Information Technology - Sample Questions
Std 8 : Malayalam Medium

വവിഭഭാഗഗം 1 : ഏറ്റവഗം അനുയയഭാജജ്യമഭായ ഒരു ഉത്തരഗം തതെരതഞ്ഞെടുക്കുക.
1

ഇമമേജജ് എഡഡിറഡിങജ് മസസോഫജ്വവെയറസോയ ജഡിമഡില് കസോന്വെസോസഡിവന്റെ
ഉപമയസോഗഡിക്കുന്ന യൂണഡിറ്റുകളഡില് ഉള്വപടസോത്തമതതജ്?

വെലുപപ്പം

കണകസോക്കുന്നതഡിനജ്

ഉത്തര സൂചഡിക
A.
B.
C.
D.

millimeters
bytes
pixels
points

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
B.
2

bytes

കമമ്പ്യൂട്ടറഡില് മസവെജ് വചയജ്തഡിരഡിക്കുന്ന ചഡിത്രങ്ങളുവട കുറച്ചു ഭസോഗങ്ങവള മചര്ത്തജ് അക്ഷരയജ് ഒരു പുതഡിയ
ചഡിത്രപ്പം നഡിര്മഡികണപ്പം. ചുവെവട നല്കഡിയവെയഡില് അതഡിനനുമയസോജജ്യമേസോയ മസസോഫജ്വവെയര് ഏതസോണജ് ?

ഉത്തര സൂചഡിക
A.
B.
C.
D.

ലഡിബര് ഓഫഫീസജ് കസോല്കജ്
ജഡിമജ്
ജഡിമയസോജഡിബ
ഒഡസോസഡിറഡി

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
B.
3

ജഡിമജ്

ജഡിമഡില്, വെര്ഷ തയസോറസോകഡിയ മലസോമഗസോ, മുന്പജ് നഡിര്മേഡിച്ച മപസോസ്റ്ററഡില് ഉള്വപടുത്തസോനസോയഡി
ശ്രമേഡിച്ചമപസോള് മലസോമഗസോയഡില് ദൃശജ്യമേസോകുന്ന മുഴുവെന് വലയറുകളുപ്പം മപസോസ്റ്ററഡില് ദൃശജ്യമേസോയഡില . ഇതജ്
പരഡിഹരഡിക്കുന്നതഡിനജ് ചുവെവട നല്കഡിയ ഏതജ് പ്രവെര്ത്തനമേസോണജ് വചമയ്യേണ്ടതജ്?

ഉത്തര സൂചഡിക

A.

Copy Visible സമങ്കേതപ്പം ഉപമയസോഗഡികണപ്പം

B.

Select by Color ടൂള് ഉപമയസോഗഡികണപ്പം

C.
D.

Blur ടൂള് ഉപമയസോഗഡിച്ചസോല് മേതഡി.

Blend ടൂള് ഉപമയസോഗഡിച്ചസോല് മേതഡി.

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
A.

Copy Visible സമങ്കേതപ്പം ഉപമയസോഗഡികണപ്പം

4

ജഡിമജ് കസോന്വെസോസഡിമലകജ് ചഡിത്രങ്ങള് മപസജ്റജ് വചയ്യുമമസോള് രൂപവപടുന്ന തസോലസോലഡിക വലയറുകള്
തസോവഴെപറയുന്നവെയഡില് ഏതു മപരഡിലസോണജ് അറഡിയവപടുന്നതജ് ?

ഉത്തര സൂചഡിക
A.

മഫസോട്ടഡിങജ് വലയറുകള്.

B.

ഡമ്പ്യൂപഡിമകറജ് വലയറുകള്.

C.

വസ്കെയഡില് വലയറുകള്.

D.

ഓമട്ടസോ വലയറുകള്.

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
A.
5

മഫസോട്ടഡിങജ് വലയറുകള്.

ജഡിമജ് മസസോഫജ്റജ്വവെയറഡില്, മഫസോട്ടഡിങജ് വലയറഡിലുള്ള ചഡിത്രപ്പം ഒരു വലയറഡിമലകജ് മചര്ക്കുന്നതഡിനജ് ചുവെവട
നല്കഡിയതഡില് ഏതജ് പ്രവെര്ത്തനമേസോണജ് വചമയ്യേണ്ടതജ്?

ഉത്തര സൂചഡിക
A.
B.
C.
D.

മൂവെജ് ടൂളഡില് കഡികജ് വചയ്യുക.
വസ്കെയഡില് ടൂളഡില് കഡികജ് വചയ്യുക.
ആങ്കേര് ടൂളഡില് കഡികജ് വചയ്യുക.
പസോത്തജ് ടൂളഡില് കഡികജ് വചയ്യുക.

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
C.

