Information Technology
Sample Questions
std9 : Kannada Medium

ವಿಭಭಾಗ 1 : ಹಹೆಚಚಚ್ಚು ಸಸೂಕಕ್ತವಭಾದ ಒಒಂದಚ ಉತಕ್ತರವನಚನ್ನು ಆರಿಸಿರಿ.
1.

ಇಮಮೇಜಜ್ ಎಡಿಟಟಿಂಗಜ್ ಸಸಸಮೇಫಸಫಫಮೇರರಾದ ಜಟಿಂಪಿನಲಲ್ಲಿ ಕರಾಕ್ಯಾನರಾನ್ವಾಸಿನ ಗರಾತತ್ರವನನನ್ನು ಬದಲರಾಯಿಸಲನ
ಉಪಯಮೇಗಿಸನವ ಯಸನಿಟನಫಗಳಲಲ್ಲಿ ಒಳಗಸಸಳಳ್ಳದಿರನವವುದನ ಯರಾವವುದನ ?

Answer Options
A.

millimeters

B.

bytes

C.

pixels

D.

points

Correct Answer:
2.

B.

bytes

ಕಟಿಂಪಪಕ್ಯಾಟರಿನಲಲ್ಲಿ ಸಸಮೇವಜ್ ಮರಾಡಿರನವ ಚಿತತ್ರಗಳ ಸನ್ವಾಲಲ್ಪ ಭರಾಗವನನನ್ನು ಸಸಮೇರಿಸಿ

ಹಸಸಸ ಚಿತತ್ರವಟಿಂದನನನ್ನು

ರಚಿಸಬಸಮೇಕರಾಗಿದಸ. ಇದಕಸಕ್ಕೆ ಕಸಳಗಸ ನಿಮೇಡಿರನವವವುಗಳಲಲ್ಲಿ ಸಸಕಕ್ತವರಾದ ಸಸಸಮೇಫಜ್ಫ ವಸಮೇರಜ್ ಯರಾವವುದನ ?
Answer Options
A.

ಲಬರಜ್ ಆಫಮೇಸಜ್ ಕರಾಲಜ್ಕ್ಕೆ

B.

ಜಟಿಂಪಜ್

C.

ಜಯಮೇಜಮೇಬತ್ರ

D.

ಒಡರಾಸಿಟ

Correct Answer: B.
3.

ಜಟಿಂಪಜ್

ವರರ್ಷ ಜಟಿಂಪಿನಲಲ್ಲಿ ತಯರಾರಿಸಿದ ಲಸಸಮೇಗಸಸವನನನ್ನು, ಮೊದಲಸಮೇ ತಯರಾರಿಸಿದ ಪಮೇಸಫರಿನಲಲ್ಲಿ ಸಸಮೇರಿಸಲನ
ಪತ್ರಯತನ್ನುಸಿದರಾಗ ಲಸಸಮೇಗದಲಲ್ಲಿರನವ ಎಲಲ್ಲಿ ಲಸಮೇಯರನಗಳನ ಪಮೇಸಫರಿನಲಲ್ಲಿ ಕರಾಣಲಲಲ್ಲಿ. ಇದನನನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲನ ಕಸಳಗಸ
ನಿಮೇಡಿರನವವವುಗಳಲಲ್ಲಿ ಯರಾವ ಸಸೌಕಯರ್ಷವನನನ್ನು ಉಪಯಮೇಗಿಸಬಸಮೇಕನ?

Answer Options
A.

Copy Visible

B.

Select by Color

C.

Blur ಟಸಲಜ್

D.

Blend ಟಸಲಜ್

Correct Answer: A.

4.

Copy Visible

ಜಟಿಂಪಜ್ ನ ಕರಾಕ್ಯಾನರಾನ್ವಾಸಿಗಸ ಚಿತತ್ರಗಳನನನ್ನು ಪಸಮೇಸಜ್ಫ ಮರಾಡನವರಾಗ ರಸಪವುಗಸಸಳನಳ್ಳವ ತರಾತರಾಕ್ಕೆಲಕ ಲಸಮೇಯರಜ್ ಗಳನ ಈ ಕಸಳಗಸ

ಕಸಸಟಫರನವವವುಗಳಲಲ್ಲಿ ಯರಾವ ಹಸಸರಿನಿಟಿಂದ ಕರಸಯಲಲ್ಪಡನವವುದನ ?
Answer Options
A.

ಫಲ್ಲಿಮೇಟಟಿಂಗಜ್ ಲಸಮೇಯರಜ್ ಗಳನ.

B.

ಡಸಪಿಲ್ಲಿಕಸಮೇಟಜ್ ಲಸಮೇಯರಜ್ ಗಳನ.

C.

ಸಸಕ್ಕೆಮೇಯಿಲಜ್ ಲಸಮೇಯರಜ್ ಗಳನ.

D.

ಆಟಸಸಮೇ ಲಸಮೇಯರಜ್ ಗಳನ.

Correct Answer: A.

5.

ಫಲ್ಲಿಮೇಟಟಿಂಗಜ್ ಲಸಮೇಯರಜ್ ಗಳನ.

ಜಟಿಂಪಜ್ ಸಸಸಮೇಫಜ್ಫ ವಸಮೇರಿನಲಲ್ಲಿ, ಫಲ್ಲಿಮೇಟಟಿಂಗಜ್ ಲಸಮೇಯರಿನಲಲ್ಲಿರನವ ಚಿತತ್ರವನನನ್ನು ಒಟಿಂದನ ಲಸಮೇಯರಿಗಸ ಸಸಮೇರಿಸನವವುದಕಸಕ್ಕೆ ಈ
ಕಸಳಗಿನ ಯರಾವ ಕತ್ರಮವನನನ್ನು ಅನನಸರಿಸಬಸಮೇಕನ ?

Answer Options
A.

ಮಸವಜ್ ಟಸಲಜ್ ಕಲ್ಲಿಕಜ್ ಮರಾಡಿರಿ.

B.

ಸಸಕ್ಕೆಮೇಲಜ್ ಟಸಲಜ್ ಕಲ್ಲಿಕಜ್ ಮರಾಡಿರಿ .

C.

ಆಟಿಂಕರಜ್ ಟಸಲಜ್ ಕಲ್ಲಿಕಜ್ ಮರಾಡಿರಿ.

D.

ಪರಾತಜ್ ಟಸಲಜ್ ಕಲ್ಲಿಕಜ್ ಮರಾಡಿರಿ

Correct Answer: C.

6.

ಆಟಿಂಕರಜ್ ಟಸಲಜ್ ಕಲ್ಲಿಕಜ್ ಮರಾಡಿರಿ

ಅಜತಜ್ ನ ನಸಮೇತತೃತನ್ವಾದಲಲ್ಲಿ ಬರಗರಾಲದ ಕನರಿತರಾಗಿ ಪತ್ರಜಸಕಜ್ಫ ಒಟಿಂದನನನ್ನು ತಯರಾರಿಸಲರಾಯಿತನ. ತಯರಾರಿಸಿದ
ಪತ್ರಜಸಕಜ್ಫ ನ ವರದಿಯನನನ್ನು ಟಸಟೈಪವು ಮರಾಡಿ ಪಿತ್ರಟಿಂಟಜ್ ಮರಾಡಲನ ಸಸಕಕ್ತವರಾದ ಸಸಸಮೇಫಜ್ಫ ವಸಮೇರಜ್?

