Class:

9

Total Question: 40

Subject: Cyber

Time: 30 Min

Name: _________________________

Roll No:

No.
Q.1

Question
தல் ஜிட்டல் ெமக்கானிக்கல் கால்ேலட்டர்
உவாக்கப்பட்ட

No.
Q.2

(1) பிேளஸ் பாஸ்கல் (2) காட்ஃபிைரட் வில்ெஹல்ம்
லீப்னிஸ் (3) ஏ & பி இரண்ம் (4) இவற்றில் ஏமில்ைல
Q.3

ெகாக்கப்பட்ட விப்பங்களில் இந்
ெவற்றிடங்கைள நிரப்பம்: நான் ேகாபப்படவில்ைல
........... நீங்கள், பால்.

Q.4

ெகாக்கப்பட்ட விப்பங்களில் உள்ள ெவற்றிடங்கைள Q.6
நிரப்பம்: நான் இன் இர ெடல்லிக்ப் றப்பட்
________ இந்த வார இதியில் திம்ேவன்.

ெகாக்கப்பட்ட விப்பங்களிலிந் ஒத்த ெபயைரக் Q.8
கண்டறியவா? : நகர்ப்ற

மின்னஞ்சல் அப்பவர் ஞ்ெசய்திைய தமனாக, Q.10
சாய்வாக எத விம்பினால், பின்வவனவற்றில் எ
பயன்பத்தப்பம்?

பின்வம் ேசமிப்பக சாதனங்களில் எ அதிகபட்ச
தரைவச் ேசமிக்க ம்?

Q.12

(1) ெநகிழ் வட் (2) ஹார்ட் ஸ்க் (3) ந்தக (4)
இவற்றில் ஏமில்ைல
Q.13

எத்ப்பிைழையச் சரிபார்க்க எந்த விைசைய
அத்கிறீர்கள்?

ெகாக்கப்பட்ட விப்பங்களில் இந் ெவற்றிடங்கைள
நிரப்பம்: __________ இந்தியாவின் வைம மற்ம்
பின்தங்கிய நிைலக் நல்ல சாைலகள் இல்லாதைத விட
ேவ எம் பங்களிக்கவில்ைல.

ெகாக்கப்பட்ட விப்பங்களிலிந் ெவற்றிடங்கைள
நிரப்பம்: நான் உங்கைள ஒ வாரத்திற் _______
பார்க்கவில்ைல.
(1) இந் (2) க்கான (3) உள்ேள (4) இந்

(1) ைகெயாப்பத்ைத அைடங்கள் (2) சிறப்பான வரி
(3) வவத்ைத அைடங்கள் (4) எளிய வவம்
Q.11

சமீபத்திய கண்பிப்ைப மீண்ம் ெசய்வதற்கான ஷார்ட்கட்
கீ என்ன?

(1) க்கி (2) தணிக்க (3) வலித் (4)
நிைலத்திக்ம்

(1) நன்றாக உைடயணிந்தவர் (2) நட்பாக (3)
ெமட்டப்பட்ட (4) க்கிய
Q.9

ெகாக்கப்பட்ட விப்பங்களில் இந் ெவற்றிடங்கைள
நிரப்பம்: ரக் ________ ராஃபிக்ைகக் ெகாண்ந்த,
ேமம் ேபாலீஸ்காரர் ைரவைர நகரச் ெசான்னார்.

(1) CTRL + F4 (2) SHIFT + F4 (3) CTRL + F5 (4)
இவற்றில் ஏமில்ைல

(1) திட்டம் (2) ேபாகிற (3) வாய்ப் (4) ெசய்ம்

Q.7

Question

(1) ேதால்விற்ற (2) தக்கிற (3) தவிர்க்ம் (4)
ெதாந்தர

(1) மணிக் (2) அன் (3) உடன் (4) எதிராக
Q.5

_________________________

ேகட்ேவ என்ப இைணக்க ஒ சாதனத்ைதப்
பயன்பத்வைதக் றிக்கிற
(1) இைணயத்ைத இைணக்கம் (2) ேவபட்ட
ெநட்ெவார்க்கள் (3) USB (4) இவற்றில் ஏமில்ைல
ெகாக்கப்பட்ட விப்பங்களிலிந் ெவற்றிடங்கைள
நிரப்பம்: பைமப் ரட்சியின் காரணமாக ேகாைமயின்
________ அதிகரித் வகிற.
(1) க்கியத்வம் (2) பல்ேவ (3) உற்பத்தி (4) பயிர்

Q.14

எக்ெசல் ஒர்ீட்ல் இயல்பாக எத்தைன தாள்கள் உள்ளன?
(1) ஐந் (2) ன் (3) ஏ (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

(1) F5 (2) F9 (3) F7 (4) இவற்றில் ஏமில்ைல
Q.15

ெகாக்கப்பட்ட விப்பங்களில் இந்
ெவற்றிடங்கைள நிரப்பம்: ேராஹித் ________ ஒ
ெபரிய லகம் மற்ம் அதில் த்தகங்களின் ெபரிய
ெதாப் உள்ள.
(1) விம்கிறார் (2) உள்ள (3) விம்பினார் (4)
இந்த