ആങ്കേര് ടൂളഡില് കഡികജ് വചയ്യുക.
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അനുവെഡിവന്റെ മനതൃതത്വത്തഡില് വെരള്ച്ചയുമേസോയഡി ബന്ധവപട്ട ഒരു മപ്രസോജകജ്ടജ് വചയ . തയസോറസോകഡിയ
മപ്രസോജകജ്ടജ് റഡിമപസോര്ട്ടജ് ടടപജ് വചയജ് പ്രഡിവന്റെടുക്കുന്നതഡിനജ് നല്കഡിയഡിരഡിക്കുന്നതഡില് ഏതജ് ഫജ്വവെയറസോണജ്
അനുമയസോജജ്യപ്പം?
ഉത്തര സൂചഡിക
A.
ജഡിമജ്
B.
ലഡിബര്ഓഫഫീസജ് ടററര്
C.
സസോച്ചജ്
D.
ജഡിമയസോജഡിബ
ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
B.

ലഡിബര്ഓഫഫീസജ് ടററര്
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വെനജ എഴുതഡിയ ഒരു കവെഡിത ലഡിബര്ഓഫഫീസജ് ടറററഡില് വടപജ് വചയജ് തയസോറസോകഡി. ഇതഡില്
വെരഡികള്കഡിടയഡിലുള്ള അകലപ്പം ക്രമേഫീകരഡികണപ്പം. തന്നഡിരഡിക്കുന്നവെയഡില് ഏതു സമങ്കേതമേസോണജ് ഇതഡിനസോയഡി
ഉപമയസോഗഡികസോന് കഴെഡിയുക ?
ഉത്തര സൂചഡിക
A.
B.
C.
D.

Bullets and Numbering
Character Formatting
Page Formatting
Paragraph Formatting

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
D.
8

Paragraph Formatting

ലഡിബര്ഓഫഫീസജ് ടറററഡില് വെഡിമനസോദജ് തയസോറസോകഡിയ ഒരു കത്തഡിവന്റെ തലവകട്ടജ് കട്ടഡികൂട്ടഡി (Bold)
അടഡിവെരയഡിടണപ്പം. തന്നഡിരഡിക്കുന്നതഡില് ഏതു സമങ്കേതമേസോണജ് ഇതഡിനസോയഡി ഉപമയസോഗഡികസോന് കഴെഡിയുക ?

ഉത്തര സൂചഡിക
A.
B.
C.
D.

Bullets and Numbering
Character Formatting
Page Formatting
Paragraph Formatting

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
B.
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Character Formatting

ലഡിബര്ഓഫഫീസജ് ടറററഡില് തയസോറസോകഡിയ ഒരു ഫയലഡില് മപജഡിനജ് മബസോര്ഡര് നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടജ്.
മബസോര്ഡറഡില് നഡിന്നജ് എത്ര അകലപ്പം വെഡിട്ടസോണജ് വെസോക്കുകള് വെമരണ്ടതജ് എന്നജ് ക്രമേഫീകരഡിക്കുന്നതഡിനജ് മപജജ്
ടസ്റ്റല് ജസോലകത്തഡിവല ഏതു സമങ്കേതമേസോണജ് അനുമയസോജജ്യപ്പം?

ഉത്തര സൂചഡിക

A.
B.
C.
D.

Spacing to Contents
Line Arrangements
Indents & Spacing
Line Spacing

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
A.

Spacing to Contents

10

ലഡിബര്ഓഫഫീസജ് ടറററഡില് സജജ്നയുപ്പം കൂട്ടുകസോരുപ്പം മചര്ന്നജ് സ്കൂളഡിവന്റെ ചരഡിത്രപ്പം ടടപജ് വചയജ് തയസോറസോകഡി .
ഇനഡി ഈ ഫയലഡിവല എലസോ മപജഡിലുപ്പം മുകള്ഭസോഗത്തസോയഡി സ്കൂളഡിവന്റെ മപരജ് ഉള്വപടുത്തണപ്പം.
ഇതഡിനജ്
അനുമയസോജജ്യമേസോയ സമങ്കേതപ്പം തന്നഡിട്ടുള്ളവെയഡില് ഏതസോണജ് ?
ഉത്തര സൂചഡിക
A.
B.
C.
D.

Borders
Columns
Header
Footer

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
C.

Header
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ചുവെവട നല്കഡിയഡിരഡിക്കുന്നവെയഡില് ഇ-വമേയഡില് എന്നതഡിവന്റെ പൂര്ണരൂപപ്പം എനജ്?

ഉത്തര സൂചഡിക
A
B
C
D

ഇന്റെര്വനറജ് വമേയഡില്
ഇലമകസോണഡികജ് വമേയഡില്
ഇലകഡികല് വമേയഡില്
എമേര്ജന്സഡി വമേയഡില്

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
B

ഇലമകസോണഡികജ് വമേയഡില്
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ശ്രഫീലകഡികജ്, ഡല്ഹഡിയഡിലുള്ള സുഹൃത്തസോയ അമേഡിത്തഡിനജ് പഠനയസോത്രവയക്കുറഡിച്ചുള്ള
ഇവമേയഡില് വെഴെഡി അറഡിയഡികണപ്പം. അതഡിനജ്,
ഉത്തര സൂചഡിക

വെഡിമശഷങ്ങള്

A

അമേഡിത്തഡിവന്റെ ഇ-വമേയഡില് വെഡിലസോസപ്പം അറഡിയണപ്പം.

