Information Technology
Sample Questions
Std 9 : Tamil Medium
பகதத 1 : மதகபப பபபரதபத மபன ஒர வதடடடயதப பதரதவ பசயபக .
1.

இமமேஜ் எடிட்டிங் சசாப்ட்மவேரில் படத்தினுடடய அளவு கசாண
பயன்படுத்தும் யூனிட்களில் உட்படசாதது எது?

Answer Options
A.
millimeters
B.
bytes
C.
pixels
D.
points
Correct Answer: B.
bytes

2.

கணினியில் மசவ்சசய்யப்பட்டுள்ள படங்களின் சில பகுதிகடள மசர்த்து ஒருபுதிய
படம் உருவேசாக்க மவேண்டும். கீமழே தரப்பட்டுள்ளவேற்றுள் அதற்குப் சபசாருத்தமேசான
சமேன்சபசாருள் எது?

Answer Options
A.
லிபர் ஆப்பீஸ் மகல்க்
B.
கிரிதசா
C.
ஜிமயசாஜிப்ரசா
D.
அடசாசிட்டி
Correct Answer: B.
கிரிதசா

3.

ஜிம்பில் வேர்ஷசா உருவேசாக்கிய மலசாமகசா, முன்பு உருவேசாக்கிய மபசாஸ்டரில் உட்படுத்த
முயன்றமபசாது மலசாமகசாவின் கசாட்சி மபசாஸ்டரில் கசாட்சிப்படவில்டல. இது
சரிசசய்யக் கீமழே அளித்துள்ள எந்த சசயல்பசாட்டட சசய்யமவேண்டும்?

Answer Options
A.
Copy Visible நுட்பம் பயன்படுத்த மவேண்டும்
B.
Select by Color கருவி பயன்படுத்த மவேண்டும்
C.
Blur கருவி பயன்படுத்தினசால் மபசாதும்.
D.
Blend கருவி பயன்படுத்தினசால் மபசாதும்.
Correct Answer:
A.
Copy Visible நுட்பம் பயன்படுத்த மவேண்டும்

4.

ஜிம்ப் மகன்வேசாசுக்கு படங்கள் மபஸ்ட் சசய்யும்மபசாது வேரும் மலயர்கடள
அடழேக்கும் சபயர் எது ?

Answer Options
A.
புமளசாட்டிங் மலயர்கள்.
B.
டூப்ளிமகட் மலயர்கள்.
C.
ஸ்மகல் மலயர்கள்.
D.
ஆட்மடசாகிரசாப் மலயர்கள்.
Correct Answer: A.

5.

புமளசாட்டிங் மலயர்கள்.

ஜிம்ப் சமேன்சபசாருளில், புமளசாட்டிங் மலயரிலுள்ள படம் ஒருமலயருக்கு
மசர்க்க கீமழே தரப்பட்டுள்ளவேற்றுள்
எந்த சசயல்பசாட்டட சசய்யமவேண்டும்?

Answer Options
A.
மூவ் டூலில் சசசாடுக்கு (கிளிக்) சசய்க.
B.
ஸ்மகல் டூலில் சசசாடுக்கு (கிளிக்) சசய்க.
C.
ஆங்கர் டூலில் சசசாடுக்கு (கிளிக்) சசய்க.
D.
ஏதசாவேதுது் சசலக்ஷன் டூலில் சசசாடுக்கு (கிளிக்) சசய்க.
Correct Answer: C.

6.

ஆங்கர் டூலில் சசசாடுக்கு (கிளிக்) சசய்க.

வேரட்சியுடன் சதசாடர்புடடய ஒரு புமரசாஜக்ட் ரிப்மபசார்ட் தட்டச்சு சசய்ய
தரப்பட்டுள்ளனதில் எந்த சசாப்ட்மவேர் சபசாருத்தமேசானதுது்?

Answer Options:
A.

ஜிம்ப்

B.

லிபர்ஆப்பீஸ் டரட்டர்

C.

ஸ்கிரசாச்சு

D.

ஜிமயசாஜிப்ரசா

Correct Answer:
B.

லிபர்ஆப்பீஸ் டரட்டர்

7.

