தகவல பரமாறற ெதாழலநடபம
வகபப : IX
மாதர வனாததாள
THEORY – காலாணடேதரவ

பரவ :- I சரயானவைடைய ேதரவ ெசயக ( ½ Score)
1.கேழ ெகாடககபபடடளளைவயல இலவச இேமஜ ேமனபபேலஷன ெமனெபாரள
எத?
a.ேபாடேடாஷாப
b.ஜமப
c.ேக டடள
d.ஐ ஆப ேகாண
Answer : b. ஜமப
2.படஙகளல மாறபடட வணணஙகைள கலரநத ேசரபபதறக GIMP ெமன ெபாரளல
கழ ெகாடககபபடடளள கரவ பயனபடததலாம
a.
b.
c.
d.
Answer : b.
3. ஜமப ெமனெபாரளன கரவபெபடடயல காணபபடம சல கரவகள கழ
ெகாடககபபடடளளன இவறறல (transform) கரவகளல உடபடாதத எத
a.
b.
c.
d.

Answer: a.
4. கேழ
ெகாடககபபடடளளைவயல இலவச இேமஜ ேமனபபேலஷன
ெமனெபாரள எத?
a. GNU
b. GNOME
c. GIMP
d. Gcolor2
Answer:

c. GIMP

5.
கேழ ெகாடககபபடடளளைவகலல படககைல ேசமகக ெபாரததமான நடடபப
எதவாயரககம
a.
b.
c.
d.

png
html
ods
txt

Answer: a. png
6.ஜமப ெமனெபாரளன கரவெபடடயலளள ஒர
காடடபபடடளளத இநத கரவயன உபேயாகம எனன?

கரவயன

படம

கேழ

a. படஙகைள ேதரவ ெசயவதறக
b. படஙகைள உடபடதத
c. பல நறஙகைள கலரநத உபேயாகபபதறக
d.படததன நகல எடதத
Answer :

c. பல நறஙகைள கலரநத உபேயாகபபதறக

7.ஜமப ெமனெபாரளன கரவ படததல காடடபபடடளளத இநத கரவயன

ெபயர எனன?
a. Smudge
b. Scale
c. Move
d. Pencil
Answer : c. Move

8.

ஜமப ெமனெபாரளனைடய ஒர கரவ படததல காடடபபடடளளத இநத

கரவயன ெபயர எனன?
a. ஸெகயல கரவ
b. டரானஸஃபாம கரவ
c. ஃபலப கரவ
d. ெராடேடட கரவ
Answer : c. ஃபலப கரவ
9.
கீீேழ ெகாடககபபடடரககமகரவ
பயனபடததபபடகறத?

ஜமப

ெமனெபாரளல

எதறக

a. எழததககைள உடபடததவதறக
b. ெபரதாக காணபதறக
c.நறம ேதரநெதடபபதறக
d. படம வைரவதறக
Answer - a. எழததககைள உடபடததவதறக
10. ஷாபவம அனவம இரணட படஙகள வதம உடபடதத தனததன ெகாளஷ ஜமப
பயனபடதத தயாரககனறனர. ஷாப ஒர படததனைடய இடம மாறற மயனற ெபாழத
இரணட படஙகளம ேசரநத நகரநதத எனறால அனவகக இநத பரசசைன
உரவாகவலைல காரணம எதவாக இரககம
a. அன படஙகைள தனததன அடகககளல உடபடததனாள
b.அன படஙகைள ஒேர அடககல உடபடததனாள
c. அன அடகககைள உடபடததவலைல
d. இைவ ஒனரமலைல
Answer : a. அன படஙகைள தனததன அடகககளல உடபடததனாள
11. ஒர ெசயலதடடததன பகதயாக அன எனற மாணவ உரவாககய ேபாஸடரல
இரமட நறஙகைள ேசரதத பனனண நரம தர ேவணடம அதறகாக எநத கரவ
பயனபடதத ேவணடம?
a. டரானஸபாம கரவ
b. ஃபலணட கரவ
c. பரஷ கரவ
d. ெசலகன கரவ
Answer : b. ஃபலணட கரவ
12.
ஒர வணணததபபசசயன படம ஹககம எனற மாணவன ஜமபல
உடபடததயேபாத படம ெபரதாக ேதானறயத படதைத சறதாகக பயனபடதத
ேவணடய கரவ எத?

a. ஸெகயல கரவ
b. மவ கரவ
c. பரஷ கரவ
d. பலப கரவ
Answer : a. ஸெகயல கரவ
13. கேழ ெகாடககபபடடளள கறறககைள படதத சரயானைத ேதரநெதடதத எழதக
A) ஜமபல இேமஜ சாளரததல ெமன படைடயல
File → Open எனற
வரைசயல தறககலாம
B) இேமஜ சாளரதைத வலத சடெடல ேபாததாைன அழதத Open with →
Gimp Image Editor எனற வரைசயல ஒர படதைத தறககலாம
a .A மடடம சர

b.

c. B மடடம சர

d . A யம B யம சர

Ans - b.

A யம B யம சர

A யம B யம சர

14. ஜமப ெமனெபாரளல கரவயனைடய உபேயாகம எனன?
a. கானவாஸறக நறம ெகாடகக
b.கானவாைஸ ெபரதாகக
c.கானவாஸறக ெரடயனட நறம ெகாடகக
d.பதய அடகக தயாரகக
Answer : c.கானவாஸறக ெரடயனட நறம ெகாடகக
15.

