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Roll No:
No.
Q.1

Question
MS-Word ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ
ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಸಲು, ಯಾವ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು
ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

No.
Q.2

(1) ಹೋಮ್ ಕೀ (2) ಅಂತ್ಯ ಕೀ (3) Ctrl + ಪುಟ
ಕೆಳಗೆ (4) ಕೀಲಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
Q.3

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಐಡಮ್
ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಬಕೆಟ್ ಒದೆಯಿರಿ

_________________________
Question

ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ಅಂತಿಮ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು
ಸೂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ............... ಎಂದು
ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
(1) ಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು (2) ಬುಕ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳು (3)
ಅಡ್ಡ-ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

Q.4

(1) ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು (2) ಕೊಲ್ಲಲು (3) ಸಾಯಲು (4)
ಕ್ಷಮಿಸಲು

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವು
ತಪ್ಪಿಹೋಗಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸರಣಿ
3, 15, ?, 63, 99, 143 ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ
ಸರಿಯಾದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
(1) 27 (2) 45 (3) 35 (4) 56

Q.5

ಟೆಲ್ನೆಟ್ ಒಂದು ......... ಆಧಾರಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ.

Q.6

(1) ಧ್ವನಿ (2) ಪಠ್ಯ (3) ಚಿತ್ರ (4) ಅನಿಮೇಷನ್
Q.7

ನಾನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಏನು ಬೇಕು?

(1) ಸಂಭವಿಸಿದ (2) ನಡೆಯಿತು (3) ಸಂಭವಿಸಿದ (4)
ಕಂಡ
Q.8

(1) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ (2) ಮೋಡೆಮ್ (3) ಮೇಲಿನ
ಎಲ್ಲವೂ (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Q.9

17 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ,
ಕಳೆಯುವ, ಬಹು, ವಿಭಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನವನ್ನು ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು?

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವನ್ನು
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೇ? :ಅನಿವಾರ್ಯ
(1) ಅನಿವಾರ್ಯ (2) ಸಂಭವನೀಯ (3)
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ (4) ನಿವಾರಿಸಲಾಗಿದೆ

Q.10

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವನ್ನು
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೇ? :ಬಾಷ್ಫುಲ್
(1) ಜಾಗರೂಕ (2) ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ (3) ನಾಚಿಕೆ (4)
ಆಶಾದಾಯಕ

(1) ನೇಪಿಯರ್ (2) ಬ್ಯಾಬೇಜ್ (3) ಲೈಬ್ನಿಜ್ (4)
ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Q.11

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ
ಮಾಡಿ: ದರೋಡೆ ________ ತಡರಾತ್ರಿ.

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವು Q.12
ತಪ್ಪಿಹೋಗಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 5, 2, 7,
9, 16, 25, ಸರಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದವುಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು
ಆರಿಸಿ?

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಐಡಮ್
ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು
(1) ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾದ (2) ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲು
(3) ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು (4) ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು

(1) 41 (2) 52 (3) 48 (4) 45
Q.13

ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತದೆ
(1) ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಂಟರ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ (2)
ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ (3) ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿ (4)
ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

Q.14

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವನ್ನು
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೇ? :FRTITUDE
(1) ಸಂಪತ್ತು (2) ಜೋರು (3) ಧೈರ್ಯ (4) ಅದೃಷ್ಟ
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Q.15

IBM PC-AT ನಲ್ಲಿ AT ಯ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಯಾವುದು?

Q.16

(1) ಅನ್ವಯಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (2) ಅಡ್ವಾನ್ಸ್
ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (3) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (4)
ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Q.17

ಪ್ರಮಾಣಿತ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು
ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು
........... ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

(1) ಎಣಿಸಲಾಗಿದೆ (2) ಕಾಯುತ್ತಿದೆ (3) ಹಂಬಲಿಸಿದೆ
(4) ಆಲೋಚನೆ
Q.18

ಅನಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ
(1) ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಕೋಡ್ಗಳು (2) ನಿರಂತರ ಭೌತಿಕ
ಪರಿಮಾಣದ ಅಳತೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು (3) 0 ಅಥವಾ 1
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತಗಳು (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

(1) ಮೇಲ್ ವಿಲೀನ (2) ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ (3) ರೂಪ ಅಕ್ಷರಗಳು (4)
ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Q.19

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ
ಮಾಡಿ: ಬೇಸಿಗೆಯ ರಜಾದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು
ಕೆವಿನ್ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ____________.

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವು Q.20
ತಪ್ಪಿಹೋಗಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 25, 50,
30, 45, 35, 40, ಸರಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದವುಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು
ಆರಿಸಿ?

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಐಡಮ್
ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಭುಜದ ಹೊರೆ
(1) ವಿಶಾಲ ಭುಜದ ವ್ಯಕ್ತಿ (2) ಕರ್ತವ್ಯ
ನಿರ್ವಹಿಸಿ (3) ಹಗುರವಾದ ಹೊರೆ (4) ಹೆಗಲು
ಮೀರಿದ ಹೊರೆ

(1) 30 (2) 35 (3) 40 (4) 45
Q.21

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ?

