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Roll No:

No.
Q.1

Question

No.

ெமன்ெபாள் மற்ம் வன்ெபாளின் கள் கீேழ
Q.2
ெகாக்கப்பட்ள்ளன. அவற்ைற சரியாக ெதாக்கம். 1.
மானிட்டர் 2. மதர்ேபார் 3. விண்ேடாஸ் 4. ெபயிண்ட்
அப்ளிேகஷன்கள்

_________________________
Question

னிக்ஸ் கணினி அைமப்கள் என்ன வைகயான
ெமாழி சக்தி?
(1) உயர் மட்ட ெமாழி (2) ைறந்த அளவிலான ெமாழி
(3) சட்டசைப ெமாழி (4) ேசாலாரிஸ் ெமாழி

(1) ெமன்ெபாள்: 1 மற்ம் 3. வன்ெபாள்: 2 மற்ம் 4 (2)
ெமன்ெபாள்: 1 மற்ம் 2. வன்ெபாள்: 3 மற்ம் 4 (3)
ெமன்ெபாள்: 1 மற்ம் 4. வன்ெபாள்: 2 மற்ம் 3 (4)
ெமன்ெபாள்: 3 மற்ம் 4. வன்ெபாள்: 1 மற்ம் 2
Q.3

இவற்றில் வடக்ப் பாலம் மற்ம் ெதற்ப் பாலம் எ?

Q.4

(1) காெணாளி அட்ைட (2) சிப்ெசட் (3) மதர்ேபார் (4)
CMOS ேபட்டரி
Q.5

இவற்றில் எ கணினியின் இயற்பியல் பதி அல்ல?

கண்ட்ேரால் எஸ் எைதக் றிக்கிற?
(1) ேசமிக்கம் (2) ஷிப்ட் (3) மீண்ம் ெசய் (4)
ஸ்ைவப் ெசய்யம்

Q.6

(1) மதர்ேபார் (2) இயக்க ைறைம (3) மத்திய ெசயலாக்க
அல (4) விைசப்பலைக

ெவற்றிடங்கைள நிரப்பம்: 1. ______ என்ப
கட்டைள மற்ம் நிரலின் ெதாப். 2. _____ என்ப
தரகளின் ெதாப்பாம். 3. _____ என்ப
ேகாப்கள் ைவக்கப்பம் இடம். 4. ____ என்ப
கணினித் திைரயில் நீங்கள் பார்க்ம் சின்னமாம்.
(1) ஐகான், ேகாப்ைற, ேகாப், OS (2) OS, ேகாப்ைற,
ஐகான். ேகாப் (3) OS, ேகாப், ேகாப்ைற, ஐகான் (4)
ேகாப். OS, ஐகான், ேகாப்ைற

Q.7

ஐசி என்ப றிக்ம்

Q.8

(1) ஒங்கிைணந்த மின்ற் (2) க்கியமான ற் (3)
அறிவார்ந்த ற் (4) இவற்றில் ஏமில்ைல
Q.9

ஒ சாளரத்ைத "அதிகப்பத்தல்" என்ப

(1) வன்ெபாள் (2) ெமன்ெபாள் (3) 1 & 2 இரண்ம்
(4) இவற்றில் ஏமில்ைல
Q.10

(1) ெடஸ்க்டாப்பிற் ஏற்றவா அைத விரிவாக்ங்கள் (2)
திறன் அைத நிரப்ப (3) ேபான்ற ேகாப்கைள மட்ம் உள்ேள
ைவக்கம் (4) இவற்றில் ஏமில்ைல
Q.11

நீங்கள் ஏதாவ ஞ்ெசய்தி அப்ம்ேபா,
ெடஸ்க்டாப்பில் காண்பிக்கப்பம் ஒ ஒளிம் காட்

ெபற்ேறார்கள், ஆசிரியர்கள் மற்ம் பிறைர இைணயத்தில்
உள்ள சில ெபாட்கைள அவைதத் தக்க
அமதிக்ம் ெமன்ெபாள் அைழக்கப்பகிற:
(1) வகட்தல் ெமன்ெபாள் (2) CPU (3) ஃபயர்வால் (4)
இவற்றில் ஏமில்ைல

லினக்ஸ் கர்னல் எப்ேபா உவான?
(1) 1999 (2) 1997 (3) 1991 (4) 1989

Q.12

(1) CPU (2) கர்சர் (3) கவிப்பட் (4) இவற்றில் ஏமில்ைல
Q.13

நாம் பார்க்கக்ய மற்ம் ெதாடக்ய கணினியின்
பதிகள் என் அைழக்கப்பகின்றன

ெடஸ்க்டாப்பில் உள்ள சிறிய படங்கள்
அைழக்கப்பகின்றன
(1) சின்னங்கள் (2) ெம பார் (3) தைலப்ப் பட் (4)
நிைலைம பட்ைட

Q.14

பின்வவனவற்றில் CPU இன் இரண் க்கிய
கள் யாைவ?
(1) கட்ப்பாட் அல மற்ம் பதிகள் (2) பதிகள்
மற்ம் க்கிய நிைனவகம் (3) கட்ப்பாட் அல
மற்ம் ALU (4) இவற்றில் ஏமில்ைல
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Q.15

விண்ெவளி ராக்ெகட்கள் _________ ஆல்
கட்ப்பத்தப்பகின்றன.