B

അമേഡിത്തഡിവന്റെ ഇ-വമേയഡില് ഉപമഭസോക്തൃനസോമേവപ്പം പസോസജ്മവെഡപ്പം അറഡിയണപ്പം.

C

സ്ഥലവത്ത പഡിന്മകസോഡപ്പം വടലമഫസോണ് നമറുപ്പംഅറഡിയണപ്പം.

D

ഇ-വമേയഡില് മസവെനദസോതസോവെഡിവന്റെ സര്വെര് സ്ഥഡിതഡിവചയ്യുന്ന സ്ഥലപ്പം അറഡിയണപ്പം.

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
A

അമേഡിത്തഡിവന്റെ ഇ-വമേയഡില് വെഡിലസോസപ്പം അറഡിയണപ്പം.
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നല്കഡിയഡിരഡിക്കുന്നവെയഡില് ഇ-വമേയഡില് മസവെനവമേസോയഡി ബന്ധവപട്ടജ് വതറസോയ പ്രസസോവെന ഏതസോണജ്?

ഉത്തര സൂചഡിക
A.
B.
C.
D.

ഇ-വമേയഡില് വെഴെഡി ചഡിത്രപ്പം, ചലചഡിത്രപ്പം, ശബ്ദഫയലുകള് എന്നഡിവെ ടകമേസോറസോപ്പം.
ജഡി വമേയഡിലഡില് അയക്കുന്ന വമേയഡിലുകള് തുറന്നു വെസോയഡികണവമേങ്കേഡില് സത്വഫീകര്ത്തസോവെഡിനജ്
ജഡിവമേയഡില് അകക്കൗണ്ടജ് കൂടഡിമയ തഫീരൂ.
സ്ഥലവത്ത മപസോസ്റ്റല് ഇന്ഡകജ് നമര് അറഡിമയണ്ടതഡില.
ഒന്നഡില്ക്കൂടുതല് ആളുകള്കജ് ഒരു ഇ-വമേയഡില് ഒമരസമേയപ്പം അയകസോപ്പം.

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
B

ജഡി വമേയഡിലഡില് അയക്കുന്ന വമേയഡിലുകള് തുറന്നു വെസോയഡികണവമേങ്കേഡില് സത്വഫീകര്ത്തസോവെഡിനജ്
ജഡിവമേയഡില് അകക്കൗണ്ടജ് കൂടഡിമയ തഫീരൂ.
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സ്ക്കൂള് ഐ.ടഡി കബഡിവന്റെ ആദജ്യ മയസോഗത്തഡില് സ്ക്കൂളഡിവനക്കുറഡിച്ചുള്ള വെഡിവെരങ്ങള് ഇന്റെര്വനറഡില്
ഉള്വപടുത്തസോന് അനുവെഡിവനയുപ്പം ആമേഡിനമയയുപ്പം ചുമേതലവപടുത്തഡി. തസോവഴെ നല്കഡിയഡിരഡിക്കുന്നവെയഡില്
ഏതു വവെബജ്ടസറസോയഡിരഡിക്കുപ്പം ഇകസോരജ്യത്തഡിനജ് അവെര്കജ് പ്രമയസോജനവപടുത്തസോവന്നതജ്?

ഉത്തര സൂചഡിക
A
B
C
D

http://ml.wikisource.org
http://ml.wiktionary.org
http://ml.wikiquote.org
http://schoolwiki.in

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
D
15

http://schoolwiki.in

ചതുരത്തഡിവന്റെ പരപളവെജ് കസോണസോനുള്ള ഒരു ടപത്തണ് മപ്രസോഗസോപ്പം, രസോജു
വകസോടുത്തഡിരഡിക്കുന്നവെയഡില് ഏതസോയഡിരഡിക്കുപ്പം ആ ഫയല് ?

ഉത്തര സൂചഡിക
A

area.py

B

area.jpg

C

area.pdf

D

area.ods

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
A

area.py

തയ്യേസോറസോകഡി.

തസോവഴെ
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ടപത്തണ് മപ്രസോഗസോമേഡില് 1 മുതല് 49 വെവരയുള്ള എണ്ണല് സപ്പംഖജ്യകവള ഉള്വപടുത്തുന്നതഡിനജ്
ഉപമയസോഗഡിക്കുന്ന മറഞജ് നഡിര്മദശപ്പം ഏതജ്?

ഉത്തര സൂചഡിക
A
B
C
D

range(49)
range(50)
range(1,49)
range(1,50)

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
D
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range(1,50)

ടപത്തണ് വഷല് ജസോലകത്തഡില് list(range(5,10)) എന്ന നഡിര്മദശപ്പം നല്കഡിയസോല് ലഭഡിക്കുന്ന
ഔട്ടജ്പുട്ടജ് എനസോയഡിരഡിക്കുപ്പം?