ஒருகவிடத லிபர்ஆப்பீஸ் டரட்டரில் டடப் சசய்து தயசாரித்து. இதில்
வேரிகளுக்கிடடயிலுள்ள அகலம் ஒழுங்குபடுத்த தரப்பட்டுள்ளவேற்றுள் எந்த
நுட்பம் இதற்கசாக பயன்படுத்த முடியும் ?

Answer Options:
A.

Bullets and Numbering

B.

Character Formating

C.

Page Formating

D.

Paragraph Formating

Correct Answer:
D.

8.

Paragraph Formating

லிபர்ஆப்பீஸ் டரட்டரில் உருவேசாக்கிய கடிதத்தின் தடலப்ப്്
தடிமேன் கூட்டி
(Bold) அடிக்மகசாடு இட மவேண்டும். தரப்பட்டுள்ளதில் எந்த நுட்பம் இதற்கசாக
பயன்படுத்த முடியும் ?

Answer Options:
A.

Bullets and Numbering

B.

Character Formating

C.

Page Formating

D.

Paragraph Formating

Correct Answer:
B.

9.

Character Formating

லிபர்ஆப்பீஸ் டரட்டரில் உருவேசாக்கிய ஒருமகசாப்பின் பக்கத்துக்கு பசார்டர்
தரப்பட்டுள்ளது.
பசார்டரில் இருந்து எத்தடன அகலம் விட்டு சசசாற்கள்
வேரமவேண்டும் என்று ஒழுங்குபடுத்த மபஜ்
ஸ்டடல் சசாளரத்தில் எந்த நுட்பம்
சபசாருத்தமேசானது?

Answer Options:
A.

Spacing to Contents

B.

Line Arrangements

C.

Indents & Spacing

D.

Shadow Style

Correct Answer:
A.

10.

Spacing to Contents

லிபர்ஆப்பீஸ் டரட்டரில் எல்லசா பக்கத்திலும் மமேல் பகுதியில் பள்ளியினுடடய
சபயர் உட்படுத்த மவேண்டும். இதற்கு சபசாருத்தமேசான நுட்பம்
தரப்பட்டுள்ளவேற்றுள் எது?

Answer Options:
A.

Borders

B.

Columns

C.

Header

D.

Footer

Correct Answer:
C.

11.

Header

கீமழே தரப்பட்டுள்ளனவேற்றுள் இ-சமேயில் என்பதன் முழு வேடிவேம் எது?

Answer Options
A

இடணயம்(இன்டர்சநெட்) சமேயில்

B

எலக்ட்ரசாணிக் சமேயில்

C

எலக்ட்ரிக்கல் சமேயில்

D

எமேர்ஜன்சி சமேயில்

Correct Answer: B

12.

சடல்லியிலுள்ள

எலக்ட்ரசாணிக் சமேயில்

பூஜசாவுக்கு சுற்றுலசா குறித்த

தகவேல்கடள இசமேயில் வேழி

அனுப்பத் மதடவேயசானது,
Answer Options
A

பூஜசாவுடடய முழு இ-சமேயில் முகவேரி மதடவே.

B

பூஜசாவுடடய இ-சமேயில் பயனசாளிப் சபயரும் கடவுச்சசசால்லும் மதடவே.

C

இடத்தின் பின்மகசாடும் சதசாடலமபசி எண்ணும் மதடவே.

D

இ-சமேயில் மசடவேயளிப்பவேருடடய சர்வேர் உள்ள இடம் மதடவே.

Correct Answer: A

பூஜசாவுடடய முழு இ-சமேயில் முகவேரி மதடவே.

13.

தரப்பட்டுள்ளனவேற்றுள் இ-சமேயில் மசடவேயுடன் சதசாடர்புடடய தவேறசான கூற்று
எது?

Answer Options
A.

இ-சமேயில் வேழி படம், வீடிமயசாது், ஒலிமகசாப்புகள்ளது் மபசான்றடவே
டகயளிக்கலசாம்.

B.

ஜிசமேயிலில் அனுப்பும் சமேயில்கள் திறந்துபடிக்க சபறுனருக்கு
ஜிசமேயில்

அக்கவுண்டு கட்டசாயம் மதடவே.