Answer Options:
A.

ಜಟಿಂಪಜ್

B.

ಲಬರಜ್ ಆಫಮೇಸಜ್ ರಸಟೈಟರಜ್

C.

ಸರಾಕ್ಕೆಸ್ಕ್ರಾಚಜ್

D.

ಜಯಮೇಜಮೇಬತ್ರ

Correct Answer:
B.

7.

ಲಬರಜ್ ಆಫಮೇಸಜ್ ರಸಟೈಟರಜ್

ವನಜ ತರಾನನ ತಯರಾರಿಸಿದ ಕವಿತಸಯನನನ್ನು ಲಬರಜ್ ಆಫಮೇಸಜ್ ನಲಲ್ಲಿ ಟಸಟೈಪಜ್ ಮರಾಡಿದಳನ. ಇದರಲಲ್ಲಿ ಗಸರಸಗಳ
ನಡನವಿನ ಅಗಲವನನನ್ನು ಕತ್ರಮಮೇಕರಿಸಬಸಮೇಕರಾಗಿದಸ. ಅದಕರಾಕ್ಕೆಗಿ ಈ ಕಸಳಗಿನ ಯರಾವ ಸಸೌಲಭಕ್ಯಾವನನನ್ನು
ಉಪಯಮೇಗಿಸಬಹನದನ ?

Answer Options:
A.

Bullets and Numbering

B.

Character Formatting

C.

Page Formatting

D.

Paragraph Formatting

Correct Answer: D.

8.

Paragraph Formatting

ಶರಾಲಸಯ ಪಿ.ಟ.ಎ ಸಭಸಗಸ ರಕಕ್ಷಕರನನನ್ನು ಆಮಟಿಂತತ್ರಸಲನ ನಸಸಮೇಟಮೇಸಸಸಟಿಂದನನನ್ನು ತಯರಾರಿಸಲನ ವಿನಸಸಮೇದಜ್ ಗಸ
ಹಸಮೇಳಲರಾಯಿತನ. ವಿನಸಸಮೇದಜ್ ತಯರಾರಿಸಿದ ನಸಸಮೇಟಮೇಸಜ್ ನ ಶಮೇರರ್ಷಕಸಯನನನ್ನು bold ಮರಾಡಿ ಅಡಿಗಸರಸ
ಎಳಸಯಬಸಮೇಕರಾಗಿದಸ . ಅದಕರಾಕ್ಕೆಗಿ ಈ ಕಸಳಗಿನ ಯರಾವ ಸಸೌಲಭಕ್ಯಾವನನನ್ನು ಉಪಯಮೇಗಿಸಬಹನದನ ?

Answer Options:
A.

Bullets and Numbering

B.

Character Formatting

C.

Page Formatting

D.

Paragraph Formatting

Correct Answer:
B.

Character Formatting

9.

ಲಬರಜ್ ಆಫಮೇಸಜ್ ರಸಟೈಟರಿನಲಲ್ಲಿ ತಯರಾರಿಸಿದ ಒಟಿಂದನ ಫಸಟೈಲನಲಲ್ಲಿರನವ ಪಸಮೇಜಗಸ ಬಸಸಮೇಡರ್ಷರನನನ್ನು ಎಳಸಯಲರಾಗಿದಸ.
ಬಸಸಮೇಡರ್ಷರಜ್ ನಿಟಿಂದ ಎರನಫ ದಸರದಲಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ ಬರಬಸಮೇಕರಾಗಿದಸ ಎಟಿಂದನ ಕತ್ರಮಮೇಕರಿಸಲನ ಸಸಫಟೈಲಜ್ ವಿಟಿಂಡಸಸಮೇದ
ಯರಾವ ಸಸೌಕಯರ್ಷವನನನ್ನು ಬಳಸಬಸಮೇಕನ?

Answer Options:
A.

Spacing to Contents

B.

Line Arrangements

C.

Indents & Spacing

D.

Line Spacing

Correct Answer:
A.

10.

Spacing to Contents

ಲಬರಜ್ ಆಫಮೇಸಜ್ ರಸಟೈಟರಿನಲಲ್ಲಿ ಶರಾಲಸಯ ಚರಿತಸತ್ರಯನನನ್ನು ಸರಾಜನಜ್ ಮತನಕ್ತ ಗಸಳಸಯರನ ತಯರಾರಿಸಿದರನ .
ಇನನನ್ನು ಈ ಫಸಟೈಲನ ಎಲರಾಲ್ಲಿ ಪಸಮೇಜನಗಳ ಮಮೇಲರಾಲ್ಭಾಗದಲಲ್ಲಿಯಸ ಶರಾಲಸಯ ಹಸಸರನ ಕಸಸಡಬಸಮೇಕನ. ಅದಕರಾಕ್ಕೆಗಿ ಈ ಕಸಳಗಿನ
ಯರಾವ ಸಸೌಲಭಕ್ಯಾವನನನ್ನು ಉಪಯಮೇಗಿಸಬಹನದನ ?

Answer Options:
A.

Borders

B.

Columns

C.

Header

D.

Footer

Correct Answer:
C.

Header

11.

ಈ ಕಸಳಗಿನವವುಗಳಲಲ್ಲಿ ಇ ಮಟೈಲಜ್ ನ ಪಪಣರ್ಷರಸಪ ಯರಾವವುದನ?

Answer Options
A

ಇಟಿಂಟನಸರ್ಷಟಜ್ ಮಟೈಲಜ್

B

ಇಲಸಕಸಸಫಸ್ಕ್ರಾಮೇನಿಕಜ್ ಮಟೈಲಜ್

C

ಇಲಸಕಫಸ್ಕ್ರಾಕಲಜ್ ಮಟೈಲಜ್

D

ಎಮಜಸರ್ಷನಿನ್ಸಿ ಮಟೈಲಜ್

Correct Answer: B

12.

ಇಲಕಸಸಫಸ್ಕ್ರಾಮೇನಿಕಜ್ ಮಟೈಲಜ್

ಶತ್ರಮೇಲಕಕ್ಷಕ್ಷ್ಮಿಗಸ ದಸಹಲಯಲಲ್ಲಿರನವ ಅಮತಜ್ ಗಸ ಕಲಕರಾ ಪತ್ರವರಾಸದ ಕನರಿತರಾದ ಮರಾಹಿತಗಳನನನ್ನು ಈ ಮಟೈಲಜ್ ಮಸಲಕ
ತಳಿಸಬಸಮೇಕರಾಗಿದಸ. ಅದಕಸಕ್ಕೆ..

