
വിവര വിനിമയ സാേങതികവിദയ
സാേനരഡ് 9

മാതകാ േചാദയങള 
(തീയറി - ഒനാം പാദവാരഷിക പരീക)

വിഭാഗം 1 : ശരിയതരം െതരഞടകക(  ½ േസാര)

1. താെഴ പറയനവയില സവതന ഇേമജ് മാനിപേലഷന േപാഗാം ഏത്  ?

a.േഫാേടാേഷാപ്
b.ജിമ്
c.െക റണ 
d.ഐ ഓഫ് േഗാം

Answer  : b.ജിമ്.

2. ചിതതിെല  വിവിധ  വരണങള  ലയിപിച്  േചരകനതിന്  GIMP  േസാഫ്െവയറിലള  താെഴ  
െകാടതിടളവയില ഏത് ടള ഉപേയാഗികാം?

a. 

b.

c.

d.

Answer :  b.  

     3. ജിമ് േസാഫ്െവയറിെല ടള േബാകില കാണന ചില ടളകളാണ് താെഴ തനിരികനത് . 
ഇവയില   ടാനസ് േഫാം (transform) ടളകളില ഉളെപടാതത് ഏത്? 

     a.

     b.

     c.

     d.



Answer:  a. 

4.  താെഴ തനിരികനവയില  സവതന ഇേമജ് മാനിപേലഷന േപാഗാം ഏത്?

 a. GNU   
 b. GNOME 
 c. GIMP        
 d. Gcolor2

 
Answer: c. GIMP        

5. താെഴ പറയനവയില ചിത ഫയലിന് അനേയാജയമായ ഫയല എക്െറനഷന ഏതായിരികം ?

a.  png   
b.  html   
c.  ods  
d.  txt

Answer:   a.   png   

6. ജിമ് േസാഫ്െവയറിെല ടളേബാകിെല ഒര ടളാണചിതതില കാണിചിരികനത് .  ഈ ടളിെന 

ഉപേയാഗെമന്?

                  

 a. ചിതങള െസലക് െചയാന     

          b. ചിതങല േചരകാന

          c. വയതയസ നിറങള ലയിപിച േചരകാന

          d.ചിതതിെന പകരെപടകാന

 Answer :  c.   വയതയസ നിറങള ലയിപിച േചരകാന.

7. ജിമ് േസാഫ്െവയറിെല ഒര ടളാണ് ചിതതില കാണിചിരികനത് . ഈ ടളിെന േപെരന്?

           a. Smudge  

  b. Scale  

  c. Move

   d. Pencil 

 Answer : c. Move

       



8. ജിമ് േസാഫ്െവയറിെല ഒര ടളാണചിതതില കാണിചിരികനത് . ഈ ടളിെന േപെരന്?

a. െസയില ടള    

b. ടാനസ്േഫാം ടള       

c. ഫളിപ് ടള                

d. െറാേടറ് ടള            

Answer :  c.  ഫളിപ് ടള

9. താെഴ െകാടതിരികന ടള ജിമ് േസാഫ് െവയറില എനിനപേയാഗികന ?

a. അകരങള േചരകാന    
b. വലതായി കാണാന   
c. നിറം െതരെഞടകവാന
d. ചിതം വരയവാന

Answer - a. അകരങള േചരകാന

10. സാബവം ജസീലയം 2 വീതം ചിതങള ഉളെപടതി െവേവെറ െകാളാഷകള ജിമ് ഉപേയാഗിച് 

നിരമികകയാണ്.  സാബ  ഒര  ചിതതിെന  സാനം  മാറാന  ശമിചേപാള  രണ  ചിതങളം 

ഒരമിച് നീങി. എനാല ജസീലയ് ഈ പശം അനഭവെപടില.എനായിരികം കാരണം?

a. ജസീല ചിതങള വയതയസ െലയറകളില ഉളെപടതിയിരന.

b.ജസീല ചിതങള ഒേര െലയറില ഉളെപടതി.

c. ജസീല െലയറകള ഉളെപടതിയില.

d. ഇവെയാനമല.

Answer : a. ജസീല ചിതങള വയതയസ െലയറകളില ഉളെപടതിയിരന.

11. ഒര േപാജക്ടിെന ഭാഗമായി അന എന കടി  നിരമിച േപാസറിന്  രണ്  നിറങെള കലരതി  

പശാതലനിറം നലേകണതണ്. അതിനായി ഏത ടള ഉപേയാഗികണം?

a.  ടാനസ്േഫാം ടള    

b. െബനഡ് ടള  

c. ബഷ് ടള

d. െസലകന ടള

Answer :  b. െബനഡ് ടള  



12. ഒര പമാറയെട ചിതം ഹകീം എന കടി  ജിമില  ഉളെപടതിയേപാള  ചിതം   വലതായി 
പതയകെപട. ചിതതിെന വലിപം കറകാന  ഉപേയാഗിേകണ ടള  ഏത്?         

a. െസയില ടള 
b. മവ് ടള  
c. ബഷ് ടള
d. ഫിപ് ടള

Answer : a. െസയില ടള

13. താെഴപറയനവയില ജിമില സാധയമലാതേതത് ?

a. ചിതം എഡിറ് െചയല   
b. േലാേഗാ നിരമാണം
c. വീഡിേയാ എഡിറിംഗ് 

   d. േപാസര നിരമാണം

Answer :  c.  വീഡിേയാ എഡിറിംഗ്

14. താെഴ െകാടതിരികന പസാവനകള വായിചതിന േശഷം ശരിയായ ഉതരം െതരെഞടകക

A) ജിമില ഒര ചിതം െമനബാറിെല File  Open → എന കമതില തറകാം.

B) ചിതഫയലില വലത മൗസ് ബടന കിക െചയ് Open with  Gimp Image Editor → എന 

കമതില ജിമില ഒര ചിതം തറകാം. 

a. A മാതം ശരിയാണ് 

b. A യം B യം ശരിയാണ്

c. B മാതം ശരിയാണ്

d. A യം B യം െതറാണ്

Answer : c.  A യം B യം ശരിയാണ്

15. ജിമ് േസാഫ് െവയറില ടളിെന ഉപേയാഗെമന്?   

a.കയാനവാസിന് ഒര നിറംെകാടകാന    
b.കയാനവാസിെന വലിപം കടാന
c.കയാനവാസിന്  േഗഡിയന്  കളര െകാടകാന  
d.പതിയ ലയര നിരമികാന

Answer :  c.കയാനവാസിന്  േഗഡിയന്  കളര െകാടകാന

16. ഓപണ ഓഫീസ് കാലകിെല SUM  ഫങഷന എനിനപേയാഗികന ? 
A. ദതങളെട  തക കാണനതിന്.                                
B. പടിക േസാരട് െചയനതിന്.
C. പവര കാണനതിന്.
D. ആവേറജ് കാണനതിന്.

ഉതരം  : A.ദതങളെട  തക കാണനതിന് .



17.  പിനറിലള  കടലാസിെന  വലിപതിന  അനേയാജയമായ  രീതിയില  േഡാകയെമനിെന 
വലിപതില  മാറം  വരതാന  ഓപണ  ഓഫീസ്  കാലകില  ഏതാണ്  െതരെഞട
േകണത്  ?

A. Paper format                          
B.  Paragraph settings                          
C. Page preview                               
D. Styles  and formatting           

ഉതരം   : A. Paper format 
               

18. ഒര വരക് ഷീറിെല ഒര പേതയകവരിയം നിരയം സിരമായി നിലനിരതാന ഓപണ 
ഓഫീസ് കാലകില ലഭയമായ  സൗകരയം ഏതാണ് ?

a) ഓേടാ ഫിലടര
b) െസല ഫീസിംഗ്
c) ഫങഷന വിസാരഡ്
d) ൈഹപരലിങ്

Ans:b) െസല ഫീസിംഗ്

19. ബിജ  എന  കടി  േവരഡ്  േപാസസര  ഉപേയാഗിച്  തയാറാകിയ  േപാജക്  റിേപാരട് 
എളപതില ഭംഗിയാകാന ചവെട െകാടത ഏത് സംവിധാനമാണ് അഭികാമയം?
a) Copy and Paste
b) Styles and Formatting 
c) Index and Tables
d) Bullets and Numbering

Ans : b) Styles and Formatting 

20. ഓപണ ഓഫീസ് ൈറററില േപജ്  തിരശീനമായി േവേണാ ലംബമായി േവേണാ എന് 
തീരമാനികന സേങതം ഏത്?

a) Orientation 
b) Header
c) Style
d) Background

Answer :  a) Orientation 
21.  കായികകമതാപരിേശാധനയെട ഭാഗമായി  ഓപണ ഓഫീസ് സ്െപഡഷീറില ഷീല എന  

കടി തയാറാകിയ ഒര പടികയില നിനം 45 കി. ഗാം ഭാരമള എത കടികള ഉണ് എന് 
കണപിടികനതിന സഹായികന  ഫങഷേനത്?
 
