
  വിവര വിനിമയ സാേങതികവിദയ
 സാേനരഡ് 10

  മാതകാ േചാദയങള
(തീയറി - 5 മതല 9 വെരയള അധയായങള)

വിഭാഗം 1 : ശരിയതരം െതരഞടകക

1. ഒര െനറവരകില ഉളെപട കമയടറിെന ഐ.പി.വിലാസം കെണതാനള മാരഗെമന്?     
(a)  പാനലിെല  Network monitor applet ല right click െചയ് connection information 

കളിക െചയാല മതി.  
(b)  പാനലില right click െചയ് ഐ.പി.വിലാസം നലിയാല മതി.  
(c)  System  Preferences Network connections → → എന കമതില കളിക െചയാല മതി. 
(d) Places menu െല search for files എനതില കളിക െചയ്  IP Address എന ൈടപ  െചയ് 

    OK കളിക െചയാല മതി.  
Answer : (a) പാനലിെല  Network monitor applet ല right click െചയ് 

connection information  കളിക െചയാല മതി. 

2. മനവിെന  കമയടറില തയാറാകിയ ോപാസര ോസാണിക് തെന  കമയടറില തറന് മാറം 
വരതണം. അതിന സഹായികന സംവിധാനം  ഏതാണ്? 

a) കമയടര െനറ് വരകിംഗ് 
b)  POST

c)  കമയടര ഹാരഡ് െവയര
d)  BIOS

Answer : a) കമയടര െനറ് വരകിംഗ്

3. രാജവിന് തെന കമയടറിെന IP വിലാസം സിരമായി െസറ െചയണം. അതിനായി  ഏത 
സോങതം ഉപോയാഗികാം? 

a) Edit Connections
b) Enable Networking
c) Connection Information
d) Sys Info 

Answer : a) Edit Connections



 4. ചവെട നലകിയിരികന ഉപകരണെത തിരിചറിയക.
                                                     

                    a. crimping tool
                    b. compressing tool
                    c. adaptor
d. RJ 45

 ഉതരം: crimping tool

5. യ.ടി.പി ോകബിളില കണകര ജാകകള ഘടിപികാനപോയാഗികന ടള ഇവയിോലത്?

a) ജാകിംഗ് ടള 

b) ോകബിളിംഗ് ടള

c) കണകിംഗ് ടള 

d) കിംപിംഗ് ടള 

Answer: d)കിംപിംഗ് ടള 

6. െനറ് വരക് െചയിടള ഒര കമയടര ലാബിെല പിനര െഷയര െചയനതിന് െസരവര 

സിസതില Printer Settings മാറം വരതാന െചോയണ ആദയപവരതനം ഏത്?  

a) System  Preferences  Remote Desktop → → തറകക

b) Places  Connect to Server → കിക െചയക



c) Internet  Remote Desktop Viewer → ഓപണ െചയക

d) System  Administration  Printing → → കിക് െചയക

Answer : d. System  Administration  Printing → → കിക് െചയക

7. സാധാരണയായി 255.255.255.0 എന വിലാസം ഉപോയാഗികനത്:
a) ോഗറ് ോവ (Gateway) വിലാസതിന്
b) ഐ.പി. വിലാസതിന്
c) െനറ്മാസ് (Net mask) വിലാസതിന്
d) റടര (Rooter) വിലാസതിന്

Ans:c) െനറ്മാസ് (Net mask) വിലാസതിന്

8. കമയടര ലാബിെല കമയടറകള െനറ് വരക് െചയാന ആവശയമിലാത ഉപകരണം ഏത്  ?

a. ഹബ്

b. RJ 45 അഡാപറര

c. VGA ോകബിള

d. UTP ോകബിള

 
           Answer: c. VGA ോകബിള
9. TCP എനതിെന പരണരപം എനാണ് ?

A) Transfer Control Protocol
B) Transit Control Protocol
C) Total Control Protocol
D) Time Control Protocol

Answer ; A

10. രണിോലെറ  കമയടറകെള പരസരം  െനറവരക െചയാന സഹായികന ഉപകരണമാണ് ….......
(a)  അഡാപററര
(b)  ഹബ് / സവിച്
(c)  ോമാനിറര
(d)  USB

Answer : (b)ഹബ് / സവിച്

11. അലീന  html  ടാഗപോയാഗിച് തയാറാകിയ െവബ് ോപജില സളിെന ോപര് ഒര വശതനിന്  

മറവശോതക് ചലികന രീതിയിലാണ്  തയാറാകിയിരികനത്.  ഏത ടാഗാണ് അതിനായി  

ഉപോയാഗിചിരികനത്? 



 a. <marQ>
 b. <marq>

            c.       <marque>
            d. <marquee>
Ans:-d.    <marquee>

12. െവബ് കണന്  മാോനജെമന് സിസം (WCMS) അലാതത് ഏത്?
                 a. ോവരഡപസ്
                 b. ജംല
                 c. ഡപല
                 d. യാഹ

 Ans:-: d. യാഹ

13. െവബ് ോപജകള തയാറാകാന സഹായകരമലാത ോസാഫ്റ്െവയര ഏത് ?

a. ോമാസില ഫയരോഫാക്
b. ജി എഡിറ്
c.കോമാസര
 d.  കവാണ പസ്
Ans:-a.  ോമാസില ഫയരോഫാക്

14. KompoZer -ോസാഫ്റ്െവയറില ോടബിള നിരമിചതിന ോശഷം Table properties -ല Boarder, 
Spacing, padding  എനിവയെട വില പജയമായി കമീകരിചാല എനമാറമാണ് ഉണാകനത് ?
           a.ോടബിള നഷെപടം

            b.  ോടബിളിെന ോബാരഡറകള ഒഴിവാകം

            c.  ോടബിളിെന ോബാരഡറിന് നിറം കിടം

            d. ോടബിള ോകാപി െചയപടം

          Answer: ോടബിളിെന ോബാരഡറകള ഒഴിവാകം

15. ഒര  െവബ്  ൈസറ്  തറകോമാള  പോവശികന  പധാന  ോപജ്   ഏത  ോപരിലാണ് 
അറിയെപടനത് ?

a. First Page
b. Link Page
c. Home Page
d.  Source Page

Answer : c. Home Page

16. Kompozer ല ഉള ഒര ടളിെന ചിതമാണ് താെഴകാണനത്. ഈ ടളിെന ഉപോയാഗം 
എനാണ്?



a ചിതം എഡിറെചയാന
b പശാതലനിറം മാറാന
c ൈഹപര ലിങ് നലാന
d. ഫയല ോസവ് െചയാന

Answer c ൈഹപര ലിങ് നലാന

17. കയന് കമയടര എനാല എന്?