Q.16

ெகாக்கப்பட்ட விப்பங்களிலிந் சரியான ஐடம்
ெசாற்ெறாடைரக் கண்டறியம். ெபாத்தம் மற்ம்
ெதாடக்கங்கள் லம்
(1) இைடவிடாமல் அல்ல ஒங்கற்ற ைறயில் ெசய்ய
ேவண்ம் (2) ெதாடர்ந் ெசய்ய ேவண்ம் (3) அதிக
உற்சாகத்தில் இக்க ேவண்ம் (4) தீவிரமாக ேபாராட
ேவண்ம்
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Q.17

ெகாக்கப்பட்ட விப்பங்களிலிந் ெவற்றிடங்கைள Q.18
நிரப்பம்: உங்கள் ன்ேனற்றம் நன்றாக உள்ள
என்றார் ஆசிரியர். "நீங்கள் அைத ________
ைவத்திக்க ேவண்ம்".

ேலன் ேகடன் கணினி இைணக்கப்பட்ள்ள..........
(1) ேவகமாக ஓ (2) தகவல் மற்ம்/அல்ல ற
உபகரணங்கைளப் பகிரம் (3) இைணயத்திற் ெசல் (4)
மின்னஞ்சல்

(1) அன் (2) உள்ேள (3) ெவளிேய (4) வைர
Q.19

ெபரிய நீலம் என் அைழக்கப்பம் அெமரிக்க கணினி Q.20
நிவனம் எ?
(1) ைமக்ேராசாப்ட் (2) காம்ேபக் கார்ப் (3) ஐபிஎம் (4)
இவற்றில் ஏமில்ைல

பின்வம் ஒவ்ெவா ேகள்வியிம் ஒ ெசால் விபட்ட ஒ
ெதாடர் ெகாக்கப்பட்ள்ள. 3, 15, ?, 63, 99, 143
ெதாடர்கைள நிைற ெசய்ம், ெகாக்கப்பட்டவற்றிலிந்
சரியான மாற்றீட்ைடத் ேதர்ந்ெதக்கம்
(1) 27 (2) 45 (3) 35 (4) 56

Q.21

ெகாக்கப்பட்ட விப்பங்களிலிந் ெவற்றிடங்கைள Q.22
நிரப்பம்: அவள் ெபயக் __________ இல்
ேதால்வியைடந்தாள்.
(1) எந் (2) வரிைசயாக (3) பிரகாசிக்க (4)
ெதாடங்கள்

பின்வம் ஒவ்ெவா ேகள்வியிம் ஒ ெசால் விபட்ட ஒ
ெதாடர் ெகாக்கப்பட்ள்ள. 41295, 1196, 29196, 26296,
என்ற ெதாடைர நிைற ெசய்ம்,
ெகாக்கப்பட்டவற்றிலிந் சரியான மாற்றீட்ைடத்
ேதர்ெசய்யம்?
(1) 24396 (2) 25396 (3) 26396 (4) 27396

Q.23

"Ctrl + ேமல் அம்" பயன்பத்தப்பகிற

Q.24

(1) கர்சைர ஒ பக்கம் ேமேல நகர்த்கிற (2)
கர்சைர ஒ வரி ேமேல நகர்த்கிற (3) கர்சைர ஒ
பத்தி ேமேல நகர்த்கிற (4) இவற்றில் ஏமில்ைல
Q.25

(1) நாசகார (2) கீழ்நிைல (3) ைண நிவனம் (4)
அபணிந்தவர்

பின்வம் எந்தச் சாதனங்களில் நாம் தகவல்கைள
Q.26
மட்ேம ேசமிக்க ம் ஆனால் அைத அழிக்கேவா
மாற்றேவா யா என் வரம் உள்ள?
(1) ெநகிழ் வட் (2) ஹார்ட் ஸ்க் (3) சிேராம் (4)
இவற்றில் ஏமில்ைல

Q.27

ஏற்கனேவ உள்ள ஆவணத்தில் மாற்றங்கைளச் ெசய்ம் Q.28
ெசயல்ைற ... இ என றிப்பிடப்பகிற
(1) எட்ங் (2) மாகிற (3) மாற்றியைமக்கிற (4)
உவாக்தல்

Q.29

மற்ற அைனத் கணினி களின்
ெசயல்பாகைளம் ஒங்கிைணக்ம் CPU இன்
பதி

ெகாக்கப்பட்ட விப்பங்களிலிந் ெவற்றிடங்கைள
நிரப்பம்: பயங்கரவாதிகள் அவர்களின் _________
ெசயல்கக்காக ைக ெசய்யப்பட்டனர்.