C.

இடத்தின் மபசாஸ்டல் இன்டக்ஸ் நெம்பர் மதடவேயில்டல.

D.

ஒன்டறவிட கூடுதல் மபருக்கு ஒரு இ-சமேயில் ஒமர மநெரத்தில்
அனுப்பலசாம்.

Correct Answer:
B

ஜிசமேயிலில் அனுப்பும் சமேயில்கள் திறந்துபடிக்க சபறுனருக்கு
ஜிசமேயில்

14.

அக்கவுண்டு கட்டசாயம் மதடவே.

பள்ளிது் ஐ.டி கிளப்பினுடடய முதல் அமேர்வின் முடிவுப்படி பள்ளி குறித்த
தகவேல்கள் இடணயத்தில் உட்படுத்த

கீமழே தரப்பட்டுள்ளனவேற்றுள்

இடணயதளம் பயன்படுத்தலசாம்?
Answer Options
A

http://ml.wikisource.org

B

http://ml.wiktionary.org

C

http://ml.wikiquote.org

D

http://schoolwiki.in

Correct Answer: D

15.

http://schoolwiki.in

சதுரத்தினுடடய பரப்பளவு கசாண்பதற்கசான ஒருபுமரசாகிரசாம், டபத்தன்
சமேன்சபசாருள் பயன்படுத்தி உருவேசாக்கப்பட்டது. கீமழே
சகசாடுக்கப்பட்டுள்ளவேற்றுள் எதுவேசாக இருக்கும் அந்த புமரசாகிரசாம் மகசாப்பு ?
A

area.py

B

area.jpg

C

area.pdf

எந்த

D

area.ods

Correct Answer: …..
A

16.

area.py

டபத்தன் புமரசாகிரசாமில் 1 முதல் 49 வேடரயுள்ள எண்ணல் எண்கடள உட்படுத்த
பயன்படுத்தும் மரஞ் கூட்டடள எது?
A

range(49)

B

range(50)

C

range(1,49)

D

range(1,50)

Correct Answer: …..
D

17.

range(1,50)

டபத்தன் சஷல் சசாளரத்தில் list(range(5,10)) என்று அளித்து சஷல் சசய்தசால்
கிடடக்கும் சவேளியீடு (அவுட்புட்) என்னவேசாக இருக்கும்?
A

[5, 10]

B

[5, 7, 9]

C

[5, 6, 7, 8, 9]

D

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

Correct Answer: …..

18.

C

[5, 6, 7, 8, 9]

IDLE என்பது
A

ஒருபுமரசாகிரசாமிங் சமேசாழி.

B

ஒருஆப்பமரட்டிங் சிஸ்டம் தசான்.

C

ஒருIDE சசாப்ட்மவேர்தசான்

D

ஒருடபனரி சமேசாழி.

Correct Answer: …..
C

ஒருIDE சசாப்ட்மவேர்தசான்

19.
x=eval(input("Enter a number : "))
y=2*x-5
print(y)
டபத்தன் புமரசாகிரசாமிங் சமேசாழியில் தயசாரித்த ஒருபுமரசாகிரசாம் தரப்பட்டுள்ளது.
இந்த புமரசாகிரசாம் சசயல்படுத்தும்மபசாது அளிக்கும் உள்ளீடு 10 எனில்
கிடடக்கும் சவேளியீட்டு (அவுட்புட்) என்னவேசாக இருக்கும்?

A

10

B

15

C

20

D

25

Correct Answer: …..
B

20.

15

கீமழே தரப்பட்டுள்ளனவேற்றுள் புவிமயசாட்டுத் தட்டுகடள சிமுமலஷன் மூலம்
கசாட்டுவேதற்கசான ஒரு சசாப்ட்மவேர்தசான்
A

Stellarium

B

RasMol

C

GPlates

D

Gimp

Correct Answer:
C

GPlates

21.