a. ഇനരെനറമായി ബനിപിചിടള കമയടര
b. െസരവര കമയടറമായി ബനിപിചടള കമയടര
c. ഉബണ ഇനസാള െചയിടള കമയടര
d. െവബെസരവര ോസാഫെവയര ഇനസാള െചയിടള കമയടര

Ans b. െസരവര കമയടറമായി ബനിപിചടള കമയടര

18. ോകരളതിെല െപാതവിദയാഭയാസ വകപിെന െവബൈസറ് വിലാസം ഏത്?
a. www.itschool.gov.in

b. www.scertkerala.gov.in
c. www.education.kerala.gov.in
d. www.keralauniversity.gov.in

Ans:- c. www.education.kerala.gov.in

19. Stellarium ജാലകതിെല Toolbar ഉം, Statusbar ഉം അതത് സാനങളില ഉറപികനതിനള 
പവരതനോമത്?

a. Ocular view button ല കിക് െചയക.
b. Ground button ല  കിക് െചയക.
c. Configuration window യില കിക് െചയക.
d. സാറസ് ,ടളബാറകള  തമില ോചരന സലത് കാണന തിോകാണതില കിക് െചയക

d. സാറസ് ,ടളബാറകള  തമില ോചരന സലത് കാണന തിോകാണതില കിക് െചയക.

21. അഖിലിോനാട് stellarium ോസാഫ് െവയറില ഓറിോയാണ നകതഗണതിെന സാങലപിക 
രപം തിരിചറിയാന ടീചര ആവശയെപട. ഇത് കെണതാന അഖില ഏത് ടളില കിക് െചയം?

a.Constellation label                                         
 b.Constellation art
c.Constellation lines                                          
d.Azimuthal grid

http://www.education.kerala.gov.in/


Ans:b. Constellation art

22. ജിന െകെടക് ലാബ് ോസാഫ് െവയറില  ബാററി, ബളബ്, ഡോയാഡ് എനിവ ഉളെപടന 
സരകീട് തയാറാകി. ഏത് ടാബില നിനായിരികം ജിന ഈ ഘടകങെള െതരെഞടതത്?

a.Item Editor       
b.Component         
c.Symbol Viewer           
d.Context help

Ans: b. Component 

23. ഫഹദ് െകെടക് ലാബില നിരമിച സരകീട്  simplecircuit എന ോപര് നലകി ോസവ് െചയ. 
ഈ ഫയല കെണതക?
 
a.simple circuit          
b.simplecircuit.cct      
c.simplecircuit.cit     
d.simplecircuit.circuit

Ans:d.simplecircuit.circuit

24. ജിോയാജിബ  ോസാഫ്െവയറപോയാഗിച്  വലിപം  കടകയം  കറയകയം  െചയന  ഒര  വതം  

നിരമികനതിനോവണി അജിത് ഒര ൈസഡര ഉളെപടതി.  ൈസഡറില എന് മാറം വരതിയാല 

വതതിെന വലിപം തനിെയ മാറം?

a. Move on
b. Animation on
c. Oscillation on
d. Graphics on

Ans:- b. Animation on

25. അോശാകിന് താന  നിരമിച ആനിോമഷന ചിതതിെന ചലനതിന് ോവഗത കടണം എനാണ 

െചോയണത്?

a. ചിതം െചറതാകക
b.  FPS കളെട എണം വരദിപികക
c.  Frame   കളെട എണം കടക
d.  Back ground ചലിപികക
Answer : b.  FPS കളെട എണം വരദിപികക



26. അനിോമഷന ോസാഫ് െവയര അലാതത് ഏത് ?
        a.   Ktoon  

 b.  Tupi: 2D Magic
 c.  Inkscape 
d. Synfigstudio

   Answer :  c.  Inkscape

27. ജിമ് ഉപോയാഗിച് തയാറാകിയ ഒര png ോഫാരമാറിലള ചിതം  Tupi: 2D യില 
ഉളെപടതാന ഏത് മാരഗം സവീകരികം ?

 a. Insert  Bitmap→
 b. Insert  SVG File→
 c. Insert  Picture→
 d. Insert  Image→

Answer :  a. Insert  Bitmap→

28. റപിയില  ോസവ് െചയന ഫയലകളെട  തനത് ോഫാരമാറ്  താെഴ പറയനവയില ഏതാണ് ? 

a)  .py
b)  .tup
c)  .pyc
d)  .png

 Answer : b)  .tup

29. കമയടറില വിവരങള സിരമായി സംഭരികാന ഉപോയാഗികന ഉപകരണം ഏത്?

(a) Hard disc
(b) Floppy disc
(c) Pen drive
(d) Ram
 ഉതരം :  (a) Hard disc

30. ഒര മദരോബാരഡില കാണെപടന െമമറി നിയനണ ഹബ്(ോനാരത് ബിഡജ്), 
I/O ഹബ്(സൗത് ബിഡജ്) എനിവ ഏത് വിഭാഗതിലെപടന?

a) VLSI ചിപ്
b)   ആഡ് ഓണ കാരഡ്
c)  ബേയാസ്
d)   ഇനപട് ഔട്പട് േപാരടകള

Ans:a) VLSI ചിപ്



31. DDR 1, DDR 2, SDR എനീ ോപരകളില അറിയെപടന ഹാരഡ്െവയര ഉപകരണം ഏത് ?

a) േപാസസര
b)റാമകള
c)  ഹാരഡ് ഡിസ്
d)  വിവിധതരം കീേബാരഡകള

Ans:b)റാമകള

32. മദരോബാരഡില െമമറി ഘടിപികനത് എവിെടയാണ്?

a) ോപാരടകള
b) ഹബ്
c) ബോയാസ്
d) ോസാടകള

Answer : d) ോസാടകള

33. ലിനക് ഓപോററിംഗ് സിസതില വിവരങള താലകാലികമായി സകികനതിനായി 
നിരമികന പാരടീഷന  ഏതാണ് ?

a) റട്
b) ോഹാം
c) സവാപ്

 d) ബോയാസ്

  Answer key : c) സവാപ്

34. െപനൈഡവകള ോഫാരമാറ െചയാന സഹായികന ോസാഫ് െവയര കെണതക ?

      a)  Disk utility
      b)  Print Screen

c) Inkscape



d) Database

Answer key :a) Disk utility

35. സിസം പവരതികനതിനാവശയമായ ഓപോററിംഗ് സിസം റാമിോലക് മാറെപടന പകിയക 
പറയന ോപര്  ?

      a)  ോഫാരമാറിംഗ്
      b)  ബടിംഗ്
       c) റീബടിംഗ്
      d)പാരടീഷനിംഗ്

ans: b)  ബടിംഗ്



വിഭാഗം 2 : ഏറവം അനോയാജയമായ രണ് ഉതരങള െതരഞടകക

1.        ഐ ടി ലാബിെല സിസങള പരിേശാധിച് ൈമേകാ െപാസസറിെനകറിചള വിവരങള 

   പടികെപടതാന ടീചര മായേയാട് ആവശയെപട.     സിസം കയാബിനറ് തറകാെത ഇവ കെണതാനള 

 മാരഗങള ഏെതാെകയാണ്?
 

