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1. கணினியின் தலைமுலையதிகரிப்ப ொழுங்கில் பின்வருவனவற்றில் எவ்வியல்புகள் அதிகரிக்கின்ைன 

a. கணினியின் பகொள்ளவு b. கணினியின் விலை 

c. கணினியின்  ருமன்  d. பவளியிடப் டும் பவப் த்தினளவு 

2. விரிதொள்பமன்ப ொருபளொன்றுக்கொக பெல்லு டியொகொத கைமுகவரி 

a. H67  b. 76DF  c. $HJ$87  d. AB21 

3. 5+8*3^2 இன் ப றுமொனம் யொது 

a. 1520  b. 77  c. 581  d. 1521 

4. ஓரு மமலெக் கணினிலய ஆளியுடன் இலைப் தற்கு ப ொருத்தமொன வடம் 

a. USB வடம்  b. Fiber optic  c. UTP  d. ஓரச்சு வடம் 

5. பின்வரும்  ட்டியல்களில் எது வலைமமமைொடிகலள மட்டும் பகொண்டுள்ளது 

a. Google chrome , Internet explorer , Safari  b. windows 10 , Google chrome , Mozilla Firefox 

c. Ubuntu , Internet explorer , Safari   d. Windows 10 , Fedora , Safari 

6. முதன்லம ெொவி வளங்க டகூடிய புைம் 

a. மமற்கூறிய புைம் எதற்கும் வழங்கமுடியொது  b. மொைவர் இைக்கம் 

 c. மொைவர் ப யர்     d. பிைந்த்திகதி 

7. தரவுத்தளத்தில் பின்வரும் எந்த தரவுவலககளில்  டங்கலள மெமிக்கமுடியும் 

a. OLE object  b. Memo  c. Text  d. Lookup Wizard 

8. துவித எண்கள் 11011 11101 10111 11110 ஏறுவரிலெயில் தருவது 

a. 11011 ,    11101,     10111 , 11101  b. 10111 , 11101,    11011 , 11110 

 c. 10111 ,     11011 ,     11101 ,    11110  d. 11110 ,    11101,     11011  , 10111 

9. பின்வரும் உள்ளீட்டு ெொதனங்களில் எது ஒளியியல் ெொதனங்களொகும் a. விலெப் ைலக ,   கடப் ந்து b. 

ஒளிப்ம னொ ,   வருடி c. பதொடுவுைரி ,    ட்லடகுறிமுலைவொசிப் ொன் 

a. c மட்டும்  b. a யும் b யும்  c. a மட்டும்  d. b மட்டும் 

10. துவிதஎண் 11011 ஐ தெம எண்ைொக தருவது 

a. 28   b. 27   c. 30   d. 25 

11. இைத்திரனியல் நிகழ்த்துலக பமன்ப ொருளில்  டவில்லை கொட்சியின்ம ொது முந்திய  டவில்லைக்கு 

பெல்ை  யன் டுத்த டும் ெொவி 

a. P   b. A   c. F5   d. N 

12.  பெொல்முலைவழிப் டுத்தலில் N2 இலன தட்டச்சுபெய்யும்ம ொது 2 இலன Type பெய்ய  யன் டுத்தும் Tool 

a. down   b. Up   c. Superscript  d. Subscript 

13. தெம எண் 60 இற்கு ெமவலுவொன துவிதஎண் 

a. 110110  b. 101110  c. 111100  d. 111010 

14. இைத்திரனியல் நிகழ்த்துலக பமன்ப ொருளின் பதொழிற் ொடுகள்  ற்றிய கூற்றுகலள கருதுக a. வரியுருக்கள் 

மற்றும் விம் ங்களுக்கு அலெவுட்டம் வழங்கைொம் b. முன்லவப்பில் ஒருவில்லையில் ஒளித்மதொற்ை நறுக்கு 



பெருகமுடியும் c. திலரமீது ஒன்றிற்கு மமற் ட்ட  டவில்லைகொட்சிகலள  ொர் தற்கு  டவில்லை 