ஜிமயசாஜிப்ரசா சமேன்சபசாருளில் 1, 2, 3, 4 மபசான்ற மேதிப்புகள் சபறும் a என்ற
மேசாறிடய ஆரமேசாகக் சகசாண்ட வேட்டம் உருவேசாக்கியதற்கு அனிமமேஷன்
அளித்தமபசாது நெசான்கு வேட்டங்கள்ளது் ஒவ்சவேசான்றசாக கசாட்சியளித்தன.
இடவேயடனத்தும் ஒமர சபசாழுது கசாட்சிப்படுத்த எந்த நுட்பம் பயன்படுத்த
மவேண்டும்?
A
Move around Point
B

Circle through 3 Points

C

Dilate from Point

D

Trace On

Correct Answer: D

22.

Trace On

ஜி பிமளட்ஸ் சமேன்சபசாருளில் உற்றுமநெசாக்கும் புவித்தட்டுகளின் விளக்கங்கள்
சதரிந்துசகசாள்வேதற்கசான ஒரு முக்கிய கருவியசான இது என்ன ?

A

Digitisation

B

Move Vertex

C

Measure

D

Feature Inspection

Correct Answer:
D
23.

Feature Inspection

கீமழே தரப்பட்டுள்ளனவேற்றுள் ஜி பிமளட்ஸ் சமேன்சபசாருளில் உற்றுமநெசாக்கும்
சிமுமலஷன்கடள பட வேடிவிற்க்கு மேசாற்ற பயன்படுத்தும் நுட்பம்.

Answer Options
A

Import

B

Export

C

Open Project

D
Open Feature Collection
Correct Answer:
B

Export

24.

கீமழே தரப்பட்டுள்ளனவேற்றுள் ஜிபிமளட்ஸ் புமரசாஜக்ட் மகசாப்பு எது?

Answer Options
A

volcanoes. gpml

B

volcanoes. gproj

C

volcanoes. svg

D

volcanoes. png

Correct Answer:
B

volcanoes. gproj

பகதத 2 : மதகபப பபபரதபத மபன இரணபட பததலபக டளதப பதரதவ பசயபக .
1.

ஜிம்ப் சமேன்சபசாருளில்
நிலவிலுள்ள ஒருமலயருக்குப் புதிய சபயர்
அளிப்பதற்கசான சரியசான சசயல்பசாட்டு வேரிடச கீமழே தரப்பட்டுள்ளனவேற்றுள்
இருந்து சதரிவு சசய்க.
Answer Options
A.
Layers Palette திறந்துசபயர் அளிப்பதற்கசான மலயரில் வேலது சசசாடுக்கு
(கிளிக்) சசய்க.
B.
Layers Palette
திறந்துசபயர் அளிப்பதற்கசான மலயரில் சசசாடுக்கு
(கிளிக்) சசய்க.
C.
மலயர் சமேனுவில் இருந்து நியூ மலயர் சதரிவு சசய்க.
D.
Edit Layer Attribute சதரிவு சசய்து திறந்துவேரும் சசாளரத்தில் புதிய
சபயர் அளிக்கவும்.
E.
New Layer group சதரிவு சசய்த്് புதிய சபயரப്് அளிக்கவும்.
Correct Answer:
A.
Layers Palette திறந்துசபயர் அளிப்பதற்கசான மலயரில் வேலது சசசாடுக்கு
(கிளிக்) சசய்க.
D.
Edit Layer Attribute சதரிவு சசய்து திறந்துவேரும் சசாளரத்தில் புதிய
சபயர் அளிக்கவும்.

2.

ஜிம்ப் சமேன்சபசாருள் பயன்படுத்தி, உருவேசாக்கிய மபசாஸ்டரில் உட்படுத்திய
படத்தில் ஒருபகுதி சதளிவு குன்றச்சசய்ய கீமழே தரப்பட்டுள்ளவேற்றுள்ளது்
சபசாருத்தமேசான சசயல்பசாட்டு வேரிடச சதரிவு சசய்க?