(a) system  administration  - disc utilities–
(b) application  system tools---system profiler and Benchmark–
(c) application  system tools - sysinfo–

(d) application  accessories  disc utilities– –

 ഉതരം :  (b) application  system tools---system profiler and Benchmark–
(c) application  system tools  sysinfo– –

2. mother board        െന കറിച് െസഫി തയാറാകിയ കറിപാണ് ചവെട െകാടതിരികനത് അതില 

   രണ് പസാവനകള മാതേമ ശരിയള.   ഏെതാെകയാെണന് കെണതക.
(a)       സിസതിെല ഓേരാ ഉപകരണതിനം ആവശയമായ ൈവദയതി എതികനത് mother 

board ആണ്.
(b) mother board  ന് main board  എനം േപരണ്.
(c)     സിസതിെല എലാ ഉപകരണങളം ഘടിപികനത് mother board  ല ആണ്

(d) smps mother board   ന് ഉളിലാണ് ഘടിപിചിരികനത്.
 ഉതരം :  (b) mother board  ന് main board  എനം േപരണ്.
      (c)     സിസതിെല എലാ ഉപകരണങളം ഘടിപികനത് mother board  ല ആണ്.

3.  PS/2       േപാരട് ഉപേയാഗിച് ഘടിപികാന കഴിയന രണ് ഉപകരണങള െതെരെഞടകക
a)േമാണിറര b)മൗസ് c)െപാജകര d)  കീ േബാരഡ്
Ans:
b)മൗസ്
d)  കീ േബാരഡ്

4. കമയടറില പിനര ഘടിപികാവന രണ് ോപാരടകള താെഴ നലകിയിരികനവയില നിനം 
തിരെഞടകക.

a) യ.എസ്.ബി    
b) RJ45
c) PS2
d) പാരലല 

Answer : a) യ.എസ്.ബി 
d) പാരലല 



5. വി ജി എ ോപാരടകളില ഘടിപികാവന ഉപകരണങള ഇവയില ഏെതലാം ?
1) ോപാജകര
2) ോമാണിറര
3) സാനര
4) പിനര

ans : 1)  ോപാജകര, 

2) ോമാണിറര

6. ോഡായിംഗ്/ഇോമജ് എഡിറിംഗ് ോസാഫ് െവയറകള ഉപോയാഗിച് വരച ചിതഫയലകെള ടപിയില 
ഉളെപടതാന ഏെതലാം രീതികള ഉണ്?

(a) Insert  Picture→
(b) Insert image→
(c) Insert Bitmap→
(d) Insert SVG File→

Answer : (c) Insert Bitmap→
(d) Insert SVG File→

7. Tupi: 2D Magic ല വിമാനം ോപാെല സിരമായ സഞാരഗതിയള വസകളെട ചലനം രണ 
രീതിയില തയാറാകാെമന രാജ പറഞ. രാജ പറഞ ശരിയായ മാരഗങള കെണതക.

(a) ഓോരാ െഫയിമിോലയം വിമാനതിെന സാനം മാറി ചലികന പതീതി ഉണാകാം.
(b) െഫയിമകളെട എണം കടക വഴി വിമാനം ചലികന പതീതി ഉണാകാം.
(c) ചിതം rotate െചയികക  വഴി വിമാനം ചലികന പതീതി ഉണാകാം.
(d) പശാതലം വിപരീതദിശയില ചലിപിച് വിമാനം ചലികന പതീതി ഉണാകാം.

Answer :(a) ഓോരാ െഫയിമിോലയം വിമാനതിനെറ സാനം മാറി ചലികന  പതീതി ഉണാകാം. 
(d) പശാതലം വിപരീതദിശയില ചലിപിച് വിമാനം ചലികന പതീതി ഉണാകാം.

8. റപീ ആനിോമഷന ോസാഫ്െവയറപോയാഗിച് െഷയിനം കടകാരം ഒര ലഘ അനിോമഷന  
തയാറാകകയാണ്. ഇതിനായി െചോയണ പവരതനങളില  ശരിയായവ കെണതക.

A.  ഓോരാ െഫയിമിലം അനിോമഷന തയാറാകക.
B.  ഓോരാ െഫയിമിലം ചിതം തയാറാകക.
C.  ഓോരാ െഫയിമിെനയം  എക്ോപാരട് െചയക .
D.  ഓോരാ െഫയിമിലം ചിതതിെന സാനതില ആനപാതികമായ മാറം       

വരതക. 
Ans

 B. ഓോരാ െഫയിമിലം ചിതം തയാറാകക.
D. ഓോരാ െഫയിമിലം ചിതതിെന സാനതില ആനപാതികമായ മാറം വരതക.

9. Ubuntu 10.04 ല Tupi : 2D Magic ോസാഫ് െവയറപോയാഗിച്  ഒര ആനിോമഷന 
തയാറാകാനതിനളള പാഥമിക പവരതനകമങള ചവെട തനിരികനവയില  നിന് 



െതരെഞടകക ?

a)  Graphics െമനവിെല  Tupi : 2D Magic തറകക.

b)  Sound & Video െമനവിെല  Tupi : 2D Magic തറകക.

c)  File →  New → New Project
d)  File → New Project

  Answer :   a) Graphics െമനവിെല  Tupi : 2D Magic തറകക.
c) File  New  New Project→ →

10. Tupi: 2D Magic ല ഒനാമെത െഫയിമില വരച ചിതം രണാമെത െഫയിമിോലക് 
പകരതനതിനള പവരതനങള ഏവ?

a. ഒനാമെത െഫയിമില കിക് െചയ് Right click  Copy frame→
b. ഒനാമെത െഫയിമില കിക് െചയ് Edit  Copy frame→
c. രണാമെത െഫയിമില കിക് െചയ് Edit  Paste in frame→
d. രണാമെത െഫയിമില കിക് െചയ് Right click  Paste in frame→

ഉതരം. a. ഒനാമെത െഫയിമില കിക് െചയ് Right click  Copy frame→

d. രണാമെത െഫയിമില കിക് െചയ് Right click  Paste in frame→

11.       വയരെലസ് െനറ് വരക് ഉപകരണങളക് രണ് ഉദാഹരണങള കെണതക
a)   വയരെലസ് റടര
b)    വയരെലസ് ഗാഫിക് കാരഡ്
c)    ഈഥരെനറ് കാരഡ്

d) വയരെലസ്  െനറ് വരക് ഇനരോഫസ് കാരഡ്.

