Information Technology
Sample Questions
std10 : Kannada Medium

ವಿಭಭಾಗ 1 : ಹಹೆಚಚಚ್ಚು ಸಸೂಕಕ್ತವಭಾದ ಒಒಂದಚ ಉತಕ್ತರವನಚನ್ನು ಆರಿಸಿರಿ.
1.

ವಿಪಿನನ್ ತನನ್ನ ಕಲಿಕಕಾ ಚಟಟುವಟಿಕಕೆಯ ಭಕಾಗವಕಾಗಿ ತಯಕಾರಿಸಿದ ಪಪೋಸಸ್ಟರಿಗಕೆ ಒಒಂದಟು ಚಿತತ್ರವನಟುನ್ನ
ಸಕೆಪೋರಿಸಿದನಟು.ಚಿತತ್ರವನಟುನ್ನ ದಕೆದೊಡಡ್ಡದಟು ಮಕಾಡಿದಕಾಗಲದೊ ಸಸ್ಪಷಸ್ಟತಕೆ ಕಡಿಮೆಯಕಾಗದ ಆ ಚಿತತ್ರ
ಕಕೆಳಗಕೆ ಕಕೆದೊಟಿಸ್ಟರಟುವವವುಗಳಲಿಲ್ಲಿ ಯಕಾವವುದಟು?

Answer Options
A

image.jpg

B

image.svg

C

image.png

D

image.bmp

Correct Answer:

2.

B image.svg

ಇಒಂಕನ್ ಸಕೆಸಪೋಪಿನಲಿಲ್ಲಿ ತಯಕಾರಿಸಿದ ಹದೊವಿನ ಒಒಂದಟು ಚಿತತ್ರವನಟುನ್ನ ಎಕಕೆದೊಕಕಪೋರನ್ರ್ಟ್ ಮಕಾಡಿದಕಾಗ ಲಭಿಸಿದ ಚಿತತ್ರ
ಫಕೆಫೈಲಟು ಕಕೆಳಗಕೆ ಕಕೆದೊಟಿಸ್ಟರಟುವವವುಗಳಲಿಲ್ಲಿ ಯಕಾವವುದಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು?

Answer Options
A.

fower.png

B.

fower.jpg

C.

fower.svg

D.

fower.jif

Correct Answer : A.

fower.png

3.

ರಕಾಜಪೋವನಟು ಇಒಂಕನ್ ಸಕೆಸಪೋಪಿನಲಿಲ್ಲಿ ಒಒಂದಟು ಪಪೋಸಸ್ಟರನಟುನ್ನ ರಚಿಸಟುತತ್ತಿದಕಾದ್ದಾನಕೆ. ತಯಕಾರಿಸಿದ ಒಬಕೆಬ್ಜೆಕಟುಸ್ಟಗಳಲಿಲ್ಲಿ
ಹಒಂದಕೆ ಇರಟುವ ಓಬಕೆಬ್ಜೆಕಸ್ಟನಟುನ್ನ ಮಟುಒಂಭಕಾಗಕಕೆಸ ತರಲಟು ಹಒಂದಕೆ ಇರಟುವ ಓಬಕೆಬ್ಜೆಕಸ್ಟನಟುನ್ನ ಕಲ್ಲಿಕನ್ ಮಕಾಡಿದ ನಒಂತರ ಕಕೆಳಗಕೆ
ಕಕೆದೊಟಿಸ್ಟರಟುವವುವವುಗಳಲಿಲ್ಲಿ ಯಕಾವ ಸಸೌಲಭಭ್ಯವನಟುನ್ನ ಉಪಯಪೋಗಿಸಬಕೆಪೋಕಟು?

Answer Options
A

Raise

B

Lower

C

Up

D

Down

Correct Answer:

4.

A

Raise

ವಿಪಿನನ್ ಇಒಂಕನ್ ಸಕೆಸಪೋಪಿನಲಿಲ್ಲಿ ಒಒಂದಟು ಚಿತತ್ರವನಟುನ್ನ ತಯಕಾರಿಸಟುತತ್ತಿದಕಾದ್ದಾನಕೆ. ಚಿತತ್ರದಲಿಲ್ಲಿರಟುವ ಒಒಂದಟು
ಓಬಕೆಬ್ಜೆಕಸ್ಟಗಕೆ ನಪೋಡಿರಟುವ ಬಣಣ್ಣದ ಗಕಾಢತಕೆಯಲಿಲ್ಲಿ ಬದಲಕಾವಣಕೆಯನಟುನ್ನಒಂಟಟುಮಕಾಡಬಕೆಪೋಕಕಾಗಿದಕೆ. ಇದಕಕೆಸ
ಉಪಯಪೋಗಿಸಬಹಟುದಕಾದ ಸಸೌಲಭಭ್ಯ ಯಕಾವವುದಟು?

Answer Options
A

Flat color

B

Opacity

C

Path

D

Ofset

Correct Answer:

5.

B

Opacity

Fill and Stroke ವಿಒಂಡಕೆದೊಪೋದಲಿಲ್ಲಿ Stroke paint ರಕಾಭ್ಯಬಿನಲಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಕನ್ಸ ಮಕಾಡಿ ಕಕೆಳಗಕೆ
ಕಕೆದೊಟಿಸ್ಟರಟುವವವುಗಳಲಿಲ್ಲಿ ಯಕಾವ ಚಟಟುವಟಿಕಕೆಯನಟುನ್ನ ಮಕಾಡಲಟು ಸಕಾಧಭ್ಯವಿದಕೆ?

Answer Options
A

ಓಬಕೆಬ್ಜೆಕಸ್ಟಗಕೆ ಬಣಣ್ಣ ಕಕೆದೊಡಬಹಟುದಟು

B

ಓಬಕೆಬ್ಜೆಕಸ್ಟನ ಬಣಣ್ಣವನಟುನ್ನ ತಕೆಗಕೆಯಬಹಟುದಟು

C

ಓಬಕೆಬ್ಜೆಕಸ್ಟನ ಪರಿಧಿಗಕೆ ಬಣಣ್ಣ ಕಕೆದೊಡಬಹಟುದಟು

D

ಓಬಕೆಬ್ಜೆಕಸ್ಟನ ಸಕೆಸ್ಟಫೈಲನಟುನ್ನ ಬದಲಕಾಯಿಸಬಹಟುದಟು

Correct Answer: C

ಓಬಕೆಬ್ಜೆಕಸ್ಟನ ಪರಿಧಿಗಕೆ ಬಣಣ್ಣ ಕಕೆದೊಡಬಹಟುದಟು

6.