16.

17.

18.

19.

2*.

21.

22.

23.

24.

25

26.

27.

28.

29.

30. பளளயல கணத அறவயல களபபன இதழன ெவள அடைட உரவாககவதறக
ேவணட ஹர எனற மாணவன ெமனெபாரள உபேயாகதத சல கணத வடவஙகள
வைரநதாரகள கேழ உளளவறறல எத ஹர உபேயாகததரபபான
a) KStars
b) Sunclock
c) GeoGebra
d) GPeriodic
Answer : c) GeoGebra

31. GeoGebra வல உஙகளகக அறமகமான ஒர கரவ கேழ ெகாடககபபடடளளத
ைடேலஷன (Dilation) எனற இநத கரவயன பயன யாத?

a) இரணட ேரைககள சநதககம பளளைய அைடயாளபபடததவதறக
b) ஒர வடவதைத ஒர பளளயல இரநதளள தரதைத ைமயமாகக ெபரதாக
மாறறவதறக
c) ஒர பளளயல இரநத மறெறார பளளகக ேகாட வைரவதறக
d) ஒர வடடததன இரணட பளளகைள இைணககம நாண வைரவதறக
Answer : b) ஒர வடவதைத ஒர பளளயல இரநதளள தரதைத ைமயமாகக ெபரதாக
மாறறவதறக
32. ஜேயாஜபரா ெமனெபாரளல வைரநத கழகாணம படததன ேகாணம ABC யன
அளவ கணடபடகக ரமாவடன
டசசர ேகடடகெகாணடாரகள ரமா கழகாணம எநத
கரவைய பயனபடததவாள.

a)
b)
c)
d)

Answer : c)

33. கணகக டசசர ரசதாவடம ஜேயாஜபரா ெமனெபாரளல ஒர சமசதரம வைரகக
ேகடடகெகாணடாரகள கேழ உளள கரவயல ரஸநா எைத பயனபடததனாள
a) polygon
b) regular polygon
c) distance or length
d) segment between two points
Answer : b) regular polygon

34. ஸமா எனற மாணவ ஜேயாஜபரா பயனபடதத வைரநத ஒர சதர ேகாணததறக
ெபாரததமான ெபயர ெகாடகக வரமபனாள. அதறகாக கேழ உளளவறறல எநத
நடபம உபேயாககக ேவணடம?
a) Move Tool
b) New Point
c) Insert Text
d) Insert Image
Answer : c) Insert Text

35. ஜேயாஜபராவல ஒர அறஙேகாணம வைரவதறக டசசர மேனா எனற மாணவனடம
ேகடடகெகாணடாரகள இதறக மேனா கேழ ெகாடததளள எநத கரவைய
பயனபடததவான?
a)

b)
c)
d)
Answer : b)

36.
படததல ெகாடததளள ஐஙேகாணததன நாண வைரகக ஜேயாஜபராவல எநத கரவ
பயனபடதத ேவணடம?

a) Polygon
b) Angle
c) Slider
d) Segment between Two Points
Answer : d) Segment between Two Points
37. ஜேயாஜபராவல மன எனற மாணவ வைரநத மகேகாணததன மைலகளன ெபயர
ெகாடககபபடடளளத இைத சமமாக ெவடட ைவகக எனன ெசயய ேவணடம?
a) மைலகளன ேமல இடத ெபாததான களக ெசயத ேஷா ேலபல களக
ெசயயவம
b) மைலகளன ேமல வலத ெபாததாைன களக ெசயத ேஷா ேலபள களீிக
ெசயய ேவணடம
c)மைலகளன ேமல இடத ெபாததான களக ெசயத ேஷா ஆபஷரட களக ெசயயவம
d) மைலகளன ேமல வலத ெபாததாைன களக ெசயத ேஷா ஆபசகட களக ெசயயவம.

Answer : b) மைலகளன ேமல வலத ெபாததாைன களக ெசயத ேஷா ேலபள களீிக
ெசயய ேவணடம
38. ஜேயாஜபராவல கத எனற மாணவ வைரநத நளசதரததன மழ நளம அளபபதறக
இதல ெபாரததமான கரவ யாத?
a)
b)
c)

d)

Answer : c)
39. அனதா எனற மாணவ ஒரவடடம எனபத ஒர பளளயலரநத கறபபடட
அகலததல உளள மறற பளளகளன கடடம ஆகம எனபைத வளககவதறககாக ஒர
ெசயலபாட ஜேயாஜபரா வல தயார ெசயகறாள ஸைலடர தளளமேபாத
B' எனற
பளள A எனற பளளைய சறறலம கறபபடட அகலததல அைசகறத எனறாலம
வடீ்டதைத பாரகக இயலவலைல அதறக அனதா ெசயய ேவணடயத எத?
a) ஸைலடரல ைரடகளக ெசயத அனேமஷன on களக ெசயயவம
b) B' எனற பளளயல ைரட களக ெசயத Trace on களக ெசயயவம
c) A எனற பளளயல ைரட களக ெசயத Trace on களக ெசயக
d) B' எனற பளளயல ைரட களக ெசயத Animation on களக ெசயயவம
Answer : b) B' எனற பளளயல ைரட களக ெசயத Trace on களக ெசயயவம