ഉതരം. a)  വയരെലസ് റടര
                     d)വയരെലസ്  െനറ് വരക് ഇനരോഫസ് കാരഡ്.

12.  െനറ് വരകിലെട പിനര പങവയാനാവശയമായ കമീകരണങള ഏെതാെകയാണ്?

a)  System    Administration  Printing→ →
b)  System    Preference  Printing→ →
c)  Server    Connect   check all the boxes→ →
d) Server    Setting   check all the boxes→ →

ANS:  a)  System    Administration  Printing→ →
d) Server    Setting   check all the boxes→ →

13. കംപയടറകള െനറ് വരക് െചയനത െകാണള ഉപോയാഗങള എെനലാം?

a)  വിവരങള പങവയാം
b)  അനബോനാപകരണങള പങവയാം
c)  ൈവദയതി കണക് ഷന പങവയാം
d) UPS പങവയാം



ANS:   a)  വിവരങള പങവയാം
b)  അനബോനാപകരണങള പങവയാം

14. കമയടര െനറ് വരകമായി ബനെപട ഉപകരണങള ഏെതലാം ? 
A. ഹബ്
B. NIC
C. SMPS
D. RAM

                                                           
             Answer : A) ഹബ്

C) NIC

15. െസരവറില ോസവ് െചയിടള ഒര ഫയല മെറാര കമയടറില നിനം നിരീകികനതിന്      
ഉപോയാഗികാവന രണ് രീതികള ?

          A. Applications  Internet  Remote Desktop Viewer→ →

          B. Applications→ Internet  →  Gtk VNC Viewer

C. Places  Search for files→

          D.      Application  System Tools  Sysinfo→ →

ഉതരം   A. Applications  Internet  Remote Desktop Viewer→ →

              B. Applications→ Internet  →  Gtk VNC Viewer

16. KompoZer ോസാഫ് െവയറില ഉളെപടതന പടികയിെല വരകള െവബ് ോപജില 
ദശയമാകാതിരികാന െചയാവന രണ് രീതികള ഏവ.

a. Edit  Table  -→ ല Border, Spacing, Padding എനിവ പജയമാകക.
b. Table  Table Properties -→ ല Border, Spacing, Padding എനിവ പജയമാകക.
c. Format  Table Cell Properties  Table -→ → ല Border, Spacing, Padding എനിവ 

പജയമാകക.
d. Join Selected cells കിക് െചയക

Ans:-.
b. Table  Table Properties -→ ല Border, Spacing, Padding എനിവ പജയമാകക.

c. Format  Table Cell Properties  Table -→ → ല Border, Spacing, Padding എനിവ 
പജയമാകക.

17.     ഐ ടി @ സള ലിനകില ഉളെപടതിയിരികന െവബ് ബൗസര ോസാഫ് െവയറകള ഏെതലാം ?

a. Firefox
b. KompoZer
c. internet
d. Chromium

Ans:- a. Firefox
d. Chromium

18. html ടാഗകെള സംബനിച്  ശരിയായിടളള രണ് പസാവനകള കെണതക ? 
a.  <h1>    - പശാതല നിറം നലകാന ഉപോയാഗികന
b. <html>  -  ഒര െവബോപജ് തടങനതിന് ഉപോയാഗികന
c. <marquee> - വാകകള, ചിതങള മതലായവ ചലിപികാനപോയാഗികന



d. <b> - പാരഗാഫ് തടങാന ഉപോയാഗികന

Ans:- :  b. <html>  -  ഒര െവബോപജ് തടങനതിന് ഉപോയാഗികന.
c. <marquee> - വാകകള, ചിതങള മതലായവ ചലിപികാനപോയാഗികന.

 20.      ശരിയായിടളള രണ് പസാവനകള കെണതക ?

a. ഒോര സമയം പല ോപാഗാമകളം വയതയസ ഉപോയാകാകളക് ഉപോയാഗികാന കഴിയന 
കമയടറാണ്  െസരവര
b. ഒോര സമയം പല ോപാഗാമകളം വയതയസ ഉപോയാകാകളക് ഉപോയാഗികാന കഴിയന 
കമയടറാണ്   കയന് കമയടര
c. െസരവറമായി ബനിചിരികന കമയടറകളാണ് കയന് കമയടറകള
d.കയന് കമയടറമായി ബനിചിരികന കമയടറകളാണ് െസരവര കമയടറകള

Ans:- ; 
a. ഒോര സമയം പല ോപാഗാമകളം വയതയസ ഉപോയാകാകളക് ഉപോയാഗികാന കഴിയന 
കമയടറാണ്  െസരവര
c. െസരവറമായി ബനിചിരികന കമയടറകളാണ് കയന് കമയടറകള

21.     െസോലറിയം  ോസാഫ്െവയറിെന പധാന ജാലകതില ദശയമാകന രണ് ബാറകള ഏെതലാം ?

                 a. Menu bar            
      b.  Task bar
      c. Status bar
      d. Tool bar

         Answers  :         c. Status bar
d. Tool bar

22. KTechlab ോസാഫ്െവയറില കംോപാണന് ലിസിെല ോസാഴ്സസില ഉളെപടിരികന  
ഉപകരണങള ഏെതലാം ?

a. ബാററി
b. ഇനഡിോകറര
c.  ോവാളോടജ് സിഗല 
d. റസിസര

Ans:-
 a. ബാററി

            c.  ോവാളോടജ് സിഗല 

 

23.      െസോലറിയം ോസാഫ് െവയറിെല constellation ടളകള ഉപോയാഗിച് കെണതാന 



സാധികാത പവരതനങള ഏെതാെകയാണ് ?
 a. നകതഗണതിെന സാങലപിക രപം
 b. നകതഗണങള തമിലള അകലം
  c. സരയഗഹണം
  d. നകതഗണതിെന ോപര്
 Ans:  a.  നകതഗണങള തമിലള അകലം

b. സരയഗഹണം



വിഭാഗം 3 : കറിപ് തയാറകക (ഓോരാ െസറില നിനം ഏറവം അനോയാജയമായ  
ഉതരം െതരഞടത്, തനിടള വിഷയെതകറിച് കറിപ് പരതിയാകക)

1. കറിപ തയാറാകക :  BIOS(Basic Input Output System) 
set1

a. കമയടറിെല ോഡറ ോശഖരിച വയന.
b. സിസം പവരഓണ െചയോമാള എലാ ഘടകങളം പവരതകമമാോണാ എന് 
    പരിോശാധികന.
c. കമയടറിെല വിവിധ ഘടകങെള തമില ബനിപികന.
d. കമയടറിെല വിവിധ ഘടകങളക് ആവശയമായ ൈവദയതി എതികന.

