നകതങെള നിരീകികാം
b) T എന ടള ഉപേയാഗിച് സണേകാകില േരഖാംശം കണ

പിടികാം

c) T എന ടള ഉപേയാഗിച് സണേകാകില ഭമദയ േരഖ കടനേപാകന രാജയങള കെണതാം
d) T എന ടള ഉപേയാഗിച് സണേകാകില ഭപടം വരയാം

Answer: c. T എന ടള ഉപേയാഗിച് സണേകാകില ഭമദയ േരഖ കടനേപാകന രാജയങള
കെണതാം
SET II
a) G,A,B എനിവയാണ് സമയം കമീകരികാനായി ഉപേയാഗികന ടളകള
b) K,A,B എനിവയാണ് സമയം കമീകരികാനായി ഉപേയാഗികന ടളകള
c) W,A,B എനിവയാണ് സമയം കമീകരികാനായി ഉപേയാഗികന ടളകള
d) T,A,B എനിവയാണ് സമയം കമീകരികാനായി ഉപേയാഗികന ടളകള
Answer : a. G,A,B എനിവയാണ് സമയം കമീകരികാനായി ഉപേയാഗികന ടളകള
SET III
a)അകാംശം, േരഖാംശം എനിവ ദശയമാകാന ഉപേയാഗികന ടളകളാണ് T,P,M
b)അകാംശം, േരഖാംശം എനിവ ദശയമാകാന ഉപേയാഗികന ടളകളാണ് P,N,M
c)അകാംശം, േരഖാംശം എനിവ ദശയമാകാന ഉപേയാഗികന ടളകളാണ് G,T,B
d)അകാംശം, േരഖാംശം എനിവ ദശയമാകാന ഉപേയാഗികന ടളകളാണ് A,B,T
Answer: b. അകാംശം, േരഖാംശം എനിവ ദശയമാകാന ഉപേയാഗികന ടളകളാണ്
T,P,M
IV
a)ആനിേമഷനേവണി W കിക് െചയ് O ബടണില കിക് െചയക
b)ആനിേമഷനേവണി O കിക് െചയ് ' എന ബടണില കിക് െചയക
c)ആനിേമഷനേവണി F കിക് െചയ് G ബടണില കിക് െചയക
d)ആനിേമഷനേവണിG കിക് െചയ് O ബടണില കിക് െചയക
Answer: b. ആനിേമഷനേവണി O കിക് െചയ്

'

എന ബടണില കിക് െചയക

6. കറിപ് തയാറാകക - Open office word processor ല ഖണിക ഭംഗിയാകന പവരതനം
Step I
a) തനിരികന ഖണിക െസലക് െചയ് Format → Page െതരെഞടകക
b) തനിരികന ഖണിക െസലക് െചയ് Format → character െതരെഞടകക
c) തനിരികന ഖണിക െസലക് െചയ് Format → Paragraph െതരെഞടകക
d) തനിരികന ഖണിക െസലക് െചയ് Format → Bullet and Numbering െതരെഞടകക
Answer: C. തനിരികന ഖണിക െസലക് െചയ് Format → Paragraph െതരെഞടകക

SET II
a) പതിയ document open െചയന.
b) േലാേഗാ നിരമികന.
c) Indents & Spacing ഉപേയാഗിച് വരികള തമിലള അകലം കമീകരികന.
d) ഗാലറി തറകന.
Answer: C. വരികള തമിലള അകലം കമീകരികന .
SET III
a) േപജകെള ഉളെപടതന.
b) pdf ആയി export െചയന.
c) ചിതം edit െചയന.
d) ഖണികകളകിടയിലള അകലം കമീകരികന.
Answer: d.ഖണികകളകിടയിലള അകലം കമീകരികന .
SET IV
a) ൈസഡകള നിരമികന.
b) സപര സിപ് സേങതം ഉപേയാഗെപടതന.
c) ഫിലകളര ടള ഉപേയാഗികന.
d) േബാരഡറം പശാതല വരണവം നലകന.
Answer d. േബാരഡറം പശാതല വരണവം നലകന .
7. writer ല ചിതം ഉളെപടതക .
SET I
(a) ചിതം ഉളെപടേതണ സലത് കിക് െചയക.
(b) ആദയവരിയില ൈററ് കിക് െചയക.
(c)ചിതം ഉളെപടേതണ സലത് ൈററ് കിക് െചയക.
(d) ചിതം ഉളെപടേതണ സലത് േപസ് െചയക.
Answer : a. ചിതം ഉളെപടേതണ സലത് കിക് െചയക .
SET II

(a) Insert → Fields വഴി ചിതം ഉളെപടതക.
(b) Insert → Header വഴി ചിതം ഉളെപടതക.
(c) Insert → Image വഴി ചിതം ഉളെപടതക
(d) Insert → Picture വഴി ചിതം ഉളെപടതക

Answer : d. Insert → Picture വഴി ചിതം ഉളെപടതക
SET III
(a) odt ഫയല തിരെഞടകക.
(b) ചിതം തിരെഞടകക.
(c) വരിയം നിരയം കമീകരികക.
(d) സമയം തിരെഞടകക.