40.
a) ஸைலடரல ைரடகளக ெசயத அனேமஷன on களக ெசயயவம
b) B' எனற பளளயல ைரட களக ெசயத Trace on களக ெசயயவம
c) A எனற பளளயல ைரட களக ெசயத Trace on களக ெசயக

d) B' எனற பளளயல ைரட களக ெசயத Animation on களக ெசயயவம

Answer : b) B' எனற பளளயல ைரட களக ெசயத Trace on களக ெசயயவம
41. ெலனா எனற மாணவ ஜேயாஜபராெமனெபாரளல Polygon கரவ உபேயாகதத
ABCDE எனற ஐஙேகாணம வைரநதாள இதன சறறளவ காணபதறக
a) Area tool ேதரவ ெசயத ஐஙேகாணததன உளேள களக ெசயயவம
b) Area tool ேதரவ ெசயத ஐஙேகாணததன ஒர பககததல களக ெசயயவம
c) Distance or Length tool ேதரவ ெசயத ஐஙேகாணததன உளேள களக
ெசயயவம
d) Distance or Length tool ேதரவ ெசயத ஐஙேகாணததன ஏதாவத ஒர ஓரததல
களக ெசயயவம
Answer : c) Distance or Length tool ேதரவ ெசயத ஐஙேகாணததன உளேள களக
ெசயயவம
42. ஜேயாஜபரா ெமனெபாரளல எநத வடவம வைரவறக ராகல எனற மாணவன
இநத கரவைய ேதரவ ெசயதான?

a) நள சதரம
b) சமபகக மகேகாணம
c) ெசஙேகாண மகேகாணம
d) சமபகக நாரககரம
Answer : b) சமபகக மகேகாணம
43. கணத வடவஙகள வைரவதறக ேதைவயான ெமனெபாரடகைள கறதத வகபபல
கலநதைரயாடபபடடன இதல சல கழநைதகள கறய ெமனெபாரடகள கேழ
தரபபடடளளத இவறறல கழவல ேசராதத எத?
a) GeoGebra
b) Kig
c) Dr.Geo
d) GPeriodic
Answer : d) GPeriodic
44.ஜேயாஜபரா வல ேபாலகான கரவ பயனபடதத ராகல எனற மணவன ேபாலகான
உரவாககம ேபாத ஒவெவார களககறகம ஒர பககம வரகறத ேபாலகான
மழைமயைடய ெசயய எனன ெசயய ேவணடம?
a) வலத களக ெசயய ேவணடம
b) இரணட களக ெசயய ேவணடம
c) ெதாடஙகய பளளயல மணடம களக ெசயயவம

d) எஸேகப க அமரததவம

Answer : c) ெதாடஙகய பளளயீில மணடம களக ெசயயவ
45. ஒர ஸைலடரல ெகாடததளளவைலபடததல காணபகதகபபடடளளத
இநத வைலகள உபேயாகதத Regular Polygon Tool ன உதவயடந
பலேகாணம வைரததால அதகபடசம எததைன பககமளள ேகாணம கைடககம

a) 3 பககஙகள
b) 4 பககஙகள
c) 5 பககஙகள
d) 6 பககஙகள
Answer : d) 6 பககஙகள
46. ேமாஸலல ஃபயரபாகஸ
பெரளசரல தறககபபடடளள ஒர இைணய
பககததன html code ேதானற ெசயயபபட ேவணடய ெசயலபாட எத ?
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 page source
47. ஒர இணயபககதைத தறகக கழகாணம எநத ெமனெபாரள பயநபடதத
தறககலாம
A.எவனஸ
B.எவனஸ மவ பைளயர
C.ேமாஸலா ஃபயரபாகஸ
D. ச எடட ெடகட எடடடர
Ans C.ேமாஸலா ஃபயரபாகஸ

48. இைணயபககததல தைலபப ெகாடபபதறகான ேடக tag எத?
A. <h>
B. <br>
C. <br/>
D. </h>
வைட : A. < h>
49. இணயபககததல எழததககைள சாயவ ீாக எழதவதறக பயனபடதத
ேவணடய ேடக எத?
A.
B.
C.
D.

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

Answer

B.

< i>

50.
ஒர இைணயதளததன பகக
ேஸாரஸ ஐ ஆயவ ெசயத ேபாத
< marquee> எனற ேடக காணபபடடத இத எதரகாைன கடடைளயாதம ?
A.இைணயபககததீில படதைத உடபடதத
B.தைலபப ேசரகக
C.எழததககைளயம, படஙகைளயம அைசவடடம ெசயய
D.ேவெரார இைணய பககததடன இைணபைப ஏறபடதத
Answer : C.எழததககைளயம, படஙகைளயம அைசவடடம ெசயய
51. ஒர இைணயபககதைத
ேவணடய ேடககள யாைவ?
A.
<head> …........</head>
B.
<title>.............</title>
C.
<html>.............</html>
D.
<body>............</body>
வைட:

C.