பதரிவுக்கொட்சி  யன் டுத்தைொம் 

. a. a , b,c எல்ைொம் ெரி   b. a யும் b யும் ெரி c. b யும் c யும் ெரி d. a யும் c யும் ெரி 

15. இைங்லகயின் ப ொதுக்கல்வியலமப் ொன http://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk இன் ஆள்களப்ப யர் 

பின்வருவனவற்றுள் எது 

a. moe.gov.lk  b. moe.gov  c. e-thaksalawa.moe.gov.lk  d. gov.lk 

16. உருவொக்கப் ட்ட E-mail ஆவைத்திலன மெமித்துலவப் தற்கு மின்னஞ்ெல் கைக்கு ஒன்றில் ஒதுக்கப் ட்ட 

இடம் 

a. Outbox  b. Inbox   c. Drafts  d. sent 

17. ப ருமளவிைொன தகவல்கலள மெமித்துலவப் தற்குகந்த நிகழ்சி பின்வருவனவற்றுள் எது 

a. தரவுத்தளங்கள்  b. அறிக்லக  c. விரிதொள்  d. நிகழ்த்துலக 

18. தற்கொை கைனிகளில் லமயமுலைவழி அைகுகளின் மவகம் அளக்கப் டும் அைகு பின்வருவனவற்றுள் எது 

a. GHz   b. byte   c. DB  d. dB 

19 .பின்வருவனவற்றுள் தரவொககருதப் டுவது 

a. வொகனங்களின் பமொத்த எண்ணிக்லக  b. ெரொெரி பவப் நிலை 

 c. மொைவரின் ப யர்     d. ெம் ளவி ரப் ட்டியல் 

20. welcome to 12<sup> A</sup></B> மமற்குறித்த HTML Tag இன் பவளியீடு யொது 

a. welcome to 12A  b. welcome to 12A  c. welcome to 12A d. welcome to 12A 

21. Windows 10  ணிச்பெயன்முலை  ற்றிய கூற்றுகளில் ெரியொனது 

a. பமன்ப ொருளிலன இலையத்திலிருந்து  திவிைக்கம் பெய்து யன் டுத்தைொம் 

b.உங்களிடம் உள்ள பமன்ப ொருளிலன நண் னுக்கு write பெய்து பகொடுக்கைொம் 

c. windows 10 இன் ஓருபிரதியிலன விலைக்கு வொங்கி உங்கள்  ொடெொலையின் கைனியலையில் உள்ள எல்ைொ 

கைணிகளுக்கும்  திமவற்ைம் பெய்து  யன் டுத்தைொம் 

a. a யும் b யும் ெரி  b. b ெரி  c. a,b,c எல்ைொம் பிலழ  d. a ெரி 

22. URL என் தன் விரிவு 

a. Uniform Remote Locator   b. Unique Resource Locator  

c. Uniform Resource Locator  d. Uniform Resource Location 

23. பின்வருவனவற்றில் மதடுப ொறிக்கு உதொரைமொக அலமவது 

a. Yahoo.com  b. msn.com  c. மமற்கூறிய யொவும்  d. Google.com 

24. குலைந்தளவு பகொள்ளலவ பகொண்டிருக்ககூடியவலகயில் மொைவர் இைக்கத்திற்கு வழங்க டகூடிய 

தரவுவலக 

a. Memo   b. Text   c. String   d. Number 

25. கைனியின் தந்லத என கருதப் டு வர் 

a. Mac and Eckert    b. Charles Babbage    c. John Vincent   d. Blaise Pascal 

26. பின்வரும் ெொர்புகளில் கைம் D2 இல் எழுத ட க்கூடியது  

a. =Sum(B2:C2) b. =Sum(B2,C2) c. =Sum(B2;C2)  