ಒಒಂದಟು ರಕೆಕಕಕ್ಸ್ಟಿಗಕೆದೊಪೋ ಒಬಕೆಬ್ಜೆಕಸ್ಟಗಕೆದೊಪೋ ನಪೋಡಿರಟುವ ಫಪೋಮೆಪೋರ್ಟ್ಟಟುಗಳನಟುನ್ನ ಯಥಕಾ ಪತ್ರತ ಇನಕೆದೊನ್ನಒಂದಕಕೆಸ ಪತ್ರಯಪೋಗಿಸಲಟು

ಕಕೆಳಗಕೆ

ಕಕೆದೊಟಿಸ್ಟರಟುವವುವವುಗಳಲಿಲ್ಲಿ ಯಕಾವ ಸಸೌಲಭಭ್ಯವವು ಸದೊಕತ್ತಿವಕಾಗಿದಕೆ?

Answer Options:
A.

ಮೆಯಿಲನ್ ಮರನ್ರ್ಟ್

B.

ಫಿಲಸ್ಟರನ್

C.

ಇಒಂಡಕನ್ಕ ಫಪೋಮೆಪೋರ್ಟ್ಟಿಒಂಗನ್

D.

ಕಕೆದೊಲ್ಲಿಪೋನನ್ ಫಪೋಮೆಪೋರ್ಟ್ಟಿಒಂಗನ್

Correct Answer:
D.

7.

ಕಕೆದೊಲ್ಲಿಪೋನನ್ ಫಪೋಮೆಪೋರ್ಟ್ಟಿಒಂಗನ್

ಒಒಂದಟು ಡಕೆದೊಪೋಕಟುಭ್ಯಮೆಒಂಟನ ಕಕೆಲವವು ಪದಗಳನಟುನ್ನ ಶಪೋರರ್ಟ್ಕಕೆಗಳಕಾಗಿ ನವರ್ಟ್ಚಿಸಲಟು ವಡನ್ರ್ಟ್ ಪತ್ರಸಕೆಸಕರಿನಲಿಲ್ಲಿರಟುವ ನಕೆಫೈಜ
ಫಪೋಮೆಪೋರ್ಟ್ರನ್ ಯಕಾವವುದಟು?

Answer Options:
A.

Apply Style

B.

Paragraph Formatting

C.

Apply Filter

D.

Page Formatting

Correct Answer:
A.

Apply Style

8.

ಕಕೆಳಗಕೆ ಕಕೆದೊಟಿಸ್ಟರಟುವವವುಗಳಲಿಲ್ಲಿ ಒಒಂದಟು ಶಪೋರರ್ಟ್ಕಕೆಗಕೆ ಬಕೆಪೋಕಕಾದ ವಿಶಕೆಪೋಷತಕೆಗಳನಟುನ್ನ ಸಕೆಪೋರಿಸಿ ತಯಕಾರಿಸಿರಟುವ ಸಕೆಸ್ಟಫೈಲನ್
ಯಕಾವವುದಟು?

Answer Options:
A.

Heading 1

B.

Style 1

C.

List 1

D.

Index 1

Correct Answer :
A.

9.

Heading 1

ವಡನ್ರ್ಟ್ ಪತ್ರಸಕೆಸಕರಿನ ಸಕೆಸ್ಟಫೈಲಟುಗಳಲಿಲ್ಲಿ ಬದಲಕಾವಣಕೆಗಳನಟುನ್ನ ಮಕಾಡಟುವಕಾಗ ಕನನ್ನಡ ಫಪೋಒಂಟಟುಗಳಕಾದರಕೆ ಯಕಾವ
ಫಪೋಒಂಟಟುಗಳಲಿಲ್ಲಿ ಬದಲಕಾವಣಕೆ ಮಕಾಡಬಕೆಪೋಕಕಾಗಿದಕೆ?

Answer Options:
A.

Western Text Fonts

B.

CTL Fonts

C.

Asian Text Fonts

D.

English True Type Fonts

Correct Answer:
B.

CTL Fonts

10.

ವಡನ್ರ್ಟ್ ಪತ್ರಪೋಸಕೆಸರನ್ ಡಕೆದೊಪೋಕಟುಭ್ಯಮೆಒಂಟನ ಶಪೋರರ್ಟ್ಕಕೆಗಳನದೊನ್ನ ಉಪಶಪೋರರ್ಟ್ಕಕೆಗಳನದೊನ್ನ ಯಕಾವ ಪತ್ರತಕೆಭ್ಯಪೋಕತಕೆಗಳ
ಆಧಕಾರದಲಿಲ್ಲಿ ಅನಟುಕತ್ರಮಣಿಕಕೆಯ ಪಟಿಸ್ಟ(Index Table)ಯಲಿಲ್ಲಿ ಸಕೆಪೋರಿಸಲಕಾಗಟುತತ್ತಿದಕೆ?

Answer Options:
A.

ಶಪೋರರ್ಟ್ಕಕೆಗಳ ಮತಟುತ್ತಿ ಉಪಶಪೋರರ್ಟ್ಕಕೆಗಳ ಬಣಣ್ಣ (color)

B.

ಶಪೋರರ್ಟ್ಕಕೆಗಳ ಮತಟುತ್ತಿ ಉಪಶಪೋರರ್ಟ್ಕಕೆಗಳ ಗಕಾತತ್ರ (size)

C.

ಶಪೋರರ್ಟ್ಕಕೆಗಳ ಮತಟುತ್ತಿ ಉಪಶಪೋರರ್ಟ್ಕಕೆಗಳ ಸಕೆಸ್ಟಫೈಲನ್ (style)

D.

ಶಪೋರರ್ಟ್ಕಕೆಗಳ ಮತಟುತ್ತಿ ಉಪಶಪೋರರ್ಟ್ಕಕೆಗಳ ಇಒಂಡಕೆಒಂರನ್(Indent)

Correct Answer:
C.

11.

ಶಪೋರರ್ಟ್ಕಕೆಗಳ ಮತಟುತ್ತಿ ಉಪಶಪೋರರ್ಟ್ಕಕೆಗಳ ಸಕೆಸ್ಟಫೈಲನ್ (style)

ವಕೆಬನ್ ಪಕೆಪೋಜಟುಗಳನಟುನ್ನ ತಯಕಾರಿಸಟುವಕಾಗ Internal ಕಕಾಸಕೆಸಪೋಡಿಒಂಗನ್ ಸಕೆಸ್ಟಫೈಲನ್ ಸಕೆಪೋರಿಸಲಟು ಅಗತಭ್ಯವಕಾದ ರಕಾಭ್ಯಗನ್
ಯಕಾವವುದಟು?

Answer Options
A.
<p>...</p>
B.
<style>...</style>
C.
<body>...</body>
D.
<img>...</img>
Correct Answer:
B.
<style>...</style>
12.