Answer Options
A.
படம் உட்படுத்திய மலயர் சதரிவு சசய்து சதளிவு குன்றச்சசய்ய
மவேண்டிய பகுதி சதரிவு சசய்க.
B.
படம் உட்படுத்திய மலயர் சதரிவு சசய்து சதளிவு குன்றச்சசய்ய
மவேண்டிய பகுதி தவிர உள்ள பகுதிடய சதரிவு சசய்க.
C.
படம் உட்படுத்திய மலயர் சதரிவு சசய்து Duplicate எடுக்கவும்
D.
Filters சமேனுவில் Blur சப்சமேனுவில் Blur ல் சசசாடுக்கு (கிளிக்)
சசய்க
E.
Tools சமேனுவில் Filters சப் சமேனுவில் Blur ல் சசசாடுக்கு (கிளிக்)
சசய்க
Correct Answer: A.

படம் உட்படுத்திய மலயர் சதரிவு சசய்துசதளிவு
குன்றச்சசய்ய மவேண்டிய பகுதி சதரிவு சசய்க.
D.
Filters சமேனுவில் Blur சப்சமேனுவில் Blur ல்
சசசாடுக்கு (கிளிக்) சசய்க.

3.
எந்தஒரு இமமேஜ் எடிட்டிங் சமேன்சபசாருளினுடடயவும் பிரிக்க இயலசாத பகுதிமய
மலயர்கள். ஜிம்ப் சமேன்சபசாருளில் புதிய ஒருமலயடர எப்படிசயல்லசாம் உருவேசாக்கலசாம் ?
A.

மலயர்

B.
D.

மலயர் சமேனுவில் டூப்ளிமகட் மலயர் என்றதில் சசசாடுக்கு (கிளிக்) சசய்க.
மலயர் சமேனுவில் இருந்து நியூ மலயர் சதரிவுசசய்க.

E. .

மலயர்

மபலட்டில் ஐக்கணில் சசசாடுக்கு (கிளிக்) சசய்க.

மபலட்டில் ஐக்கணில் சசசாடுக்கு (கிளிக்) சசய்க.

Correct Answer: A. மலயர் மபலட்டில்
D.

4.

ஐக்கணில் சசசாடுக்கு (கிளிக்) சசய்க.

மலயர் சமேனுவில் இருந்து நியூ மலயர் சதரிவு சசய்க.

லிபர்ஆப்பீஸ் டரட்டரில் விபின் ஒருபுமரசாஜக்ட் ரிப்மபசார்ட்
தயசாரித்து
இதனுடடய எல்லசாபக்கத்திலும் மமேமல 'புவி சவேப்பமேடடதல்' என்றும் மிக
கீமழே மபஜ் நெம்பரும் உட்படுத்த மவேண்டும். தரப்பட்டுள்ளதில் எந்த நுட்பங்கள்
இதற்கு பயன்படுத்த முடியும் ?

Answer Options
A.

Borders

B.

Columns

C.

Header

D.

Area

E.

Footer

Correct Answers:
C.

Header

E.

Footer

5.

லிபர்ஆப்பீஸ் டரட்டரில் உருவேசாக்கிய மகசாப்பில் ஒருபடம் உட்படுத்தப்படுகிறது.
அதற்கசான இரண்டு முடறகள் தரப்பட்டுள்ளனவேற்றுள் இருந்து சதரிவு சசய்க.

Answer Options
A.

Text Box கருவி சசசாடுக்கு (கிளிக்) சசய்க.

B.

Image கருவி சசசாடுக்கு (கிளிக்) சசய்க.

C.

Chart கருவி சசசாடுக்கு (கிளிக்) சசய்க.

D.

Insert சமேனுவில் Image ல் சசசாடுக்கு (கிளிக்) சசய்க.

E.

Insert சமேனுவில் Text Box ல் சசசாடுக்கு (கிளிக்) சசய்க.

Correct Answers:

6.

B.

Image கருவி சசசாடுக்கு (கிளிக்) சசய்க

D.

Insert சமேனுவில் Image ல் சசசாடுக்கு (கிளிக்) சசய்க.

லிபர்ஆப்பீஸ் டரட்டரில் உருவேசாக்கிய ஒருமகசாப்பில் படம் சசசால்களின்
இடடயிலசாக ஒழுங்குபடுத்த. இதற்கு சபசாருத்தமேசான இரண்டு நுட்பங்கள்
தரப்பட்டுள்ளனவேற்றுள் இருந்து சதரிவு சசய்க.