Answer Options
A
B

ಅಮತಜ್ ನ ಇ ಮಟೈಲಜ್ ವಿಳರಾಸ ತಳಿದಿರಬಸಮೇಕನ.
ಅಮತಜ್ ನ ಇಮಟೈಲಜ್ ಯಸಸರಜ್ ನಸಮೇಮಜ್ ಮತನಕ್ತ ಪರಾಸಜ್ ವಡಜ್ರ್ಷ ತಳಿದಿರಬಸಮೇಕನ .

C

ಸಸ್ಥಳದ ಪಿನಜ್ ಕಸಸಮೇಡಜ್ ಮತನಕ್ತ ಫಮೇನಜ್ ನಟಿಂಬರಜ್ ತಳಿದಿರಬಸಮೇಕನ.

D

ಈ ಮಯಿಲಜ್ ಸವರ್ಷರಜ್ ಅಡಸತ್ರಸಜ್ ತಳಿದಿರಬಸಮೇಕನ

Correct Answer: A ಅಮತಜ್ ನ ಇ ಮಟೈಲಜ್ ವಿಳರಾಸ ತಳಿದಿರಬಸಮೇಕನ.

13.

ಈ ಕಸಳಗಿನವವುಗಳಲಲ್ಲಿ ಈ ಮಟೈಲಜ್ ಗಸ ಸಟಿಂಬಟಿಂಧಿಸಿ ತಪರಾಲ್ಪದ ಹಸಮೇಳಿಕಸ ಯರಾವವುದನ?

Answer Options
A . ಈ ಮಟೈಲಜ್ನ ಮಸಲಕ ಚಿತತ್ರ, ಚಲನಚಿತತ್ರ, ಆಡಿಯಮೇ ಫಸಟೈಲನಗಳನನನ್ನು ಕಳನಹಿಸಬಹನದನ
B.

ಜ ಮಟೈಲಜ್ ನ ಮಸಲಕ ಕಳನಹಿಸನವ ಮಟೈಲನಗಳನನನ್ನು ತಸರಸದನ ಓದಬಸಮೇಕರಾದರಸ ಓದನವವನಿಗಸ ಜಮೇ
ಮಯಿಲಜ್ ಅಕಸೌಟಿಂಟಜ್ ಇರಲಸಮೇಬಸಮೇಕನ.

C.

ಸಸ್ಥಳದ ಪಿನಜ್ ಕಸಸಮೇಡಜ್ ತಳಿದಿರಬಸಮೇಕನ ಎಟಿಂದಿಲಲ್ಲಿ.

D.

ಒಟಿಂದನ ಈ ಮಟೈಲನನನ್ನು ಹಲವವು ವಕ್ಯಾಕಕ್ತಗಳಿಗಸ ಒಟಿಂದಸಮೇ ಬರಾರಿ ಕಳನಹಿಸಬಹನದನ.

Correct Answer: B ಜ ಮಟೈಲಜ್ ನ ಮಸಲಕ ಕಳನಹಿಸನವ ಮಟೈಲನಗಳನನನ್ನು ತಸರಸದನ ಓದಬಸಮೇಕರಾದರಸ ಓದನವವನಿಗಸ
ಜಮೇ ಮಯಿಲಜ್ ಅಕಸೌಟಿಂಟಜ್ ಇರಲಸಮೇಬಸಮೇಕನ.
14.

ಶರಾಲರಾ ಐಟ ಕಲ್ಲಿಬಬ್ಬಿನ ಮೊದಲ ಸಭಸಯಲಲ್ಲಿ ಶರಾಲರಾ ವಿವರಗಳನನನ್ನು ಇಟಿಂಟರಜ್ ನಸಟಜ್ ನಲಲ್ಲಿ ನಿಮೇಡನವವುದಸಟಿಂದನ
ತಮೇಮರಾರ್ಷನಿಸಲರಾಯಿತನ . ಅವರಿಗಸ ಉಪಯಮೇಗವರಾಗನವ ವಸಬಜ್ ಸಸಟೈಟಜ್ ಯರಾವವುದನ ?

Answer Options
A

http://ml.wikisource.org

B

http://ml.wiktionary.org

C

http://ml.wikiquote.org

D

http://schoolwiki.in

Correct Answer:
http://schoolwiki.in

D

15.

ಚಸೌಕದ ವಿಸಿಕ್ತಮೇಣರ್ಷವನನನ್ನು ಕಟಿಂಡನಹಿಡಿಯನವ ಒಟಿಂದನ ಪಸಟೈತನಜ್ ಪತ್ರಮೇಗರಾತ್ರಮನನನ್ನು ರರಾಜನ ತಯರಾರಿಸಿದನನ.
ಕಸಳಗಿನವವುಗಳಲಲ್ಲಿ ಆ ಫಸಟೈಲನ ಯರಾವವುದನ ?
A

area.py

B

area.jpg

C

area.pdf

D

area.ods

Correct Answer:
A

area.py

16.

ಪಸಟೈಥರಾನಜ್ ಪತ್ರಮೇಗರಾತ್ರಮನಲಲ್ಲಿ 1 ರಿಟಿಂದ 49 ವರಸಗಿನ ಎಣಿಕರಾ ಸಟಿಂಖಸಕ್ಯಾಯನನನ್ನು ಸಸಮೇರಿಸಲನ ಉಪಯಮೇಗಿಸನವ
ರಸಮೇಟಿಂಜಜ್ ಯರಾವವುದನ ?
A

range(49)

B

range(50)

C

range(1,49)

D

range(1,50)

Correct Answer:
D

17.

range(1,50)

ಪಸಟೈಥರಾನಜ್ ಶಸಲಜ್ ವಿಟಿಂಡಸಸಮೇದಲಲ್ಲಿ list(range(5,10)) ಎಟಿಂಬ ನಿದಸಮೇರ್ಷಶವನನನ್ನು ನಿಮೇಡಿದರಸ ಯರಾವ
ಔಟಜ್ ಪವುಟಜ್ ಸಿಗನವವುದನ?
A

[5, 10]

B

[5, 7, 9]

C
D

[5, 6, 7, 8, 9]
[5, 6, 7, 8, 9, 10]

Correct Answer:
C

18.

[5, 6, 7, 8, 9]

IDLE ಎನನನ್ನುವವುದನ
A

ಪತ್ರಮೇಗರಾತ್ರಟಿಂ ಭರಾಷಸ.

B

ಓಪರಸಮೇಟಟಿಂಗಜ್ ಸಿಸಫಟಿಂ.

C
D

IDE ಸಸಸಮೇಫಜ್ಫ ವಸಮೇರಜ್
ಬಸಟೈನರಿ ಭರಾಷಸ.

Correct Answer:
C

19.