ಕಕಾಸಕೆಸಪೋಡಿಒಂಗನ್ ಸಕೆಸ್ಟಫೈಲಟುಗಳನಟುನ್ನ ಸಕೆಪೋರಿಸಿ ವಕೆಬನ್ ಪಕೆಪೋಜಟುಗಳನಟುನ್ನ ತಯಕಾರಿಸಟುವಕಾಗ ಕಕೆಳಗಕೆ ಕಕೆದೊಟಿಸ್ಟರಟುವವವುಗಳಲಿಲ್ಲಿ ಯಕಾವ
ಪತ್ರತಕೆಭ್ಯಪೋಕತಕೆಯನಟುನ್ನ ಉಪಯಪೋಗಿಸಿ ಅಕಕ್ಷರಗಳನಟುನ್ನ ನವರ್ಟ್ಚಿಸಲಕಾಗಟುತತ್ತಿದಕೆ?

Answer Options
A.

font-family

B.

font

C.

font-face

D.

font-property

Correct Answer:
A.

font-family

13.

ವಕೆಬನ್ ಡಿಸಕೆಫೈನಒಂಗಿನಲಿಲ್ಲಿ html ರಕಾಭ್ಯಗಟುಗಳ ಆಟಿತ್ರಬದೊಭ್ಯಟಟುಗಳ ಆವತರ್ಟ್ಸಿ ಇರಟುವ ಉಪಯಪೋಗವನಟುನ್ನ ಇಲಲ್ಲಿದಒಂತಕೆ
ಮಕಾಡಲಟು ಕಕೆಳಗಕೆ ಕಕೆದೊಟಿಸ್ಟರಟುವವವುಗಳಲಿಲ್ಲಿ ಯಕಾವವುದಟು ಸಹಕಾಯಕವಕಾಗಟುತತ್ತಿದಕೆ?

Answer Options
A.

ಕಕಾಸಕೆಸಪೋಡಿಒಂಗನ್ ಸಕೆಸ್ಟಫೈಲನ್ ಶಪೋಟಟುಗಳಟು

B.

ವಕೆಬನ್ ಕಒಂರಕೆಒಂರನ್ ಮಕಾಭ್ಯನಕೆಪೋರಕೆಜಒಂರನ್ ಸಿಸಸ್ಟಒಂ which

C.

html ರಕಾಭ್ಯಗಟುಗಳಟು

D.

ರಕೆಕನ್ಕಕ್ಸ್ಟಿ ಎಡಿಟರಟುಗಳಟು

Correct Answer:
A.
14.

ಕಕಾಸಕೆಸಪೋಡಿಒಂಗನ್ ಸಕೆಸ್ಟಫೈಲನ್ ಶಪೋಟಟುಗಳಟು

ಅನಟು ವಕೆಬನ್ ಪಕೆಪೋರನ್ ತಯಕಾರಿಸಿದಕಾಗ <h2> ರಕಾಭ್ಯಗನ್ ಉಪಯಪೋಗಿಸಿ ನಪೋಡಿದ ಹಕೆಡಿಡ್ಡಒಂಗಟುಗಳಿಗಕೆ ತನನ್ನ ಹಕೆಸರಿನಲಿಲ್ಲಿ
ಒಒಂದಟು ಕಕಾಲ್ಲಿಸನ್ ಸಕೆಲಕೆಕಸ್ಟರನ್ ನವರ್ಟ್ಚಿಸಿ ಸವಿಶಕೆಪೋಷತಕೆಗಳನಟುನ್ನ ನಪೋಡಲಟು ತಪೋಮಕಾರ್ಟ್ನಸಿದನಟು. ಕಕೆಳಗಕೆ ಕಕೆದೊಟಿಸ್ಟರಟುವವವುಗಳಲಿಲ್ಲಿ
ಯಕಾವವುದಟು ಆ ಕಕಾಲ್ಲಿಸನ್ ಸಕೆಲಕೆಕಸ್ಟರನಟುನ್ನ ಸದೊಚಿಸಟುತತ್ತಿದಕೆ?

Answer Options
A.

h2.anu

B.

h2<anu>

C.

h2 anu

D.

h2,anu

Correct Answer:
A.
h2.anu
15.

ಕಕಾಸಕೆಸಪೋಡಿಒಂಗನ್ ಸಕೆಸ್ಟಫೈಲಟುಗಳನಟುನ್ನ ಸಕೆಪೋರಿಸಿ ವಕೆಬನ್ ಪಕೆಪೋಜಟುಗಳನಟುನ್ನ ತಯಕಾರಿಸಟುವಕಾಗ ಕಕೆಳಗಕೆ ಕಕೆದೊಟಿಸ್ಟರಟುವವವುಗಳಲಿಲ್ಲಿ ಯಕಾವ
ಪತ್ರತಕೆಭ್ಯಪೋಕತಕೆಯನಟುನ್ನ ಉಪಯಪೋಗಿಸಿ ಹನಕೆನ್ನಲಕೆ ಬಣಣ್ಣವನಟುನ್ನ ನವರ್ಟ್ಚಿಸಲಕಾಗಟುತತ್ತಿದಕೆ?

Answer Options
A.

background

B.

backcolor

C.

backgroundcolor

D.

back-color

Correct Answer:
A.

background

16.

ಕಕೆಳಗಕೆ ಕಕೆದೊಟಿಸ್ಟರಟುವವವುಗಳಲಿಲ್ಲಿ ಯಕಾವವುದನಕೆನ್ನಲಕಾಲ್ಲಿ ವಕೆಬನ್ ಪಕೆಪೋಜನ ಸಕೆಸ್ಟಫೈಲಿನಲಿಲ್ಲಿ ಸಕೆಪೋರಿಸಬಹಟುದಕಾಗಿದಕೆ?

Answer Options
A.

ವಿಷಯಗಳಟು, ಚಿತತ್ರಗಳಟು ಇತಕಾಭ್ಯದ.

B.

ಪಟಿಸ್ಟಗಳಟು ಗಕಾತ್ರಫವುಗಳಟು ಇತಕಾಭ್ಯದ.

C.

ಮಕಾಜರ್ಟ್ನಟುಗಳಟು, ಬಣಣ್ಣ, ಅಕಕ್ಷರಗಳ ಗಕಾತತ್ರ ಇತಕಾಭ್ಯದ.

D.

ಆಡಿಯ, ವಿಪೋಡಿಯ ಇತಕಾಭ್ಯದ. which

Correct Answer:
C.

17.

ಮಕಾಜರ್ಟ್ನಟುಗಳಟು, ಬಣಣ್ಣ, ಅಕಕ್ಷರಗಳ ಗಕಾತತ್ರ ಇತಕಾಭ್ಯದ.