உரவாககமேபாத

கடடாயமாக

உடபடதத

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

52.இைணயபககததன பனனண ந றம நலமாக மாற பயனபடதத ேவணடய
ேடக எதெவனற கணடறயவம
A. <body bgcolour=”blue”>
B. <background color=”blue”>
C. <body bgcolor=”blue”
D. <body bg color=”blue”>
Ans :C. <body bgcolor=”blue”>
53. ஒர இைணயபககததன இரணட வரகளல ேசாரஸ ேகாடகளாகீும
<h1> Welcome all of You <h1>
<h2> Good Morning> <h2>
இவறறல எநத வர பெரளசரல ெபரதாக ேதானறம

A. Welcome all of You
B. Good Morning
C. ஒரணடறகம ஒேர அளவ
D. இரணடனைடயவம அளவ 1, 2 பகஸல வதமாகம
Ans: B. Good Morning
54. கேழ ெகாடககபபடடளளவறறல ெவப பெரளசர ெமனெபாரள எத?
A. இனடரெநட எகஸபேராரர
B. ேமாசலா ஃபயரபாகஸ
C. ககள கேராம
D. இைவ அைனததம பெரளசரகளாகம
Ans: D. இைவ அைனததம பெரளசரகளாகம
55. 9 B வகபபல பயலம உமாவகக அவள தயாரககம இைணய பகக சாளரததன
தைலபபாக STD 9 B எனற ேதானறவதறக கேழ கறபபடம எநத ேடக ஐ பயனபடதத
ேவணடம?
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>
56 . <br/> எனற ேடக இைணய பககத தயாரபபல எதறகாக பயனபடததபபடகறத
A. பதய பககதைத உரவாககவதறக
B. பதய பததைய உரவாககவதறக
C. பதய அடடவைண உரவாககவதறக
D. பதய வரைய உரவாககவதறக
Ans : D. பதய வரைய உரவாககவதறக
57. ஒர இைணயபககதைத உரவாககமேபாத கடடாயமாக உடபடதத ேவணடய
ேடககள யாைவ?
A.
<head> …........</head>
B.
<title>.............</title>
C.
<html>.............</html>
D.
<body>............</body>
வைட:

C.

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

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70. ஜமப ெமனெபாரள பயனபடதத சேதஷ எனற மாணவன தயாராககய
ெஸாளாஷ கழ ெகாடககபபடடளள எநத ஃபாரேமடடகளல ேசமககலாம
a. png

b. odp
c. xcf
d. mp3
Answer: a. png
c.

xcf

71. கேழ ெகாடககபபடடளளைவயல சரயான கறறககள எத
a. ஜமப ெமனெபாரள பயனபடதத வைரயபபடம படஙகள மணடம தரததம
ெசயய மடயாத
b. ஜமப ெமனெபாரள பயனபடதத வைரயபபடம படஙகள மணடம தரததம
ெசயய மடயம.
c. ஜமப ெமனெபாரள பயனபடதத வைரயபபடம படஙகள மாறபடட ேகாபப
(File) பாரேமடடகளல ேசமகக மடயாத
d. ஜமப ெமனெபாரள பயனபடதத வைரயபபடம படஙகள மாறபடட ேகாபப
(File) ஃபாரேமடடகளல ேசமகக மடயம
Answer:

b. ஜமப ெமனெபாரள பயனபடதத வைரயபபடம படஙகள மணடம

தரததம ெசயய மடயம.
d. சமப ெமனெபாரள பயனபடதத வைரயபபடம படஙகள மாறபடட
ேகாபப(File) ஃபாரேமடடகளல ேசமகக மடயம
72.

ஜமப ெமனெபாரள பயனபடதத ரனா எனற மாணவ தயாரதத சகாரதா

ேபாஸடரல

இரணட

நறஙகள

கலரநத

பனனணயாகம.

இநத

ெசயலபாடகளககம ரனா பயனபடததய கரவகைள கணடபடகக இயலமா
a. பலணட கரவ
b.கேராப கரவ
c. ஸமடச கரவ
d.ஸெகயல கரவ
Ans:

a. பலணட கரவ

இரணட

c.

ஸமடச கரவ

73. ஜமப ெமனெபாரளல டரானஸபாம கரவ பயனபடதத கேழ ெகாடககபபடடளள
எநத எநத ெசயலபாடகைள ெசயய இயலம
a. படதைத கேராப ெசயத அளைவ மாறற அைமககலாமீ்
b. படததன அளைவ மாறறயைமககலாம
c.படததன அடகககைள மாறறயைமககலாம
d. படதைத இடமாகவம, வலமாகவம மாறறயைமககலாம
Ans :

b. படததன அளைவ மாறறயைமககலாம
d. படதைத இடமாகவம, வலமாகவம மாறறயைமககலாம

74. கேழ ெகாடககபபடடளளைவயலீிரநத படகேகாபபகளன நடடபைப
ேதரநெதட?
a. gif
b. mp3
c. tif
d. mp4
Answer:
a. gif
75.

c. tif

அமர எனற மாணவன ஜமப ெமனெபாரள பயனபடதத ஒர ெகளாஷ

தயாரககறான படததறக வடவமாறறம அளகக கேழ ெகாடககபபடடைவயலரநத
எநத கரவைய பயனபடததலாம
a.ஃபளப டல
b.ஷூம டல
c.கேளாண கரவ
d.ெராடேடட டல
Answer :
a. ஃபளப டல
d.ெராடேடட டல
76. ஜமபல தயார ெசயத ெகாளாஷ எநெதநத ஃபாரேமடடகளல எகஸேபாரட ெசயய
மடயம

a, jpg
b, png
c, odt
d, ods
Answer : a, jpg
b, png

77.

78.

79.

0

81.

82.

8
.

83.