(a) SUM     
(b)AVERAGE  
(c)COUNTIF   
(d) POWER

ഉതരം : c)  COUNTIF



22.  ഓപണ  ഓഫീസ്  സ്െപഡഷീറില  2  െന  അഞാം  കതി  കാണനതിന്   താെഴ 
െകാടതിരികനവയില ഏത് നിരേദശം ഉപേയാഗികാം?

(a)  =POWER(2,5)
(b)  =POWER(5,2) 
(c)  =ROUND(2,5)
(d)  =ROUND(5,2)

ഉതരം :  = POWER(2,5) 

23. സള  ഫടേബാള  ടീം  അംഗങെള  െതരെഞടകനതിന  േവണി  മഴവന  കടികളേടയം 
വിവരങള അടങന സ്െപഡഷീറില നിന് 160 െസ.മീ. ല കടതല ഉയരമള കടികളെട 
മാതം  ലിസ്  േവരതിരിെചടകനതിന്  താെഴ  പറയനതില  ഏത്  ഓപണ  ഓഫീസ് 
സേങതമാണ് ഉപേയാഗിേകണത് ?
a. freeze 
b. window 
c. hyperlink
d. filter

answer: a) filter
24. ഓപണ ഓഫീസ്  സ്െപഡഷീറില   സളിെല ആെക കടികളെട  BMI  ഒര പടികയില 

തനിരികന.  ഇതില  നിനം  ഒമതാം  കാസിെല  ആണകടികളെട  മാതം  BMI 
െതെരഞടകനതിന് താെഴ പറയനവയില ഏത സേങതം ഉപേയാഗികാം?

(a) filter
(b) freeze
(c) SUM
(d) AVERAGE

 Ans: (a) filter

25. സ്െപഡഷീറില POWER (2,3) എന ഫങഷെന ഔട്പട് എനായിരികം ?
a. 23
b. 8
c. 2.3
d. 6
Answer- b.   8

26.  അദയാപികയെട നിരേദശപകാരം ഗീത എന കടി ഓപണ ഓഫീസ്  പസേനഷനില ഒര 
ൈസഡ് പസേനഷന  തയാറാകി േസവ് െചയ.  ഈ ഫയലിെന എകസനഷന താെഴ 
പറയനവയില ഏതായിരികം?

a)  .odp
b)   .odt
c)   .xcf
d)  .ods

Ans: a)  .odp



27. തെന സരേവയിെല വിവരങള ഉളെപടതി തയാറാകിയ  ഓപണ ഓഫീസ്  കാലക് 
വരക്  ഷീറില  ഒര  ദതം  പലതവണ  ആവരതിചവരനതായി  െടസി   എന  കടിക് 
േതാനി.ഈ  ദതം  ഷീറിെല  എത  െസലില  പതയകെപടനണ്  എന്   കതയമായി 
കെണതനതിന് ചവെട േചരതതില ഏത് ഫങഷനാണ് അവള ഉപേയാഗിേകണത്? 

A. SUM 
B. COUNTIF
C. ROUND
D. POWER

ANSWER:   B.COUNTIF 

28. വിവര േശഖരണതിനള േചാദയാവലി തയാറാകവാന അനേയാജയമായ ആപിേകഷന 
േസാഫ്െവയര ഏത് ?
a) Gimp Image Editor
b) IDLE
c) Open Office Word Processor
d) Open Office Draw

ഉതരം: c) Open Office Word Processor
  
29. ഏത് പവരതനെതയാണ് ഓപണ ഓഫീസ് കാലകില െസല ഫീസിംഗ് എന് 

പറയനത്?

a) ഒര െസലിെല വിവരങള ഫീസ് െചയക.
b) ഒര വരക് ഷിറിെല ഒര പേതയക വരിയം നിരയം സിരമാകി നിരതാനള 
പവരതനം.
c) ഒര ചിതം ഫീസ് െചയനതിന്.
d) ഒര വരക് ഷിറിെല ഒര പേതയക െസലിെല വിവരങള ഡീലിറ് െചയാനള 
പവരതനം

ഉതരം:  b) ഒര വരക് ഷിറിെല ഒര പേതയക വരിയം നിരയം സിരമാകി  
നിരതാനള പവരതനം.

30. ഓഫീസ്  പാേകജില തയാറാകിയ ഒര േഡാകയെമന്  അതിെന തനതായ േഫാരമാറില 
േസവ്  െചയാല   താെഴ  നലകിയതില  വരാന  സാധയതയിലാത  എകെസനഷന 
ഏതായിരികം ?

        A. .odt  
B. .ods   
C. .png   
D. .odp 

Answer: C. .png 



31. താെഴ െകാടതിരികന പസാവനകള വായിചതിന േശഷം ശരിയായ ഉതരം െതരെഞടകക
A) ജിേയാജിബ േസാഫ്െവയറില ഒര രപെത ഒര നിശിതബിനവില നിനള ദരം  
അടിസാനമാകി വലതാകനതിനള ടളാണ് ൈസഡര
B) ജിേയാജിബ േസാഫ്െവയറില ൈസഡര ഉപേയാഗിച് വിവിധ ജയാമിതീയ രപങളെട നീളം , 
വശങളെട എണം, േകാണളവ് എനിവ നിയനികാന സാധികം

a) A മാതം ശരിയാണ്
b) A യം B യം ശരിയാണ്
c) B മാതം ശരിയാണ്
d) A യം B യം െതറാണ്

Answer : b) B മാതം ശരിയാണ്

32. ജിേയാജിബയില ഒര ൈസഡര തടരചയായി സവയം പവരതികനതിന് ഉപേയാഗികന 
സേങതമാണ്

a) േടസ് ഓണ
b) ആനിേമഷന
c) ൈഡേലഷന
d) എകേസാരടിങ്

Answer : c) ആനിേമഷന
33. സളില ഗണിത ശാസ കബിെന  മാസികയെട പറം ചട രപെപടതനതിനേവണി ഹരി എന കടി 

േസാഫ്െവയര ഉപേയാഗിച്  ഏതാനം ഗണിത രപങള വരകകയണായി . താെഴെകാടതിരി
കനവയില ഏത േസാഫ്െവയറായിരികം ഹരി ഉപേയാഗിചത് ?

a) KStars
b) Sunclock
c) GeoGebra
d) GPeriodic

Answer :  c) GeoGebra

34.  ജിേയാജിബ  േസാഫ്െവയറില  വരച  ഈ  നിരമിതിയില  േകാണ  ABC  യെട  അളവ് 
കണപിടികാന  രമേയാട്  ടീചര  ആവശയെപട.  രമ  അതിന്  താെഴ  പറയനവയില  ഏത്  ടള 
ഉപേയാഗികം ?

a) 

b) 

c) 

d) 

Answer : c)



35.  കണക് അധയാപിക റസീനേയാട് ജിേയാജിബ േസാഫ്െവയറില   ഒര 'സമഷഡഭജം' വരകാന 
ആവശയെപട. താെഴ െകാടതിരികനവയില ഏത്  ടള ഉപേയാഗിചാണ് റസീന അത് വരകക?

a) polygon
b) regular polygon
c) distance or length
d) segment between two points

Answer : b) regular polygon

36. സീമ എന കടിക് ജിേയാജിബ ഉപേയാഗിച്  താന വരച ഒര ചതരഭജതിന് അനേയാജയമായ 
ഒര േപര് നലകണം. അതിനായി ഏത് സേങതമാണ് ഉപേയാഗിേകണത് ?
a) Move Tool
b) New Point
c) Insert Text
d) Insert Image

Answer :  c)  Insert Text

37. ജിേയാജിബയില ഒര ഷഡഭജം വരകവാന ടീചര മേനാജ് എന കടിേയാട് ആവശയെപട. ഇതിന് 
മേനാജ് താെഴ കാണനവയില ഏത് ടള ഉപേയാഗികം ?

   a)                 

b)

c)

d)

Answer : b)

38. ചിതതില െകാടതിടള പഞഭജതിന് വികരണങള വരയാന ജിേയാജിബയിെല ഏത് ടള 
ഉപേയാഗികാം

a) Polygon
b) Angle
c) Slider
d) Segment between Two Points
Answer :  d)   Segment between Two Points



39. ജിേയാജിബയില മിനി എന കടി വരച തിേകാണതിെന ശീരഷങളെട േപര് പദരശിപിചിടണ്. 
ഇത് താലാലികമായി മറിച െവകാന എനാണ് െചേയണ് ?