Answer : b. ചിതം തിരെഞടകക.
SET IV
(a) Save കിക് െചയക.
(b) New കിക് െചയക.
(c) Export കിക് െചയക.
(d) Open കിക് െചയക.
Answer : d. Open

കിക് െചയക .

8. Open office word processor ല പടിക ഉളെപടതി ഭംഗിവരതന പവരതനം
SET I
(a) Insert→ picture → Table
(b) Format → table
(c) Table → Insert → Table
(d) Format → Bullet and Numbering → table
Answer: c. Table → Insert → Table
SET II
(a) insert → frame കിക് െചയ് OK ബടണ കിക് െചയന.
(b) േലാേഗാ നിരമിച് OK ബടണ കിക് െചയന.
(c) വരികളെടയം നിരകളെടയം എണം േചരത് OK ബടണ കിക് െചയന.
(d) വീഡിേയാ ഇനസരട് െചയ് OK ബടണ കിക് െചയന.
Answer: c വരികളെടയം നിരകളെടയം എണം േചരത് OK ബടണ കിക് െചയന.
SET III
(a) െസലകെള െസലക് െചയ് Table → Merge cells കിക് െചയന.
(b) െസലകെള െസലക് െചയാെത Table → Merge cells കിക് െചയന.
(c) െസലകെള െസലക് െചയ് Table → Select → row കിക് െചയന.
(d) െസലകെള െസലക് െചയ് Table → Select → column കിക് െചയന.
Answer: a. െസലകെള െസലക് െചയ് Table → Merge cells കിക് െചയന.
SET IV
(a) Table → insert → rows കിക് െചയ് പതിയ വരി േചരകന.
(b) Table → insert → column കിക് െചയ് പതിയ വരി േചരകന.
(c) Table → new→ rows കിക് െചയ് പതിയ വരി േചരകന.
(d) Table → delete → rows കിക് െചയ് പതിയ വരി േചരകന.
Answer: a. Table → insert → rows കിക് െചയ് പതിയ വരി േചരകന .

9. കമയടര ശംഖലകള അ ഥവാ െനറ്വരകകള
SET I
A. വിവരങള ൈകമാറം െചയനതിനായി കമയടറകെള പരസരം ബനിപിചിരികനവയാണ്
കമയടര ശംഖലകള അഥവാ െനറ്വരകകള
B. ഒര മറികളിേലേയാ ഒര െകടിടതിനളിേലേയാ File-കള പരസ്പരം ബനിപികന
സംവിധാനമാണിത്
C. േലാകതാകമാനമള വിവരങള പരസരം ബനിപിചിരികന ശംഖലയാണ് ഇത്.
D. െസരച് എഞിനകള ഉപേയാഗിച് വിവരങള േശഖരികനതിെനയാണ് ഈ േപരില
അറിയെപടനത്.
Answer: A. വിവരങള
ൈകമാറം
െചയനതിനായി
കമയടറകെള
ബനിപിചിരികനവയാണ് കമയടര ശംഖലകള അ ഥവാ െനറ്വരകകള