ഉതരം : (b) സിസം പവരഓണ െചയോമാള എലാ ഘടകങളം പവരതകമമാോണാ എന് 
പരിോശാധികന.

set 2
(a) സിസം ബട് െചയന.
(b) സിസെത െനറ് വരകമായി ബനിപികന.
(c ) സിസതിന് ആവശയമായ രീതിയില ac കറണിെന dc കറണാകി മാറന.
(d) സിസം കയാബിനറിനളിെല ഉപകരണങെള മദര ോബാരഡമായി ബനിപികന.

ഉതരം : (a) സിസം ബട് െചയന.

 
set 3

(a) ബട് െചോയണ ഓപോററിംഗ് സിസം നമെട നിരോദശമിലാെത കെണതന.
(b) എലാ തരതിലമള ോഡറ െപാസസിംഗ് ോജാലികളം െചയന.
(c) സിസതിെല വിവര വിനിമയതിനള ആനരിക സരകീടകളാണ് ഇത്.
(d) സിസം പവരതികാതിരികോമാഴം കമയടറിെല ോകാകിെന സമയം കതയമായി 

സകികന.
ഉതരം : (d) സിസം പവരതികാതിരികോമാഴം കമയടറിെല ോകാകിെന സമയം കതയമായി 

സകികന.

set4
(a) മൗസ്, കീ ോബാരഡ് തടങിയ ഹാരഡെവയറകള പവരതികനതിനള ോപാഗാമകള 
സജീകരികന.
(b) കമയടറിെല വിവരങള സിരമായി സംഭരിച വയന.
(c ) കീ ോബാരഡിെന സിസം യണിറമായി ബനിപികന.
(d) മദര ോബാരഡിെല ബോയാസ് ചിപിന് ആവശയമായ ൈവദയതി എതികന.

ഉതരം : (a)മൗസ്, കീ ോബാരഡ് തടങിയ ഹാരഡെവയറകള പവരതികനതിനള ോപാഗാമകള 
സജീകരികന.



കറിപ തയാറാകക: റാനഡം ആകസ് െമമറി 

SET 1. A. വിവരങള റാമിലാണ് െപാസസ് െചയെപടനത്.
B. െപാസസറിന് ോവണ ദതങള  ോശഖരികന .
C. വിവരങള ഇവിെട ോസവ് െചയ് െവകന.
D. െപാസസറിന് ആവശായ ൈവദയതി റാം നലകന.

Ans: B. െപാസസറിന് ോവണ ദതങള  ോശഖരികന .

SET 2 A. ൈവദയതിയളോപാള മാതോമ വിവരങള നിലനിലകകയള.
B. വിവരങള ോസവ് െചയിെലങിലം നഷെപടനില.
C. ൈവദയതിയിെലങിലം റാം പവരതനകമമാണ്.
D. റാം ഒര െനറ് വരക് ഉപകരണമാണ്.

Ans: A. ൈവദയതിയളോപാള മാതോമ വിവരങള നിലനിലകകയള.

SET 3. A. റാമിെല വിവരങള െപാസസര ഉപോയാഗികനില.
B. റാമിെല വിവരങള മനഗണനാ കമതില മാതോമ െപാസസര 
ഉപോയാഗികകയള.
C. റാം ഒര സിര വിവര ോശഖരണ ഉപകരണമാണ്.
D. റാമിെന ഏത് ഭാഗതള വിവരങളം െപാസസറിന് ോനരിട് എടകാം

Ans: D. റാമിെന ഏത് ഭാഗതള വിവരങളം െപാസസറിന് ോനരിട് എടകാം

4. A. റാം ഘടിപികനത് യ.എസ്.ബി ോസാടിലാണ്.
B. റാം ഘടിപികനത് സീരിയല ോപാരടിലാണ്.
C. റാം ഘടിപികനത് െമമറി ോസാടിലാണ്.
D. റാം ഘടിപികനത് െപാസസര ോസാടിലാണ്

Ans: C. റാം ഘടിപികനത് െമമറി ോസാടിലാണ്.



3. Tupi 2D Magic ോസാഫ്െവയര - കറിപ് എഴതക

SET 1
a)  Tupi ഒര വീഡിോയാ എഡിറിംഗ് ോസാഫ് െവയറാണ്
b)  Tupi ഒര ഇോമജ് എഡിറിംഗ് ോസാഫ് െവയറാണ്
c)  Tupi ഒര തിമാന ആനിോമഷന ോസാഫ് െവയറാണ്
d)  Tupi ഒര ദവിമാന ആനിോമഷന ോസാഫ് െവയറാണ്

Ans:d) Tupi ഒര ദവിമാന ആനിോമഷന ോസാഫ് െവയറാണ്

SET 2
a)  Tupi യിെല ഒര െഫയിമില ചിതം ഉളെപടതനതിന് Insert  → Picture  From File → കിക് 

െചയക.
b)  Tupi യിെല ഒര െഫയിമില  ചിതം ഉളെപടതനതിന് Insert  Bitmap → കിക് െചയക.
c)  Tupi യിെല ഒര െഫയിമില ചിതം ഉളെപടതനതിന് Insert  → Image  From File → കിക് 

െചയക. 
d)  Tupi യിെല ഒര െഫയിമില  ചിതം ഉളെപടതനതിന് Insert  Graphic → കിക് െചയക.

Ans: b)  Tupi യിെല ഒര െഫയിമില  ചിതം ഉളെപടതനതിന് Insert  → Bitmap കിക് 
െചയക.

SET 3
a) Tupi-യിെല ഒര Frame-ല ഉളെപടതിയ ചിതെത മറ് െഫയിമകളില  
   ഉളെപടതാന Edit  Copy → കിക് െചയക
b) Tupi-യിെല ഒര Frame-ല ഉളെപടതിയ ചിതെത മറ് െഫയിമകളില   
   ഉളെപടതാന Edit  Copy Frame → കിക് െചയക
c) Tupi-യിെല ഒര Frame-ല ഉളെപടതിയ ചിതെത മറ് െഫയിമകളില  

              ഉളെപടതാന Frame-ല Right Click െചയതിന് ോശഷം    → Copy Frame കിക് 
െചയക

d) Tupi-യിെല ഒര Frame-ല ഉളെപടതിയ ചിതെത മറ് െഫയിമകളില  
    ഉളെപടതാന Frame-ല Right Click െചയതിന് ോശഷം  → Copy Image കിക് 

െചയക.

Ans: c) Tupi-യിെല ഒര Frame-ല ഉളെപടതിയ ചിതെത മറ് Frame-കളില ഉളെപടതാന 
 Frame-ല Right Click െചയതിന് ോശഷം   → Copy Frame കിക്  െചയക.