ഉത്തര സൂചഡിക
A
B
C
D

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

C

[5, 6, 7, 8, 9]

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
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IDLE എന്നതജ്

ഉത്തര സൂചഡിക
A
B
C
D

ഒരു മപ്രസോഗസോമേഡിങജ് ഭസോഷയസോണജ്.
ഒരു ഓപമററഡിങജ് സഡിസ്റ്റപ്പം ആണജ്.
ഒരു IDE മസസോഫജ്വവെയറസോണജ്
ഒരു ടബനറഡി ഭസോഷയസോണജ്.

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
C
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ഒരു IDE മസസോഫജ്വവെയറസോണജ്

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

ടപത്തണ് മപ്രസോഗസോമേഡിപ്പംഗജ് ഭസോഷയഡില് തയ്യേസോറസോകഡിയ ഒരു മപ്രസോഗസോപ്പം ആണജ് മുകളഡില് നല്കഡിയഡിരഡിക്കുന്നതജ് .
ഈ മപ്രസോഗസോപ്പം പ്രവെര്ത്തഡിപഡിക്കുമമസോള് നല്കുന്ന ഇന്പുട്ടജ്
10 ആവണങ്കേഡില്
ലഭഡിക്കുന്ന ഔട്ടജ്പുട്ടജ്
എനസോയഡിരഡിക്കുപ്പം?
ഉത്തര സൂചഡിക

A
B
C
D

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം

10
15
20
25

B

15

20

ചുവെവട നല്കഡിയഡിരഡിക്കുന്നവെയഡില് വെന്കരസോവെഡിസ്ഥസോപനപ്പം
രഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള ഒരു മസസോഫജ്വവെയറസോണജ്
ഉത്തര സൂചഡിക
A
B
C
D

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
C

സഡിമുമലഷനുകളഡിലൂവട

ആവെഡിഷജ്ക

Stellarium
RasMol
GPlates
Gimp

Gplates
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ജഡിമയസോജഡിബ മസസോഫജ്വവെയറഡില് 1, 2, 3, 4 എന്നഫീ വെഡിലകള് സത്വഫീകരഡികസോവന്ന a എന്ന ടസ്ലൈഡര്
അമ്മു നഡിര്മേഡിച്ചു. a ആരമേസോകഡി വൃത്തപ്പം നഡിര്മേഡിച്ചജ് ടസ്ലൈഡറഡിനജ് ആനഡിമമേഷന് നല്കഡിയമപസോള് നസോലു
വൃത്തങ്ങള് ഓമരസോന്നസോയഡി ദൃശജ്യമേസോയഡി. ഇവെവയലസോപ്പം ദൃശജ്യമേസോകസോന് ഏതജ് സമങ്കേതമേസോണജ്
ഉപമയസോഗഡിമകണ്ടതജ്?
ഉത്തര സൂചഡിക
A

Move around Point

B

Circle through 3 Points

C

Dilate from Point

D

Trace On

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം

D

Trace On
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ജഫീമപറജ്സജ് മസസോഫജ്വവെയറഡില് ഭക്കൗമേപ്രമതജ്യകതകളുവട വെഡിശദസോപ്പംശങ്ങള് അറഡിയുവെസോനുള്ള ഒരു
പ്രധസോന ടൂളസോണഡിതജ്. ഏതസോണഫീ ടൂള് ?
ഉത്തര സൂചഡിക
A
B
C
D

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
D

Digitisation
Move Vertex
Measure
Feature Inspection

Feature Inspection
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ജഫീമപറജ്സജ് മസസോഫജ്വവെയറഡില് നഡിരഫീക്ഷഡിക്കുന്ന സഡിമുമലഷനുകവള ചഡിത്ര രൂപത്തഡിമലകജ് മേസോറസോന്
ഉപമയഗഡിക്കുന്ന സമങ്കേതപ്പം.
ഉത്തര സൂചഡിക
A
B
C
D

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം

24

Import
Export
Open Project
Open Feature Collection
B

Export

ചുവെവട നല്കഡിയഡിരഡിക്കുന്നവെയഡില് ജഫീമപറജ്സജ് മപ്രസോജകജ് ഫയല് ഏതസോണജ് ?

ഉത്തര സൂചഡിക
A

volcanoes. gpml

B

volcanoes. gproj

C

volcanoes. svg

D

volcanoes. png

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
B

volcanoes. gproj

വവിഭഭാഗഗം 2 : ഏറ്റവഗം അനുയയഭാജജ്യമഭായ രണണ്ട് ഉത്തരങ്ങള് തതെരതഞ്ഞെടുക്കുക.

1

ജഡിമജ് മസസോഫജ്വവെയറഡില് നഡിലവെഡിലുള്ള ഒരു വലയറഡിനജ് പുതഡിവയസോരു മപരജ് നല്കസോനുള്ള ശരഡിയസോയ
പ്രവെര്ത്തനക്രമേപ്പം ചുവെവട നല്കഡിയഡിരഡിക്കുന്നവെയഡില് നഡിന്നുപ്പം തഡിരവഞ്ഞെടുക്കുക.