IDE ಸಸಸಮೇಫಜ್ಫ ವಸಮೇರಜ್

x=eval(input("Enter a number : "))
y=2*x-5
print(y)

ಪಸಟೈಥರಾನಜ್ ಪತ್ರಮೇಗರಾತ್ರಮಜ್ ಭರಾಷಸಯಲಲ್ಲಿ ತಯರಾರಿಸಿದ ಪತ್ರಮೇಗರಾತ್ರಮನನನ್ನು ಮಮೇಲಸ ನಿಮೇಡಲರಾಗಿದಸ. ಈ ಪತ್ರಮೇಗರಾತ್ರಟಿಂನನನ್ನು ರನಜ್
ಮರಾಡಬಸಮೇಕರಾದರಸ ನಿಮೇಡನವ ಇನನಲ್ಪಟಜ್ 10 ಆಗಿದದ್ದರಸ ಸಿಗನವ ಔಟಜ್ ಪವುಟಜ್ ಎರನಫ?
A

10

B

15

C

20

D

25

Correct Answer:

20.

B

15

ಕಸಳಗಸ ನಿಮೇಡಿರನವವವುಗಳಲಲ್ಲಿ ಭಸಖಟಿಂಡ ಚಲನರಾ ಸಿದರಾದಟಿಂತ ಸಿಮನಲಸಮೇಶನಜ್ ಮರಾಹಿತಯನನನ್ನು ನಿಮೇಡನವ
ಸಸಸಮೇಫಜ್ಫ ವಸಮೇರಜ್ ಯರಾವವುದನ ?
A

Stellarium

B

RasMol

C

GPlates

D

Gimp

Correct Answer:
C

GPlates

21.

ಅಮನಮ, ಜಯಮೇಜಮೇಬತ್ರ ಸಸಸಮೇಫಜ್ಫ ವಸಮೇರಿನಲಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4 ಎಟಿಂಬಮೇ ಬಸಲಸಗಳನನನ್ನು ಸಿನ್ವಾಮೇಕರಿಸನವ a ಎಟಿಂಬ ಸಸಲ್ಲಿಟೈಡರನನನ್ನು
ನಿಮರ್ಷಸಿದಳನ. a ವತೃತಕ್ತವನನನ್ನು ನಿಮರ್ಷಸಿ ಸಸಲ್ಲಿಟೈಡರಿಗಸ ಅನಿಮಮೇರನಜ್ ನಿಮೇಡಿದರಾಗ ಒಟಿಂದಸಸಟಿಂದರಾಗಿ ನರಾಲನಕ್ಕೆ ವತೃತಕ್ತಗಳನ
ಗಸಸಮೇಚರಿಸಿದನವವು. ಇವಸಲರಾಲ್ಲಿ ಗಸಸಮೇಚರಿಸಲನ ಯರಾವ ಸಸೌಲಭಕ್ಯಾವನನನ್ನು ಉಪಯಮೇಗಿಸಬಸಮೇಕನ ?
A

Move around Point

B

Circle through 3 Points

C

Dilate from Point

D

Trace On

Correct Answer:
Ans : D

22.

Trace On

ಜಮೇಪಸಲ್ಲಿಮೇಟಜ್ ಸಸಸಮೇಪಜ್ಫ ವಸಮೇರಿನಲಲ್ಲಿ ಭಸೌಮ ವಿಶಸಮೇರತಸಗಳ ವಿಶದರಾಟಿಂಶಗಳನನನ್ನು ತಳಿಯಲರನವ ಒಟಿಂದನ ಪತ್ರಧರಾನ
ಟಸಲಜ್ ಇದರಾಗಿದಸ.ಈ ಟಸಲಜ್ ಯರಾವವುದನ ?

A
B
C
D
Correct Answer:
D
23.

Digitisation
Move Vertex
Measure
Feature Inspection
Feature Inspection

ಕಸಳಗಸ ನಿಮೇಡಿರನವವವುಗಳಲಲ್ಲಿ ಜಮೇಪಸಲ್ಲಿಮೇಟಜ್ ಸಸಸಮೇಪಜ್ಫ ವಸಮೇರಿನಲಲ್ಲಿ ನಿರಿಮೇಕಕ್ಷಣಸ ಮರಾಡನವ ಸಿಮನಲಸಮೇರನನಗಳನನನ್ನು
ರಸಪಕಸಕ್ಕೆ ಬದಲಸಲನ ಉಪಯಮೇಗಿಸನವ ಸಸೌಲಭಕ್ಯಾ
Answer Options
A

Import

B

Export

C

Open Project

D

Open Feature Collection

Correct Answer:
B

Export

ಚಿತತ್ರ

24.

ಕಸಳಗಸ ನಿಮೇಡಿರನವವವುಗಳಲಲ್ಲಿ ಜಮೇಪಸಲ್ಲಿಮೇಟಜ್ ಸಸಸಮೇಪಜ್ಫ ವಸಮೇರಿನ ಪತ್ರಜಸಕಜ್ಫ ಫಸಟೈಲಜ್ ಯರಾವವುದನ?

Answer Options
A

volcanoes. gpml

B

volcanoes. gproj

C

volcanoes. svg

D

volcanoes. png

Correct Answer:
B

volcanoes. gproj

ವಿಭಭಾಗ
ಿ
2 : ಸಸೂಕಕ್ತವಭಾದ ಎರಡಚ ಉತಕ್ತರಗಳನಚನ್ನು ಆರಿಸಿರಿ.

1.

ಜಜಿಂಪ್ ಸಸಸಸೋಫಫ್ಟುವಸಸೋರಿನಲಲ್ಲಿ ಈಗಿರರುವ ಒಜಿಂದರು ಲಸಸಸೋಯರಿಗಸ ಹಸಸಸ ಹಸಸರನರುನ್ನು ನಸೋಡಲರರುವ ಸರಿಯಯಾದ ಚಟರುವಟಿಕಯಾ
ಕಕ್ರಮವನರುನ್ನು ಕಸಳಗಸ ಕಸಸಟಿಫ್ಟುರರುವವವುಗಳಜಿಂದ ಆಯಯ್ಕೆ ಮಯಾಡಿರಿ.

Answer Options
A.

Layers Palette ತಸರಸದರು ಹಸಸರನರುನ್ನು ನಸೋಡಬಸಸೋಕಯಾದ ಲಸಯರಿನಲಲ್ಲಿ ರಸರೈಟ್ ಕಲ್ಲಿಕ್ ಮಯಾಡರುವವುದರು.

B.

Layers Palette ತಸರಸದರು ಹಸಸರನರುನ್ನು ನಸೋಡಬಸಸೋಕಯಾದ ಲಸಯರಿನಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಕ್ ಮಯಾಡರುವವುದರು.

C.

ಲಸಯರ್ ಮೆನರುವಿನಜಿಂದ ನಸನ್ಯೂ ಲಸಯರ್ ಸಸಲಸಕ್ಫ್ಟು ಮಯಾಡರುವವುದರು.

D.

Edit Layer Attribute ಆಯಯ್ಕೆಮಯಾಡಿ ತಸರಸದರು ಬರರುವ ವಿಜಿಂಡಸಸಸೋದಲಲ್ಲಿ ಹಸಸಸ ಹಸಸರನರುನ್ನು ನಸೋಡರುವವುದರು.

E.

New Layer group ಆಯಯ್ಕೆಮಯಾಡಿ ಹಸಸಸ ಹಸಸರನರುನ್ನು ನಸೋಡರುವವುದರು.