a) ശീരഷങളെട മകളില ഇടത മൗസ് ബടണ കിക്  െചയ് േഷാ േലബല കിക്  െചയക 
b) ശീരഷങളെട മകളില  വലത മൗസ് ബടണ കിക്   െചയ് േഷാ േലബല കിക്  െചയക
c) ശീരഷങളെട മകളില ഇടത മൗസ് ബടണ കിക്   െചയ് േഷാ ഓബക് കിക്  െചയക 
d) ശീരഷങളെട മകളില  വലത മൗസ് ബടണ കിക് െചയ് േഷാ ഓബക് കിക്  െചയക

Answer : b) ശീരഷങളെട മകളില  വലത മൗസ് ബടണ കിക്   െചയ് േഷാ േലബല 
കിക്  െചയക

40. ജിേയാജിബയില ഗീത എന കടി വരച ദീരഘചതരതിെല വികരണതിെന നീളം അളകവാന 
ഇതില അനേയാജയമായ ടള ഏത്?                                                                               

    
                

a)

b)    

c)

d)

Answer : c)

41. ഒര ബിനവില നിനം നിശിത അകലതിലള ബിനകളെട  കടമാണ് വതം  എന ആശയം 
സമരതികനതിനായി  ഒര  പവരതനം  ജിേയാജിബ  േസാഫ്െവയറില  തയാറാകകയാണ്  
അനിത എന കടി.  ൈസഡര നീകേമാള  B'  എന ബിന  A  എന ബിനവിന ചറം  നിശിത 
അകലതില ചലികനെണങിലം അവിെട രപെപടന വതം കാണാന സാധികനില.  അതിന് 
അനിത െചേയണത്  



                 
a) ൈസഡറില ൈററ് കിക് െചയ് Animation on  കിക് െചയക
b) B' എന ബിനവില ൈററ് കിക് െചയ് Trace on കിക് െചയക
c) A എന ബിനവില ൈററ് കിക് െചയ് Trace on കിക് െചയക
d) B' എന ബിനവില ൈററ് കിക് െചയ്  Animation on കിക് െചയക
Answer : b)  B' എന ബിനവില ൈററ് കിക് െചയ്  Trace on കിക് െചയക

42. െലന എന കടി  ജിേയാജിബ േസാഫ്െവയറില Polygon ടള ഉപേയാഗിച് പഞഭജം ABCDE 
വരച. ഈ പഞഭജതിെന ചറളവ് കാണനതിന്

a) Area tool െസലക് െചയ് പഞഭജതിനളില കിക് െചയക
b) Area tool െസലക് െചയ്  പഞഭജതിെന  ഒര വശതില കിക് െചയക
c) Distance or Length tool െസലക് െചയ് പഞഭജതിനളില കിക് െചയക
d) Distance or Length tool െസലക് െചയ്  പഞഭജതിെന  ഒര വശതില കിക് െചയക

Answer : c) Distance or Length tool െസലക് െചയ് പഞഭജതിനളില കിക്  
െചയക

43.  ജിേയാജിബ േസാഫ്െവയറില ഏത് രപം വരകാനായിരികം രാജ എന കടി ഈ ടള െസലക്  
െചയത് ?

    

                   
a) ദീരഘ ചതരം
b) സമഭജ തിേകാണം
c) മട തിേകാണം
d) സമപാരശവ ലംബകം

Answer : b) സമഭജ തിേകാണം

44.  ഗണിതരപങള  വരയാനള  വിവിധ  േസാഫ്  െവയറകെളകറിച്  കാസില 
ചരചെചയകയായിരന. ചില കടികള  പറഞ േപരകള താെഴ നലകിയിരികന. ഇവയില ഒന് 
കടതില െപടാതതാണ്. ഏതാണ് അത് ?

a) GeoGebra     
b) Kig    
c) Dr.Geo
d) GPeriodic

Answer : d) GPeriodic

45. ജിേയാജിബയില  േപാളിഗണ  ടള  ഉപേയാഗിച്  രാജ  എന  കടി  േപാളിഗണ  നിരമികേമാള 
ഓേരാ  കികിനം   ഓേരാ  വശം  വന  െകാണിരികന.  േപാളിഗണ  പരതിയാകവാന  എന 
െചയണം ?

a) ൈററ് കിക്  െചയക
b) ഡബിളകിക് െചയക
c) തടങിയ ബിനവില വീണം കിക് െചയക
d) എേസപ് കീ അമരതക

Answer : c) തടങിയ ബിനവില വീണം കിക് െചയക



46.  ഒര  ൈസഡറില  നലകിയിരികന  വിലയാണ്  ചിതതില  കാണിചിരികനത്.  ഈ 
വിലകളപേയാഗിച്  Regular  Polygon  Tool  െന  സഹായേതാെട  ഒര  ബഹഭജം  വരചാല 
പരമാവധി എത വശങളള  ബഹഭജമാണ് ലഭികക?

a) 3 വശങള
b) 4 വശങള
c) 5 വശങള
d) 6 വശങള

Answer : d) 6 വശങള

47. േമാസില ഫയരേഫാക് ബൗസറില തറനിടള ഒര െവബ്  േപജിെന എച്.ടി.എം.എല േകാഡ് 
ദശയമാകാന െചേയണ പവരതനം ഏത്?

A. View    html code  →
B. View   Source code→
C. Right Click menu   View  Source code→
D. Right Click menu    View  page source→

Answer -  c. Right Click menu  View   page source→

48. ഒര െവബ് േപജ് തറകാന ഉപേയാഗികാവന േസാഫ്െവയര താെഴ തനിരികനവയില ഏതാണ്  
?

A.എവിനസ്  പി ഡി എഫ് വയവര
B.വിഎലസി മവി പയര
C.േമാസിലാ ഫയര േഫാക്
D. ജി എഡിറ് െടകസ് എഡിറര

Ans:  C േമാസിലാ ഫയര േഫാക്

49. െവബ് േപജില െഹഡിങ്  െകാടകനതിനള ടാഗ്?                                

 A. <h>                   

 B. <br>               

 C. <br/>                 

 D.  </h>

   ഉതരം   :  A. <h>



50. െവബേപജിെല അകരങള െചരിെചഴതനതിന്  ഉപേയാഗിേകണ ടാഗ്?

A.   <b>        
B.   <i>          
C.   <a>
D.   <u>      

Answer: B.   <i> 

51. ഒര െവബൈസറിെന േപജ് േസാഴ്സ് പരിേശാധിചേപാള <marquee> എെനാര ടാഗ് കണ. ഇത് 
എനിന േവണിയള നിരേദശമാണ് ?

A. െവബേപജില ചിതം ഉളെപടതാന  
B. തലെകട് േചരകാന    
C. അകരങേളയം ചിതങേളയം ചലിപികനതിന്  
D. മെറാര െവബേപജമായി ബനിപികനതിന്  

Answer :  C.അകരങേളയം ചിതങേളയം ചലിപികനതിന് .

52. ഒര െവബ് േപജ് തയാറാകേമാള നിരബനമായം ഉളെപടേതണ ടാഗകള ഏവ?

A.       <head> ........</head>                …

B.        <title>.............</title>

C.      <html>.............</html>

D.        <body>............</body>

ഉതരം:       C.    <html>... . . . . . . . . . .</html>

53. െവബേപജിന്  നീലനിറം  പശാതലനിറമായി  നലകാന   ഉപേയാഗിേകണ  ടാഗ്  ഏെതന 
കെണതക. 

A. <body bgcolour= blue >” ”
B.  <background color= blue >” ”
C.  <body bgcolor= blue >” ”
D.  <body bg color= blue >” ”

Ans :C.  <body bgcolor= blue >” ”

54. ഒര  െവബ്  േപജില  അതിെന  ശീരഷകം  ഇടേതാട  ചലിച  െകാണിരികാന  താെഴ 
െകാടതിരികനവയില എന നിരേദശമാണ് നേലണത് ?

A. <marquee>
B. <marquee direction= up >” ”
C. <marquee direction= right >” ”
D. <marquee direction= down >” ”

Ans : A. <marquee>



55.  ഒര െവബ് േപജിെല രണ് വരികളെട േസാഴ് േകാഡകളാണ്

<h1> Welcome all of You <h1>
<h2> Good Morning> <h2>

എനിവ. ഇവയില ഏത വരിയായിരികം ബൗസറില വലപം കടതല കാണികക ?

A. Welcome all of You
B. Good Morning
C. രണിനം ഒേര വലിപം
D. രണിേനയം വലിപം 1, 2 പികലകള വീതമായിരികം.

Ans: B. Good Morning

56. താെഴ െകാടതിരികനവയില ഏതാണ് െവബ് ബൗസര േസാഫ് െവയര ?