84. ஜேயாஜபரா ெமனெபாரளல ேசாண எனற மாணவன0° மதல 180° வைரயளள
மதபப ேதரநெதடகக ஒர Angle Slider உரவாகக ேவணடம. அதறகாக ெசயய
ேவணடய ெசயலபாடகள யாைவ?
a) Angle tool ேதரநெதடககவம
b) Slider tool ேதரநெதடககவம
c) min 0° வம max 180° வமாக மாறறவம
d) increment 0 ஆககவம
வைட : b) Slider tool ேதரநெதடககவம
c)min 0° வம max 180° வமாக மாறறவம
85. ஜேயாஜபராவல Object Properties வனேடாவல ஒர வடவததன எநெதநத
ெசயலபாடைட மாறற மடயம
a) ெடகஸட இனசரட ெசயய மடயம
b) வடவததன நறதைத மாறற மடயம
c) படதைத இனசரட ெசயய மடயம
d) வடவததன ஸைடலர மாறற மடயம
வைட
b) வடவததன நறதைத மாறற மடயம
d)வடவததன ஸைடலர மாறற மடயம

86.

14. கேழ ெகாடககபபடடளள கறபபகளல சரயானைத ேதரவ ெசயயவம

a) ஒரஙகைணநத கணத வடவஙகள தயார ெசயவதறக பயனபடம ஒர கரவ
ஆகம Geogebra.
b) Geogebra வல தயாராககய ேகாபபககைள html ஃபாரேமடடல எகஸேபாரட
ெசயயமடயம
c) html டாககள பயனபடதத Geogebra வல படஙகள வைரயலாம.
d) ஒலகேகாபபகைள ெதாடகக Edit ெசயய Geogebra பயனபடததலாம
வைட - a) ஒரஙகைணநத கணத வடவஙகள தயார செீயவதறக பயனபடம ஒர
கரவ ஆகம GeogGeogebra.
b) Geogebra வல தயாராககய ேகாபபககைள html ஃபாரேமடடல எகஸேபாரட
ெசயயமடயம
87. ஜேயாஜபராவல எணகைளககடடபபடததம ஸைலடரககம ேகாண அளைவ
கடடபபடததம ஸைலடரககம இைடேயயளள ேவறபாட யாைவ?
a) எணகைள கடடபபடததம ஸைலடரல மடடேம அனேமஷன ெசயலபாட
உபேயாககக மடயம.
b) ஒர ெரகலர ேபாளகானல ேகாண அளவ கடடபபடதத எண ஸைடலர
பயனபடம.
c) ேகாணஅளவ ஸைலடர உரவாகம ேபாத ஸைலடர வணேடாவல number
எனபதறக பதல Angle எனற ைபததாைன ேதரநெதடகக ேவணடம.
d) எணகைள கடடபபடததம ஸைடலரகைள a, b, c எனற மைறயலம ேகாண
அளவ ேதரநெதடககவம ஸைடலரகைள α,β,γ எனற மைறயலம ெபயரகள ெகாடகக
ேவணடம
Answer: c) ேகாணஅளவ ஸைலடர உரவாகம ேபாத ஸைலடர வணேடாவல
number
எனபதறக பதல Angle எனற ைபததந ேதரநெதடகக ேவணடம.
d) எணகைள கடடபபடததம ஸைடலரகைள a, b, c எனற மைறயலம ேகாண
அளவ ேதரநெதடககவம ஸைடலரகைள α,β,γ எனற மைறயலம ெபயரகள ெகாடகக
ேவணடம
88. ஸலனா எனற மாணவ ஜேயாஜபராவல வைரநத படதைத கவனயஙகள கேழ
ெகாடககபபடடளளைவயல இநத ஸைலடர பயனபடதத ெசயய மடயம ெசயலபாடகள
யாைவ?

a. ஒர பலேகாணததன பககஙகளன எணணகைகைய மாறறலாம
b. இரணட கதரகள சநதககம ேகாண அளவ கணடபடககலாம
c. ஒர வடவததன பரபபளவ காணலாம
d. ஒர கதரன நளம ேவறபடததலாம
வைட
a. ஒர பலேகாணததன பககஙகளன எணணகைகைய மாறறலாம
d.ஒர கதரன நளம ேவறபடததலாம

89. வடடஙகளம ேகாடகளம உடபடம கணத வடவம தயாரகக பயனபடம
ெமனெபாரடகள கேழ ெகாடககபபடடளளத. அவறைற கணடபட?
a. Marble
b. GeoGebra
c. Sunclock
d. Dr. Geo
Answer : b) GeoGebra
d)Dr. Geo
90.
ஜேயாஜபராவல வைரநத சமபகக அறஙேகாணததன மைலயன ெபயர
மாறற மன எனற மாணவ ேதரநெதடதத பாைதகள கேழ ெகாடககபபடடளளத.
சரயானவறைற ேதரநெதடககவம.
a) மைலயன ேமேல ெமளசன இடத படடன களக ெசயத rename எனற option
ெகாடகக ேவணடம
b) மைலயன ேமேல ெமளசன வலத படடன களக ெசயத rename எனற option
ெகாடகக ேவணடம
c) Show Object களக ெசயயவம
d) Object Properties களக ெசயயவம
Answer
b) மைலயன ேமேல ெமளசன வலத படடன களக ெசயத rename எனற option
ெகாடகக ேவணடம
d) Object Properties களக ெசயயவம
91. ஒர இைணய பககததல My Country எனபத சவபப நறததல