Correct Answer:

2.

A.

Layers Palette ತಸರಸದರು ಹಸಸರನರುನ್ನು ನಸೋಡಬಸಸೋಕಯಾದ ಲಸಯರಿನಲಲ್ಲಿ ರಸರೈಟ್ ಕಲ್ಲಿಕ್ ಮಯಾಡರುವವುದರು.

D.

Edit Layer Attribute ಆಯಯ್ಕೆಮಯಾಡಿ ತಸರಸದರು ಬರರುವ ವಿಜಿಂಡಸಸಸೋದಲಲ್ಲಿ ಹಸಸಸ ಹಸಸರನರುನ್ನು ನಸೋಡರುವವುದರು.

ಜಜಿಂಪ್ ಸಸಸಸೋಫಫ್ಟುವಸಸೋರನರುನ್ನು ಉಪಯಸೋಗಿಸ,ಮಜಿಂಜರು ತಯಯಾರಿಸದ ಪಸೋಸಫ್ಟುರಿನಲಲ್ಲಿ ಸಸಸೋರಿಸದ ಚಿತಕ್ರದ ಒಜಿಂದರು
ಭಯಾಗವನರುನ್ನು ಅಸಸ್ಪಷಫ್ಟುವಯಾಗಿಸಲರು ಸಸಕಕ್ತವಯಾದ ಒಜಿಂದರು ಚಟರುವಟಿಕಸಯ ರಿಸೋತಿಯನರುನ್ನು ಕಸಳಗಸ ಕಸಸಟಿಫ್ಟುರರುವವವುಗಳಜಿಂದ
ಆರಿಸರಿ?

Answer Options
A.

ಚಿತಕ್ರ ಒಳಗಸಸಜಿಂಡ ಲಸಯರನರುನ್ನು ಆಯಯ್ಕೆಮಯಾಡಿ ಅಸಸ್ಪಷಫ್ಟುವಯಾಗಿಸಬಸಸೋಕಯಾದ ಭಯಾಗವನರುನ್ನು ಸಸಲಸಕ್ಫ್ಟು ಮಯಾಡರುವವುದರು.

B.

ಚಿತಕ್ರ ಒಳಗಸಸಜಿಂಡ ಲಸಯರನರುನ್ನು ಆಯಯ್ಕೆಮಯಾಡಿ ಅಸಸ್ಪಷಫ್ಟುವಯಾಗಿಸಬಸಸೋಕಯಾದ ಭಯಾಗವನರುನ್ನು ಬಿಟರುಫ್ಟು ಉಳದ
ಭಯಾಗವನರುನ್ನು ಸಸಲಸಕ್ಫ್ಟು ಮಯಾಡರುವವುದರು.

C.

ಚಿತಕ್ರ ಒಳಗಸಸಜಿಂಡ ಲಸಯರನರುನ್ನು ಆಯಯ್ಕೆಮಯಾಡಿ Duplicate ತಸಗಸಯರುವವುದರು

D.

Filters ಮೆನರುವಿನ Blur ಸಬ್ ಮೆನರುವಿನ Blur ನಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಕ್ ಮಯಾಡರುವವುದರು

E.

Tools ಮೆನರುವಿನ Filters ಸಬ್ ಮೆನರುವಿನ Blur ನಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಕ್ ಮಯಾಡರುವವುದರು

Correct Answer:
A.

ಚಿತಕ್ರ ಒಳಗಸಸಜಿಂಡ ಲಸಯರನರುನ್ನು ಆಯಯ್ಕೆಮಯಾಡಿ ಅಸಸ್ಪಷಫ್ಟುವಯಾಗಿಸಬಸಸೋಕಯಾದ ಭಯಾಗವನರುನ್ನು ಸಸಲಸಕ್ಫ್ಟು ಮಯಾಡರುವವುದರು.

D.

Filters ಮೆನರುವಿನ Blur ಸಬ್ ಮೆನರುವಿನ Blur ನಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಕ್ ಮಯಾಡರುವವುದರು

3.

ಲಸಮೇಯರನಗಳನ ಯಯಾವವುದಸಸೋ ಒಜಿಂದರು ಇಮೆಸೋಜ್ ಎಡಿಟಿಜಿಂಗ್ ಸಸಸಸೋಫಫ್ಟುವಸಸೋರಿನ ಪಕ್ರಧಯಾನ ಘಟಕವಯಾಗಿವಸ.ಜಜಿಂಪ್
ಸಸಸಸೋಫಫ್ಟುವಸಸೋರಿನಲಲ್ಲಿ ಹಸಸಸ ಒಜಿಂದರು ಲಸಸಸೋಯರನರುನ್ನು ಯಯಾವ ಯಯಾವ ರಿಸೋತಿಯಲಲ್ಲಿ ನರರ್ಮಿಸಬಹರುದರು ?

A.ಲಸಸಸೋಯರ್ ಪಯಾನ್ಯೂಲಸಟಿನ

ಐಕನನಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಕ್ ಮಯಾಡರುವವುದರು.

B. ಲಸಸಸೋಯರ್ ಮೆನರುವಿನ ಕಕ್ರಯಸೋಟ್ ಲಸಯರ್ ಎಜಿಂಬಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಕ್ ಮಯಾಡರುವವುದರು.
D.ಲಸಸಸೋಯರ್

ಮೆನರುವಿನಜಿಂದ ನಸನ್ಯೂ ಲಸಯರ್ ಸಸಲಸಕ್ಫ್ಟು ಮಯಾಡರುವವುದರು.

E. ಲಸಸಸೋಯರ್ ಪಯಾನ್ಯೂಲಸಟಿನ

ಐಕನನಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಕ್ ಮಯಾಡರುವವುದರು.

Correct Answer: A.
D.

4.

ಲಸಸಸೋಯರ್

ಪಯಾನ್ಯೂಲಸಟಿನ

ಐಕನನಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಕ್ ಮಯಾಡರುವವುದರು.

ಲಸಸಸೋಯರ್ ಮೆನರುವಿನಜಿಂದ ನಸನ್ಯೂ ಲಸಸಸೋಯರ್ ಸಸಲಸಕ್ಫ್ಟು ಮಯಾಡರುವವುದರು.

ಲಬರಜ್ ಓಫಮೇಸಜ್ ರಸಟೈಟರಿನಲಲ್ಲಿ ವಿಪಿನಜ್ ಜರಾಗತಕ ತರಾಪಮರಾನದ ಕನರಿತನ ಒಟಿಂದನ ಪತ್ರಮೇಜಸಕಫನನನ್ನು
ತಯರಾರಿಸಿರನವನನ.ಇದರ ಎಲಲ್ಲಿ ಪವುಟಗಳಲಲ್ಲಿ ಅತಕ್ಯಾಟಿಂತ ಮಮೇಲರಾಲ್ಭಾಗದಲಲ್ಲಿ'ಜರಾಗತಕ ತರಾಪಮರಾನ' ಎಟಿಂದಸ
ಅತಕ್ಯಾಟಿಂತ ಕಸಳಭರಾಗದಲಲ್ಲಿ ಪಸಮೇಜಜ್ ನಟಿಂಬರನಸನ್ನು ಸಸಮೇರಿಸಬಸಮೇಕನ.ಕಸಳಗಸ ಕಸಸಟಫರನವವವುಗಳಲಲ್ಲಿ ಯರಾವ ಯರಾವ
ಸಸೌಲಭಕ್ಯಾಗಳನನನ್ನು ಇದಕಸಕ್ಕೆ ಉಪಯಮೇಗಿಸಬಹನದರಾಗಿದಸ ?