SET 4
a)  Copy െചയ ചിതെത പതിയ െഫയിമില ഉളെപടതാന  Paste െചോയണ 

െഫയിമില കിക് െചയ് Right Click  Paste in Frame → കിക്  െചയക.
b)  Copy െചയ ചിതെത പതിയ െഫയിമില ഉളെപടതാന  Paste െചോയണ 

െഫയിമില കിക് െചയ്   Edit   Paste in Frame → കിക്  െചയക.
c)  Copy െചയ ചിതെത പതിയ െഫയിമില ഉളെപടതാന  Paste െചോയണ 

െഫയിമില കിക് െചയ് Right Click  Paste Image → കിക്  െചയക.
d)  Copy െചയ ചിതെത പതിയ െഫയിമില ഉളെപടതാന  Paste െചോയണ 

െഫയിമില കിക് െചയ്      Edit   Paste in Frame → കിക്  െചയക.

Answer:-
a) Copy െചയ ചിതെത പതിയ െഫയിമില ഉളെപടതാന  Paste െചോയണ 

െഫയിമില കിക് െചയ്  Right Click -Paste in Frame കിക്  െചയക.

4. അനിോമഷന ചിതങളമായി ബനെപടവ തിെരെഞടകക

 Set 1
A. വരച ചിതതിെല െസലക് െചയ ഒബകകെള മാതം റാസര ചിതമായി ോസവ് െചയന 

പവരതനമാണ് അനിോമഷന
B. xcf ചിതങെള  jpg ചിതങളായി എകോസാരട് െചയന പവരതനമാണ് അനിോമഷന
C. അകാംശവം ോരഖാംശവം കെണതി ഭപടെത െസയിലപ് െചയന പവരതനമാണ് 

അനിോമഷന
D. ചലികനതായി മിഥയാോബാധം ജനിപികവാനോവണി ദവിമാനചിതങളോടോയാ തിമാന 

ചിതങളോടോയാ തടരചയായതം ോവഗതിലമള പദരശനമാണ് അനിോമഷന.

Answer : D. ചലികനതായി മിഥയാോബാധം ജനിപികവാനോവണി ദവിമാനചിതങളോടോയാ 
തിമാന ചിതങളോടോയാ തടരചയായതം ോവഗതിലമള പദരശനമാണ് 
അനിോമഷന.

 Set 2
A. ബഫറിംഗ് എന പവരതനെത അടിസാനമാകിയാണ് അനിോമഷന സാോങതിക വിദയ  

പവരതികനത്. 
B. വീകണ സിരത (persistence of vision) എന പതിഭാസെത അടിസാനമാകിയാണ് 

അനിോമഷന സാോങതിക വിദയ പവരതികനത്. 
C. ജിോയാ റഫറനസിംഗ് എന പവരതനെത അടിസാനമാകിയാണ് അനിോമഷന സാോങതിക 

വിദയ പവരതികനത്. 
D. ഗരതവാകരഷണം എന പതിഭാസെത അടിസാനമാകിയാണ് അനിോമഷന സാോങതിക 

വിദയ പവരതികനത്. 

Answer : B. വീകണ സിരത (persistence of vision) എന പതിഭാസെത 
അടിസാനമാകിയാണ് അനിോമഷന സാോങതിക വിദയ പവരതികനത്. 

Set 3 
A. ഐസക് നയടണ ആണ് അനിോമഷന സാോങതികവിദയക് തടകമിടത്.
B. മാരോകാണിയാണ് അനിോമഷന സാോങതികവിദയക് തടകമിടത്.
C. ോതാമസ് ആലവാ എഡിസണാണ് അനിോമഷന സാോങതികവിദയക് തടകമിടത്.
D. ൈമോകല ഫാരെഡ ആണ് അനിോമഷന സാോങതികവിദയക് തടകമിടത്.

Answer : C. ോതാമസ് ആലവാ എഡിസണാണ് അനിോമഷന സാോങതികവിദയക് തടകമിടത്.



Set 4
A. ഗ/ലിനകിെല പധാന ദവിമാന അനിോമഷന ോസാഫ് െവയറകളാണ് Tupi, Ktoon, 
     Synfigstudio, Pencil മതലായവ. 
B. ഗ/ലിനകിെല പധാന ദവിമാന അനിോമഷന ോസാഫ് െവയറകളാണ് ബിഗബക് ബണി, 

സിനല മതലായവ.
C. Tupi: 2D മാജിക് തിമാന അനിോമഷന ോസാഫ് െവയറകളിെലാനാണ്.
D. അനിോമഷന സാോങതിക വിദയയില വളെരയധികം സാോങതിക സംഭാവന നലകിയ ഒര 

വയകിയാണ് ോജാസഫ് സാലിന

Answer : A. ഗ/ലിനകിെല പധാന ദവിമാന അനിോമഷന ോസാഫ് െവയറകളാണ് Tupi, Ktoon,    
Synfigstudio, Pencil മതലായവ.

5.  നിങളെട കമയടറില തയാറാകിയ അോപകാോഫാറം െസരവര  കമയടറില ഘടിപിചിടള 
പിനറര ഉപോയാഗിച്  പിനറ് െചയനതിനള പാരംഭ പവരതനങള കമമായി എഴതി 
കറിപ് തയാറാകക.
Set.1

(a) കമയടറകളില ഇനറരെനറ് കണക െചയക.
(b) ലാബിെല  ഹബ് / സവിച് ഓണാകി െനറവരക പവരതനകമമാകക.
(c) Google search വഴി പിനറര കണപിടികക.
(d) Terminal തറന് printer എന് ൈടപ െചയ് എനര അടികക.

ഉതരം : (b) ലാബിെല  ഹബ് / സവിച് ഓണാകി െനറവരക പവരതനകമമാകക.

Set.2
(a) പിനറര  ഘടിപിചിടള കമയടറില application >Internet >Mozilla firefox എന കമതില 
കിക് െചയക.
(b) പിനറര  ഘടിപിചിടള കമയടറില നിങളെട  കമയടറിെന  IP Address നലക.
(c) പിനറര  ഘടിപിചിടള കമയടറില System >administration >share എന കമതില  

കിക് െചയക.
(d) പിനറര  ഘടിപിചിടള കമയടറില System >administration >printing  എന കമതില 

കിക് െചയക.
ഉതരം : (d) പിനറര  ഘടിപിചിടള കമയടറില System >administration >printing  എന കമതില  

കിക് െചയക.

Set.3
(a) പതയകമാകന ജാലകതില search for files വഴി പിനറര ോസരചെചയക.
(b) നിങളെട കമയടറില  Terminal തറന് printer എന് ൈടപ െചയ് എനറര അടികക.
(c)  പതയകമാകന ജാലകതില server എനതില കളിക െചയ് settings െല എലാ 

     െചകോബാകകളം ടിക െചയക.
(d) നിങളെട കമയടറില തയാറാകിയ ഫയല െഷയര െചയക.