A. ഇനരെനറ് എക്േപാറര
B. േമാസില ഫയരേഫാക്
C. ഗഗിള േകാം
D. ഇവെയലാം ബൗസറകളാണ്.

Ans:  D. ഇവെയലാം ബൗസറകളാണ്.

57. 9 B  കാസില പഠികന ഉമകലസവിന്  അവള നിരമികന  െവബ്  േപജ്  ജാലകതിെന 
തലെകടായി  STD  9  B  എന  വരണം.  താെഴ  പറയനവയില  ഏത  ടാഗാണ്  അവള 
ഉപേയാഗിേകണത് ?

A. <title> STD 9B</title> 
B. <title> </title> STD 9B 
C. </title> STD 9B</title> 
D. </title> STD9B <title> 

Ans : A.<title> STD 9B</tit le> 

58. <br/> എന ടാഗ് െവബ് േപജ് നിരമാണതില എനിനേവണിയാണ് ഉപേയാഗികനത് ?

A. പതിയ േപജ് നിരമികാന
B. പതിയ പാരഗാഫ് നിരമികാന
C. പതിയ പടിക നിരമികാന
D. പതിയ വരി നിരമികാന

Ans : D. പതിയ വരി നിരമികാന

59. ഒര െവബ് േപജ് നിരമികേമാള നിരബനമായം ഉളെപടേതണ ടാഗ് താെഴ പറയനവയില 
ഏതാണ് ?

A. <head> ...........</head> 
B.  <title>.............</title> 
C. <html>.............</html> 
D.  <body>............</body> 

Ans: C. <html>... . . . . . . . . . .</html> 



60. താെഴ പറയനവരില ആരാണ് സവതന േസാഫ്െവയര പസാനതിെന ഉപജാതാവ് ?

a) ൈമകല ഹാരട്
b) റിചാരഡ് സാളമാന
c) ലിനസ് േടാരവാളഡസ്
d) ജിമി െവയലസ്.

Answer : b) റിചാരഡ് സാളമാന.

61.  പറയനവയില എനാണ് ഒര ഓപേററിംഗ് സിസതിെന ധരമം ?

A. ഫയല മാേനജെമന് B. െമമറി മാേനജെമന്

a) A മാതം ശരിയാണ് 
b) B മാതം ശരിയാണ് 
c) A യം B യം ശരിയാണ് 
d) A യം B യം ശരിയല 

Answer : c) A യം B യം ശരിയാണ് 

62. സവതന േസാഫ്െവയര   പസാനതിെന സാപകന ആര് ?                            

A.ലിനക് ബനഡിക് േടാരവാളഡസ്

B.അലകാണര പഷിന

C.റിചാരഡ് മാതയ  സാളമാന

D.ടിം ബരേണഴ് ലീ

ഉതരം  : C.റിചാരഡ് മാതയ  സാളമാന

63. താെഴ പറയനവയില ഒര സവതന  ഓപേററിംഗ് സിസം ഏത് ?

a)ജിമ്
b) മാക്  OS X
c)വിനേഡാസ്
d)ഗ /ലിനക്

Answer   d) ഗ  /  ലിനക്
64. പകരെപടകനതിനം അത് വിതരണം െചയനതിനം സവാതനയമള ഒര ഓപേററിംഗ് 

സിസം താെഴ പറയനവയില ഏതാണ് ?

a) Ubuntu GNU/Linux
b) Windows   7
c) Symbian OS
d) Mac OS X

Answer: a) Ubuntu GNU/Linux



65. കീ േബാരഡില Print Screen കീ അമരതേമാള എനാണ് സംഭവികനത് ?

         a) െഡസ്േടാപിെല ഫയലകള പിന് െചയെപടന
         b) െഡസ്േടാപിെന ഒര ഇേമജ് നിരമികെപടന
         c) ഒര ഫയല നിരമികെപടന.
         d) െഡസ് േടാപിെന കളര മാറന

         ഉതരം  b) െഡസ്േടാപിെന ഒര ഇേമജ് നിരമികെപടന

66. അനീഷിന് പസേനഷനില ഉളെപടതാന കേറ സീന േഷാടകള ആവശയമണ്. 
സഹതകള നിരേദശിച 4 മാരഗങളില ഒന് ശരിയല. അത് കെണതക.

a) Print screen
b) Add to Panel
c) KSnapshot
d. Gnome-screenshot

Answer : b) Add to panel

67. താെഴ തനിരികനവയില സവതന േസാഫ് െവയര ഏെതന് കെണതി െജയിംസിെന 
സഹായികക.

a) Microsoft Windows 
b) IBM AIX
c) GNU/ Linux Ubuntu 
d) Apple Mac OS

Answer: c) GNU/ Linux Ubuntu 

68. ശീജിത് ഒര പതിയ കംപയടര വാങിയേപാള അതില സവതന ഓപേററിങ്  സിസം 
ഇനസാള  െചയണെമന്  തീരമാനിച.  അതിനായി  താെഴ  കാണനവയില  ഏത് 
െതെരെഞടകണം ?

a) Mac OS X

b) Windows  Vista

c) Ubuntu GNU/Linux

d) DOS

Answer : c) Ubuntu GNU/Linux



69.  കീേബാരഡിെല Print Screen എന ബടണിെന ഉപേയാഗം  െതരെഞടകക ?

a) Key board െന Lay out Print എടകനതിന് 

b) Screen shot എടകനതിന് 

c) ഏെതങിലം ഒര േപജ് Print െചയനതിന്

d) Printer ഇനസാള െചയാന.

Answer : b) Screen shot എടകനതിന് 

70. തനിരികനവയില ഓപേററിങ് സിസം അലാതത്?

a. ൈമേകാേസാഫ് വിനേഡാസ്
b. ഉബണ ഗ / ലിനക്
c. േമാസില ഫയരേഫാക്
d. മാക് ഓഎസ് എക്

Answer -  c.േമാസില ഫയരേഫാക്



വിഭാഗം 2 : ഏറവം അനേയാജയമായ രണ് ഉതരങള െതരഞടകക (1  േസാര)

71. ജിമ് േസാഫ് െവയര ഉപേയാഗിച്  ജിേതഷ് എന കടി തയാറാകിയ െകാളാഷ് താെഴെകാടത 

ഏെതലാം േഫാരമാറകളില േസവ് െചയാം?

a.   png

b.   odp

c.   xcf

d.   mp3

Answer:  a.   png

              c.   xcf

72. താെഴ തനിടളവയില  ശരിയായ പസാവനകള ഏവ?

a. ജിമ് േസാഫ് െവയര ഉപേയാഗിച് വരകന  ചിതം വീണം എഡിറ െചയാന സാധികില.

b. ജിമ് േസാഫ് െവയര ഉപേയാഗിച് വരകന  ചിതം വീണം എഡിറ െചയാന സാധികം.

c. ജിമ് േസാഫ് െവയര ഉപേയാഗിച് വരകന  ചിതം വയതയസ ഫയല േഫാരമാറകളില േസവ് 

   െചയാന സാദയമല.

d. ജിമ് േസാഫ് െവയര ഉപേയാഗിച് വരകന  ചിതം വയതയസ ഫയല േഫാരമാറകളില േസവ്    

    െചയാം.

 Answer: b. ജിമ് േസാഫ് െവയര ഉപേയാഗിച്  വരകന  ചിതം വീണം എഡിറ 
െചയാന സാധികം.

d. ജിമ് േസാഫ് െവയര ഉപേയാഗിച്  വരകന  ചിതം വയതയസ ഫയല 
േഫാരമാറകളില േസവ് െചയാം

73. തനിരികന പസാവനകളില രെണണം ശരിയാണ്. അവ ഏെതലാെമന് കെണതക.

a. ചിതെത ആവശയമായ ദിശയില തിരിച് കമീകരികനതിന് Rotate tool 

ഉപേയാഗികാം.

b. ഒര ചിതെത ഇടം വലം തിരിച് കമീകരികനതിന് Rotate Tool ഉപേയാഗികാം.

c. ചിതതിെന വലിപം വയതയാസെപടതനതിന് Scale Tool ഉപേയാഗികാം.

d. ചിതതിെന ആകതിയിലം വലിപതിലം മാറം വരതനതിന് Smudge Tool 

   ഉപേയാഗികാം.