ಒಒಂದಟು ಪಕೆಫೈಥನನ್ ಪತ್ರಪೋಗಕಾತ್ರಮಿನಲಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲಟು ನಪೋಡಬಕೆಪೋಕಕಾದ ನದಕೆಪೋರ್ಟ್ಶವವು ಕಕೆಳಗಕೆ ಕಕೆದೊಟಿಸ್ಟರಟುವವವುಗಳಲಿಲ್ಲಿ
ಯಕಾವವುದಕಾಗಿದಕೆ?
Options
A

clear()

B

begin_fll()

C

from turtle import*

D

forward()

Correct Answer: C

18.

from turtle import*

ಪಕೆಫೈಥನನ್ ಗಕಾತ್ರಫಿಕನ್ಕ ಪತ್ರಪೋಗಕಾತ್ರಮಿನಲಿಲ್ಲಿ right(60) ಎಒಂಬ ನದಕೆಪೋರ್ಟ್ಶವವು ಯಕಾವವುದಕಕೆಸ ಇರಟುವವುದಕಾಗಿದಕೆ?

Answer Options
A

turtle 600 ಬಲಕಕೆಸ ತರಟುಗಲಟು

B

ಬಲಕಕೆಸ 60 ಯದೊನರನ್ ಉದದ್ದಾದ ಗಕೆರಕೆಯನಟುನ್ನ ರಚಿಸಲಟು

C

ಬಲಭಕಾಗದಲಲ್ಲಿ 60 ಯದೊನರನ್ ತತ್ರಜಭ್ಯವಿರಟುವ ವವೃತತ್ತಿರಚಿಸಲಟು

D

60 ಯದೊನರನ್ ದದೊರದಲಿಲ್ಲಿ ಬಲಬದಯಲಿಲ್ಲಿ
ಒಒಂದಟು ಬಿಒಂದಟುವನಟುನ್ನ ಗಟುರಟುತಸಲಟು

Correct Answer: A

turtle 600 ಬಲಕಕೆಸ ತರಟುಗಲಟು

19.
from turtle import*
for i in range(40,101,20):
circle(i)
ಈ ಪತ್ರಪೋಗಕಾತ್ರಮಿನ ಔರನ್ ಪವುರನ್ ನಲಿಲ್ಲಿ ಎಷಟುಸ್ಟ ವವೃತತ್ತಿಗಳಿರಬಹಟುದಟು?
Answer Options
a) 40
b) 101
c) 20
d) 4
Correct Answer:
20.

D

4

ಫಕೆಫೈಥನನ್ ಪತ್ರಪೋಗಕಾತ್ರಮನ್ ಉಪಯಪೋಗಿಸಿ ಪಕಾಭ್ಯಟನನ್ರ್ಟ್ ನಮಿರ್ಟ್ಸಟುವಕಾಗ ಪಕಾಭ್ಯಟನರ್ಟ್ನ ಗಕೆರಕೆಗಳಿಗಕೆ ನಪೋಲಿ ಬಣಣ್ಣ ಲಭಿಸಲಟು
ಯಕಾವ ನದಕೆಪೋರ್ಟ್ಶವನಟುನ್ನ ನಪೋಡಬಕೆಪೋಕಟು?
A

color(blue)

B

color blue

C

color(“blue”)

D

color “blue”

Correct Answer:
C

21.

color(“blue”)

ಪಕೆಫೈಥನನ್ ಪತ್ರಪೋಗಕಾತ್ರಮಿಒಂಗನ್ ಭಕಾಷಕೆಯಲಿಲ್ಲಿ ರಕಾಭ್ಯಮಿತಪೋಯ ರದೊಪಗಳನಟುನ್ನ ನಮಿರ್ಟ್ಸಲಟು ಸಹಕಾಯಕವಕಾಗಟುವಲ ಪಪೂರಕ
ಸಕೆದೊಪೋಫವುಸ್ಟವಕೆಪೋರನ್ ಯಕಾವವುದಟು?

Answer Options
A

turtle

B

import

C

python shell

D

IDLE

Correct Answer:
A

turtle

22.

ಮಕಾಹತಗಳನಟುನ್ನ ಪರಸಸ್ಪರ ವಗಕಾರ್ಟ್ಯಿಸಲಟು ಸಕಾಧಭ್ಯವಕಾಗಟುವ ರಿಪೋತಯಲಿಲ್ಲಿ ಕಒಂಪಪೂಭ್ಯಟರಟುಗಳನಟುನ್ನ ಪರಸಸ್ಪರ ರಕೆದೊಪೋಡಿಸಟುವ
ವಭ್ಯವಸಕೆಸ್ಥೆಯ ಹಕೆಸರಕೆಪೋನಟು?

Answer Options
A.

ಕಒಂಪಪೂಭ್ಯಟರನ್ ನಕೆಟಟ್ವಕಟುರ್ಟ್ಗಳಟು

B.

ಬಕೆದೊಲ್ಲಿಪೋಗನ್

C.

ಫಕೆಫೈಲನ್ ಸಿಸಸ್ಟಒಂ

D.

ಓಪರಕೆಪೋಟಿಒಂಗನ್ ಸಿಸಸ್ಟಒಂ

Correct Answer: A. ಕಒಂಪಪೂಭ್ಯಟರನ್ ನಕೆಟಟ್ವಕಟುರ್ಟ್ಗಳಟು

23.

ಒಒಂದಟು ನಕೆಟಟ್ವಕರ್ಟ್ಒಂಗಿನಲಿಲ್ಲಿ ಕಒಂಪಪೂಭ್ಯಟರಟುಗಳನಟುನ್ನ ಪರಸಸ್ಪರ ರಕೆದೊಪೋಡಿಸಲಟು ಉಪಯಪೋಗಿಸಟುವ UTP ಕಕೆಪೋಬಲಿನಲಿಲ್ಲಿ
ಎಷಟುಸ್ಟ

ವಯರಟುಗಳಿವಕೆ?

Answer Options
A.

17

B.

15

C.

8

D.

3

Correct Answer: C.

24.

8

ಒಒಂದಟು ನಕೆಟಟ್ವಕರ್ಟ್ಒಂಗಿನಲಿಲ್ಲಿ ಕಒಂಪಪೂಭ್ಯಟರಟುಗಳನಟುನ್ನ ಪರಸಸ್ಪರ ರಕೆದೊಪೋಡಿಸಲಟು ಉಪಯಪೋಗಿಸಟುವ UTP ಕಕೆಪೋಬಲಿನಲಿಲ್ಲಿ
ಎಷಟುಸ್ಟ ರಕೆದೊತಕೆ ವಯರಟುಗಳಿವಕೆ?

Answer Options
A.

4

B.

12

C.

8

D.