Q.16

(1) கச்சிதமான பக்க மட்ம் நிைனவகம் (2) சிறிய
தர பக்க மட்ம் நிைனவகம் (3) காம்பாக்ட் ஸ்க்
பக்க மட்ம் நிைனவகம் (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

(1) நாய்கள் (2) ைனகள் (3) ராகன்கள் (4) கணினிகள்
Q.17

கணினி நிைனவகம் அளவிடப்பகிற

Q.18

(1) கிேலாைபட்கள் (2) கிேலாஜூல்ஸ் (3) கிேலா கேலாரிகள்
(4) இவற்றில் ஏமில்ைல

Q.19

இவற்றில் ஒற்ைறப்பைட எ?

அனலாக் கணினியில்
(1) உள்ளீ தலில் ஜிட்டல் வவத்திற்
மாற்றப்பகிற (2) உள்ளீ ஜிட்டல் வவத்திற்
மாற்றப்படா (3) ெவளியீ ஜிட்டல் வவத்தில்
காட்டப்பம் (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

Q.20

(1) ட் (2) ேலசான ேபனா (3) ஜாய்ஸ்க் (4) கப் ேபனா

Q.21

CD-ROM என்பதன் க்கம்

இவற்றில் எ ட்ஸ்ட்ராப்பிங்ைக சாத்தியமாக்கிற?
(1) சீரற்ற அகல் நிைனவகம் (2) பக்க மட்ேம
நிைனவகம் (3) ேபட்டரிையப் பார்க்கம் (4)
காெணாளி அட்ைட

1830 ஆம் ஆண்ல், சார்லஸ் பாேபஜ் பப்பாய் இயந்திரம் Q.22
என்ற இயந்திரத்ைத வவைமத்தார், அைத அவர் பாகங்கள்
கண்காட்சியில் காட்னார். எந்த ஆண்ல்
காட்சிப்பத்தப்பட்ட?

கம்ப்ட்டர் தன்னால் இயங்க யா. இ ெசயல்பட
வழிைறகள் ேதைவ. எனேவ ேவைல ெசய்ய, ஒ
கணினிக் றியீ அல்ல வழிைறகளின்
ெதாப் வழங்கப்பகிற. இந்த றியீ அல்ல
அறித்தலின் ெதாப் என்ன அைழக்கப்பகிற?

(1) 1820 (2) 1860 (3) 1855 (4) இவற்றில் ஏமில்ைல
(1) வன்ெபாள் (2) ெமன்ெபாள் (3) ெசால் ெசயலி
(4) மில்ேவர்
Q.23

இன் பயன்பத்தப்பம் மிகம் பிரபலமான இயக்க
ைறைம இ

Q.24

(1) சாளரம் 7 (2) விண்ேடா எக்ஸ்பி (3) MS விண்ேடாஸ் (4)
இவற்றில் ஏமில்ைல
Q.25

நீங்கள் உங்கள் வவைமப்ைப உவாக்ம் ெவள்ைள
ெவளியின் ெபயர் என்ன?

(1) ைண ேகாப் (2) ைண அைட (3) மினி
ேகாப்ைற (4) ைண ேகாப்ைறகள்
Q.26

(1) தட் (2) திைர (3) ெடஸ்க்டாப் (4) உவப்படம்

Q.27

இந்த வைகயான கணினி அைமப்களில் எந்த ஒ
நிரைல ஒ ேநரத்தில் மட்ேம இயக்க ம்?
(1) நிகழ் ேநர அைமப் (2) ஒற்ைற பணி அைமப் (3)
மல் டாஸ்கிங் ஆப்பேரட்ங் சிஸ்டம் (4) பல பயனர்
அைமப்

இவற்றில் னிக்ஸ் ேபான்ற கணினி இயக்க ைறைம எ? Q.28
(1) ேசாலாரிஸ் (2) அமிேகா (3) Win9x (4) ஓரிேயா

Q.29

ஒ ேகாப்ைறயில் உள்ள ேகாப்ைற ___ என
அறியப்பகிற

ஒ ெவளியீட் சாதனம்:
(1) ஒ பிரிண்டர் (2) ஒ ஒலிவாங்கி (3) ஒ ட் (4)
இவற்றில் ஏமில்ைல

Word-wrap பின்வம் வரிைய அத்தாமல் ெதாடர்ந்
Q.30
அத்த வரிக் வம் உைரையத் தட்டச் ெசய்ய உங்கைள
அமதிக்கிற:
(1) ஸ்ேபஸ் பார் (2) தாவல் விைச (3) உள்ளிடம்/திம்பம்
(4) இவற்றில் ஏமில்ைல