Ans: a. ചിതെത ആവശയമായ ദിശയില തിരിച് കമീകരികനതിന് Rotate tool 

    ഉപേയാഗികാം.

c. ചിതതിെന വലിപം വയതയാസെപടതനതിന് Scale Tool ഉപേയാഗികന



74.     ജിമ് േസാഫ്റ് െവയറില  ടാനസ് േഫാം ടളകള ഉപേയാഗിച് താെഴ പറയന ഏെതലാം  

പവരതനങള െചയാന സാധികം ?

           a. ചിതെത േകാപ് െചയ് വലിപം കമീകരികാം

  b. ചിതതിെന വലിപം കമീകരികാം

  c.  ചിതതില െലയര ഉളെപടതാം

  d. ചിതെത ഇടം വലം തിരിച് കമീകരികാം

Ans : b.  ചിതതിെന വലിപം കമീകരികാം

 d.  ചിതെത ഇടം വലം തിരിച് കമീകരികാം

75. താെഴ തനിരികനവയില നിനം ചിതഫയലകളെട എകസനഷനകള െതരെഞടകക.

a.  gif

b.  mp3

c.  tif

d. mp4

Answer:

a.  gif     c.  tif

76. അമീര  എന  കടി  ജിമ്  േസാഫ്െവയര  ഉപേയാഗിച്  ഒര  െകാളാഷ്  തയാറാകകയാണ് . 

ചിതതിന്  രപമാറം   വരതനതിന്  താെഴ  പറയനവയില  നിനം  ഏത  ടളകള 

ഉപേയാഗികണെമന്  നിരേദശികക.

a. ഫിപ് ടള

b. സം ടള

c. േകാണ ടള

d. െറാേടറ് ടള

Answer : a. ഫിപ് ടള

d.െറാേടറ്  ടള

77. ജിമില തയാറാകിയ െകാളാഷ് ഏെതാെക േഫാരമാറകളില എകേസാരട് െചയാന സാധികം?

a, jpg

b, png

c, odt

d, ods

Answer :  a, jpg

      b, png 



78.  ഓപണ ഓഫീസ്  സ്െപഡഷീറില  ഫങഷന (function) െകാണള പേയാജനങള ഏവ?

a. ഷീറിെല  വരിയം നിരയം സിരമായി നിരതാനപേയാഗികന.
b. ഒര സംഖയയെട വരഗവം മറ കതികളം കെണതാന ഉപേയാഗികന.
c. വീഡിേയാ റിേകാരഡിങിന ഉപേയാഗികന.
d. ഒര ദശാംശ സംഖയയെട ദശാംശ സാനം കമീകരികവാന സാധികം.

Answer- b. ഒര സംഖയയെട വരഗവം മറ കതികളം കെണതാന ഉപേയാഗികന.
        d.ഒര ദശാംശ സംഖയയെട ദശാംശ സാനം കമീകരികവാന സാധികം

79. ഓപണ ഓഫീസ്  സ്െപഡഷീറില ഉപേയാഗികന ഫങഷനകെള (function) സംബനിച് താെഴ 
പറയനവയില ശരിയായ പസാവനകള ഏത് ?

a.  പടികയിെല വിവരങെള വിവിധ രീതിയില േകാഡീകരിച് പിെനടകാന ഉപേയാഗികന 
െചറിയ േപാഗാമകളാണിവ

b. വിവിധ പവരതനങള എളപതില െചയവാന ഓപണ ഓഫീസ് കാലകില 
ഉപേയാഗികന െചറിയ േപാഗാമകളാണിവ.

c. ആണകടികളം െപണകടികളം അടങിയ ഒര വിവരേശഖരണപടികയില നിനം 
ആണകടികളെട മാതം പടിക േവരതിരിെചടകവാന COUNTIF എന ഫങഷന 
ഉപേയാഗികന.

d. ആണകടികളം െപണകടികളം അടങിയ ഒര വിവരേശഖരണപടികയില നിനം
 ആണകടികളെട എണം കണ പിടികവാന COUNTIF എന ഫങഷന ഉപേയാഗികന.

Answer- b. വിവിധ പവരതനങള എളപതില െചയവാന ഓപണ ഓഫീസ് കാലകില 
ഉപേയാഗികന െചറിയ േപാഗാമകളാണിവ.

     d. ആണകടികളം െപണകടികളം അടങിയ ഒര വിവരേശഖരണപടികയില നിനം
 ആണകടികളെട എണം കണ പിടികവാന COUNTIF എന ഫങഷന 

ഉപേയാഗികന.

80. മജീദ് എന കടി എഴതിയ കവിത ഒര മാസികയ് പസിദീകരണതിനായി അയചെകാടതത് 
പി.ഡി.എഫ് േഫാരമാറിലാണ്.  എെനാെക കാരണങള െകാണായിരികാം മജീദ് അങെന െചയത് ?

a) പി.ഡി.എഫ് ഫയലകള ഏത് ഓപേററിംഗ് സിസതിലം തറന വായികാന സൗകരയം 
ലഭയമായിരികം.

b) പി.ഡി.എഫ് ഫയലകള ഏത് ഓപേററിംഗ് സിസതിലം വലിയ അകരങളായി 
പദരശിപികം.

c) പി.ഡി.എഫ് ഫയലകളില വളെര െപെടന് മാറങള വരതാന സാധികില.
d) പി.ഡി.എഫ് ഫയലകള ഏത ഫയല േഫാരമാറിേലകം മാറാന സാധികം.

Answer
a) പി.ഡി.എഫ് ഫയലകള ഏത് ഓപേററിംഗ് സിസതിലം തറന വായികാന 

സൗകരയം ലഭയമായിരികം.
c) പി.ഡി.എഫ് ഫയലകളില വളെര െപെടന് മാറങള വരതാന സാധികില.

81. പരിസിതി സംരകണവമായി ബനെപട് സളിെല പരിസിതി കബ് അംഗങള  േകനമനിക് 
നലകാനായി  ഓപണ ഓഫീസ്  ൈറററില ഹിനി  ഭാഷയില ഒര നിേവദനം  തയാറാകിയിടണ്. 
ഇത് e-mail ആയി അയചെകാടകനതിന മമ് pdf ഫയലായി export െചയണെമന് അദയാപിക 
നിരേദശിച. കാരണങള എെനാെകയാകാം?

a) സവീകരതാവിെന കമയടറില നിേവദനം തയാറാകിയ  software ലഭയമാകണെമനില.
b) പി ഡി എഫ് ഫയലകള മാതേമ e-mail ആയി അയചെകാടകവാന സാധികകയള.



c) പി ഡി എഫ് ഫയലകളാെണങില  മാതേമ ഹിനി വായികവാന സാധികകയള.
d) തയാറാകിയ കമയടറില ഉപേയാഗിച fonts സവീകരതാവിെന കമയടറില  

ഉണാകണെമനില.

Answers :  a) സവീകരതാവിെന കമയടറില നിേവദനം തയാറാകിയ  software 
ലഭയമാകണെമനില.

d) സളിെല കമയടറില ഉപേയാഗിച fonts സവീകരതാവിെന 
കമയടറില ഉണാകണെമനില.

82. ഓപണ  ഓഫീസ്  പാേകജകളില  ഉളെപടനവ  താെഴ  നലകിയിരികനവയില  നിനം  
െതരെഞടകക.
a. കാലക്
b. ജിമ് 
c. േമാസില 
d. ഇംപസ് 

Answer :    a) കാലക് 
d) ഇംപസ്

83. പസേനഷന െമചെപടതാന െപാജകമായി ബനെപട കറച് വീഡിേയാകള ഇനരെനറില 
നിനം ഡൗണേലാഡ് െചയ.  ഇവ ഓപണ ഓഫീസ് പസേനഷനില ഉളെപടതനെതങിെന ?

          a.   Insert - Movie and Sound.
           b.  Format - Movie and Sound.
           c. ആവശയമായ വീഡിേയാ ഫയല െതെരെഞടത് Open കിക്  െചയക.

   d. ഇനരെനറ് വിലാസം ഉളെപടതക.  

Answer: a.   Insert - Movie and Sound.
c. ആവശയമായ വീഡിേയാ ഫയല െതെരെഞടത് Open കിക്  

െചയക.
 84. ജിേയാജിബയില താെഴ െകാടതിടള ടളകള ഉപേയാഗിചള നിരമിതികളില ൈസഡര 

ഉപേയാഗിച് നിയനികാന കഴിയാതവ ഏെതാെകയാണ്?

a) Segment with given length    
b) Circle with centre through point
c) Angle with given size            
d) Circle through three points

Answer : a) Circle with centre through point
b) Circle through three points

85. ജിേയാജിബ േസാഫ് െവയറില  േജാണി എന കടിക്  0  ° മതല  180   ° വെരയള വിലകള 
െതരെഞടകനതിനള ഒര Angle Slider  നിരമികണം. അതിനായി െചേയണ 
പവരതനങള ഏെതലാം ?

             a) Angle tool   െതരെഞടകക.
             b) Slider tool   െതരെഞടകക.
             c)  min  0   ° യം max  180  ° യമായി മാറണം

  d)  increment 0 ആകണം.