ഉത്തര സൂചഡിക
A.

Layers Palette തുറന്നജ് മപരജ് നല്മകണ്ട വലയറഡില് ടററജ് കഡികജ് വചയ്യുക.

B.

Layers Palette തുറന്നജ് മപരജ് നല്മകണ്ട വലയറഡില് കഡികജ് വചയ്യുക.

C.

വലയര് വമേനുവെഡില്നഡിന്നുപ്പം നമ്പ്യൂ വലയര് വസലകജ്വചയ്യുക.

D.

Edit Layer Attribute തഡിരവഞ്ഞെടുത്തജ് തുറന്നു വെരുന്ന ജസോലകത്തഡില് പുതഡിയ

മപരജ്
E.

നല്കുക.

New Layer group തഡിരവഞ്ഞെടുത്തജ് പുതഡിയ മപരജ് നല്കുക.

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പംട
A.

Layers Palette തുറന്നജ് മപരജ് നല്മകണ്ട വലയറഡില് ടററജ് കഡികജ് വചയ്യുക.

D.

Edit Layer Attribute തഡിരവഞ്ഞെടുത്തജ് തുറന്നു വെരുന്ന ജസോലകത്തഡില്

പുതഡിയ മപരജ് നല്കുക.

2

ജഡിമജ് മസസോഫജ്റജ്വവെയര് ഉപമയസോഗഡിച്ചജ് തയസോറസോകഡിയ മപസോസ്റ്ററഡില് ഉള്വപടുത്തഡിയ ചഡിത്രത്തഡിവല ഒരു
ഭസോഗപ്പം അവെജ്യക്തമേസോക്കുന്നതഡിനജ് ചുവെവട നല്കഡിയതഡില് മയസോജഡിച്ച പ്രവെര്ത്തനക്രമേപ്പം തഡിരവഞ്ഞെടുക്കുക ?

ഉത്തര സൂചഡിക
A.

ചഡിത്രപ്പം ഉള്വപട്ട വലയര് തഡിരവഞ്ഞെടുത്തജ് അവെജ്യക്തമേസോമകണ്ട ഭസോഗപ്പം വസലകജ്ടജ്
വചയ്യുക.

B.

ചഡിത്രപ്പം ഉള്വപട്ട വലയര് തഡിരവഞ്ഞെടുത്തജ് അവെജ്യക്തമേസോമകണ്ട ഭസോഗപ്പം ഒഴെഡിച്ചുള്ളവെ
വസലകജ്ടജ് വചയ്യുക.

C.

ചഡിത്രപ്പം ഉള്വപട്ട വലയര് തഡിരവഞ്ഞെടുത്തജ് Duplicate എടുക്കുക
Filters വമേനുവെഡിവല Blur സബജ് വമേനുവെഡിലുള്ള Blur ല് കഡികജ് വചയ്യുക
Tools വമേനുവെഡിവല Filters സബജ് വമേനുവെഡിലുള്ള Blur ല് കഡികജ് വചയ്യുക

D.
E.

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
A.

ചഡിത്രപ്പം ഉള്വപട്ട വലയര് തഡിരവഞ്ഞെടുത്തജ് അവെജ്യക്തമേസോമകണ്ട ഭസോഗപ്പം വസലകജ്ടജ്
വചയ്യുക.

D.

Filters വമേനുവെഡിവല Blur സബജ് വമേനുവെഡിവല Blur ല് കകജ് വചയ്യുക.

3

ഏവതസോരു ഇമമേജജ് എഡഡിറഡിങജ് മസസോഫജ്വവെയറഡിവന്റെയുപ്പം അവെഡിഭസോജജ്യ ഘടകമേസോണജ് വലയറുകള്. ജഡിമജ്
മസസോഫജ്വവെയറഡില് പുതഡിയ ഒരു വലയര് എങ്ങവനവയസോവക നഡിര്മേഡികസോപ്പം ?

ഉത്തര സൂചഡിക
A.

ഐകണഡില് കഡികജ്വചയ്യുക.

വലയര് പസോലറഡിവല

B.

വലയര് വമേനുവെഡിവല ക്രഡിമയറജ് വലയര് എന്നതഡില് കഡികജ് വചയ്യുക.

C.

വലയര്പസോലറഡിവല

ഐകണഡില് കഡികജ്വചയ്യുക.

D. വലയര് വമേനുവെഡില്നഡിന്നുപ്പം നമ്പ്യൂ വലയര് വസലകജ്വചയ്യുക.
E. വലയര് പസോലറഡിവല

ഐകണഡില് കഡികജ്വചയ്യുക.

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം

A.
D.

4

വലയര്

പസോലറഡിവല

ഐകണഡില് കഡികജ്വചയ്യുക.

വലയര് വമേനുവെഡില്നഡിന്നുപ്പം നമ്പ്യൂ വലയര് വസലകജ്വചയ്യുക.