പരസരം

SET II
a) കമയടറിെന മദരേബാരഡിെന അടിസാനമാകി പലതരം കമയടര െനറവരകകള
ഉണ്.
b) കമയടറിെന െമമറിെയ അടിസാനമാകി പലതരം കമയടര െനറവരകകള ഉണ്.
c) കമയടറിെന സംഭരണേശഷിെയ അടിസാനമാകി പലതരം കമയടര െനറവരകകള
ഉണ്.
d) കമയടറകള ബനിപിചിരികനതിെന വയാപിെയ അടിസാനമാകി പലതരം കമയടര
െനറവരകകള ഉണ്.
Answer:d. കമയടറകള ബനിപിചിരികനതിെന വയാ പിെയ അടിസാനമാകി പലതരം
കമയടര െനറവരകകള ഉണ് .
SET III
a) ഒര മറികളിെല കമയടറകെള പരസരം ബനിപിചിരികന സംവിധാനെത WAN എനം
വിദരങളിലള കമയടറകെള പരസരം ബനിപിചിരികന സംവിധാനെത LAN എനം
പറയന.
b) വിനണ സരഫ് ആണ് ഇതിെന പിതാവായി അറിയെപടനത്.
c) േപാള ബാരന എന ശാസജനാണ് ഇതിെന പിതാവായി അറിയെപടനത്.
d) ഒര മറികളിെല കമയടറകെള പരസരം ബനിപിചിരികന സംവിധാനെത LAN എനം
വിദരങളിലള കമയടറകെള പരസരം ബനിപിചിരികന സംവിധാനെതWAN എനം
പറയന.
Answer: d. ഒര മറികളിെല കമയടറകെള പരസരം ബനിപിചിരികന സംവിധാനെത
LAN എനം വിദരങളിലള
കമയടറകെള
പരസരം
ബനിപിചിരികന
സംവിധാനെതWAN എനം പറയന.
SET IV
a) സള കമയടര ലാബില കമയടറകെള പരസരം ബനിപിചിരികനത് LAN നം ഇനയന
െറയിലേവ വിവിധ േസഷനകെള തമില ബനിപിച െനറ് വരക് സംവിധാനം WAN നം
ഉദാഹരണമാണ്.
b) 1995 ആഗസ് 15 നാണ് ഭാരതം WAN-ല അംഗമായത്.
c) ബാങകള അവയെട ശാഖകെളയം എ.ടി.എമകെളയം പരസരം ബനിപിചിരികനത് LAN
നം സള കമയടര ലാബില
കമയടറകെള പരസരം ബനിപിചിരികനത്
WAN

നംഉദാഹരണമാണ്.
d) 1947 ആഗസ് 15 നാണ് ഭാരതം WAN-ല അംഗമായത്.
Answer: a. സള കമയടര ലാബില കമയടറകെള പരസരം ബനിപിചിരികനത് LAN
നം ഇനയന െറയിലേവ വിവിധ േസഷനകെള തമില ബനിപിച െനറ് വരക്
സംവിധാനം WAN നം ഉദാഹരണമാണ്.
10. ഇനരെനറ്
A.
B.
C.
D.

1969 ലാണ് Internet ആരംഭികനത്
1969 ല ARPANET എന ഒര ശംഖലയ് രപം നലി
േവളഡ് ൈവഡ് െവബ് രപം നലിയത് 1969 ലാണ്
േവളഡ് ൈവഡ് െവബ് എനാണ് ഇനരെനറിെന ആദയ േപര്

Answers: B. 1969 ല ARPANET എന ഒര ശംഖലയ് രപം നലി
2

A.
B.
C.
D.

ഇതിെന വികസനതില സപധാന പങവഹിചത് റിചാളഡ് സാളമാന എന
ശാസജനാണ്.
ഇതിെന വികസനതില സപധാന പങവഹിചത് സര ഐസക് നയടണ എന
ശാസജനാണ്.
ഇതിെന വികസനതില സപധാന പങവഹിചത് േപാള ബാരല എന
ശാസജനാണ്.
ഇതിെന വികസനതില സപധാന പങവഹിചത് ലിനസ് െടാരവാളഡ് എന
ശാസജനാണ്.

Answers: C. ഇതിെന വികസനതില സപധാന പങവഹിചത് േപാള ബാരല എന
ശാസജനാണ്.
3

A.
B.
C.
D.

േപാള ബാരല ARPANET
തലവനായി വനേതാെട വിപകരമായ മാറങളാണ്
രംഗതണായത്. ഇേദഹമാണ് ഇനരെനറിെന പിതാവായി അറിയെപടനത്
വിനണ സരഫ് ARPANET തലനായി വനേതാെട വിപകരമായ മാറങളാണ്
ഈരംഗതണായത്. ഇേദഹമാണ് ഇനരെനറിെന പിതാവായി അറിയെപടനത്
വിനണ സരഫ് ARPANET തലവനായി വനേതാെട വിപകരമായ മാറങളാണ് ഈ
രംഗതണായത്. ഇേദഹമാണ് ഗഗിളിെന പിതാവായി അറിയെപടനത്
െസരെചഞിനകളാണ് ഇനരെനറായി പിനീട് രപാനരം പാപിചത്.