வலபபககமாக நகர ேவணடெமனறால தரபபடடளள ேடககளல
எவறைறெயலலாம பயனபடதத ேவணடம?
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>
92.
5. .html எனற நடச வழஙக ேசமககபபடடளள ேகாபபைன எடடெடகஸட
எடடடர பயனபடதத மணடம தறநத காணபதறகான ெசயலபாடகள எைவ?
a) ச எடட ெடகஸட எடடடர → ஃபயல → நய எனற ெமன வழயாக

தறககலாம
b) ஃபயல ைரட களக ெசயத ஓபபன வத எனற ெமனவன ச எடட
வழயாக தறககலாம
c) ச எடட ெடகஸட எடடடர →ஃபயல →ஓபபன எனற ெமன வழயாக
தறககலாம
d) ச எடட ெடகஸட எடடடர → ஃபயல →எடட எனற ெமனவன வழயாக
தறககலாம
Ans_ b) ஃபயல ைரட களக ெசயத ஓபபன வத எனற ெமனவன ச எடட
வழயாக தறககலாம
c) ச எடட ெடகஸட எடடடர →ஃபயல →ஓபபன எனற ெமன வழயாக
தறககலாம
93. இைணய பகக தயாரபபடன ெதாடரபைடய சரயான கறறககள யாைவ?

(a) <img src = “filename”> எனற ேடக படஙகைள
ேசகரபபதறகறயதாகம
(b) <img src =”filename”> எனற ேடக ைஹபபரலஙக வழஙகவதறகறயதாகம
(c) இைணய பககஙகைள ஒரஙகைணததததான இைணயதளஙகள
உரவாககபபடகறத.
(d) இைணய பககஙகைள ஒரஙகைணததததான இைணய பககஙகள
உரவாககபபடகறத.
வைடகள:
(a) <img src = “filename”> எனற ேடக படஙகைள ேசகரபபதறகறயதாகம
(c) இைணய பககஙகைள ஒரஙகைணததததான இைணயதளஙகள
உரவாககபபடகறத.
94.
கேழ ெகாடககபபடடளளவறறல இைணய பககஙகைள ெவளயட உதவம
ெமனெபாரளகள யாைவ?
a. ேமாஸலலா ஃபயரபாகஸ
b. எவனஸ ேடாககெமனட வயவர
c.ககள கேராம
d. ச எடட ெடகஸட எடடடர
Answer
a. ேமாஸலலா ஃபயரபாகஸ
c.
ககள கேராம
95. அன கறம 4 கறறககளல இரணட மடடேம சரயானத எனற

அபப கறகறான எனறால சரயானைவ யாைவ
a) <p> எனற ேடக பயனபடதத இைணய பககததறக ஒர பதய பததைய
தவககலாம
b)ேமாசலலா ஃபயரபாரஸ எனற ெடகஸ எடடடர பயனபடதத இைணய

பககஙகள தயாரககலாம
c)<img src> எனற ேடக படஙகள ெவளயடவதறகான கடடைளயாகம
d)இைணய பககததறக நல நற பனனண தயாரகக<body bg colour = “blue” >
எனற ேடகைக பயனபடததலாம
Answer:
a) <p> எனற ேடக பயனபடதத இைணய பககததறக ஒர பதய பததைய
தவககலாம
c)<img src> எனற ேடக படஙகள ெவளயடவதறகான கடடைளயாகம
96. வரககஸ எனன மாணவன My school எனற ெபயரல தயார ெசயத
இைணய பககதைத கவரசசகரமாகக மயறசககறான . பனனணகக
மஞசள நறமலதத
This web site is created by English club எனற
ெசாறெறாடைர இைமய பககததல நகரசெசயய ேவணடம . இதறகாக
வழஙகபபடம டககள எைவ ?
a)<body bgcolor=”yellow”>
b)<font color=”yellow”>
c)<marquee=”This web site is created by English club”>
d)<marquee> This web site is created by English club
</marquee>
a)<body bgcolor=”yellow”>
d)<marquee> This web site is created by English club
</marquee>
வைட

97. ஒர இைணயபககததல எழததககைள சவபப நறததல

அடகேகாடடன ெவளயட உதவம இரணட ேடககைள ேதரவ
ெசயயவம?
a. <font colour=red>
b. <u>
c. <font color=red>
d. <i>
Answer
c. <font color=red>
b. <u>
98. இைணயபகக தயாரபபடன ெதாடரபைடய சரயான கறறககள
எைவெயலலாம ?
a. எலலா இைணயபககஙகளம தவஙகவத <html> ேடகலம </html>
எனற ேடகலமாகம
b. இைணய பககஙகளன ரகசயம <title> எனற ேடகலம மடவத </title>
எனற ேடகலமாகம
c. இைணய பககஙகளன ஒலயம, தைரபபடமம உடபடததலாம

d. இைணய பககஙகளன தைலபப வழஙக</head> ேடக
பயனபடததபபடகறத
Answer
a. எலலா இைணயபககஙகளம தவஙகவத <html> ேடகலம </html> எனற
ேடகலமாகம
c. இைணய பககஙகளன ஒலயம, தைரபபடமம உடபடததலாம

99.