Answer Options
A.

No wrap

B.

Page wrap

C.

Header

D.

Footer

E.

Optimal Page wrap

Correct Answers:
B.

Page wrap

E.

Optimal Page wrap

7.

இ-சமேயில் மசடவேயளிப்பவேர்கடள சதரிவு சசய்க.

Answer Options
A.

பள்ளிது் விக்கி

B.

கூகிள்

C.

பயர்பசாக்ஸ்

D.

யசாஹஹு

E.

யூடியூப்

Correct Answers: B கூகிள்
D யசாஹஹு

8.

டசபர்

பசாதுகசாப்பு

சதசாடர்புடடய

சில

சதசாழில்நுட்ப

சசசாற்கள்

கீமழே

தரப்பட்டுள்ளன. அவேற்றுள் டசபர் குற்றங்கடளத் சதரிவு சசய்க.
Answer Options
A

சசர்ச்சிங்

B

டசபர் ஸ்க்வேசாட்டிங்

C

டிவிட்டிங்

D

சர்பிங்

E

பிஷிங்

Correct Answers:

9.

B

டசபர் ஸ்க்வேசாட்டிங்

E

பிஷிங்

விக்கிநிருவேனங்களின்

உள்ளடக்கத்துடன்

சதசாடர்புடடய

சில

கூற்றுகள்

தரப்பட்டுள்ளன. அவேற்றுள் சரியசானவேற்டற சதரிவு சசய்க.
Answer Options
A

இவேற்றுள் தகவேல்கள் உட்படுத்தப்படுத்துவேது சதரிவுசசய்யப்பட்ட
நெபர்கமள.

B

பயனசாளி சபயர் உள்ளவேருக்கு மேட்டுமமே விக்கிநிருவேனங்கள் பயன்படுத்த
முடிகிறது.

C

விக்கிநிறுவேனங்களின் உள்ளடக்கம் இலவேசமேசானது.

D

இவேற்றுள் உள்ள படங்களுக்கு எந்த வேடகப்பட்ட சபசாருப்பும் நென்றியும்
குறிப்பிட மவேண்டியதில்டல.

E

விக்கிநிறுவேனங்களில் யசாருக்கும் திருத்தல்கள் சசய்யலசாம்.

Correct Answers: C

விக்கிநிறுவேனங்களின் உள்ளடக்கம் இலவேசமேசானது.

E

10.

விக்கிநிறுவேனங்களில் யசாருக்கும் திருத்தல்கள் சசய்யலசாம்.

ஒருடபத்தன் புமரசாகிரசாமில் 5, 10, 15, 20, 25, 30 மபசான்ற எண்கடள உட்படுத்த
பயன்படும் கூட்டடளகள் எடவே ?
A

range(5,30)

B

range(5,30,5)

C

range(5,31)

D

range(5,31,5)

E

range(5,35,5)

Correct Answer: …..

11.

D

range(5,31,5)

E

range(5,35,5)

டபத்தன் சஷல்லில் 45 என்ற சவேளியீட்டு (அவுட்புட்) கிடடக்க , கீமழே
சகசாடுக்கப்பட்டுள்ளவேற்றுள் எந்சதந்த டபத்தன் புமரசாகிரசாம்கள்
பயன்படுத்தலசாம்.
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)

12.

டபத்தன் புமரசாகிரசாமில் 50 க்கும் 200 க்கும் இடடயிலுள்ள 5 உடடய
மேடங்குகடள குறிப்பிட பயன்படும் மரஞ் கட்டடளகள் எடவே?
A

range(50,201,5)

B

range(2,200)

C

range(50,200,5)

D

range(2,201)

E

range(50,199,5)

Correct Answer: …..

13.

C

range(50,200,5)

E

range(50,199,5)

கீமழே தரப்பட்டுள்ளவேற்றுள் ஸ்சடல்மலரியம் சசாப்ட்மவேரில் சூரியவேட்டம்
கசாட்சிப்படுத்த சசய்யமவேண்டிய சசயல்பசாடுகள் எடவே ?