Answer Options
A.

Borders

B.

Columns

C.

Header

D.

Area

E.

Footer

Correct Answers:
C.

Header

E.

Footer

5.

ಲಬರಜ್ ಆಫಮೇಸಜ್ ರಸಟೈಟರಿನಲಲ್ಲಿ ತಯರಾರಿಸಿದ ಫಸಟೈಲನಲಲ್ಲಿ ಒಟಿಂದನ ಚಿತತ್ರವನನನ್ನು ಸಸಮೇರಿಸಲರನವ ಎರಡನ
ವಿಧರಾನಗಳನನನ್ನು ಕಸಳಗಸ ಕಸಸಟಫರನವವುವವುಗಳಿಟಿಂದ ಆಯಕ್ಕೆ ಮರಾಡಿರಿ.

Answer Options
A.

Text Box ಟಸಲಜ್ ಕಲ್ಲಿಕಜ್ ಮರಾಡನವವುದನ.

B.

Image ಟಸಲಜ್ ಕಲ್ಲಿಕಜ್ ಮರಾಡನವವುದನ.

C.

Chart ಟಸಲಜ್ ಕಲ್ಲಿಕಜ್ ಮರಾಡನವವುದನ.

D.

Insert ಮನನವಿನ Image ನಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಕಜ್ ಮರಾಡನವವುದನ

E.

Insert ಮನನವಿನ Text Box ನಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಕಜ್ ಮರಾಡನವವುದನ

Correct Answers:

6.

B.

Image ಟಸಲಜ್ ಕಲ್ಲಿಕಜ್ ಮರಾಡನವವುದನ.

D.

Insert ಮನನವಿನ Image ನಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಕಜ್ ಮರಾಡನವವುದನ

ಲಬರಜ್ ಆಫಮೇಸಜ್ ರಸಟೈಟರಿನಲಲ್ಲಿ ತಯರಾರಿಸಿದ ಒಟಿಂದನ ಡಸಸಮೇಕನಕ್ಯಾಮಟಿಂಟನಲಲ್ಲಿ ಚಿತತ್ರವನನನ್ನು ಪದಗಳ ಎಡಸಯಲರಾಲ್ಲಿಗಿ
ಕತ್ರಮಮೇಕರಿಸಬಸಮೇಕನ.ಇದಕಸಕ್ಕೆ ಸಸಕಕ್ತವರಾದ ಎರಡನ ಸಸೌಲಭಕ್ಯಾಗಳನನನ್ನು ಕಸಳಗಸ ಕಸಸಟಫರನವವುವವುಗಳಿಟಿಂದ ಆಯಕ್ಕೆ
ಮರಾಡಿರಿ.

Answer Options
A.

No wrap

B.

Page wrap

C.

Header

D.

Footer

E.

Optimal Page wrap

Correct Answers: B.
E.

Page wrap
Optimal Page wrap

7.

ಜಸಿಮೇರ ಮತನಕ್ತ ಲನಿಮೇಶಜ್ ಸನ್ವಾಟಿಂತವರಾಗಿ ಇ ಮಮೇಲಜ್ ನಿಮರ್ಷಸನವ ಪತ್ರಯತನ್ನುದಲಲ್ಲಿರನವರನ.ಕಸಳಗಸ ಕಸಸಟಫರನವವುವವುಗಳಿಟಿಂದ
ಇದಕಸಕ್ಕೆ ಉಪಯಮೇಗಿಸಬಹನದರಾದ ಎರಡನ ಇ ಮಮೇಲಜ್ ಸಸಮೇವರಾದರಾತರನನನ್ನು ಆಯಕ್ಕೆಮರಾಡಿರಿ.

Answer Options
A.

ಸಸಕ್ಕೆಲಜ್ ವಿಕಕ್ಕೆ

B.

ಗಸಗಲಜ್

C.

ಫಯರಜ್ ಫಮೇಕಜ್ನ್ಸಿ

D.

ಯರಾಹನ

E.

ಯಸಟಸಕ್ಯಾಬಜ್

Correct Answers: B ಗಸಗಲಜ್
D ಯರಾಹನ

8.

ಸಸಟೈಬರಜ್ ಸನರಕಕ್ಷತಸಗಸ ಸಟಿಂಬಟಿಂಧಿಸಿ ನಡಸದ ಸಸಮನರಾರಿನಲಲ್ಲಿ ಮಟಿಂಡಿಸಲಲ್ಪಟಫ ಕಸಲವವು ತರಾಟಿಂತತ್ರಕ ಪದಗಳನನನ್ನು ಕಸಳಗಸ
ಕಸಸಡಲರಾಗಿದಸ.ಅವವುಗಳಲಲ್ಲಿ ಸಸಟೈಬರಜ್ ಅಪರರಾಧಗಳ ವರಾಕ್ಯಾಪಿಕ್ತಯಲಲ್ಲಿ ಬರನವವವುಗಳನನನ್ನು ಆರಿಸಿರಿ.

Answer Options
A

ಸಚಿರ್ಷಟಿಂಗಜ್

B

ಸಸಟೈಬರಜ್ ಸರಾಕ್ಕೆಫಟಟಿಂಗಜ್

C

ಟನ್ವಾಮೇಟಟಿಂಗಜ್

D

ಸಫರ್ಷಟಿಂಗಜ್

E

ಫಶಟಿಂಗಜ್

Correct Answers:

B

ಸಸಟೈಬರಜ್ ಸರಾಕ್ಕೆಫಟಟಿಂಗಜ್

E

ಫಶಟಿಂಗಜ್

9.

ವಿಕಕ್ಕೆಯಲಲ್ಲಿ ಒಳಗಸಸಟಿಂಡಿರನವ ವಿರಯಗಳಿಗಸ ಸಟಿಂಬಟಿಂಧಿಸಿದಟಿಂತಸ ಕಸಲವವು ಹಸಮೇಳಿಕಸಗಳನನನ್ನು ನಿಮೇಡಲರಾಗಿದಸ .ಅವವುಗಳಲಲ್ಲಿ
ಸರಿಯರಾದನವವುಗಳನನನ್ನು ಆರಿಸಿರಿ.

Answer Options
A

ಆಯಕ್ಕೆಗಸಸಟಿಂಡ ವಕ್ಯಾಕಕ್ತಗಳನ ಇದರಲಲ್ಲಿ ಮರಾಹಿತಗಳನನನ್ನು ಸಸಮೇರಿಸನತರಾಕ್ತರಸ.