ലഡിബര്ഓഫഫീസജ് ടറററഡില് വെഡിപഡിന് ആമഗസോളതസോപനവത്തക്കുറഡിച്ചുള്ള ഒരു മപ്രസോജകജ്ടജ് റഡിമപസോര്ട്ടജ്
തയസോറസോകഡിയഡിട്ടുണ്ടജ്. ഇതഡിവന്റെ എലസോമപജഡിലുപ്പം ഏറവപ്പം മുകളഡില് 'ആമഗസോളതസോപനപ്പം' എന്നുപ്പം ഏറവപ്പം
തസോവഴെ മപജജ് നമറുപ്പം ഉള്വപടുത്തണപ്പം. തന്നഡിരഡിക്കുന്നതഡില് ഏവതലസോപ്പം സമങ്കേതങ്ങളസോണജ് ഇതഡിനജ്
ഉപമയസോഗഡികസോന് കഴെഡിയുക ?

ഉത്തര സൂചഡിക

A.
B.
C.
D.
E.

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം

C.
E.

Borders
Columns
Header
Area
Footer
Header
Footer

5

ജസഫീറയുപ്പം ലഡിനഫീഷയുപ്പം സത്വനമേസോയഡി ഇ-വമേയഡില് നഡിര്മഡികസോനുള്ള ശ്രമേത്തഡിലസോണജ്. തസോവഴെ
തന്നഡിരഡിക്കുന്നവെയഡില് നഡിന്നുപ്പം ഇതഡിനജ് പ്രമയസോജനവപടുത്തസോവന്ന രണ്ടജ് ഇ -വമേയഡില് മസവെനദസോതസോകവള
തഡിരവഞ്ഞെടുക്കുക.
ഉത്തര സൂചഡിക
A.
B.

സ്ക്കുള് വെഡികഡി
ഗൂഗഡിള്

C.

ഫയര്മഫസോകജ്
യസോഹൂ
യൂടമ്പ്യൂബജ്

D.
E.

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
B ഗൂഗഡിള്
D യസോഹൂ
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ടസബര് സുരക്ഷയുമേസോയഡി ബന്ധവപട്ടജ് നടന്ന വസമേഡിനസോറഡില് അവെതരഡിപഡികവപട്ട ചഡില സസോമങ്കേതഡിക
പദങ്ങളസോണജ് തസോവഴെ നല്കഡിയഡിരഡിക്കുന്നതജ്. അവെയഡില് ടസബര് കുറകൃതജ്യങ്ങളുവട പരഡിധഡിയഡില് വെരുന്നവെ
തഡിരവഞ്ഞെടുക്കുക.
ഉത്തര സൂചഡിക
A
B
C
D
E

വസര്ച്ചഡിങജ്
ടസബര് സ്കെത്വസോട്ടഡിങജ്
ടത്വഫീറഡിങജ്
സര്ഫഡിങജ്
ഫഡിഷഡിങജ്

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
B

ടസബര് സ്കെത്വസോട്ടഡിങജ്

E

ഫഡിഷഡിപ്പംഗജ്
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വെഡികഡിസപ്പംരപ്പംഭങ്ങളുവട ഉള്ളടകവമേസോയഡി ബന്ധവപട്ട ചഡില പ്രസസോവെനകള് നല്കഡിയഡിരഡിക്കുന്നു. അവെയഡില്
ശരഡിയസോയവെ തഡിരവഞ്ഞെടുക്കുക.
ഉത്തര സൂചഡിക
A

ഇവെയഡില് വെഡിവെരങ്ങള് ഉള്വപടുത്തുന്നതജ് തഡിരവഞ്ഞെടുകവപട്ട ആളുകളസോണജ്.

B

സത്വനമേസോയഡി ഉപമഭസോക്തൃനസോമേപ്പം ഉള്ളവെര്ക്കു മേസോത്രമമേ വെഡികഡിസപ്പംരപ്പംഭങ്ങള്
ഉപമയസോഗവപടുത്തസോന് സസോധഡിക്കുകയുള.

C

വെഡികഡിസപ്പംരപ്പംഭങ്ങളഡിവല ഉള്ളടകപ്പം സക്കൗജനജ്യമേസോണജ്.

D

ഇവെയഡില് നഡിന്നുമുള്ള ചഡിത്രങ്ങള്കജ് യസോവതസോരു തരത്തഡിലുള്ള കടപസോടുപ്പം
മരഖവപടുമത്തണ്ടതഡില.

E

വെഡികഡിസപ്പംരപ്പംഭങ്ങളഡില് ആര്ക്കുപ്പം തഡിരുത്തലുകള് വെരുത്തസോപ്പം.

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
C

വെഡികഡിസപ്പംരപ്പംഭങ്ങളഡിവല ഉള്ളടകപ്പം സക്കൗജനജ്യമേസോണജ്.