HTML ேடககள பரேசாததத சரயான கறறககைள ேதரவ ெசயக?
<html>
<body bgcolor=yellow>
<font size=6 color=red face = sans>WELCOME<br>
FRIENDS</font></body>
</html>

a. WELCOME எனபதன ஃேபானட நறம மஞசள ஆக
b. இைணயபககததன நறம மஞசளாகம
c. இைணயபககததன நறம சவபபாகம
d. WELCOME எனபதம FRIENDS எனபதம இரணட வரகளல காடசயளககம
வைடகள- b. இைணயபககததன நறம மஞசளாகம
d. WELCOME எனபதம FRIENDS எனபதம இரணட
வரகளல காடசயளககம
100.

ஒர இைணயபககததன ேகாட கேழ ெகாடககபபடடளளத

இதைன ஒர ெவப பெரளசரல பயனபடதத தறககமபேீாத "Quality education
is pupils right” எனற ெசாறெறாடர நல நறததல வலமரநத இடமாக
நகரவதறக பயனபடதத ேவணடய இரணட கடடைளகைள ேதரவ ெசயயவம
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>
101.
ஒர இைணய பககததல உடபடததபபடட INDIA IS MY COUNTRY
எனற ெசாறெறாடரன எழததககள நல மறமாகவம வலபபறம ேநாகக நகர
கழகாணம கடடைளகளல ேதைவயானைவ எைவெயலலாம?
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>
102.

103.

104.

105.

106.

107.
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108. ெஸட ( A)

a) அடகக, ேதரவ ெசயயபபடட பகத, படம ேபானறவறறன அளவைன
மாறறவதறக ஜமபல உளள வசதேய Smudge Tool
b) அடகக, ேதரவ ெசயயபபடட பகத, படம ேபானறவறறன அளவைன
மாறறவதறக ஜமபல உளள வசதேயScale Tool
c) அடகக, ேதரவ ெசயயபபடட பகத, படம ேபானறவறறன அளவீிைன
மாறறவதறக ஜமபல உளள வசதேயMeasure Tool
d) அடகக, ேதரவ ெசயயபபடட பகத, படம ேபானறவறறல அளவைன
மாறறவதறக ஜமபல உளள வசதேய Blend Tool
Ans: b) அடகக, ேதரவ ெசயயபபடட பகத, படம ேபானறவறறன அளவைன
மாறறவதறக ஜமபல உளள வசதேயScale Tool

ெஸட-ப
a) அடகக, ேதரவெசயயபபடட பகத, படம ேபானறவறைற ேதைவயான
மைறயல சாயவாக மாறறவதறகான கரவேய Rotate Tool
b) அடகக, ேதரவெசயயபபடட பகத, படம ேபானறவறைற ேதைவயான
மைறயல சாயவாக மாறறவதறகான கரவேயPerspective Tool
c) அடகக, ேதரவெசயயபபடட பகத, படம ேபானறவறைற ேதைவயான
மைறயல சாயவாக மாறறவதறகான கரவேய Alignment Tool
d)
அடகக, ேதரவெசயயபபடட பகத, படம ேபானறவறைற ேதைவயான
மைறயல சாயவாக மாறறவதறகான கரவேய Paths Tool
Ans: அடகக, ேதரவெசயயபபடட பகத, படம ேபானறவறைற ேதைவயான
மைறயல சாயவாக மாறறவதறகான கரவேய Rotate Tool
ெஸட-ச
a) ஒர படதைத இடமாகவம வலமாகவம மாறறயைமபபதறகான கரவேய
Healing Tool
b) ஒர படதைத இடமாகவம வலமாகவம மாறறயைமபபதறகான
கரவேயSmudge Tool
c) ஒர படதைத இடமாகவம வலமாகவம மாறறயைமபபதறகான கரவேய
Dodge Tool
d) ஒர படதைத இடமாகவம வலமாகவம மாறறயைமபபதறகான கரவேய Flip
Tool
Ans: d) ஒர படதைத இடமாகவம வலமாகவம மாறறயைமபபதறகான கரவேய Flip
Tool
ெஸட-ட
a) ஒர படததறக ேதைவயான பகதைய மடடம ைவததகீ்ெகாணட எஞசய

பகதகைள நககம ெசயய பயனபடததபபடம கரவேய Clone Tool
b) ஒர படததறக ேதைவயான பகதைய மடடம ைவததகெகாணட எஞசய
பகதகைள நககம ெசயய பயனபடததபபடம கரவேய Rectangle Select Tool
c) ஒர படததறக ேதைவயான பகதைய மடடம ைவததகெகாணட எஞசய
பகதகைள நககம ெசயய பயனபடததபபடம கரவேய Free Select Tool
d) ஒர படததறக ேதைவயான பகதைய மடடம ைவததகெகாணட எஞசய
பகதகைள நககம ெசயய பயனபடததபபடம கரவேய Crop Tool
Ans: d) ஒர படததறக ேதைவயான பகதைய மடடீும ைவததகெகாணட எஞசய
பகதகைள நககம ெசயய பயனபடததபபடம கரவேய Crop Tool
109. ஜமப ெமனெபாரள
Set 1
a. லனஸ ேடாரேவளட ஜமப ெமனெபாரைள உரவைமபபதல
வகததார
b. ரசசரட ஸடாலேமன ஜமப ெமனெபாரைள உரவைமபபதல
வகததார
c. ஸெபனஸர கமபல
ஜமப ெமனெபாரைள உரவைமபபதல
வகததார
d. ெசானாரதன ேதாமஸ ஜமப ெமனெபாரைள உரவைமபபதல
வகததார.
Ans : c.
வகததார

