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1. தேடற்ப ொறிக்கு உேொரணமொக அமமவது எது? 

1. Google, MSN, Yahoo   2. Google chrome, internet explorer, Mozilla Firefox 

3. Google, internet explorer, MSN  4. Google chrome, Yahoo, MSN 

2. ஒற்மைக்குறிமுமையில்  யன் டுத்ேப் டும் பிற்றுக்களின் எண்ணிக்மக யொது? 

1. 4  2. 16  3. 7  4. 8 

3. வமரபு வமககள் பேொடர் ொன பின்வரும் கூற்றுக்கமைக் கருதுக. 

a - அதிக  டமூலமும் உயர் பிரிதிைமனயும் பகொண்ட  டமொனது உயர் ேரத்மேக் பகொண்டிருக்கும். 

b-  டமூலம் ஒன்றில் உள்ை பிட் அைவு 3 ஆயின்  யன் டுத்திய வர்ணங்களின் எண்ணிக்மக 8 ஆகும். 

c -  ரவல் வமரபின் ேரமொனது அேமன பெருக்கமொக்கும் த ொது மொற்ைமமடயொது. 

இவற்றுள் சரியொனமவ எமவ? 

1. b யும் c யும்  2. a யும் b யும் 3. a யும் c யும் 4. a, b, c எல்லொம் 

4. பின்வரும் கூற்றுக்கமை கருதுக.  

a - வன்வட்டு பிரேொன நிமனவகத்திலும்  ொர்க்கக் கூடிய பகொள்திைமனக் பகொண்டுள்ைது.  

b - மின்பேொடுப்பு அகற்ைப் டும்த ொது பிரேொன நிமனவகத்தில் உள்ை ேரவுகள் இழக்கப் டும் அதேதவமை வன்வட்டில் உள்ை 

ேரவுகள் இழக்கப் டுவதில்மல.  

c - பிரேொன நிமனவகத்தில் உள்ை ேரவுகமைத் தேக்கி மவப் ேற்கு கொந்ே ஊடகங்கள்  யன் டுத்ேப் டுகின்ைன.  

தமலுள்ைவற்றில் சரியொனது, 

1. a யும் c யும் 2. a, b, c எல்லொம்  3. b யும் c யும் 4. a யும் b யும் 

5.  தினறும எண் முமையில் D யினொல் வமகக் குறிப் து 

1. 13   2. 12  3. 11  4. 14 

6. பின்வருவனவற்மை கருதுக. 

a - Landscape.  b - Margins.  c - Layout.  d - Portrait. 

இவற்றுள் எது பசொல் முமைவழிப் டுத்ேல் பமன்ப ொருளில்  க்க அமமப்புச் பசய்வேற்கொன திமசமுகங்கள் (Orientation) ஆகும். 

1. a யும் d யும்    2. a யும் b யும்  3. a யும் c யும் 4. b யும் c யும் 

8. ேகவல் பேொடர் ொடல் பேொழில்னுட்   யன் ொட்டுடன் பேொடர்புமடய சுகொேொர பிரச்சிமனகளும்  அது பேொடர் ொன வி ரங்களும் 

கீதழ ேரப் ட்டுள்ைன. கூற்று சுகொேொரப் பிரச்சிமன வி ரம் 

A  மீள்வரும் ேமகப்புக் கொயம் தேொளிலிருந்து மகயின் விரல்கள்   வமரக்கும் உண்டொகும் வலியொகும். 