B

ಸನ್ವಾಟಿಂತವರಾಗಿ ಯಸಸರಜ್ ನಸಮೇಮಜ್ ಇರನವವರಿಗಸ ಮರಾತತ್ರ ವಿಕಕ್ಕೆಯಲಲ್ಲಿರನವ ಮರಾಹಿತಗಳನನನ್ನು
ಉಪಯಮೇಗಿಸಲನ ಸರಾಧಕ್ಯಾವರಾಗನತಕ್ತದಸ.

C

ವಿಕಕ್ಕೆಯಲಲ್ಲಿ ಒಳಗಸಸಟಿಂಡಿರನವ ಮರಾಹಿತಗಳನ ಉಚಿತವರಾಗಿದಸ.

D

ಇವವುಗಳಿಟಿಂದಿರನವ ಚಿತತ್ರಗಳಿಗಸ ಯರಾವವುದಸಮೇ ರಿಮೇತಯಲಲ್ಲಿರನವ ಕತೃತಜಜ್ಞತಸಗಳನನನ್ನು ಸಲಲ್ಲಿಸಬಸಮೇಕಸಟಿಂದಿಲಲ್ಲಿ.

E

ವಿಕಕ್ಕೆಯಲಲ್ಲಿ ಯರಾರಿಗಸ ತದನದ್ದಪಡಿಗಳನನನ್ನು ಮರಾಡಬಹನದರಾಗಿದಸ.

Correct Answers:

C
E

10.

ವಿಕಕ್ಕೆಯಲಲ್ಲಿ ಒಳಗಸಸಟಿಂಡಿರನವ ಮರಾಹಿತಗಳನ ಉಚಿತವರಾಗಿದಸ.

ವಿಕಕ್ಕೆಯಲಲ್ಲಿ ಯರಾರಿಗಸ ತದನದ್ದಪಡಿಗಳನನನ್ನು ಮರಾಡಬಹನದರಾಗಿದಸ.

ಒಟಿಂದನ ಪಸಟೈಥನಜ್ ಪತ್ರಮೇಗರಾತ್ರಮನಲಲ್ಲಿ 5, 10, 15, 20, 25, 30 ಎಟಿಂಬಮೇ ಸಟಿಂಖಸಕ್ಯಾಗಳನನನ್ನು ಸಸಮೇರಿಸಲನ
ಉಪಯಮೇಗಿಸಬಹನದರಾದ ನಿದಸಮೇರ್ಷಶಗಳನ ಯರಾವವುವವು ?
A

range(5,29,5)

B

range(5,30,5)

C

range(4,30,5)

D

range(5,31,5)

E

range(5,35,5)

Correct Answer:
D

range(5,31,5)

E

range(5,35,5)

11.

ಪಸಟೈಥನಜ್ ಶಸಲಜ್ ನಲಲ್ಲಿ 45 ಎಟಿಂಬ ಔಟಜ್ ಪವುಟಜ್ ಲಭಿಸಬಸಮೇಕರಾದರಸ,ಕಸಳಗಸ ಕಸಸಟಫರನವವುವವುಗಳಲಲ್ಲಿ ಯರಾವ ಯರಾವ
ಪಸಟೈಥನಜ್ ನಿದಸಮೇರ್ಷಶಗಳನನನ್ನು ಉಪಯಮೇಗಿಸಬಹನದನ?
A

print("4"+"5")

B

print("40"+"5")

C

print(40+5)

D

print("40"+"05")

E

print(4*5)

Correct Answer: A print("4"+"5")
C

print(40+5)

ಕಸಳಗಸ ಕಸಸಟಫರನವವುವವುಗಳಲಲ್ಲಿ ಯರಾವ ಯರಾವ ಪಸಟೈಥನಜ್ ಪತ್ರಮೇಗರಾತ್ರಮನಗಳನನನ್ನು ಉಪಯಮೇಗಿಸಬಹನದನ?

12.

ಪಸಟೈಥನಜ್ ಪತ್ರಮೇಗರಾತ್ರಮನಲಲ್ಲಿ 200 ಕಕ್ಕೆಟಿಂತ ಚಿಕಕ್ಕೆದರಾದ 5 ರ ಅಪವತಕ್ಯಾರ್ಷಗಳನನನ್ನು ಸಸಚಿಸಲನ ಉಪಯಮೇಗಿಸಬಹನದರಾದ
ರಸಮೇಟಿಂಜಜ್ ನಿದಸಮೇರ್ಷಶಗಳನ ಯರಾವವುವವು?
A

range(1,201,5)

B

range(2,200,5)

C

range(5,200,5)

D

range(2,201,5)

E

range(5,199,5)

Correct Answer: …..
C

range(5,200,5)

E

range(5,199,5)

13.

ಕಸ ಳ ಗಸ ಕಸಸ ಟಫ ರನವವವುಗಳಲಲ್ಲಿ ಸಸಫ ಲಸಲ್ಲಿಮೇ ರಿಯಟಿಂ ಸಸಸಮೇಫವುಫ ವಸಮೇ ರಿನಲಲ್ಲಿ ಪರಿಭತ್ರ ಮಣ ಪಥ ಗಸಸಮೇಚರಿಸನವಟಿಂತಸ
ಮರಾಡಲನ ಮರಾಡಬಸಮೇ ಕರಾದ ಚಟನವಟಕಸ ಗ ಳನ ಯರಾವವುವವು ?

Answer Options
A

ಸಸಫಮೇ ಟಸಜ್ ಬರಾರಿನ Constellation lines ಎಟಿಂಬ ಟಸಲನಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿ ಕಜ್ ಮರಾಡಬಸಮೇ ಕನ .

B

ಟಸಲನಬರಾರಿನ Sky and viewing options window ಕಲ್ಲಿ ಕಜ್ ಮರಾಡಬಸಮೇ ಕನ.

C

Markings ಟರಾಕ್ಯಾ ಬನ Celestial Sphere ಲಸಿಫ ನ Ecliptic (of date) ಕಲ್ಲಿ ಕಜ್
ಮರಾಡಿ ವಿಟಿಂ ಡಸಸಮೇವನನನ್ನು ಕಸಸಲ್ಲಿಮೇ ಸಜ್ ಮರಾಡಬಸಮೇ ಕನ .

D

ಸಸಫಮೇ ಟಸಜ್ ಬರಾರಿನ Constellation art ಕಲ್ಲಿ ಕಜ್ ಮರಾಡಬಸಮೇ ಕನ.

E

ಟಸಲನಬರಾರಿನ Search window ದಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿ ಕಜ್ ಮರಾಡಬಸಮೇ ಕನ.

Correct Answers:
B

ಟಸಲನಬರಾರಿನ Sky and viewing options window ಕಲ್ಲಿ ಕಜ್ ಮರಾಡಬಸಮೇ ಕನ.