Answer : (c)  പതയകമാകന ജാലകതില server എനതില കളിക െചയ് settings െല എലാ 
     െചകോബാകകളം ടിക െചയക.

Set.4
(a)  നിങളെട കമയടറിലം െസരവര  കമയടറില െചയ അോത പവരതനങള െചയക.
(b) നിങളെട കമയടറില തയാറാകിയ ഫയലില ൈററ്കളിക െചയ് പിനറ െകാടകക.
(c) നിങളെട കമയടറിെല പാനലിെല പിനററിെന  ഐകണില കളിക െചയക.
(d) നിങളെട കമയടറില Terminal തറന് െസരവര  കമയടറിനെറ ോപര ൈടപ െചയ് എനറര 

അടികക.
ഉതരം: (a)  നിങളെട കമയടറിലം െസരവര  കമയടറില െചയ അോത പവരതനങള െചയക.



6. െനറ് വരകിെനകറിച് കറിപ് തയാറാകക
 
 Set 1

a.     ആേഗാളതലതില കംപയടറകെള ബനിപികന സംവിധാനമാണ് WAN 
b.     ആേഗാളതലതില കംപയടറകെള ബനിപികന സംവിധാനമാണ് LAN 
c.     ആേഗാളതലതില കംപയടറകെള ബനിപികന സംവിധാനമാണ് PAN
d.     ആേഗാളതലതില കംപയടറകെള ബനിപികന സംവിധാനമാണ് MAN

             
An;  a.     ആേഗാളതലതില കംപയടറകെള ബനിപികന സംവിധാനമാണ് WAN 

 Set 2
a.       ആേഗാളതലതില െനറ് വരകിലള കംപയടറകെള നിയനികന സംവിധാനമാണ് WAN
b.       ആേഗാളതലതില െനറ് വരകിലള കംപയടറകെള നിയനികന സംവിധാനമാണ് TCP/IP
c.        ആേഗാളതലതില െനറ് വരകിലള കംപയടറകെള നിയനികന സംവിധാനമാണ് LAN
d.         ആേഗാളതലതില െനറ് വരകിലള കംപയടറകെള നിയനികന സംവിധാനമാണ് DHCP

        
An:        ആേഗാളതലതില െനറ് വരകിലള കംപയടറകെള നിയനികന സംവിധാനമാണ് TCP/IP
          

Set 3 

a.         െനറ് വരകിലള കംപയടറകെള തിരിചറിയനത് സാപനതിെന
 യസര അഡസിലെടയാണ്. 

b.        െനറ് വരകിലള കംപയടറകെള തിരിചറിയനത് IP അഡസിലെടയാണ്
c.        െനറ് വരകിലള കംപയടറകെള തിരിചറിയനത് LOCALഅഡസിലെടയാണ്
d.       െനറ് വരകിലള കംപയടറകെള തിരിചറിയനത് PERMANENT അഡസിലെടയാണ്

           
An :       െനറ് വരകിലള കമയടറകെള തിരിചറിയനത് IP അഡസിലെടയാണ്

Set 4
a. 192.168.1.262  ആണ് IP Address   ഒര ശരിയായ ഘടനയാണ്.
b. 192.168.1.17  ആണ് IP Address   ഒര ശരിയായ ഘടനയാണ്.
c. 255.255.255.1  ആണ് IP Address   ഒര ശരിയായ ഘടനയാണ്.
d. 255.255.255.0  ആണ് IP Address   ഒര ശരിയായ ഘടനയാണ്.

An: b. 192.168.1.17 ആണ് IP Address െന ഘടന.

7. 1. കറിപ തയാറാകക  കോമാസര
set 1

a. ചിതങളക് ആനിോമഷന നലാന സഹായികന ഒര ോസാഫ് െവയറാണ് കോമാസര.
b. െവബ് ോപജ് നിരമികാന സഹായികന ഒര ോസാഫ് െവയറാണ് കോമാസര.
c. ഡിജിറല മാപിെന ആകരഷകമാകാന സഹായികന ഒര ോസാഫ് െവയറാണ് കോമാസര
d. ഗാഫിക് ോപാഗാമകള തയാറാകാന സഹായികന ഒര ോസാഫ് െവയറാണ് കോമാസര.

Set 2
a. html ടാഗപോയാഗിചാണ് െവബ് ോപജ് തയാറാകനത്.
b. കോമാസര എന ോസാഫ് െവയറില html ടാഗകള ോനരിട് ഉപോയാഗികണെമനില.



c. െലയറകളായിടാണ് ഓോരാ ോപജം തയാറാകനത്.
d ോടബിള ഉളെപടതാന കഴിയകയില എന ഒര പരിമിതി ഈ  ോസാഫ് െവയറിനണ്.

Set 3

a. Application    graphics  KompoZer → → എന കമതില കിക് െചയ് കോമാസര തറകാം
b. Application  education  KompoZer → → എന കമതില കിക് െചയ് കോമാസര തറകാം
c. Application  science  KompoZer→ → എന കമതില കിക് െചയ് കോമാസര തറകാം
d. Application internet  KompoZer → → എന കമതില കിക് െചയ് കോമാസര തറകാം

Set 4
a. html ടാഗപോയാഗിച് കടിോചരകലകള നടതാന ഈ  ോസാഫ് െവയറില സൗകരയമണ്.
b. html ടാഗപോയാഗിച് െവബ് ോപജ് തയാറാകനതിോനകാള പയാസകരമാണ് കോമാസര  

ഉപോയാഗിച് െവബ് ോപജ് തയാറാകനത്.
c. html ടാഗകള ഉപോയാഗിച് കടിോചരകലകള നടതാന കഴിയകയിലഎന ഒര പരിമിതി ഈ  

ോസാഫ് െവയറിനണ്.
d. കോമാസറില ോടബിള ഉളെപടതാന കഴിയില.

Ans:-
b. െവബ് ോപജ് നിരമികാന സഹായികന ഒര ോസാഫ് െവയറാണ് കോമാസര.
b. കോമാസര എന ോസാഫ് െവയറില html ടാഗകള ോനരിട് ഉപോയാഗികണെമനില.
d. Application internet  KompoZer → → എന കമതില കിക് െചയ് കോമാസര തറകാം
a. html ടാഗപോയാഗിച് കടിോചരകലകള നടതാന ഈ  ോസാഫ് െവയറില സൗകരയമണ്.