B   மணிக்கட்டுச் சுரங்கச் சகசம் ேமல மற்றும் கழுத்துத்  ேமசகளுக்கிமடதயில் ஏற் டும் வலியொகும் 

C  கணினிப்  ொர்மவ சகசம் கணினித் திமரமயப்  ொர்த்துக்  பகொண்டிருப் ேொல் கண்ணில் ஏற் டும் உறுத்ேலொகும் 

தமலுள்ை கூற்றுக்களில் உண்மமயொனது 

1. b, c மட்டும்  2. a, b, c எல்லொம்  3. a, c மட்டும்  4. a, b மட்டும் 

9. Student_ID  என்ை புலத்திற்கு ப ொருத்ேமொன ேரவு வமக யொது? 

1. ெொணயம்  2.  ொடம்  3. எண்  4. திகதி/தெரம் 

10. ேரப் ட்ட உண்மம அட்டவமணக்கு ப ொருத்ேமொன ேர்க்கப் டமல எது? 

1. NOT(AND)  2. OR  3. NOT(OR)  4. AND 

 11. ………………………………………..ஒரு  ணிச்பசயல் முமைமம ஆகும். 

1. ேரவுத்ேை பமன்ப ொருள்        2. Linux       3. முன்மவப்பு பமன்ப ொருள். 4. பசொல்முமைவழிப் டுத்ேல் பமன்ப ொருள் 

12. பின்வருவனவற்றில் எது பகொள்ைைவு கூடிய தேக்கச் சொேனங்கைொகும்? 



1. நிமனவக அட்மட 2. இறுவட்டு    3. வன்வட்டு    4.  ளிச்சீட்டு நிமனவகம் 

13. ேகவலின்  ண் ொக கருேமுடியொேது, 

1. செம்மமயொனது 2. ெம் கத்ேன்மம 3. முழுமமயொனது  4. தீர்மொனம் எடுக்க முடியொேது 

14. ேரப் ட்ட HTML குறிமுமைகளில் ேவைொன குறிமுமை எது? 

1. <font color= "red"> XXXXX </font>              2. <font colour = “red”>XXXXX</font> 

 3. <font face = “Times New Roman”>XXXXX</font>  4. <font size = “14”> XXXXX</font> 

15. ”http://www.nie.lk/pages/syllabus.asp ” என்ை சீர்மம வை இடங்கொணியில் எது ஆள்கைப் ப யர் ஆகும்? 

1. pages  2. syllabus.asp  3. http://  4. nie.lk 

16. ேரவுத்ேைபமொன்றில் கொணப் டும் தவறு ட்ட சொவிகள் பேொடர் ொன சில கூற்றுக்கள் கீதழ ேரப் ட்டுள்ைன. 

a - அட்டவமணயில் உள்ை  திவு ஒன்மை ேனித்துவமொக அமடயொைங்கொன முேன்மமச்சொவி  யன் டும். 

b - ஓர் அட்டவமணயில் அந்நியச்சொவியொக கொணப் டும் புலம் தவறு ஓர் அட்டவமணயில் முேன்மமச்சொவியொக கொணப் டும். 

c - இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு தமற் ட்ட புலங்கள்கமை இமணத்து தசர்மொனச்சொவி உருவொக்கப் டும். 

இவற்றுள் சரியொனமவ எமவ? 

1. a யும் c யும் 2. a, b, c எல்லொம்  3. b யும் c யும் 4. a யும் b யும் 

17. HTML ஆவணபமொன்றில் <P> எனும் அமடயொை ஒட்டு  யன் டுத்ேப் டுது? 

1.  ந்தி ஒன்மை உள்ளிடல்   2. இலக்கப் ட்டியமல உள்ளிடல் 

3. அட்டவமண ஒன்மை உட்பசலுத்ேல் 4.  டம் ஒன்மை உட்பசலுத்துேல் 

18. Audio file இன் தகொப்பு நீட்சியொக அமமவது 

a. .avi   b. .wmv  c. .wav   d. .bmb 

19. ேரப் ட்ட  டமொனது இலத்திரனியல் நிகழ்த்துமக பமன்ப ொருளின் இமடமுகத்தில் கொனப் டும் கொட்சிப் டுத்ேலின் 

வமககைொகும். “A” என்ை எழுத்தினொல் கொட்டப் டுவது. 