10

Correct Answer:

A. 4

ವಿಭಭಾಗ 2 : ಹಹೆಚಚಚ್ಚು ಸಸೂಕಕ್ತವಭಾದ ಎರಡಚ ಉತಕ್ತರಗಳನಚನ್ನು ಆರಿಸಿರಿ.
1. ಕಕೆಳಗಕೆ ಕಕೆದೊಟಿಸ್ಟರಟುವವುವಗಳಲಿಲ್ಲಿ ಸರಿಯಕಾದ ಹಕೆಪೋಳಿಕಕೆ ಯಕಾವವುದಟು?
Answer Options
A

ರಕಾಸಸ್ಟರನ್ ಚಿತತ್ರಗಳನಟುನ್ನ ದಕೆದೊಡಡ್ಡದಟು ಮಕಾಡಟುವಕಾಗ ಸಸ್ಪಷಸ್ಟತಕೆ ಹಕಾಗಕೆಯಪೋ ಉಳಿಯಟುತತ್ತಿದಕೆ.

B

ಬಿರನ್ ಮೆಪೋಪನ್ ಚಿತತ್ರಗಳಟು ವಕೆಕಸ್ಟರನ್ ಚಿತತ್ರಗಳಕೆಒಂದಟು ಕರಕೆಯಲಸ್ಪಡಟುತತ್ತಿವಕೆ.

C

ವಕೆಕಸ್ಟರನ್ ಚಿತತ್ರಗಳನಟುನ್ನ ದಕೆದೊಡಡ್ಡದಟು ಮಕಾಡಟುವಕಾಗ ಸಸ್ಪಷಸ್ಟತಕೆ ಹಕಾಗಕೆಯಪೋ ಉಳಿಯಟುತತ್ತಿದಕೆ.

D
ನ

ರಕಾಸಸ್ಟರನ್ ಚಿತತ್ರಗಳಟು ಆರಒಂಭದ ಬಿಒಂದಟು ಮತಟುತ್ತಿ ಅಒಂತಭ್ಯಬಿಒಂದಟುಗಳ ಎಡಕೆಯಲಿಲ್ಲಿ ನವರ್ಟ್ಚಿಸಲಸ್ಪಡಟುವ ಪಕಾತನ್
ಆಧಕಾರದಲಿಲ್ಲಿ ನಮಿರ್ಟ್ಸಲಸ್ಪಡಟುತತ್ತಿವಕೆ.

E

ವಕೆಕಸ್ಟರನ್ ಚಿತತ್ರಗಳಟು ಆರಒಂಭದ ಬಿಒಂದಟು ಮತಟುತ್ತಿ ಅಒಂತಭ್ಯಬಿಒಂದಟುಗಳ ಎಡಕೆಯಲಿಲ್ಲಿ ನವರ್ಟ್ಚಿಸಲಸ್ಪಡಟುವ ಪಕಾತನ್ ನ
ಆಧಕಾರದಲಿಲ್ಲಿ ನಮಿರ್ಟ್ಸಲಸ್ಪಡಟುತತ್ತಿವಕೆ.

Correct Answer: C
E

ವಕೆಕಸ್ಟರನ್ ಚಿತತ್ರಗಳನಟುನ್ನ ದಕೆದೊಡಡ್ಡದಟು ಮಕಾಡಟುವಕಾಗ ಸಸ್ಪಷಸ್ಟತಕೆ ಹಕಾಗಕೆಯಪೋ ಉಳಿಯಟುತತ್ತಿದಕೆ.
ವಕೆಕಸ್ಟರನ್ ಚಿತತ್ರಗಳಟು ಆರಒಂಭದ ಬಿಒಂದಟು ಮತಟುತ್ತಿ ಅಒಂತಭ್ಯಬಿಒಂದಟುಗಳ ಎಡಕೆಯಲಿಲ್ಲಿ
ನವರ್ಟ್ಚಿಸಲಸ್ಪಡಟುವ ಪಕಾತನ್ ನ ಆಧಕಾರದಲಿಲ್ಲಿ ನಮಿರ್ಟ್ಸಲಸ್ಪಡಟುತತ್ತಿವಕೆ.

2.

ಅನಟು ತಯಕಾರಿಸಿದ ಚಿತತ್ರ ಫಕೆಫೈಲಟುಗಳನಟುನ್ನ ಕಕೆಳಗಕೆ ಕಕೆದೊಡಲಕಾಗಿದಕೆ. ಅವವುಗಳಲಿಲ್ಲಿ ಇಒಂಕನ್ ಸಕೆಸಪೋಪನ್ ಉಪಯಪೋಗಿಸಿ
ತಯಕಾರಿಸಿದ ಚಿತತ್ರ ಫಕೆಫೈಲಟುಗಳಟು ಯಕಾವವುವಕೆಒಂದಟು ಕಒಂಡಟುಹಡಿಯಬಹಟುದಕೆಪೋ?

Answer Options
A

Pattern.png

B

Pattern.tif

C

Pattern.jif

D

Pattern.bmp

E

Pattern.svg

Correct Answer: A

Pattern.png

E

Pattern.svg

3.

ಇಒಂಕನ್ ಸಕೆಸಪೋಪನ್ ಸಕೆದೊಪೋಫವುಸ್ಟವಕೆಪೋರಿನಲಿಲ್ಲಿ ರಕೆಕನ್ಕಕ್ಸ್ಟಿ ಸಕೆಪೋರಿಸಲಟು ಕಕೆಳಗಕೆ ಕಕೆದೊಟಿಸ್ಟರಟುವ ಯಕಾವಕೆಲಲ್ಲಿ ಸಸೌಲಭಭ್ಯಗಳನಟುನ್ನ
ಉಪಯಪೋಗಿಸಬಹಟುದಟು?

Answer Options
A

Create and Edit text objects

B

Tweak objects by sculpting or painting.

C

Ctrl+F6

D

F8

E

Fill and Sroke

Correct Answer: A
D

4.

Create and Edit text objects
F8

ವಡನ್ರ್ಟ್ ಪತ್ರಪೋಸಕೆಸರಿನಲಿಲ್ಲಿ Apply Style Box ಸಸೌಲಭಭ್ಯ ಉಪಯಪೋಗಿಸಿ ಒಒಂದಟು ವಕಾಕಭ್ಯವನಟುನ್ನ ಪತ್ರಧಕಾನ
ಶಪೋರರ್ಟ್ಕಕೆಯಕಾಗಿ ಕತ್ರಮಿಪೋಕರಿಸಬಕೆಪೋಕಟು.ಅದಕಸರಟುವ ಸರಿಯಕಾದ ಚಟಟುವಟಿಕಕಾ ಹಒಂತಗಳನಟುನ್ನ ಕಕೆಳಗಕೆ
ಕಕೆದೊಟಿಸ್ಟರಟುವವವುಗಳಿಒಂದ ಆರಿಸಿರಿ.

Answer Options
A.