a. a,b,c எல்ைொம் ெரி  b. c ெரி  c. a ெரி  d. a யும் b யும் ெரி 

 27. பின்வரும் HTML Tag களில் Ending Tag இல்ைொதது 

a. <Table>   b. <br>  c. <Body>  d. <Head> 



28. இருமுலனகளுக்கிலடயில் இருதிலெகளிலும் தரவிலன ஒமரமநரத்தில் கடத்த அனுமதிக்கும் 

தரவுப் ரிமொற்ைபவொழுங்கிற்கு உதொரைமொகவலமது 

a. Television  b. Telephone  c. Radio   d. Walky-Talky  

29. பின்வருவனவற்றுள் பெொல்முலைவழிப் டுத்தல் அல்ைொபமன்ப ொருள் 

a. Microsoft office word   b. Page maker  c. Word perfect  d. Open office writer 

30. தரவுத்தளத்திை பின்வரும் எந்த தரவுவலககளில்  டங்கலள மெமிக்கமுடியும் 

a. Text  b. Lookup Wizard  c. OLE object  d. Memo 

31. பின்வருவனவற்றுள் கைம் E2 இல் எழுத டக்கூடிய ெொர்பு 

a. =Avg(B2:C2)       b. =Average(B2;C2)  c. =Average(B2:C2)  d. Average(B2:C2) 

 32. பின்வரும்  னிச்பெயன்முலைகளில் இலையத்திலிருந்து இைவெமொக  திவிைக்கம் பெய்து 

 யன் டுத்தகூடிய பமன்ப ொருள் 

a. Ubuntu  b. windows 10  c. Mac  d. windows Vista 

33. பெொல்முலைவழிப் டுத்தலில்அருகிலுள்ள formatting இலனபெய்ய யன் டுத்தும் Alignment  

a. Left   b. Center c. Right   d. Justify 

34. HTML ஆவைபமொன்றில் குறிப்புலரபயொன்லை பெொருகுவதற்கொக  யன் டுத்த்தக்கது பின்வருவனவற்றில் 

எது 

a. <!   b. <@   c. <#   d. <* 

35. உங்களது கைனியலையிலுள்ள எல்ைொகைனிகலளயும் ஒன்ைொக இலைப் தற்கு சிைந்த topology எது 

a. Bus Topology  b. Tree Topology  c. Star topology  d. Ring topology 

36. மவண்டதகொத ந ர்கள் கைனியில் உள்நுலழவலத கட்டு டுத்துவதற்கு  யன் டுத்தப் டும் தடுப்புமுலை 

a. நச்சுநிரல் எதிர்ப்பிலய நிறுவுதல்   b. தீச்சுவர்கலள நிறுவுதல் 

 c. கைனிக்கு கடவுச்பெொல்லை இட்டு ொதுகொத்தல் d. இலையத்துடன் கைனிலய இலைப் லத 

தவிர்த்தல் 

37. இைத்திரனியல் நிகழ்த்துலக பமன்ப ொருளில் புதிய  டவில்லைபயொன்லை பெருக  யன் டுத்த டும் 

குறுக்குெொவி 

a. Ctrl+N  b. Ctrl+H  c. Ctrl+S  d. Ctrl+M 

38. பின்வரும்  ட்டியல்களில் எது  ணிச்பெயன்முலைலமலய மட்டும்பகொண்டுள்ளது 

a. Firebox , DOS , Safari , Google chrome  b. Internet explorer , Google chrome , Safari 

 c. Windows 10 , Fedora , Ubunthu , DOS  d. windows 10 , Google chrome , MAC 

39. வங்கிகளில் கொமெொலைகளிலிருந்து கொமெொலைபயண்கலள தன்னியக்கமொக வொசித்தறிவதற்கு 

 யன் டுத்தப் டும் உள்ளீட்டுக்கருவி 

a.  ட்லடகுறிமுலைவொசிப் ொன்   b. வருடி 

c. கொந்தலம எழுத்துரு வொசிப் ொன்   d. விலெப் ைலக 

40. Cloud Computing இற்கு உதொரைமொக அலமவது  

a. Google Docs b. Windows 365 word c. Microsoft OneDrive Word 

a. a மட்டும் ெரி    b. b மட்டும் ெரி  c. a யும் c யும் ெரி d. a,b,c எல்ைொம் ெரி 