மககய பஙக
மககய பஙக
மககய பஙக
மககய பஙக

ஸெபனஸர கமபல ஜமப ெமனெபாரைள உரவைமபபதல மககய பஙக

Set 2
a. படதைத மழைமயாகேவா, பகதயாகேவா ஜமபபல உடபடததமடயம.
b. ஒர ஜமப ேகாபபல பரசனேடஷன ேகாபபகைள உடபடதத மடயம
c. ஜேயா ஜபராவல தயாரதத ேகாபபகைள ஜமப உடபடதத மடயம
d. ஜமபபல ஸபரடஷட ேகாபபகைல உடபடதத மடயம.
Ans : a. படதைத மழைமயாகேவா, பகதயாகேவா ஜமபபல உடபடததமடயம.
Set 3
a) ஜமபீ்பனைடய மககய ேமனைமகளல ஒனற அடகககைள ஒனறன ேமல
ஒனறாக வரைசயாக ைவகக மடயம எனபதாகம
b) ஜமபபனைடய மககய ேமனைமகளல ஒனற அதல இைணய பககஙகைள
உடபடதத மடயம எனபதாகம
c) ஜமபபனைடய மககய ேமனைமகளல ஒனற படஙகைளயம எழததககைளயம
அடகககளாக வரைசபபடதத மடயம எனபதாகம
d) ஜமபபனைடய மககய ேமனைமகளல ஒனற உலகன ெவவேவற ேநர
மணடலஙகைள கணடபடகக மடயம
Ans :c)
ஜமபபனைடய மககய ேமனைமகளல ஒனற படஙகைளயம
எழததககைளயம அடகககளாக வரைசபபடதத மடயம எனபதாகம
Set 4
a) ஜமப ேகாபபககளகேக உரய நடடபப png ஆகம
b) ஜமப ேகாபபககளகேக உரய நடடபப odt ஆகம

c) ஜமப ேகாபபககளகேக உரய நடடபப xcf ஆகம
d) ஜமப ேகாபபககளகேக உரய நடடபப jpg ஆகம
Ans :c)

ஜமப ேகாபபககளகேக உரய நடடபப xcf ஆகம

1*9. கறபப தயாராககக.- ெகாளாஷ
Set 1

a. ெகாளாஷ தயார ெசயய ெபாரததமான ெமனெபாரளாகம ஓபபன ஆபஸ
வரதாள
b . ெகாளாஷ தயார ெசயய ெபாரததமான ெமனெபாரளாகம ஜேயாஜபரா
C . ெகாளாஷ தயார ெசயய ெபாரததமான ெமனெபாரளாகம ஜமப
d. ெகாளாஷ தயார ெசயய ெபாரததமான ெமனெபாரளாகம ெகஸடார
Ans : C . ெகாளாஷ தயார ெசயய ெபாரததமான ெமனெபாரளாகம ஜமப
Set 2

a. ெகாளஷலளள படஙகளல ஏதாவத ஒர பகதைய ேதரவ ெசயவதறகான
கரவயாகம ஸமட ஜ கரவ
b. ெகாளாஷலளள படஙகளன ஏதாவத ஒர பகதைய ேதரவ ெசயவதறகான
கரவயாகம பளப கரவ
c.ெகாளாஷலளள படஙகளல ஏதாவத ஒர பகதைய ேதரவ ெசயவதறகான
கரவயாகம ஸெகயல கரவ.
d.ெகாளாஷலளள படஙகளல ஏதாவத ஒர பகதயல ேதரவ ெசயவதறகான
கரவயாகம எலபடககல கரவ.

ஒர
ஒர
ஒர
ஒர

Ans : d.ெகாளாஷலளள படஙகளல ஏதாவத ஒர பகதயல ேதரவ ெசயவதறகான ஒர
கரவயாகம எலபடககல கரவ.
Set 3

a ஜமபல ெராடேடட கரவயன உதவயடன ெகாளாஷலளள படதைதேயா
படததனைடய பகதையேயா ேதைவகேகறப சாயவாகக மடயம.
b.ஜமபல ஸெகயல கரவயன உதவயடன ெகாளாஷலளள படதைதேயா
படததனைடய பகதையேயா ேதைவகேகறப சாயவாகக மடயம.
c.ஜமபல
பளப
கரவயன
உதவயடன
ெகாளாஷலளள
படைதேயா,
படததனைடய பகதயேவா ேதைவகேகறப சாயவாக மாறற மடயம.
d.எலபடககல கரவயன உதவயடன ெகாளாஷலளள படதைதேயா,
படததனைடய பகதையேயா ேதைவகேகறப சாயவாக மாறற மடயம.



Ans : a ஜமபல ெராடடட கரவயன உதவயடன ெகாளாஷலளள படதைதேயா
படததனைடய பகதையேயா ேதைவகேகறப சாயவாகக மடயம.
Set 4
a.படஙகைள உடபடததய பறக அடகககைள நகக மடயாத
b. ஒர அடகைக நககனால அதறக கழளள அடகககளம நஙக வடம
c. ஒர அடகைக நககனால அதறக ேமலளள அடகககளம நஙக வடம
d. அடகககைள ேதைவகேகறப நககலாம
Answer: d. அடகககைள ேதைவகேகறப நககலா
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