ಶಪೋರರ್ಟ್ಕಕೆಯಕಾಗಿ ಬದಲಕಾಯಿಸಬಕೆಪೋಕಕಾದ ವಕಾಕಭ್ಯವನಟುನ್ನ ಸಕೆಲಕೆಕನ್ಸ್ಟ ಮಕಾಡಿರಿ.

B.

ವಕಾಕಭ್ಯವನಕೆದೊನ್ನಳಗಕೆದೊಒಂಡ ಪಕಾರಕಾಗಕಾತ್ರಫನಟುನ್ನ ಪಪೂತರ್ಟ್ಯಕಾಗಿ ಸಕೆಲಕೆಕನ್ಸ್ಟ ಮಕಾಡಿರಿ.

C.

Character Formatting ಕಲ್ಲಿಕನ್ ಮಕಾಡಿ ಅಕಕ್ಷರಗಳನಟುನ್ನ ಫಪೋಮೆಪೋರ್ಟ್ರನ್ ಮಕಾಡಿರಿ.

D.

Apply Style Box ನಒಂದ Heading1 ಸಕೆಲಕೆಕನ್ಸ್ಟ ಮಕಾಡಿರಿ.

E.

Paragraph Formatting ಕಲ್ಲಿಕನ್ ಮಕಾಡಿ ವಕಾಕಭ್ಯಗಳನಟುನ್ನ ಫಪೋಮೆಪೋರ್ಟ್ರನ್ ಮಕಾಡಿರಿ.

Correct Answer:
A.

ಶಪೋರರ್ಟ್ಕಕೆಯಕಾಗಿ ಬದಲಕಾಯಿಸಬಕೆಪೋಕಕಾದ ವಕಾಕಭ್ಯವನಟುನ್ನ ಸಕೆಲಕೆಕನ್ಸ್ಟ ಮಕಾಡಿರಿ.

D.

Apply Style Box ನಒಂದ Heading1 ಸಕೆಲಕೆಕನ್ಸ್ಟ ಮಕಾಡಿರಿ.

5.

ವಡನ್ರ್ಟ್ ಪತ್ರಪೋಸಕೆಸರನ್ ಡಕೆದೊಪೋಕಟುಭ್ಯಮೆಒಂಟಿನ ಒಒಂದಟು ಶಪೋರರ್ಟ್ಕಕೆಯನಟುನ್ನ ಸಕೆಲಕೆಕನ್ಸ್ಟ ಮಕಾಡಿ Apply Style
Box ಸಸೌಲಭಭ್ಯವನಟುನ್ನ ಉಪಯಪೋಗಿಸಿ Heading 1 ಎಒಂಬ ಸಕೆಸ್ಟಫೈಲನಟುನ್ನ ನಪೋಡಲಕಾಯಿತಟು. ಇದರಿಒಂದ
ಡಕೆದೊಪೋಕಟುಭ್ಯಮೆಟಿನಲಿಲ್ಲಿ ಉಒಂರಕಾಗಟುವ ಬದಲಕಾವಣಕೆಗಳಟು ಯಕಾವವುವವು ?

Answer Options
A.

ಡಕೆದೊಪೋಕಟುಭ್ಯಮೆಒಂಟಿನ ಎಲಕಾಲ್ಲಿ ವಕಾಕಭ್ಯಗಳಟು Heading 1 ಆಗಿ ಸಕೆಲಕೆಕನ್ಸ್ಟ ಬದಲಕಾಯಿಸಲಸ್ಪಡಟುತತ್ತಿವಕೆ

B.

Heading 1 ಸಕೆಸ್ಟಫೈಲನಟುನ್ನ ಉಪಯಪೋಗಿಸಿದ ವಕಾಕಭ್ಯವನಟುನ್ನ Header ಆಗಿ ಅಥಕೆಫೈರ್ಟ್ಸಿಕಕೆದೊಳಟುಳ್ಳುತತ್ತಿದಕೆ.

C.

Heading 1 ಸಕೆಸ್ಟಫೈಲನಟುನ್ನ ಉಪಯಪೋಗಿಸಿದ ವಕಾಕಭ್ಯಗಳನಟುನ್ನ Heading ಆಗಿ ಅಥಕೆಫೈರ್ಟ್ಸಿಕಕೆದೊಳಟುಳ್ಳುತತ್ತಿದಕೆ.

D.

ಸಕೆಸ್ಟಫೈಲನ್ ನಪೋಡಿದ ವಕಾಕಭ್ಯಕಕೆಸ Heading 1 ನಲಿಲ್ಲಿ ನವರ್ಟ್ಚಿಸಲಸ್ಪಟಸ್ಟ ಫಪೋಮೆಪೋರ್ಟ್ಟಟುಗಳನಟುನ್ನ ನಪೋಡಟುವವುದಟು.

E.

ಸಕೆಸ್ಟಫೈಲನ್ ನಪೋಡಿದ ವಕಾಕಭ್ಯಕಕೆಸ Header ಆಗಲಿಕಸರಟುವ ಫಪೋಮೆಪೋರ್ಟ್ಟಟುಗಳನಟುನ್ನ ನಪೋಡಟುವವುದಟು.

Correct Answer:
C.
D.

ಸಕೆಸ್ಟಫೈಲನ್ ನಪೋಡಿದ ವಕಾಕಭ್ಯಕಕೆಸ Heading 1 ನಲಿಲ್ಲಿ ನವರ್ಟ್ಚಿಸಲಸ್ಪಟಸ್ಟ ಫಪೋಮೆಪೋರ್ಟ್ಟಟುಗಳನಟುನ್ನ ನಪೋಡಟುವವುದಟು.
ಸಕೆಸ್ಟಫೈಲನ್ ನಪೋಡಿದ ವಕಾಕಭ್ಯಕಕೆಸ

Heading 1 ನಲಿಲ್ಲಿ ನವರ್ಟ್ಚಿಸಲಸ್ಪಟಸ್ಟ

ಫಪೋಮೆಪೋರ್ಟ್ಟಟುಗಳನಟುನ್ನ

ನಪೋಡಟುವವುದಟು.

6.

ವಿವಿಧ ಭಕಾಷಕೆಗಳನಟುನ್ನ ಒಳಗಕೆದೊಒಂಡ ಒಒಂದಟು ಡಕೆದೊಪೋಕಟುಭ್ಯಮೆಒಂಟಿನಲಿಲ್ಲಿ ಶಪೋರರ್ಟ್ಕಕೆ ಸಕೆಸ್ಟಫೈಲಟುಗಳನಟುನ್ನ ತಯಕಾರಿಸಟುವವುದರ
ಕಟುರಿತಟು ಕಕೆಲವವು ಹಕೆಪೋಳಿಕಕೆಗಳನಟುನ್ನ ಕಕೆದೊಡಲಕಾಗಿದಕೆ. ಅವವುಗಳಲಿಲ್ಲಿ ಸರಿಯಕಾದ ಹಕೆಪೋಳಿಕಕೆಗಳಟು ಯಕಾವವುವವು?