1. வொசிப்பு  ொர்மவ    2. சொேொரண  ொர்மவ 

3.  டவில்மல வரிமசப் டுத்ேல்  ொர்மவ 4. முழுமமயொன  ொர்மவ 

 20. ேசம எண் 204 இன் இரும எண் ……………………………………… ஆகும். 

1. 110110002  2. 100110102  3. 101110012  4. 110011002 

21. பசொல் முமைவழிப் டுத்ேல் ஆவணபமொன்றில் உள்ை அமனத்து விடயங்கமையும் பேரிவு பசய்வேற்கு  யன் டுத்ேப் டும் 

குறுக்குச்சொவி எது? 

1. Ctrl + O  2. Ctrl + A  3. Ctrl + C  4. Ctrl + V 

22.  ணித்ேொள் ஒன்றின்  குதி ஒன்று கீதழ ேரப் ட்டுள்ைது. A5 என்ை கலமொனது =$A$2+A3 என்ை சூத்திரத்மேக் பகொண்டுள்ைது. 

இச்சூத்திரத்மே B5 என்ை கலத்தினுள் உள்ளீடு பசய்யும்த ொது அேன் பவளியீடொனது எவ்வொறு அமமயும். 

1. 15   2. 19   3. 27     4. 17 

 23. IOT(Internet of Things) இன்  ண் ொக கருேமுடியொேது எது? 

1. நுண்ணறிவு (Intelligence)  2. இமணப்பு (Connectivity) 

 3.  ொதுகொப்பு (Safety)   4. பசலவு (Cost) 

24. சரியொன மின்னஞ்சல் முகவரியிமன குறிப் து எது? 

1. piumi@gov,com    2. mullai#gmail.com 

 3. Mullai_am3@yahoo.com   4. Aval s@gmail.com 

25. பிரதயொக பமன்ப ொருமைக் மட்டும் பகொண்ட பேொகுதி எது? 

1. Open office Writer, GIMP, Photoshop  2. Open office Calc, GIMP, Java 

 3. Ubuntu, MS Excel, Photoshop  4. Pascal, MS word, Windows 8 

26. இரும எண் 10001101 இற்கு சமவலுவொன ேசம எண் யொது? 

1. 145  2. 135   3. 141   4. 139 
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27. அடிப் மடத் ேர்க்கப்  டமலயொக அமமயொேது எது? 

1. AND  2. OR   3. NAND  4. NOT 

28 .முகில் கணினியின் தசமவயொக கருேமுடியொேது. 

1. பமன்ப ொருள் தசமவ    2. அபிவிருத்தி சூழல் தசமவ 

 3. உட்கட்டமமப்பு வசதிச்தசமவ  4. இமணய தசமவ 

29. பின்வரும் கூற்றுக்கமைக் கருதுக.  

a - வன்வட்டில் ேரவொனது கொந்ேவியல் பேொழினுட் த்மேப்  யன் டுத்தி தசமிக்கப் டுகிைது.  

b - இறுவட்டில் உள்ை ேரவுகமை வொசிப் ேற்கும் தசமிப் ேற்கும் ஒளியியல் பேொழினுட் ம்  யன் டுத்ேப் டுகிைது.  

c - நிமனவக அட்மட ஒர் திண்மநிமலச் தேக்கச் சொேனமொகும்.  

தமலுள்ைவற்றில் சரியொனது, 

1. a யும் b யும்   2. b யும் c யும்  3. a யும் c யும்   4. a, b, c எல்லொம் 

30. பசொல் முமைவழிப் டுத்ேல் பமன்ப ொருபைொன்றில்  யன் டுத்துகின்ை குறுக்குச் சொவிகள் மற்றும் அவற்றினொல் 

தமற்பகொள்ைப் டும்  ணிகள் கீதழ ேரப் ட்டுள்ைன.  

a -  ந்திபயொன்றின் இரு ஓரங்கமையும் தெர்ப் டுத்துவேற்கு Ctrl + J  யன் டுத்ேப் டும்.  

b - நிமலகொட்டிமய (Cursor)  டிவத்தின் பேொடக்கத்துக்கு பகொண்டு பசல்வேற்கு Ctrl + Home  யன் டுத்ேப் டும்.  

c -  ந்திபயொன்மை இடப் க்கமொக தெர்ப் டுத்துவேற்கு Ctrl + E  யன் டுத்ேப் டும்.  