பின்வம் அறிக்ைககைளக் கவனிங்கள்: ஜான்:
கணினியின் CPU அதன் வன்ெபாள் சாதனம்,
அேதசமயம், RAM என்ப அதன் ெமன்ெபாள்
பதியாம். ேமரி: ஒ கணினியில் ெபயிண்ட் பிரஷ்
பயன்பா அதன் ெமன்ெபாள் பதியாம்,
அேதசமயம் ஹார்ட் ஸ்க் அதன் வன்ெபாள்
பதியாம். பீட்டர்: வன்ெபாள் என்ப றியீ
மற்ம் அறித்தல்களின் ெதாப்பாம். யார் சரி?
(1) பீட்டர் (2) ஜான் (3) ேமரி (4) அைனத்ம் சரிதான்

Q.31

WAN என்ப றிக்கிற
(1) வாப் ஏரியா ெநட்ெவார்க் (2) பரந்த பதி ெநட்ெவார்க் (3)
ைவட் அேர ெநட் (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

Q.32

MICR என்பதன் க்கம்
(1) காந்த ைம எத் ரீடர் (2) காந்த ைம றியீ ரீடர்
(3) காந்த ைம வழக்கள் ரீடர் (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல
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Q.33

கணினியின் தகவல்களில் எந்த ெசயல்பாகள்
ெசய்யப்படவில்ைல?

Q.34

(1) ெபதல் (2) ெசயலாக்கம் (3) ேசமிப் (4) அழி

Q.35

ஒன்றாக இைணக்கப்பட்ட கணினிகக்
அப்பக்ய ேகாப்கைள ேசமிக்ம் க்கிய
கணினி
(1) சி படம் (2) தாய் பலைக (3) ேகாப் ேசைவயகம்
(4) இவற்றில் ஏமில்ைல

கணினி ெநறிைறகள் மற்ம் சரியான ேதாரைண பற்றிய Q.36
தகவல்கள் கீேழ ெகாக்கப்பட்ள்ளன. அவற்ைற சரியாக
ேவபத்ங்கள். 1. ெதாழில்ைற மற்ம் சக நடத்ைத
ெதாடர்பான கைள கணினி வல்நர்கள் எவ்வா
எக்க ேவண்ம் என்பைதக் ைகயாம் நைடைற
தத்வத்தின் ஒ பிரி. 2. அதிகப்பயான காயங்கள்
காலப்ேபாக்கில் உவாகின்றன, ேமம் நீங்கள் வீட்ம்,
ேவைலயிம் நீண்ட ேநரம் கணினியில்
உட்கார்ந்ெகாண்டால், விைரவாக அைமக்கலாம். 3.
ேமார்ேலண்ன் மாதிரியில், பிரச்சைனடன் ெதாடர்ைடய
காரணிகைளக் கத்தில் ெகாண் விப்பங்களின் பட்யல்
உவாக்கப்பகிற. 4. உங்கள் ழங்கால்கள் மற்ம்
ெதாைடகைள வசதியாகப் ெபாத்வதற் ேவைல ெசய்ம்
ேமற்பரப்பிற்க் கீேழ ேபாமான இடம் உள்ளதா எனச்
சரிபார்க்கம்.

GUI இன்  வவம் என்ன?
(1) உலகளாவிய பயனர் இைடகம் (2) வைரகைல
பயனாளர் இைடகம் (3) ெபாவாக
பயன்பத்தப்பம் கவி (4) உலகளவில்
பயன்பத்தப்பம் கவி.

(1) கணினி ெநறிைறகள்-1 மற்ம் 2; சரியான ேதாரைண 3 மற்ம் 4 (2) கணினி ெநறிைறகள்-1 மற்ம் 3; சரியான
ேதாரைண - 2 மற்ம் 4 (3) கணினி ெநறிைறகள்-1, 2
மற்ம் 3; சரியான ேதாரைண - 4 (4) கணினி
ெநறிைறகள்-1; சரியான ேதாரைண - 2, 3 மற்ம் 4
Q.37

கணினியில் ெரேமட் கிராஃபிக் படங்களின் ெதாப்
உள்ள. இந்த படம் என்ன அைழக்கப்பகிற?

Q.38

(1) தைலப்ப் பட் (2) நிைலைம பட்ைட (3) உள்
பட்ைட (4) இைவ அைனத்ம்

(1) அற்தமான கைல (2) ைகவிைனப்ெபாள் (3) சி படம்
(4) நண் கைல
Q.39

ைமயச் ெசயலாக்கப் பிரிவால் பயன்பத்தப்பம் றியீ
மற்ம் தர எ?
(1) பயாஸ் (2) ேபந்கள் (3) பக்க மட்ேம நிைனவகம் (4)
சீரற்ற அகல் நிைனவகம்

பின்வவனவற்றில் ேவர்ட்ேபன் ஒ பதி எ?

Q.40

பின்வவனவற்றில் எ ைறந்த ேசமிப் திறன்
ெகாண்ட?
(1) ெநகிழ் வட் (2) சிேராம் (3) ெபன் ைரவ் (4)
ஹார்ட் ஸ்க்
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