E

വെഡികഡിസപ്പംരപ്പംഭങ്ങളഡില് ആര്ക്കുപ്പം തഡിരുത്തലുകള് വെരുത്തസോപ്പം.
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ഒരു ടപത്തണ് മപ്രസോഗസോമേഡില് 5, 10, 15, 20, 25, 30 എന്നഫീ സപ്പംഖജ്യകവള ഉള്വപടുത്തുന്നതഡിനജ്
ഉപമയസോഗഡികസോവന്ന നഡിര്മദശങ്ങള് ഏവെ ?

ഉത്തര സൂചഡിക
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)

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
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D

range(5,31,5)

E

range(5,35,5)

ടപത്തണ് വഷലഡില് 45 എന്ന ഔട്ടജ്പുട്ടജ് ലഭഡികണവമേങ്കേഡില് , തസോവഴെ വകസോടുത്തഡിരഡിക്കുന്നവെയഡില്
ഏവതസോവക നഡിര്മദശങ്ങള് ഉപമയസോഗഡികസോപ്പം.

ഉത്തര സൂചഡിക
A

print("4"+"5")

B

print("40"+"5")

C

print(40+5)

D

print("40"+"05")

E

print(4*5)

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
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A

print("4"+"5")

C

print(40+5)

ടപത്തണ് മപ്രസോഗസോമേഡില്, 200 നു ചുവെവടയുള്ള 5
ഉപമയസോഗഡികസോവന്ന മറഞജ് നഡിര്മദശങ്ങള് ഏവതലസോമേസോണജ്?

ഉത്തര സൂചഡിക
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)

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
C

range(5,200,5)

E

range(5,199,5)

വന്റെ

ഗുണഡിതങ്ങവള

സൂചഡിപഡികസോന്
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ചുവെവട നല് കഡിയഡിട്ടു ള്ള വെയഡില് വസ്റ്റ മല റഡിയപ്പം മസസോഫജ് വവെയറഡില് ക്രസോ നഡി വൃത്തപ്പം ദൃശജ്യ മേസോകസോ ന്
വചമയ്യേ ണ്ട പ്ര വെര് ത്ത നങ്ങ ള് ഏവതലസോപ്പം ?
ഉത്ത ര സൂചഡിക
A
B
C
D
E

സ്റ്റസോ റ സജ് ബസോറഡിവല Constellation lines എന്ന ടൂളഡില് കഡി കജ് വചയ്യു ക
ടൂള് ബസോറഡിവല Sky and viewing options window കഡി കജ് വചയ്യു ക
Markings ടസോബഡിവല Celestial Sphere ലഡിസ്റ്റഡി വല Ecliptic (of date)
കഡി കജ് വചയജ് ജസോലകപ്പം മകസോ സജ് വചയ്യു ക .
സ്റ്റസോ റ സജ് ബസോറഡിവല Constellation art കഡി കജ് വചയ്യു ക .
ടൂള് ബസോറഡിവല Search window യഡില് കഡി കജ് വചയ്യു ക

ശരഡിയസോയ ഉത്ത രപ്പം
B
C

ടൂള് ബസോറഡിവല Sky and viewing options window കഡി കജ് വചയ്യു ക
Markings ടസോബഡിവല Celestial Sphere ലഡിസ്റ്റഡി വല Ecliptic (of date)
കഡി കജ് വചയജ് ജസോലകപ്പം മകസോ സജ് വചയ്യു ക .
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വസ്റ്റ മല റഡിയപ്പം മസസോഫജ് വവെയറഡില് ചഡിങ്ങപ്പം (Leo) എന്ന നക്ഷ ത്ര ഗണവത്ത നഡിരഫീക്ഷഡി കസോ ന്
വചമയ്യേ ണ്ട പ്ര വെര് ത്ത നങ്ങ ള് ചുവെവടവകസോടുത്തഡി ട്ടു ള്ള വെയഡില് ഏവതസോവക യസോണജ് ?
ഉത്ത ര സൂചഡിക
A
B
C
D
E

ടൂള് ബസോറഡിവല Sky and viewing options window കഡി കജ് വചയ്യു ക
തുടര് ന്നു വെരുന്ന Markings ടസോബഡിവല Celestial Sphere ലഡിസ്റ്റഡി വല
Ecliptic (of date) കഡി കജ് വചയജ് ജസോലകപ്പം മകസോ സജ് വചയ്യു ക
ടൂള് ബസോറഡിവല Search window ഉപമയസോഗഡിച്ചജ് Leo എന്ന
നക്ഷ ത്ര ഗണവത്ത തഡിരയുക
ടൂള് ബസോറഡിവല Configuration window യഡിവല Main ടസോബഡിവല Sky
Culture Language മേസോറ്റു ക
സ്റ്റസോ റ സജ് ബസോറഡിവല Constellation art ടൂള് കഡി കജ് വചയ്യു ക .

ശരഡിയസോയ ഉത്ത രപ്പം
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C

ടൂള് ബസോറഡിവല Search window ഉപമയസോഗഡിച്ചജ് Leo എന്ന
നക്ഷ ത്ര ഗണവത്ത തഡിരയുക .