C

Markings ಟರಾಕ್ಯಾ ಬನ Celestial Sphere ಲಸಿಫ ನ Ecliptic (of date) ಕಲ್ಲಿ ಕಜ್
ಮರಾಡಿ ವಿಟಿಂ ಡಸಸಮೇವನನನ್ನು ಕಸಸಲ್ಲಿಮೇ ಸಜ್ ಮರಾಡಬಸಮೇ ಕನ .

14.

ಸಸಫ ಲಸಲ್ಲಿಮೇ ರಿಯಟಿಂ ಸಸಸಮೇಫವುಫ ವಸಮೇ ರಿನಲಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಂ ಹ (Leo) ಎಟಿಂಬ ನಕಕ್ಷ ತತ್ರ ಗಣವನನನ್ನು
ನಿರಿಮೇಕಕ್ಷ ಣಸ ಮರಾಡಲನಮರಾಡಬಸಮೇ ಕರಾದ ಚಟನವಟಕಸ ಗ ಳನ ಕಸ ಳ ಗಸ ಕಸಸ ಟಫ ರನವವುವವುಗಳಲಲ್ಲಿ ಯರಾವವುವವು ?
A

ಟಸಲಜ್ ಬರಾರಿನ Sky and viewing options window ಕಲ್ಲಿ ಕಜ್ ಮರಾಡಬಸಮೇ ಕನ.

B

ನಟಿಂತರ ಬರನವ Markings ಟರಾಕ್ಯಾ ಬನ Celestial Sphere ಲಸಿಫ ನ Ecliptic (of
date) ಕಲ್ಲಿ ಕಜ್ ಮರಾಡಿ ವಿಟಿಂ ಡಸಸಮೇವನನನ್ನು ಕಸಸಲ್ಲಿಮೇ ಸಜ್ ಮರಾಡಬಸಮೇ ಕನ .

C

ಟಸಲಜ್ ಬರಾರಿನ

Search window ಉಪಯಮೇಗಿಸಿ Leo ಎಟಿಂಬ ನಕಕ್ಷ ತತ್ರ ಗಣವನನನ್ನು

ಹನಡನಕಬಸಮೇ ಕನ
D

ಟಸಲಜ್ ಬರಾರಿನ Configuration window ದ Main ಟರಾಕ್ಯಾ ಬನ Sky Culture
Language ಬದಲರಾಯಿಸಬಸಮೇ ಕನ

E

ಸಸಫಮೇ ಟಸಜ್ ಬರಾರಿನ Constellation art ಟಸಲನನನ್ನು ಕಲ್ಲಿ ಕಜ್ ಮರಾಡಬಸಮೇ ಕನ .

Correct Answers:
C

ಟಸಲಜ್ ಬರಾರಿನ

Search window ಉಪಯಮೇಗಿಸಿ Leo ಎಟಿಂಬ ನಕಕ್ಷ ತತ್ರ ಗಣವನನನ್ನು

ಹನಡನಕಬಸಮೇ ಕನ
E

ಸಸಫಮೇ ಟಸಜ್ ಬರಾರಿನ Constellation art ಟಸಲನನನ್ನು ಕಲ್ಲಿ ಕಜ್ ಮರಾಡಬಸಮೇ ಕನ .

15.

ಕಸ ಳ ಗಸ ಕಸಸ ಟಫ ರನವವುವವುಗಳಲಲ್ಲಿ ಜಪಸಲ್ಲಿಮೇ ಟಜ್ ಸಸಸಮೇಫವುಫ ವಸಮೇ ರಿನ ಸಹರಾಯದಿಟಿಂ ದ ಮರಾಡಬಹನದರಾದ
ಚಟನವಟಕಸ ಗ ಳನ ಯರಾವವುವವು?
A

ಫಸಟೈ ಲಜ್ ಮನನವಿನಿಟಿಂ ದ ಎಕಸಸನ್ಸಿಕಮೇ ಟಜ್ರ್ಷ ಕಲ್ಲಿ ಕಜ್ ಮರಾಡಿ ಸಿಮನಕ್ಯಾ ಲಸಮೇ ಶನನಗಳನನನ್ನು ಚಿತತ್ರ ರಸಪಕಸಕ್ಕೆ
ಬದಲರಾಯಿಸಬಹನದನ.

B

ಭಸಖಟಿಂಡಗಳನ ರಸಪವುಗಸಸ ಳನಳ್ಳ ವ ಪತ್ರ ತಯಟಿಂ ದನ ಕರಾಲಘಟಫ ದಲಲ್ಲಿ ಯಸ
ಭಸೌಮಪದರಗಳಿಗನಟಿಂ ಟರಾಗನವ

ಸರಾಸ್ಥ ನ ಬದಲರಾವಣಸ ಯ ನನನ್ನು ನಿರಿಮೇಕಕ್ಷ ಣಸ ಮರಾಡಬಹನದನ .

C

Measure ಟಸಲನನನ್ನು ಉಪಯಮೇಗಿಸಿ ಭಸೌಮಸವಿಶಸಮೇ ರತಸ ಗ ಳನನನ್ನು ತಳಿಯಬಹನದನ .

D

ಜಪಸಲ್ಲಿಮೇ ಟಜ್ ಸಸಸಮೇಫವುಫ ವಸಮೇ ರಿನನನ್ನು ಉಪಯಮೇಗಿಸಿ ಭಸಕಟಿಂಪದ ಮನನಸನ್ಸಿ ಚನಸ ಯ ನನನ್ನು ನಿಖರವರಾಗಿ
ನಿಮೇಡಬಹನದನ

E

ರರಾಸಫ ರಜ್ ಚಿತತ್ರ ಗಳನನನ್ನು ಭಸ ಮರಾಹಿತವಕ್ಯಾ ವಸಸಸ್ಥ ಯಲಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕಸಸಟಿಂ ಡನ ದತೃಶಕ್ಯಾಮೇ ಕರಣ ಮತನಕ್ತ
ವಿಶಸಲ್ಲಿಮೇ ರಣಸ

ಸರಾಧಕ್ಯಾ ವರಾಗನವವುದನ.

Correct Answers:
B

ಭಸಖಟಿಂಡಗಳನ ರಸಪವುಗಸಸ ಳನಳ್ಳ ವ ಪತ್ರ ತಯಟಿಂ ದನ ಕರಾಲಘಟಫ ದಲಲ್ಲಿ ಯಸ ಭಸೌಮಪದರಗಳಿಗನಟಿಂ ಟರಾಗನವ
ಸರಾಸ್ಥ ನ ಬದಲರಾವಣಸ ಯ ನನನ್ನು ನಿರಿಮೇಕಕ್ಷ ಣಸ ಮರಾಡಬಹನದನ .

E

ರರಾಸಫ ರಜ್ ಚಿತತ್ರ ಗಳನನನ್ನು ಭಸಮರಾಹಿತವಕ್ಯಾ ವಸಸಸ್ಥ ಯಲಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕಸಸಟಿಂ ಡನ ದತೃಶಕ್ಯಾಮೇ ಕರಣ ಮತನಕ್ತ ವಿಶಸಲ್ಲಿಮೇ ರಣಸ
ಸರಾಧಕ್ಯಾ ವರಾಗನವವುದನ.