ഉതരം   :  b) Slider tool  െതരെഞടകക.
                    c) min  0   ° യം max  180  ° യമായി മാറണം



86. ജിേയാജിബയില   Object  Properties  ജാലകതില  ഒര  ഒബ്ജകിെന  എെനലാം  
പേതയകതകളാണ് സജീകരികാന സാധികനത് ?

a) െടകസ് ഇനേസരട് െചയാന സാധികം
b) ഒബകിെന  നിറം മാറാന സാധികം
c) ഇേമജ് ഇനേസരട് െചയാന സാധികം
d) ഒബകിെന ൈസല മാറാന സാധികം

ഉതരം:  b) ഒബകിെന നിറം മാറാന സാധികം
                        d) ഒബകിെന ൈസല മാറാന സാധികം
             
87. താെഴപറയന പസാവനകളില ശരിയായവ കെണതക.

a) ഇനറാകീവ്  ജയാമിതീയ  നിരമിതികള  തയാറാകനതിന്  ഉപേയാഗികന  ഒര  
ആപിേകഷന േസാഫ്െവയര ആണ് Geogebra.

b)  Geogebra യില തയാറാകിയ ഫയലകെള html േഫാരമാറിേലക്  എക്േപാരട് െചയാന 
സാധികം.

c) html ടാഗകള ഉപേയാഗിച് Geogebra യില ചിതങള നിരമികാം.
d) ശബഫയലകെള Edit െചയാന Geogebra ഉപേയാഗികാം.

ഉതരം - a) ഇനറാകീവ്  ജയാമിതീയ  രപങള  തയാറാകനതിന്  ഉപേയാഗികന  
ഒര ആപിേകഷന േസാഫ്െവയര ആണ് Geogebra.

                  b) Geogebra യില തയാറാകിയ ഫയലകെള html േഫാരമാറിേലക്  
എക്േപാരട് െചയാന സാധികം .

88. ജിേയാജിബയില സംഖയെയ നിയനികനതിനള ൈസഡറം േകാണളവ് നിയനികനതിനള 
ൈസഡറം തമിലള വയതയാസങള തനിരികനവയില ഏെതലാം ?

a) സംഖയെയ നിയനികനതിനള ൈസഡറിന മാതേമ ആനിേമഷന സേങതം ഉപേയാഗികാന 
   സാധികകയള
b) ഒര െറഗലര േപാളിഗണിെന ഒര േകാണളവ് നിയനികാന നമര ൈസഡര ഉപേയാഗികാം
c) േകാണളവ് നിയനികനതിനള ൈസഡര നിരമികേമാള ൈസഡര ജാലകതില number 
    എനതിന പകരം Angle എന േറഡിയല ബടണ െതരെഞടതിരികണം
d) സംഖയകെള നിയനികന ൈസഡറകളക് a, b, c എന കമതിലം േകാണളവ് 
    നിയനികന ൈസഡറകളക് , ,  α β γ എന കമതിലമായിരികം േപരകള നലെപടനത്

Answer:  
c) േകാണളവ് നിയനികനതിനള ൈസഡര നിരമികേമാള ൈസഡര ജാലകതില 

number എനതിന പകരം Angle എന േറഡിയല ബടണ െതരെഞടതിരികണം
d) സംഖയകെള നിയനികന ൈസഡറകളക് a, b, c എന കമതിലം  േകാണളവ്  

നിയനികന ൈസഡറകളക് , ,  α β γ എന കമതിലമായിരികം േപരകള 
നലെപടനത്

89. സലീന എന കടി ജിേയാജിബയില നിരമിച ഒര ൈസഡറിെന ചിതം ശദികക. താെഴ 
പറയനവയില ഈ ൈസഡര ഉപേയാച് െചയാവന പവരതനങള എെനലാം?

a. ഒര ബഹഭജതിെന വശങളെട എണം വയതയാസെപടതാം
b. രണ് േരഖകള േയാജികന േകാണളവ് കണ പിടികാം



c. ഒര നിരമിതിയെട പരപളവ് കാണാം
d. ഒര േരഖയെട നീളം വയതയാസെപടതാം

ഉതരം. a.  ഒര ബഹഭജതിെന  വശങളെട എണം വയതയാസെപടതാം
d. ഒര േരഖയെട നീളം വയതയാസെപടതാം

90. വടങളം  വരകളം  ഉളെകാളന  ഗണിത  രപ  നിരമിതികളകായി   ഉപേയാഗികന 
േസാഫ്െവയറകള  താെഴ പറയന ഏെതലാമാണ്?

a. Marble
b. GeoGebra
c. Sunclock
d. Dr. Geo

Answer : b) GeoGebra
              d) Dr. Geo

  
91. ജിേയാജിബയില  വരച  സമഷഡഭജതിെന  ശീരഷതിെന  േപര്  മാറാന  മിനി  എന  കടി 

തിരെഞടത വഴികള താെഴ െകാടതിരിയന. ശരിയായവ ഏെതലാം?

a) ശീരഷതിന മകളില മൗസിെന ഇടത ബടണ കിക െചയ് rename എന option െകാടകക
b) ശീരഷതിന മകളില മൗസിെന വലത ബടണ കിക െചയ് rename എന option െകാടകക
c) Show Object കികെചയക
d) Object Properties കികെചയക

Answer
b) ശീരഷതിന മകളില മൗസിെന വലത ബടണ കിക െചയ് rename 

എന option െകാടകക 
d) Ob ject Properties കികെചയക.

92. ഒര െവബേപജില My Country എനത് ചവന നിറതില വലേതാട ചലികണെമങില 
തനിരികനവയില ഏെതലാം ടാഗകള ഉപേയാഗികണം?

a. <body bgcolor= red >” ”
b. <font color="red >.”
c. <marquee direction=right>
d. <marquee direction=left>

Answer
b.<font color="red >”
c.<marquee direction=right>

93. '.html' എന എകസനഷന നലകി േസവ് െചയിടള ഫയല ജി എഡിറ് െടകസ് എഡിറര 
ഉപേയാഗിച് വീണം തറന കാണനതിനള പവരതനങള കെണതക.

         a)  ജി എഡിറ്  െടകസ് എഡിറര  ഫയല  നയ എന െമനവിലെട തറകാം→ →
         b) ഫയലില ൈററ് കിക െചയ് ഓപണ വിത് എന െമനവിെല ജി എഡിറിലെട 

   തറകാം
         c)   ജി എഡിറ്  െടകസ് എഡിറര ഫയല ഓപണ എന െമനവിലെട തറകാം→ →
         d)  ജി എഡിറ്  െടകസ് എഡിറര  ഫയല എഡിറ് എന െമനവിലെട തറകാം→ →



Ans: b) ഫയലില ൈററ് മൗസ് ബടന കിക െചയ് ഓപണ വിത് എന 
െമനവിെല ജി എഡിറിലെട തറകാം

        c)   ജി എഡിറ്  െടകസ് എഡിറര ഫയല ഓപണ എന → →
െമനവിലെട തറകാം

94. െവബേപജ് നിരമാണവമായി ബനെപട ശരിയായ പസാവനകേളത്?

(a) <img src = filename > “ ” എന ടാഗ് ചിതങള ഉളെപടതാനളതാണ്
(b) <img src = filename > ” ” എന ടാഗ് ൈഹപരലിങ് നലകാനളതാണ്
(c) െവബേപജകള കടിേചരതാണ് െവബൈസറകള നിരമികനത്
(d) െവബൈസറകള കടിേചരതാണ് െവബേപജകള നിരമികനത്

ഉതരങള : (a) <img src =  filename > “ ” എന ടാഗ് ചിതങള ഉളെപടതാനളതാണ്
         (c)  െവബേപജകള കടിേചരതാണ് െവബൈസറകള നിരമികനത്

95. താെഴ  െകാടതിരികനവയില  െവബ്  േപജകള  പദരശിപികാന  ഉപേയാഗികാവന 
േസാഫ്െവയറകള  ഏെതലാമാണ് ?    
a.    േമാസില ഫയരേഫാക്

        b.    എവിനസ് േഡാകയെമന് വയവര
c.    ഗഗിള േകാമിയം
d.     ജിഎഡിറ് െടകസ് എഡിറര

Answer
a.    േമാസില ഫയരേഫാക്

      c.     ഗഗിള േകാമിയം

96. താെഴ പറയന പസാവനകളില ശരിയായത് രെണണം െതരെഞടകക?

a.  webpage നിരമാണതിെന തടകം <html>  എന  tag ലം അവസാനം  </html> എന 
tag ലം ആണ്.
b. html എന കമയടര ഭാഷയെട പരണരപം Hyper Terminal Markup Language ആണ്.
c. webpage ജാലകതിന് തലെകട് നലകാന <title> എന ടാഗ് ഉപേയാഗികന.      
 d. <marquee> എന  ടാഗ് ഉപേയാഗികനത് ചിതങള ഉളെപടതാനാണ്.