8. കറിപ് തയാറാകക:  ജിോയാജിബ

Set 1. a. ഒര അപിോകഷന ോസാഫ്െവയര ആണ്
b. ഒര സിസം ോസാഫ്െവയര ആണ്
c. ഒര ഹാരഡ്െവയര ആണ്
d. ഒര ഗാഫിക് എഡിറര ആണ്

Ans: a. ഒര അപിോകഷന ോസാഫ്െവയര ആണ്

Set 2. a. ഇതപോയാഗിച് കാലാവസാപഠനം നടതന
b. ഇതപോയാഗിച് അനരീകപഠനം നടതന
c. ഇതപോയാഗിച് ഗണിതനിരമിതികള വിരചവല ആയി നടതന
d. ഇതപോയാഗിച് ൈവദയതസരകീടകെളകറിച പഠനം നടതന

Ans: c. ഇതപോയാഗിച് ഗണിതനിരമിതികള െവരചവല ആയി നടതന

Set 3. a. ഇത് ഭമിയെട പരികമണോരഖ ദശയമാകാന ഉപോയാഗികന
b. ഇത് ഗണിതസതങളെട നിരമിതികപോയാഗികന
c. ഇത് ഗണിതരപങളപോയാഗിച് പാോറണകള നിരമികനതിനപോയാഗികന
d. ഇതില ൈവദയതസരകീടിെന പവരതനകമത നിരീകികാം

Ans: c. ഇത് ഗണിതരപങളപോയാഗിച് പാോറണകള നിരമികനതിനപോയാഗികന



Set 4. a. െവബോപജിോലക് എകോസാരട് െചെയടകന ജിോയാജിബനിരമിതിെയ അപ്ലറ് 
എന വിളികന
b. െവബോപജിോലക് എകോസാരട് െചെയടകന ജിോയാജിബനിരമിതിെയ ജാര എന 
വിളികന
c. െവബോപജിോലക് എകോസാരട് െചെയടകന ജിോയാജിബനിരമിതിെയ ജാവ എന 
വിളികന
d.െവബോപജിോലക് എകോസാരട് െചെയടകന ജിോയാജിബനിരമിതിെയ ഡപല എന 
വിളികന

 Ans: a.െവബോപജിോലക് എകോസാരട് െചെയടകന ജിോയാജിബനിരമിതിെയ 
അപ്ലറ് എന വിളികന

കറിപ് തയാറാകക:  െസോലറിയം

 Set-1

a..െസോലറിയം ഒര അനിോമഷന ോസാഫ് െവയറാണ്.

b.െസോലറിയം ഒര സിമോലഷന ോസാഫ് െവയറാണ്.

c.െസോലറിയം ഒര ോപാഗാമിംഗ് ോസാഫ് െവയറാണ്.

d.െസോലറിയം ഒര വിഭവഭപട ോസാഫ് െവയറാണ്.

   Ans : b.െസോലറിയം ഒര സിമോലഷന ോസാഫ് െവയറാണ്.

 Set-2

a.ആകാശപതിഭാസങള കണറിയാന നെമ   സഹായികന.

b.ചിതങള വരച് അനിോമറ് െചയാന സഹായികന.

c.ോപാഗാമകള തയാറാകാന സഹായികന.

d.വിഭവഭപടം പാളികളായി തയാറാകാന സഹായികന

   Ans :- a.ആകാശപതിഭാസങള കണറിയാന നെമ   സഹായികന.

Set-3

a.ഈ ോസാഫ് െവയറില വരയന ചിതങളക്  െഫയിമകളെട എണം കമീകരിച് ോവഗത 

   നിയനികാം.

b.അകാംശോരഖാംശങള ഉളെപടതി സലം  കമീകരികാം.

c.WYS/WYG മാതകയില ോപാഗാമകള തയാറാകാം.

d.ഭപടതില ഉളെപടതിയ പോദശങളെട വിോശഷണങള നലകാം.

   Ans :- b.അകാംശോരഖാംശങള ഉളെപടതി സലം കമീകരികാം.

 Set-4

a.ഈ ോസാഫ് െവയറിെന സഹായോതാെട നകത ഗണങെള നിരീകിച് വിവരങള ോശഖരികാം.

b.ഈ ോസാഫ് െവയറിെന സഹായോതാെട ഭപടെത അടിസാനമാകി വിവരങള വിശകലനം െചയാം.

c.ോപാഗാം ോകാഡില നമക് മാറങള വരതാം.



d നകത ഗണങെള നിരീകിച് വിവരങള ോശഖരികാം.

  

 Ans :- d.നകത ഗണങെള നിരീകിച് വിവരങള ോശഖരികാം.

കറിപ് തയാറാകക:  Ktechlab

 Set-1

a.ഗണിതശാസപഠനെത സഹായികന ോസാഫ്  െവയറാണ്.

b.രസതനപഠനെത സഹായികന ോസാഫ് െവയറാണ്

c.ഭൗതികശാസപഠനെത സഹായികന ോസാഫ്   െവയറാണ്.

d.ജീവശാസപഠനെത സഹായികന ോസാഫ്  െവയറാണ്.

   Ans :- c.ഭൗതികശാസപഠനെത സഹായികന  ോസാഫ് െവയറാണ്.

 Set-2

a..തനാതാമാതകകള കാണനതിനം തയാറാകനതിനം  സാധികന.

b.ഗണിതപാോറണകള തയാറാകാം.

c.ഇലോകാണിക് സരകീടകള തയാറാകനതിന   സാധികന.

d.രകോകാശങോളയം രകനിോവശനെതയം കറിച പഠികാന സഹായികന.

   Ans :-c.ഇലോകാണിക് സരകീടകള തയാറാകനതിന സാധികന.

 Set-3

a.ൈവദയതതരംഗങളെട പോതയകതകള ഓസിോലാോസാപ് ടളിലെട നിരീകികാം.

b.ഗണിതനിരമിതികളിെല അളവകള ൈസഡര എന സോങതമപോയാഗിച് പറെമ നിന് നിയനികാം.

c.സങീരണ തനാതകള ഘടന തയാറാകി പദരശിപി കാം.

d.സസയങളിെല സംവഹനം അനിോമഷനിലെട നിരീകികാം.

   Ans :-a.ൈവദയതതരംഗങളെട പോതയകതകള ഓസിോലാ ോസാപ് ടളിലെട നിരീകികാം.

 Set-4

a.നാം നിരമിച ഇലോകാണിക് സരകീടിെന ഒര  ചിതമായി എകസോപാരട് െചയാം.

b.നാം നിരമിച ഗണിതപാോറണകള ഒര ചിതമായി  എകസോപാരട് െചയാം.

c.നാം നിരമിച തനാതാഘടനകള ഒര ചിതമായി  save െചയാം.

d.അനിോമഷനകള തയാറാകാം

  

 Ans :-a. നാം നിരമിച ഇലോകാണിക് സരകീടിെന ഒര ചിതമായി എകസോപാരട് െചയാം.