Answer Options
A.

ಇಒಂಗಿಲ್ಲಿಪೋಷನ್ ಅಕಕ್ಷರಗಳಕಾಗಿದದ್ದಾರಕೆ CTL ಫಪೋಒಂಟಟುಗಳನಟುನ್ನ ಉಪಯಪೋಗಿಸಟುವವುದಟು ಉತತ್ತಿಮ.

B.

ಮಲಕೆಯಕಾಳ ಅಕಕ್ಷರಗಳಕಾಗಿದದ್ದಾರಕೆ Western Text ಫಪೋಒಂಟಟುಗಳನಟುನ್ನ ಉಪಯಪೋಗಿಸಟುವವುದಟು ಉತತ್ತಿಮ.

C.

ಮಲಕೆಯಕಾಳ ಅಕಕ್ಷರಗಳಕಾಗಿದದ್ದಾರಕೆ CTL ಫಪೋಒಂಟಟುಗಳನಟುನ್ನ ಉಪಯಪೋಗಿಸಟುವವುದಟು ಉತತ್ತಿಮ.

D.

ಇಒಂಗಿಲ್ಲಿಪೋಷನ್ ಅಕಕ್ಷರಗಳಕಾಗಿದದ್ದಾರಕೆ Western Text ಫಪೋಒಂಟಟುಗಳನಟುನ್ನ ಉಪಯಪೋಗಿಸಟುವವುದಟು ಉತತ್ತಿಮ.

E.

ಮಲಕೆಯಕಾಳ ಅಕಕ್ಷರಗಳಕಾಗಿದದ್ದಾರಕೆ Asian ಫಪೋಒಂಟಟುಗಳನಟುನ್ನ ಉಪಯಪೋಗಿಸಟುವವುದಟು ಉತತ್ತಿಮ.

Correct Answer:
C.

ಮಲಕೆಯಕಾಳ ಅಕಕ್ಷರಗಳಕಾಗಿದದ್ದಾರಕೆ CTL ಫಪೋಒಂಟಟುಗಳನಟುನ್ನ ಉಪಯಪೋಗಿಸಟುವವುದಟು ಉತತ್ತಿಮ.

D.

ಇಒಂಗಿಲ್ಲಿಪೋಷನ್ ಅಕಕ್ಷರಗಳಕಾಗಿದದ್ದಾರಕೆ Western Text ಫಪೋಒಂಟಟುಗಳನಟುನ್ನ ಉಪಯಪೋಗಿಸಟುವವುದಟು ಉತತ್ತಿಮ.

7.

ಕಕೆಳಗಕೆ ಕಕೆದೊಟಿಸ್ಟರಟುವವವುಗಳಲಿಲ್ಲಿ ಸರಿಯಕಾದ ಕಕಾಸಕೆಸಪೋಡಿಒಂಗನ್ ಸಕೆಸ್ಟಫೈಲನ್ ನದಕೆಪೋರ್ಟ್ಶಗಳಟು ಯಕಾವವುವವು ?

Answer Options
A.

font-family : Verdana ; color : #f00f ;

B.

font : Verdana ; colour : #f00f ;

C.

font-face:Verdana; color#f00f;

D.

font-family : Liberation Sans ; color : #f00f ;

E.

font-face:LiberationSans; color:#f00f ;

Correct Answers :

8.

A.

font-family : Verdana ; color : #f00f ;

D.

font-family : Liberation Sans ; color : #f00f ;

ವಕೆಬನ್ ಪಕೆಪೋರನ್ ಡಿಸಕೆಫೈನಒಂಗಿನಲಿಲ್ಲಿ ಕಕಾಸಕೆಸಪೋಡಿಒಂಗನ್ ಸಕೆಸ್ಟಫೈಲನ್ ಸಕೆಪೋರಿಸಟುವಕಾಗ ಕಕೆಳಗಕೆ ಕಕೆದೊಟಸ್ಟರಟುವ ಯಕಾವಕೆಲಲ್ಲಿ
ಸಕೆಲಕೆಕಸ್ಟರಟುಗಳನಟುನ್ನ ಉಪಯಪೋಗಿಸಿ ವಿಷಯಗಳಿಗಕೆ ವಿಶಕೆಪೋಷತಕೆಗಳನಟುನ್ನ ನಪೋಡಬಹಟುದಟು ?

Answer Options
A.

Paragraph selector

B.

Body selector

C.

Image selector

D.

Element selector

E.

Class selector

Correct Answers :

9.

D.

Element selector

E.

Class selector

ಅನಟು ಕಕಾಸಕೆಸಪೋಡಿಒಂಗನ್ ಸಕೆಸ್ಟಫೈಲನ್ ಶಪೋಟಿನಲಿಲ್ಲಿ ಫವುರಕಾಟ್ಬಾಲಿನ ಕಟುರಿತಕಾದ ಪಕಾರಕಾಗಕಾತ್ರಫಿಗಕೆ ಶಪೋಟಿನಲಿಲ್ಲಿ ತನನ್ನ ಹಕೆಸರಿರಟುವ ಕಕಾಲ್ಲಿಸನ್
ಮತಟುತ್ತಿ ಬಕಾಭ್ಯಡಿಜಒಂಟನನ್ ನ ಕಟುರಿತಕಾದ ಪಕಾರಕಾಗಕಾತ್ರಫಿಗಕೆ ಫಕಾತಮಕಾಳ ಹಕೆಸರಿರಟುವ ಕಕಾಲ್ಲಿಸನಟುನ್ನ

ನಪೋಡಿದಳಟು .ವಕೆಬನ್

ಪಕೆಪೋಜನಲಿಲ್ಲಿ ಈ ಪಕಾರಕಾಗಕಾತ್ರಫವುಗಳನಟುನ್ನ ಸಕೆಪೋರಿಸಲಟು ಕಕೆಳಗಕೆ ಕಕೆದೊಟಿಸ್ಟರಟುವವವುಗಳಲಿಲ್ಲಿ ಯಕಾವಕೆಲಲ್ಲಿ ರಕಾಭ್ಯಗಟುಗಳನಟುನ್ನ
ಉಪಯಪೋಗಿಸಬಹಟುದಟು ?
Answer Options
A.

<p.anu>...</p>

B.

<p.fathima>...</p>

C.

<p class=“anu”>...</p>

D.

<p anu.fathima>…...</p>

E.

<p class=“fathima”>...</p>

Correct Answers :
C.

<p class=“anu”>...</p>

F.