            
Answer: a. webpage നിരമാണതിെന തടകം <html>  എന  tag ലം 

അവസാനം </html> എന tag ലം ആണ്.
      c. webpage ജാലകതിന് തലെകട് നലകാന <title> എന ടാഗ് 

ഉപേയാഗികന.   

97. അന പറയന 4 പസാവനകളില രെണണം മാതേമ ശരിയള എന് അപ പറയന. എങില 
ശരിയായത് ഏെതാെക?

a) <p> എന ടാഗ്  ഉപേയാഗിച് െവബ് േപജില ഒര പതിയ ഖണിക തടങാം.
b)േമാസില ഫയരേഫാക് എന െടകസ് എഡിറര ഉപേയാഗിച് െവബ് േപജകള 
നിരമികാം.
c)<img src> എന ടാഗ് ചിതങള പദരശിപികാനള നിരേദശമാണ്.
d)െവബ് േപജിന് നീല പശാതലനിറം കിടനതിന് <body bg colour =  blue  > “ ” എന 
ടാഗ് ഉപേയാഗികാം.



Answer: a) <p> എന ടാഗ്  ഉപേയാഗിച് webpage ല പതിയ ഖണിക 
തടങാം.

                 c) <img src> എന ടാഗ് ചിതങള പദരശിപികാനള ലതാണ്. 

98.   HTML ടാഗില ശരിയായവ  െതരെഞടെതഴതക?
a)  <body background color= red >” ”
b)  <body bgcolor= red >” ”
c)  <font colour= red > GHSS Wandoor </font>” ”
d) <font color= red > GHSS Wandoor </font>” ”

            
 ഉതരം: b)  <body bgcolor= red >” ”
          d) <font color= red >GHSS Wandoor</font>” ”

99. ഒര  െവബ്  േപജില  അകരങെള  ചവന  നിറതില  അടിവരേയാെട 
പദരശിപികണെമങില ഉപേയാഗിേകണ രണ് ടാഗകള  െതരെഞടകക.?

a. <font colour=red>
b. <u>
c. <font color=red>
d. <i>

Answer
c. <font color=red>
b. <u>

100. െവബേപജ്  തയാറാകനതമായി ബനെപട് ശരിയായ രണ്  പസാവനകള എെതലാം? 

a. എലാ െവബ് േപജകളം തടങനത്  <html> ടാഗിലം അവസാനികനത്  </html> 
എന  ടാഗിലമാണ് .

b. എലാ െവബ് േപജകളം  തടങനത്  <title> ടാഗിലം അവസാനികനത്  </title> 
എന  ടാഗിലമാണ് 

c. െവബ് േപജകളില ശബവം ചലചിതവം ഉളെപടതാം.
d. െവബ് േപജകളക് െഹഡിംഗ് നലകനതിന് </head> ടാഗ് ഉപേയാഗികന

Answer
a. എലാ െവബ് േപജകളം തടങനത്  <html> ടാഗിലം 
അവസാനികനത്  </html> എന  ടാഗിലമാണ് .
c. െവബ് േപജകളില ശബവം ചലചിതവം ഉളെപടതാം.

101.  HTML ടാഗകള പരിേശാധിച്  ശരിയായ പസാവനകള െതരെഞടകക.

<html>
<body bgcolor=yellow>
<font size=6 color=red face = sans>WELCOME<br>
 FRIENDS</font></body>
</html>



a. WELCOME എനതിെന േഫാണ് നിറം മഞയാണ്.
b. േപജിെന നിറം മഞയാണ്.
c. േപജിെന നിറം ചവപാണ്.
d.  WELCOME എനതം  FRIENDS എനതം രണ് വരികളിലാണ് ദശയമാവക.

ഉതരം :  b. േപജിെന നിറം മഞയാണ്.
   d. WELCOME എനതം  FRIENDS എനതം രണ് വരികളിലാണ് 

ദശയമാവക.

102. ഒര െവബ് േപജിെന േസാഴ് േകാഡ് താെഴ െകാടതിരികന.

ഇത് ഒര െവബ് ബൗസര ഉപേയാഗിച് തറകേമാള  "Quality education is pupils  right” 
എന വാചകം നീല നിറതില വലത നിനം ഇടേതാട് ചലിപികനതിന് 
ഉപേയാഗികാവന രണ് നിരേദശങള െതെരെഞടകക.

a) <font color =blue> <marquee> Quality education is pupils  right 
</marquee></font>

b) <marquee direction = right, font color=blue> Quality education is pupils  right 
</marquee></font>

c) <font color =blue> <marquee direction = left>Quality education is pupils  right 
</marquee></font>

d) <marquee = right, font=blue> Quality education is pupils  right 
</marquee></font>

Ans a)<font color =blue> <marquee> Quality education is pupils  right  
</marquee></font>

       c) <font color =blue> <marquee direction = left> Quality 
education is pupils  right </marquee></font>

103.  ഒര െവബ് േപജില ഉളെപടതിയ  INDIA  IS MY COUNTRY  എന വാചകതിെല 
അകരങള  നീല  നിറേതാടകടി  വലേതാട്  ചലികണം.  ചവെടയള  ഏെതലാം 
നിരേദശങളാണ് േവണത്.

a) <title >INDIA IS MY COUNTRY</title>
b) <font color= blue >” ”
c)  <b>i ndia  is my country </b>
d) <marquee direction =right>INDIA  IS MY COUNTRY </marquee>

ans:
b) <font color= blue >” ”
d)  <marquee  direction  =right  >INDIA   IS  MY  COUNTRY 
</marquee>



104. സവതന േസാഫ് െവയറകെള സംബനിച് ശരിയായ പസാവനകള ഏെതലാം ?

a) ഏതാവശയതിനം നമെട ഇഷപകാരം ഉപേയാഗികാം

b) പകരപ് എടകനതിനം വിതരണം െചയാനമള സവാതനയം ഇല
c) പകരപ് എടകനതിനം വിതരണം െചയാനമള സവാതനയമണ്.
d) േസാഴ് േകാഡകള ലഭയമല.

Answer :   a) ഏതാവശയതിനം നമെട ഇഷപകാരം ഉപേയാഗികാം
       c) പകരപ് എടകനതിനം വിതരണം െചയാനമള സവാതനയമണ് .

105.  കമയടറിെല െഡസ്േടാപ് ദശയങളെട സീന േഷാട് എടകനതിനള 2 മാരഗങള 
ഏെതാെകെയന് കെണതക

  a) സിസം - പിഫറനസ് - േമാണിടര എന കമതില കിക് െചയ് സീന േഷാട് എടകാം.
  b) കീ േബാരഡിെല പിന് സീന കിക് െചയ് സീന േഷാട് എടകാം
  c) ആപിേകഷന   ആകസറീസ്   േടക് സീന േഷാട്  എന കമതില എടകാം→ →
  d) െഡസ് േടാപില വലത ബടന കിക െചയ് സീന േഷാട് എടകാം

Ans:   b) കീ േബാരഡിെല പിന് സീന കിക് െചയ് സീന േഷാട്  എടകാം
        c) ആപിേകഷന   ആകസറീസ്   േടക് സീന േഷാട്   എന → →

കമതില എടകാം

105. ഓപേററിംഗ് സിസം, ആപിേകഷന േസാഫെവയര എനിവ നമക് പരിചിതമാണ്. ചവെട 

െകാടത പസാവനകളില   ശരിയായവ ഏെതലാം?

a. ലിനക് ഒര ആപിേകഷന േസാഫ് െവയര ആണ്.
b. ഓപനഓഫീസ് അപിേകഷന േസാഫ്െവയര ആണ് .
c. ജിമ് ഒര ആപിേകഷന േസാഫ് െവയര അല.
d. ഗ ലിനക് ഒര ഓപേററിങ് േസാഫ്െവയര ആണ് .
Answer : 
b.ഓപണ ഓഫീസ് അപിേകഷന  ആണ് .
d.ഗ  ലിനക് ഒര ഓപേററിങ് േസാഫ്െവയര ആണ് .