E

സ്റ്റസോ റ സജ് ബസോറഡിവല Constellation art ടൂള് കഡി കജ് വചയ്യു ക .

ചുവെവട നല് കഡിയഡിരഡിക്കു ന്ന വെയഡില് നഡിന്നുപ്പം ജഫീമപ റജ് സജ് മസസോഫജ് വവെയറഡിവന്റെ സഹസോയമത്തസോ വട
വചയ്യേസോ വന്ന പ്ര വെര് ത്ത നങ്ങ ള് ഏവതലസോപ്പം ?

ഉത്ത ര സൂചഡിക
A

ഫയല് വമേനുവെഡില് നഡിന്നുപ്പം എകജ് മപസോര് ട്ടജ് കഡി കജ് വചയജ് സഡിമുമലഷനുകവള ചഡിത്ര
രൂപത്തഡി മലകജ് മേസോറസോപ്പം .

B

വെന് കരസോവെഡിസ്ഥസോ പനത്തസോ ല് ഓമരസോ കസോലഘട്ട ത്തഡി ലുപ്പം ഭക്കൗമേപസോളഡികള് ക്കു ണ്ടസോ കുന്ന
സ്ഥസോ നമേസോറപ്പം നഡിരഫീക്ഷഡി കസോപ്പം .

C

Measure ടൂള് ഉപമയസോഗഡിച്ചജ് ഭക്കൗമേസവെഡിമശ ഷതകള് മേനസഡിലസോകസോപ്പം .

D

ജഫീമപ റജ് സജ് മസസോഫജ് വവെയറുപമയസോഗഡിച്ചജ് ഭൂകമപ്പം കൃതജ്യ മേസോയഡി പ്ര വെചഡികസോപ്പം .

E

റസോസ്റ്റ ര് ചഡിത്ര ങ്ങ വള ഭൂവെഡിവെരവെജ്യ വെസ്ഥ യഡില് ഉള് വപ ടുത്തഡി യുള്ള
ദൃശജ്യ വെല് ക രണവപ്പം വെഡിശകലനവപ്പം സസോധജ്യ മേസോണജ് .

ശരഡിയസോയ ഉത്ത രപ്പം
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B

വെന് കരസോവെഡിസ്ഥസോ പനത്തസോ ല് ഓമരസോ കസോലഘട്ട ത്തഡി ലുപ്പം ഭക്കൗമേപസോളഡികള് ക്കു ണ്ടസോ കുന്ന
സ്ഥസോ നമേസോറപ്പം നഡിരഫീക്ഷഡി കസോപ്പം .

E

റസോസ്റ്റ ര് ചഡിത്ര ങ്ങ വള ഭൂവെഡിവെരവെജ്യ വെസ്ഥ യഡില് ഉള് വപ ടുത്തഡി യുള്ള ദൃശജ്യ വെല് ക രണവപ്പം
വെഡിശകലനവപ്പം സസോധജ്യ മേസോണജ് .

ലഡിബര്ഓഫഫീസജ് ടറററഡില് തയസോറസോകഡിയ ഒരു മഡസോകക്യുവമേന്റെഡില് ചഡിത്രപ്പം ഉള്വപടുത്തുന്നതഡിനുള്ള രണ്ടു
രഫീതഡികള് നല്കഡിയഡിരഡിക്കുന്നവെയഡില് നഡിന്നുപ്പം കവണ്ടത്തുക.

ഉത്തര സൂചഡിക
A.

Text Box ടൂള് കഡികജ് വചയ്യുക.

B.

Image ടൂള് കഡികജ് വചയ്യുക.

C.

Chart ടൂള് കഡികജ് വചയ്യുക.

D.

Insert വമേനുവെഡിവല Image ല് കഡികജ് വചയ്യുക.

E.

Insert വമേനുവെഡിവല Text Box ല് കഡികജ് വചയ്യുക.

ശരഡിയസോയ ഉത്തരപ്പം
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B.

Image ടൂള് കഡികജ് വചയ്യുക

D.

Insert വമേനുവെഡിവല Image ല് കഡികജ് വചയ്യുക.

ലഡിബര്ഓഫഫീസജ് ടറററഡില് തയസോറസോകഡിയ ഒരു മഡസോകക്യുവമേന്റെഡില് ചഡിത്രപ്പം വെസോക്കുകളുവട ഇടയഡിലസോയഡി
ക്രമേഫീകരഡികണപ്പം. ഇതഡിനജ് അനുമയസോജജ്യമേസോയ രണ്ടു സമങ്കേതങ്ങള് നല്കഡിയഡിരഡിക്കുന്നവെയഡില് നഡിന്നുപ്പം
തഡിരവഞ്ഞെടുക്കുക.

ഉത്തര സൂചഡിക
A.

No wrap

B.

Page wrap

C.

Header

D.

Footer

E.

Optimal Page wrap
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B.

Page wrap

E.

Optimal Page wrap