<p class=“fathima”>...</p>

10.
from turtle import*
for i in range(3):
forward(100)
right(120)
ಸಮಭಟುಜ ತತ್ರಕಕೆದೊಪೋನ ನಮಿರ್ಟ್ಸಟುವವುದಕಸರಟುವ ಪಕೆಫೈಥನನ್ ಪತ್ರಪೋಗಕಾತ್ರಮನಟುನ್ನ ಕಕೆಳಗಕೆ ಕಕೆದೊಡಲಕಾಗಿದಕೆ.ಎರಡಟು ನದಕೆಪೋರ್ಟ್ಶಗಳಲಿಲ್ಲಿ
ಬದಲಕಾವಣಕೆ ಮಕಾಡಿದರಕೆ ಇದನಟುನ್ನ ಒಒಂದಟು ಸಮ ಷಡಟುಡ್ಭುಜ ರಚಿಸಟುವ ಪತ್ರಪೋಗಕಾತ್ರಮಕಾಗಿ ಬದಲಕಾಯಿಸಲಟು ಸಕಾಧಭ್ಯವಿದಕೆ.ಕಕೆಳಗಕೆ
ಕಕೆದೊಟಿಸ್ಟರಟುವ ನದಕೆಪೋರ್ಟ್ಶಗಳಿಒಂದ ಅವವುಗಳನಟುನ್ನ ಕಒಂಡಟುಹಡಿಯಿರಿ.
A

from turtle import* ನ ಬದಲಟು from import turtle*

B

forward(100) ನ ಬದಲಟು forward(60)

C

for k in range(3): ನ ಬದಲಟು for k in range(6):

D

right(120) ನ ಬದಲಟು right(60)

E

right(120) ನ ಬದಲಟು left(120)

Correct Answers:

C

for k in range(3): ನ ಬದಲಟು for k in range(6):

D

right(120) ನ ಬದಲಟು right(60)

11.

from turtle import*
for i in range(5):
…..................
…..................

50 ಯದೊನರನ್ ಉದದ್ದಾದ ಬದಗಳಿರಟುವ ಒಒಂದಟು ಸಮ ಪಒಂಚಭಟುಜವನಟುನ್ನ ರಚಿಸಟುವವುದಕಸರಟುವ ಒಒಂದಟು ಪಕೆಫೈಥನನ್
ಪತ್ರಪೋಗಕಾತ್ರಮಿನ ಕಕೆದೊನಕೆಯ ಎರಡಟು ಸಕಾಲಟುಗಳಟು ಬಿಟಟುಸ್ಟಹಕೆದೊಪೋಗಿವಕೆ.ಪತ್ರಪೋಗಕಾತ್ರಮನಟುನ್ನ ಪಪೂತರ್ಟ್ಗಕೆದೊಳಿಸಲಟು ಸರಿಯಕಾದ
ನದಕೆಪೋರ್ಟ್ಶಗಳನಟುನ್ನ ಕಕೆಳಗಕೆ ಕಕೆದೊಟಿಸ್ಟರಟುವವವುಗಳಿಒಂದ ಆರಿಸಿರಿ.
A

forward(50)

B

forward(72)

C

right(72)

D

right(50)

E

pensize(50)

Correct Answers:

12.

A

forward(50)

C

right(72)

ಒಒಂದಟು ನಕೆರನ್ ವಕರ್ಟ್ನಲಿಲ್ಲಿರಟುವ ಕಒಂಪಪೂಭ್ಯಟರಟುಗಳಲಿಲ್ಲಿ ಮಕಾಹತಗಳ ವಗಕಾರ್ಟ್ವಣಕೆಯನಟುನ್ನ ನಯಒಂತತ್ರಸಟುವ 2
ಉಪಕರಣಗಳಟು ಕಕೆಳಗಕೆ ಕಕೆದೊಟಿಸ್ಟರಟುವವವುಗಳಲಿಲ್ಲಿ ಯಕಾವವುವವು?
A.

ಪಿತ್ರಒಂಟರನ್

B.

ಹಬನ್

C.

ಕನಕೆಕಸ್ಟರನ್

D.

ಸಿಟ್ವಚನ್

E.

ಸಕೆಸಪೋನರನ್

Correct Answer:
B.

ಹಬನ್

D.

ಸಿಟ್ವಚನ್

13.

ಒಒಂದಟು ನಕೆರನ್ ವಕರ್ಟ್ನಲಿಲ್ಲಿರಟುವ ಕಒಂಪಪೂಭ್ಯಟರಟುಗಳನಟುನ್ನ ಪರಸಸ್ಪರ ರಕೆದೊಪೋಡಿಸಲಟು ಉಪಯಪೋಗಿಸಟುವ UTP ಕಕೆಪೋಬಲಿನ
ವಯರಟುಗಳಲಿಲ್ಲಿ ಯಕಾವ ಬಣಣ್ಣದ ವಯರನಟುನ್ನ ಕಕಾಣಲಟು ಸಕಾಧಭ್ಯವಿಲಲ್ಲಿ?
A.

ಓರಕೆರನ್

B.

ನಪೋಲ

C.

ಹಸಿರಟು

D.

ಕಪವುಸ್ಪ

E.

ಹಳದ

Correct Answer:

14.

D.

ಕಪವುಸ್ಪ

F.

ಹಳದ

ಒಒಂದಟು ಕಒಂಪಪೂಭ್ಯಟರನ್ ನಕೆರನ್ ವಕರ್ಟ್ನಒಂದರಟುವ ಪತ್ರಧಕಾನವಕಾದ ಎರಡಟು ಉಪಯಪೋಗಗಳಟು ಯಕಾವವುವವು?
A.

ಫಕೆಫೈಲಟುಗಳನಟುನ್ನ ವಗಕಾರ್ಟ್ಯಿಸಬಹಟುದಟು

B.

ಯಟು.ಪಿ. ಎಸನ್ ಹಒಂಚಿಕಕೆದೊಳಳ್ಳುಬಹಟುದಟು

C.

ಮಸೌಸನ್ ಹಒಂಚಿಕಕೆದೊಳಳ್ಳುಬಹಟುದಟು

D.

ಪಿತ್ರಒಂಟರನ್ ಹಒಂಚಿಕಕೆದೊಳಳ್ಳುಬಹಟುದಟು

E.

ಕಪೋಬಕೆದೊಪೋಡನ್ರ್ಟ್ ಹಒಂಚಿಕಕೆದೊಳಳ್ಳುಬಹಟುದಟು

Correct Answer:
A.

ಫಕೆಫೈಲಟುಗಳನಟುನ್ನ ವಗಕಾರ್ಟ್ಯಿಸಬಹಟುದಟು

D.

ಪಿತ್ರಒಂಟರನ್ ಹಒಂಚಿಕಕೆದೊಳಳ್ಳುಬಹಟುದಟು