Q.22

(1) ಮೆಮೊರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ (2) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ
(3) ವೈರಸ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Q.23

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಐಡಮ್
ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಸೈಮನ್ ಪ್ಯೂರ್

(1) ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ (2) ವಿಭಿನ್ನ
ಜಾಲಗಳು (3) ಯುಎಸ್ಬಿ (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Q.24

(1) ಸರಳ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಖ (2) ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದರೆ
ನಾಚಿಕೆ (3) ನುರಿತ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ (4) ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ
ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧ

Q.25

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ: Q.26
ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ
............. ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ನೀಡಲಾದ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ Q.28
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕಿ.
ಪಾರದರ್ಶಕ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರ

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಐಡಮ್
ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಒಬ್ಬರ ಬೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನು
ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ
(1) ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ (2) ಬಾಗಿಲನ್ನು
ಬೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ (3) ಒಬ್ಬರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು
ಬಳಸಲು (4) ಬೋಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಶೂಟ್
ಮಾಡಿ

ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಯಾವ
ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
(1) ವಿಷುಯಲ್ C++ (2) ಜಾವಾ (3) ವಿಷುಯಲ್
ಬೇಸಿಕ್ (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

(1) ಕೆಂಪು ಮುದ್ರಣ (2) ಪಾರದರ್ಶಕತೆ (3) ನೀಲನಕ್ಷೆ
(4) ಹಸ್ತಪ್ರತಿ
Q.29

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ
ಮಾಡಿ: ಭಾರತದ _______ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಏಕತೆ
ಮತ್ತು ________ ತನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು
ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
(1) ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಮಾನ್ಯತೆ (2) ಜನಸಂಖ್ಯೆ,
ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ (3) ಪರಂಪರೆ, ಅಸಮಾನತೆ (4)
ಆಡಳಿತಗಾರರು, ಬದ್ಧತೆ

(1) ಕಟ್ಟುಪಾಡು (2) ಉಪಶಮನ (3) regale (4)
ಆಲಸ್ಯ
Q.27

ಗೇಟ್ವೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡೇಟಾ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು, ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು
ಉದ್ದವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ?
(1) ಡೇಟಾ ನಿಘಂಟು (2) ಡೇಟಾ ಟೇಬಲ್ (3) ಡೇಟಾ
ದಾಖಲೆ (4) ಡೇಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

Q.30

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ
ಮಾಡಿ: ಏನು ............. ಕಥೆ! ನಾನು
.............. ನಂಬಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
(1) ನಂಬಲಾಗದ / ನಂಬಲಾಗದ (2) ನಂಬಲಾಗದ /
ನಂಬಲರ್ಹ (3) ನಂಬಲಾಗದ / ನಂಬಲರ್ಹ (4)
ನಂಬಲಾಗದ/ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ
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Q.31

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕದ
ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ?

Q.32

(1) ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ (2) ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು
ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ (3) ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ
(4) ನೇರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು
Q.33

ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು
ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು?

(1) ಇಂಟೆಲ್ (2) IBM (3) ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ (4)
ಆಪಲ್
Q.34

(1) Ctrl + A (2) Alt + F5 (3) ಶಿಫ್ಟ್ + ಎ (4)
Ctrl + K
Q.35

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ: Q.36
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲು ಮಾಡುವುದು _______
ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವನ್ನು
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೇ? :ಧ್ವನಿಕರ

Q.38

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ: Q.40
ಹಲವಾರು ನಿರಾಶ್ರಿತರು ________ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ
ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ.
(1) ಹೊಂದಿವೆ (2) ಇವೆ (3) ಇದೆ (4) ಇದೆ

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಐಡಮ್
ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ
ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು
(1) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು (2)
ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು (3) ದೊಡ್ಡ
ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು (4) ಏನೂ ಬರಲು

(1) ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ (2) ಜೋರಾಗಿ (3) ರಹಸ್ಯ (4) ನಿಜ
Q.39

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ
ಮಾಡಿ: ಅವರ ತರ್ಕ ________ ತಜ್ಞರು ಸೇರಿದಂತೆ
ಎಲ್ಲರೂ.
(1) ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು (2) ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದರು (3)
ಆಶ್ಚರ್ಯ (4) ಮುಗಿಬಿದ್ದರು

(1) ಮಾರಣಾಂತಿಕ (2) ಅಮರ (3) ನೈತಿಕ (4) ಅನೈತಿಕ

Q.37

ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯು ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ?

ಬಾರ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು
ಆರಿಸುತ್ತೀರಿ?
(1) ಸ್ವರೂಪ, ಚಾರ್ಟ್ (2) ಸೇರಿಸಿ, ಚಾರ್ಟ್ (3)
ಪರಿಕರಗಳು, ಚಾರ್ಟ್ (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಐಡಮ್
ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಇಲಿಯನ್ನು ವಾಸನೆ ಮಾಡಲು
(1) ಪ್ಲೇಗ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು
(2) ಸತ್ತ ಇಲಿಯ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು (3)
ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಶಂಕಿಸಲು (4) ಕೆಟ್ಟ
ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲು
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