Answer Options
A
ஸ்மடட்டஸ் பட்டடயில் Constellation lines என்ற டூலில் சசசாடுக்கு
(கிளிக்) சசய்க
B
கருவி பட்டடயில் Sky and viewing options window சசசாடுக்கு
(கிளிக்) சசய்க
C
Markings மடபில் Celestial Sphere லிஸ்டில் Ecliptic ( of date )
சசசாடுக்கு (கிளிக்) சசய்து சசாளரம் குமளசாஸ் சசய்க.
D
ஸ்மடட்டஸ் பட்டடயில் Constellation art சசசாடுக்கு (கிளிக்)
சசய்க.
E
கருவி பட்டடயில் Search window யில் சசசாடுக்கு (கிளிக்) சசய்க
Correct Answers :
B
கருவி பட்டடயில் Sky and viewing options window சசசாடுக்கு
(கிளிக்) சசய்க
C
Markings மடபில் Celestial Sphere லிஸ்டில் Ecliptic ( of date )
சசசாடுக்கு (கிளிக்) சசய்து சசாளரம் குமளசாஸ் சசய்க.

14.

ஸ்சடல்மலரியம் சசாப்ட்மவேரில் லிமயசா ( Leo ) என்ற விண்மீன் கூட்டங்கடள
உற்றுமநெசாக்கச் சசய்யமவேண்டிய சசயல்பசாடுகள் எடவே ?

Answer Options
A
கருவி பட்டடயில் Sky and viewing options window சசசாடுக்கு
(கிளிக்) சசய்க
B
சதசாடர்ந்து வேரும் Markings மடபில் Celestial Sphere
லிஸ்டில் Ecliptic ( of date ) சசசாடுக்கு (கிளிக்) சசய்து
சசாளரம் குமளசாஸ் சசய்க
C
கருவி பட்டடயில் Search window பயன்படுத்தி Leo என்ற
விண்மீன் கூட்டங்கடள மதடவும்
D
கருவி பட்டடயில் Confguration window யிலுள்ள Main
மடபில் Sky Culture
Language மேசாற்றுக
E
ஸ்மடட்டஸ் பட்டடயில் Constellation art கருவி சசசாடுக்கு
(கிளிக்) சசய்க.
Correct Answers :
C
கருவி பட்டடயில் Search window பயன்படுத்தி Leo என்ற
விண்மீன் கூட்டங்கடள
மதடவும்.
E
ஸ்மடட்டஸ் பட்டடயில் Constellation art கருவி சசசாடுக்கு
(கிளிக்) சசய்க.

15.

கீமழே தரப்பட்டுள்ளனவேற்றுள் இருந்து ஜி பிமளட்ஸ் சமேன்சபசாருளினுடடய
உதவியுடன் சசய்யமுடியும் சசயல்பசாடுகள் எடவே?
A
B
C
D
E

மகசாப்பு சமேனுவில் இருந்து எக்ஸ்மபசார்ட் சசசாடுக்கு (கிளிக்) சசய்து
சிமுமலஷன்கடள படவேடிவிற்கு மேசாற்றலசாம் .
புவித்தட்டு அடசவேசால் ஒவ்சவேசாரு கசாலகட்டத்திலும்
புவித்தட்டுகளுக்கு இடமேசாறுதல் உற்றமநெசாக்கலசாம் .
Measure கருவி பயன்படுத்தி புவிச்சிறப்புகள் அறியலசாம் .
ஜி பிமளட்ஸ் சமேன்சபசாருளில் உட்படுத்தப்படுவேது எல்லசா
தரவுக்மகசாப்புகளும் படக் மகசாப்புகளுமமே .
ரசாஸ்டர் படங்கடள உட்படுத்தி க்கசாட்சிப்படுத்தவும்
பகுப்பசாயவும்
முடியும் .

Correct Answers :
B
புவித்தட்டு அடசவேசால் ஒவ்சவேசாரு கசாலகட்டத்திலும்ளது்
புவித்தட்டுகளுக்கு ஏற்படும் இடமேசாறுதல் உற்றமநெசாக்கலசாம் .
E
ரசாஸ்டர் படங்கடள உட்படுத்தி க்கசாட்சிப்படுத்தவும்
பகுப்பசாயவும்
முடியும் .