இவற்றுள் சரியொனமவ 

1. a யும் c யும்  2. b யும் c யும்  3. a யும் b யும்  4. a, b, c எல்லொம் 

31. இலத்திரனியல் நிகழ்த்துமக பேொடர் ொன பின்வரும் கூற்றுக்கமை கருதுக. 

a - விமசப் லமகயில் உள்ை F5 சொவிமய அழுத்துவேன் மூலம் முழுமமயொன  ொர்மவக்கு பசல்ல முடியும். 

b - புதிய  டவில்மலமய உருவொக்குவேற்கு Ctrl + N எனும் குறுக்குச் சொவி  யன் டுத்ேப் டுகிைது. 

c - இலத்திரனியல் நிகழ்த்துமக ஒன்றிற்கு ஒலிகமை தசர்க்க முடியும். 

இவற்றுள் சரியொனமவ எமவ? 

1. b, c மட்டும்  2. a, c மட்டும்  3. a, b மட்டும் 4. a, b, c எல்லொம் 

32. ஒரு மின்னஞ்சல் கணக்கில் தேமவயற்ை மின்னஞ்சல்கள் தசமிக்கப் ட்டிருக்கும் இடம் எது? 

1. Drafts  2. Trash/Delete  3. Sent  4. Spam/junk 

33. பின்வருவனவற்றில் உள்ளீட்டு மற்றும் பவளியீட்டுச் சொேனமொக  யன் டுத்ேக்கூடியது எது? 

1. சுட்டி 2. விமசப் லமக  3. பேொடுதிமர  4. வருடி 

34. பின்வரும் கூற்றுக்கமைக் கருதுக. 

a - இமணயத்தில் இருந்து இலவச திைந்ே மூல பமன்ப ொருட்கமை ேரவிைக்கம் பசய்து பிரதி எடுத்ேல். 

b - அனுமதியின்றி பிைரின் ஒளிப் டத்மே இமணயத்தில்  ேதவற்ைம் பசய்ேல். 

c - ேனியொட்களின் ென்மதிப்பிற்கு  ங்கம் ஏற் டும் வமகயில் பசய்திகமை இமணயத்தில் பவளியிடல். 

இவற்றுள் இமணயக்குற்ைமொக கருேக்கூடியது 

1. b, c மட்டும்  2. a, c மட்டும்  3. a, b மட்டும்  4. a, b, c எல்லொம் 

35. ஒருவர் ரூ ொ 100 இமனக் பகொடுத்து ரூ ொ 60 விமலயுள்ை புத்ேகம் ஒன்மையும் ரூ ொ 15 விமலயுள்ை த னொ ஒன்மையும் வொங்கினொர். 

அவரிடமுள்ை மீதி  ணத்தின் இரும வடிவம் ………………………………………. ஆகும். 

1. 100112  2. 101112  3. 110002  4. 110012 

36. முமைமமபயன்றின் அடிப் மடக் கூைொக கருேமுடியொேது எது? 

1. தேக்கம்  2. உள்ளீடு  3. முமைவழியொக்கம் 4. பவளியீடு 

37. பின்வருவனவற்மை கருதுக. 

a - 3E.  b - $E3.  c - EE$3.  d - $EE$3. 

சரியொன கலமுகவரிகமை கொட்டுவது எது? 

1. a, c, d மட்டும்  2. a, b மட்டும் 3. b, c, d மட்டும்      4. a, b, c மட்டும் 