Answers:
B. വിനണ സരഫ് ARPANET
തലവനായി വനേതാെട വിപകരമായ
മാറങളാണ്
ഈ
രംഗതണായത് .
ഇേദഹമാണ്
ഇനരെനറിെനപിതാവായി
അറിയെപടനത്
4

A.ൈസബര െസല എനാണ് ഈ േസാഫ് െവയറിെന േപര്
B.ൈസബര നിയമം പാസാകിയത് ഇനയ മാതമാണ്.
C.1995 ആഗസ് 15 ന് അേമരിക ഈ ശംഖലയിേലയ് ൈകേകാരതത്
D..1995 ആഗസ് 15 ന് ഇനയ ഈ ശംഖലയിേലയ് ൈകേകാരത

Answers:

B. D.1995 ആഗസ് 15 ന് ഇനയ ഈ ശംഖലയിേലയ് ൈകേകാരത

11. െവബ് ബൗസര
(1)

(a)േമാസില ഫയരേഫാക് ഒര െവബ് ബൗസറാണ്.
(b)www.kerala.gov.in ഇനരെനറിെല ഒര െസരച് എഞിനാണ് .
(c)ഗഗിള ഒര െസരച് എഞിന അല.
(d)െവബ് ബൗസറകളിലാെത െവബ് ബൗസിങ് സാധയമാണ്.

Ans: a. േമാസില ഫയരേഫാക് ഒര െവബ് ബൗസറാണ് .
(2) (a) www.bing.com ഒര െവബ് ബൗസറാണ്.
(b) www.bing.com ഒര െസരച് എഞിനാണ്.
(c)ഇനരെനറില പേവശികനതിനള രഹസയ േകാഡാണ് കീേവഡ്.
(d)െസരച് എഞിനകളക് േഹാംേപജ് ഇല.
Ans: b.www.bing.com ഒര െസരച് എഞിനാണ് .
(3)

(a)േകരള സരകാരിെന ഔേദയാഗിക െവബ് ൈസറാണ് www.kerala.com
(b)വികിപീഡിയ േകരള സംസാന വിദയാഭയാസ വകപിെന ഔേദയാഗിക െവബ് ൈസറാണ്.
(c)MozillaFirefox ഒര സവതന െവബ്െബൗസറാണ്
(d)www.schoolwiki.in േകരള സംസാന വിദയാഭയാസ വകപിെന ഔേദയാഗിക െവബൈസറാണ്.

Ans: c.MozillaFirefox ഒര സവതന െവബ്െബൗസറാണ്
(4)

(a)െസരച് എഞിനകളെട േഹാംേപജിെല ഇേമജസ് ടാബ് ചിതങള Upload െചയവാന
ഉളതാണ്.
(b)ഇനരെനറ് ഉപേയാഗികനതിനള സംവിധാനമാണ് െവബ് െബൗസര
(c)www.msn.com ഒര െവബ് െബൗസര അല.
(d)ജി -െമയില വിലാസം ലഭികനതിന് പണം ആവശയമാണ്.

Ans: b.ഇനരെനറ് ഉപേയാഗികനതിനള സംവിധാനമാണ് െവബ് െബൗസര
12.
Set1

Kalzium േസാഫ്െവയറമായി ബനെപട ശരിയായ പസാവനകള െതരെഞടത് കറിപ്
തയാറാകക.
a) രസതനപഠനം എളപമാകനതിനള േസാഫ്െവയറാണ് .
b) ഗണിതപഠനം എളപമാകനതിനള േസാഫ്െവയറാണ് .
c) േപാഗാമിങ്പഠനം എളപമാകനതിനള േസാഫ്െവയറാണ് .
d) സാമഹയശാസപഠനം എളപമാകനതിനള േസാഫ്െവയറാണ് .

Answer : a. രസതനപഠനം എളപമാകനതിനള േസാഫ്െവയറാണ്
Set2

a) മലകങളെട തിമാനരപം ദശയമാകാന സാധികന.
b) പരാതനകാലതണായിരന മലകങള കെണതാന സാധികന.
c) മലകങളെട തനാതാഘടന നിരമികാന സാധികന
d) തനാതെയ വിവിധേകാണകളില കാണാന സാധികന

Answer : b. പരാതനകാലതണായിരന മലകങള കെണതാന സാധികന .

a) മലകങളെട അവസകള കെണതാം
b) സംയകങളെട അവസകള കെണതാം
c) സംയകങള േവരതിരികാം.
d) ലായകം തിരിചറിയാം.

Set3

Answer : a. മലകങളെട അവസകള കെണതാം
Set4

a) തനാതാ ഘടന കെണതാം.
b) മലകങളെട ചിതങളക് നിറം െകാടകാം
c) പതിയ മലകങള കെണതാം
d) മലകങളെട പതീകങള കെണതാം

Answer : d. മലകങളെട പതീകങള കെണതാം
13.

ghemical േസാഫ്െവയറമായി ബനെപട ശരിയായ പസാവനകള െതരെഞടത് കറിപ്
തയാറാകക.