ெகாக்கப்பட்ட விப்பங்களிலிந் ஒத்த ெபயைரக்
கண்டறியவா? : ேவகமான
(1) வன்ைற (2) வளமான (3) மகிழ்ச்சியளிக்கிற (4)
ெசாறி
ெகாக்கப்பட்ட விப்பங்களில் இந் ெவற்றிடங்கைள
நிரப்பம்: இந்த உலகில் உள்ள ஒவ்ெவாவம் கடக்
____ அவைடய ெசயல்கக்க் கணக்க் ெகாக்க
ேவண்ம்.
(1) பற்றி (2) க்கான (3) ெசய்ய (4) ந்விட்ட

Q.30

ஒவ்ெவா சாத்தியமான ைனக்ம் இைடேய இ-திைச
இைணப்கள் உள்ள பிைணய இடவியல் ெபயர் எ?
(1) ேமாதிரம் (2) நட்சத்திரம் (3) மரம் (4) கண்ணி

(1) மதர்ேபார் (2) ஒங்கிைணப்  (3)
கட்ப்பாட் பிரி (4) எண்கணித தர்க்க அல
Q.31

பின்வம் ஒவ்ெவா ேகள்வியிம் ஒ ெசால்
Q.32
விபட்ட ஒ ெதாடர் ெகாக்கப்பட்ள்ள. 7, 12, 22,
37, ?, 82, 112, 147 ெதாடர்கைள நிைற ெசய்ம்,
ெகாக்கப்பட்டவற்றிலிந் சரியான மாற்றீட்ைடத்
ேதர்ந்ெதக்கம்
(1) 50 (2) 58 (3) 57 (4) 156

Q.33

ெகாக்கப்பட்ட விப்பங்களிலிந் ஒத்த ெபயைரக் Q.34
கண்டறியவா? :சர்லிஷ்
(1) ெவற்றி (2) சாகசம் (3) ெவமதி (4)
கைணயற்றவர்

பின்வம் ஒவ்ெவா ேகள்வியிம் ஒ ெசால் விபட்ட ஒ
ெதாடர் ெகாக்கப்பட்ள்ள. 12, 21, 23, 32, 34,
ெதாடர்கைள நிைற ெசய்ம், ெகாக்கப்பட்டவற்றிலிந்
சரியான மாற்றீட்ைடத் ேதர்ந்ெதக்கம்?
(1) 43 (2) 41 (3) 25 (4) 35
தரத்தளத்தில் உள்ள தகவல்கைளப் பற்றிய ேசமிக்கப்பட்ட
ேகள்வி என்ன?
(1) வின (2) வைகபத் (3) அறிக்ைக (4) பதி
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Q.35

கணினியின் தந்ைத என் கதப்பபவர் யார்?

Q.36

(1) அபாஸ்கஸ் (2) ஜான் ேநப்பியர் (3) பாஸ்கல் (4)
இவற்றில் ஏமில்ைல

பின்வம் ஒவ்ெவா ேகள்வியிம் ஒ ெசால் விபட்ட ஒ
ெதாடர் ெகாக்கப்பட்ள்ள. 18, 24, 21, 27, ெதாடர்கைள
நிைற ெசய்ம், ெகாக்கப்பட்டவற்றிலிந் சரியான
மாற்றீட்ைடத் ேதர்ந்ெதக்கம்? , 30, 27
(1) 33 (2) 30 (3) 24 (4) 21

Q.37

பின்வம் ஒவ்ெவா ேகள்வியிம் ஒ ெசால்
விபட்ட ஒ ெதாடர் ெகாக்கப்பட்ள்ள.
1,0,3,2,5,6, ெதாடர்கைள நிைற ெசய்ம்,
ெகாக்கப்பட்டவற்றிலிந் சரியான மாற்றீட்ைடத்
ேதர்ெசய்யம்?

Q.38

ெகாக்கப்பட்ட விப்பங்களிலிந் சரியான ஐடம்
ெசாற்ெறாடைரக் கண்டறியம். ஒ கப் ஆ
(1) ஒ ரதிர்ஷ்டசாலி (2) ஒ நீக்ேரா (3) ஒ அசிங்கமான
நபர் (4) யாேரா ஒவர் தங்கள் ம்பத்தின் மற்றவர்களால்
ெகட்டவர் என் நிைனக்கிறார்கள்

(1) 9 (2) 8 (3) 10 (4) 7
Q.39

____________ கிய அகல் ேநரங்கைளக்
ெகாண்ள்ள.
(1) தற்காலிக ேசமிப் நிைனவகம் (2) ெமய்நிகர்
நிைனவகம் (3) இரண்டாம் நிைல நிைனவகம் (4)
இவற்றில் ஏமில்ைல

Q.40

ெகாக்கப்பட்ட விப்பங்களிலிந் ெவற்றிடங்கைள
நிரப்பம்: அவர தர்க்கம் ________ நிணர்கள் உட்பட
அைனவம்.
(1) கிண்டல் ெசய்தார்கள் (2) மீறி (3) ஆச்சரியம் (4) நிரம்பி
வழிந்த
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