Set1

a) സാമഹയശാസപഠനം എളപമാകനതിനള േസാഫ്െവയറാണ്
b) ഗണിതപഠനം എളപമാകനതിനള േസാഫ്െവയറാണ്
c) ഗാഫിക് േസാഫ്െവയറാണ്
d) രസതനപഠനം എളപമാകനതിനള േസാഫ്െവയറാണ്

Answer : d. രസതനപഠനം എളപമാകനതിനള േസാഫ്െവയര
Set2

a) തിമാനരപതില തനാതാഘടന തയാറാകാം
b) പരാതനകാലതണായിരന മലകങള കെണതാം
c) മലകതിെന ഐേസാേടാപകള കെണതാം
d) മലകതിെന ദവണാങം കെണതാം.

Answer : a. തിമാനരപതില തനാതാഘടന
Set3

a) മലകങെളകറിച് േലഖനങള ഉളെപടതാം.
b) തനാതയെട ഘടന കമീകരികാം.
c) മലകങളെട അേറാമിക നമര കമീകരികാം.
d) ദരം അളന കെണതാം

Answer :
Set4

തയാറാകാം

a)
b)
c)
d)

b. തനാതയെട ഘടന കമീകരികാം .

നയേടാണകളെട എണം കെണതാം.
ഇലേകാണകളെട കമീകരണം മനസിലാകാം.
തനാതയിെല രാസബനനം മനസിലാകാം
മലകങളെട ചരിതം മനസിലാകാം

Answer : c. തനാതയിെല രാസബനനം

മനസിലാകാം

14.
Set 1

തനാതാഘടനാ നിരമാണെതകറിച് കറിപ തയാറാകക .
a)
b)
c)
d)

ghemical േസാഫ്റ്െവയര ഉപേയാഗിച് തനാതാഘടനാ നിരമികാം .
Kalzium േസാഫ്റ്െവയര ഉപേയാഗിച് തനാതാഘടനാ നിരമികാം .
Sunclock േസാഫ്റ്െവയര ഉപേയാഗിച് തനാതാഘടനാ നിരമികാം .
Marble േസാഫ്റ്െവയര ഉപേയാഗിച് തനാതാഘടനാ നിരമികാം .

Answer: a. ghemical േസാഫ്റ്െവയര ഉപേയാഗിച് തനാതാഘടനാ നിരമികാം .
Set 2

a) ghemical േസാഫ്റ്െവയറില േഡാ ടള ഉപേയാഗിച് ആറങെള തമില
ബനിപികാം.
b) Kalzium േസാഫ്റ്െവയറില േഡാ ടള ഉപേയാഗിച് ആറങെള തമില
ബനിപികാം.
c) ghemical േസാഫ്റ്െവയറില ആറങളെട രാസബനനം ദശയമാകവാന
സാധയമല.
d) ghemical േസാഫ്റ്െവയറില ആറങെളതമില ഡബിള േബാണ് ഉപേയാഗിച്
ബനിപികാന സാധയമല.

Answer: a. ghemical േസാഫ്റ്െവയറില േഡാ ടള ഉപേയാഗിച് ആറങെള തമില
ബനിപികാം.
Set 3
a) Kalzium േസാഫ്റ്െവയറില തനാതയെട ഘടന കമീകരികാം .
b) ghemical േസാഫ്റ്െവയറില തനാതയെട ഘടന കമീകരികാം
c) ghemical േസാഫ്റ്െവയറില തനാതയെട ഘടന കമീകരികാന സാധയമല .
d) ghemical േസാഫ്റ്െവയറിലതനാതകെള ചലിപികാന സാധയമല
Answer: b. ghemical േസാഫ്റ്െവയറില തനാതയെട ഘടന കമീകരികാം
Set 4
a) Kalzium േസാഫ്റ്െവയറില തനാതയെട തിമാനരപം കാണാന കഴിയം .
b) Kalzium േസാഫ്റ്െവയറില നിരമിച തനാതയെട ഘടന കമീകരികാന കഴിയം .
c) ghemical േസാഫ്റ്െവയറില നിരമിച തനാതയെട ഘടന കമീകരികാന കഴിയില .
d) ghemical േസാഫ്റ്െവയറില നിരമിച തനാതയെട തിമാനരപം കാണാന കഴിയം .
Answer: d. ghemical േസാഫ്റ്െവയറില നിരമിച തനാതയെട തിമാനരപം കാണാന
കഴിയം.