15. 106. ഗംഗയം  റിസവാനയം  ഉടമസാവകാശമള  േസാഫ്െവയറ കളെട  ഒര  പടിക  
തയാറാകകയാണ്.  ഏെതാെക   േസാഫ്  െവയറകള  അവരെട  പടികയില  
ഉളെപടിരികം?

         a)    Apple Mac OS X

         b)    Microsoft Windows

         c)    GNU/ Linux Ubuntu

         d)    Sun Solaris

ഉതരം   :   a)  Apple Mac OS X

                  b)  Microsoft Windows



107. താെഴ തനിരികന പസാവനകളില ശരിയായവ തിരെഞടകക

a. KSnapshot വീഡിേയാ െറേകാരഡ് െചയനതിനള േസാഫ് െവയറാണ്.
b. സീന ദശയങള അേതപടി പകരതാനാണ്  KSnapshot ഉപേയാഗികനത്.
c. gtk-recordMyDesktop സീന ദശയങളെട വീഡിേയാ റിേകാരഡ 

െചയനതിനള േസാഫ്ർെവയറാണ്.
d. OpenShot സീന ദശയങള പകരതാന ഉപേയാഗികന.

ഉതരം :b.  സീന ദശയങള അേതപടി പകരതാനാണ്  KSnapshot 
ഉപേയാഗികനത്.

    c. gtk-recordMyDesktop സീന ദശയങളെട വീഡിേയാ റിേകാരഡ 
െചയനതിനള േസാഫ്ർെവയറാണ്.

108. പാനലില നിനം ഏെതങിലം ഒര ഐറം ഒഴിവാകാന താെഴ പറയനവയില ഏെതാെക 
പവരതനങള െചയണം. ?

a) പാനലില right click െചയണം.
b) ഒഴിവാേകണ ഐറതിനെറ മകളില right click െചയണം
c) add to panel click െചയണം
d) remove from panel click െചയണം

Answer :b) ഒഴിവാേകണ ഐറതിനെറ മകളില right click െചയണം
d) remove from panel click െചയണം



വിഭാഗം 3 : കറിപ് തയാറകക 
(ഓേരാ െസറില നിനം ഏറവം അനേയാജയമായ ഉതരം െതരഞടത്, തനിടള 

വിഷയെതകറിച് കറിപ് പരതിയാകക - 2  േസാര)

109. കറിപ് തയാറാകക : ജിമിെല ടാനേസാം ടളകള
െസറ് എ 
a) െലയര,  െതരഞടകെപടഭാഗം,  ചിതം  എനിവയെട  വലിപം  വയതയാസെപടതനതിന്  

ജിമിലള സൗകരയമാണ് Smudge Tool
b) െലയര,  െതരഞടകെപടഭാഗം,  ചിതം  എനിവയെട  വലിപം  വയതയാസെപടതനതിന്  

ജിമിലള സൗകരയമാണ് Scale Tool
c) െലയര,  െതരഞടകെപടഭാഗം,  ചിതം  എനിവയെട  വലിപം  വയതയാസെപടതനതിന്  

ജിമിലള സൗകരയമാണ് Measure Tool
d) െലയര,  െതരഞടകെപടഭാഗം,  ചിതം  എനിവയെട  വലിപം  വയതയാസെപടതനതിന്  

ജിമിലള സൗകരയമാണ് Blend Tool

Ans: b)െലയര, െതരഞടകെപടഭാഗം, ചിതം എനിവയെട വലിപം    
  വയതയാസെപടതനതിന്  ജിമിലള സൗകരയമാണ് Scale Tool

െസറ് ബി 
a)  െലയര,െതരഞടകെപടഭാഗം,ചിതം  എനിവെയ  ആവശയമായ  രീതിയില  

തിരികനതിനള  ടളാണ് Rotate Tool
b)  െലയര,െതരഞടകെപടഭാഗം,ചിതം  എനിവെയ  ആവശയമായ  രീതിയില  

തിരികനതിനള  ടളാണ് Perspective Tool
c)  െലയര,െതരഞടകെപടഭാഗം,ചിതം  എനിവെയ  ആവശയമായ  രീതിയില  

തിരികനതിനള  ടളാണ് Alignment Tool
d)  െലയര,െതരഞടകെപടഭാഗം,ചിതം  എനിവെയ  ആവശയമായ  രീതിയില  

തിരികനതിനള  ടളാണ് Paths Tool

Ans:  a)  െലയര,െതരഞടകെപടഭാഗം,ചിതം  എനിവെയ  ആവശയമായ  രീതിയില  
    തിരികനതിനള  ടളാണ് Rotate Tool

െസറ് സി 
a) ഒര ചിതെത ഇടംവലം കമീകരികനതിനള  ടള ആണ് Healing Tool
b) ഒര ചിതെത ഇടംവലം കമീകരികനതിനള  ടള ആണ് Smudge Tool
c) ഒര ചിതെത ഇടംവലം കമീകരികനതിനള  ടള ആണ് Dodge Tool
d) ഒര ചിതെത ഇടംവലം കമീകരികനതിനള  ടള ആണ് Flip Tool

Ans: d) ഒര ചിതെത ഇടംവലം കമീകരികനതിനള  ടള ആണ് Flip Tool

െസറ് ഡി 
a) ഒര ചിതതിെന ആവശയമള ഭാഗം മാതം നിലനിരതി ബാകിയളവ ഒഴിവാകനതിന്  

ഉപേയാഗികന ടള ആണ് Clone Tool
b) ഒര ചിതതിെന ആവശയമള ഭാഗം മാതം നിലനിരതി ബാകിയളവ ഒഴിവാകനതിന്  

ഉപേയാഗികന ടള ആണ് Rectangle Select Tool
c) ഒര ചിതതിെന ആവശയമള ഭാഗം മാതം നിലനിരതി ബാകിയളവ ഒഴിവാകനതിന്  

ഉപേയാഗികന ടള ആണ് Free Select Tool
d) ഒര ചിതതിെന ആവശയമള ഭാഗം മാതം നിലനിരതി ബാകിയളവ ഒഴിവാകനതിന്  

ഉപേയാഗികന ടള ആണ് Crop Tool

Ans: d) ഒര ചിതതിെന ആവശയമള ഭാഗം മാതം നിലനിരതി ബാകിയളവ 
ഒഴിവാകനതിന്  ഉപേയാഗികന ടള ആണ് Crop Tool



110. ജിമ് േസാഫ് െവയര

Set 1
    a. ലിനസ് േടാരവാളഡസ്  ജിമ് േസാഫ്െവയര രപ കലനയില മഖയ പങ് വഹിച .
     b. റിചാരഡ് സാളമാന  ജിമ് േസാഫ്െവയര രപ കലനയില മഖയ പങ് വഹിച .
     c. െസനസര കിമല  ജിമ് േസാഫ്െവയര രപ കലനയില മഖയ പങ് വഹിച .
     d. െജാനാഥന േതാമസ്  ജിമ് േസാഫ്െവയര രപ കലനയില മഖയ പങ് വഹിച ..

Ans : c.െസനസര കിമല  ജിമ് േസാഫ്െവയര രപ കലനയില മഖയ പങ് വഹിച .

Set 2
      a.  ചിതെത പരണമാേയാ ഭാഗികമാേയാ  ജിമില ഉളെപടതാനാകം.
      b.  ഒര ജിമ്  ഫയലില പസേനഷന ഫയലകള ഉളെപടതാന കഴിയം .
       c.  ജിേയാജിബയില തയാറാകിയ ഫയലകള ജിമില ഉളെപടതാന സാധികം.
      d.  ജിമില സ്െപഡഷീറ് ഫയലകള ഉളെപടതാന സാധികം .

Ans :a.   ചിതെത പരണമാേയാ ഭാഗികമാേയാ  ജിമില ഉളെപടതാനാകം .

Set 3
    a) ജിമിെന പധാന സവിേശഷതകളിെലാന്  ൈസഡകെള ഒനിന മീെത ഒെനന രീതിയില 

അടകി കമീകരികാനാകം എനതാണ്.
    b) ജിമിെന  പധാന സവിേശഷതകളിെലാന് അതില െവബ് േപജകള ഉളെപടതാന  

കഴിയം എനതാണ്.
    c) ജിമിെന  പധാന സവിേശഷതകളിെലാന് ചിതങെളയം അകരങെളയം     

െലയറകളിലായി കമീകരികാനാകം എനതാണ്.
    d) ജിമിെന   പധാന  സവിേശഷതകളിെലാന്  േലാകതിെല  വിവിധ  സമയേമഖലകള  

കെണതാന കഴിയം എനതാണ്.

Ans :c) ജിമിെന പധാന സവിേശഷതകളിെലാന് ചിതങെളയം 
അകരങെളയം  െലയറകളിലായി  കമീകരികാനാകം എനതാണ് .

Set 4
  a) ജിമ് ഫയലിെന തനത്  എകസററനഷന png ആണ് .
    b) ജിമ് ഫയലിെന തനത്  എകസററനഷന odt ആണ് . 
    c) ജിമ് ഫയലിെന തനത്  എകസററനഷന  xcf ആണ് .
    d) ജിമ് ഫയലിെന തനത്  എകസററനഷന  jpg ആണ് .

Ans :c) ജിമ് ഫയലിെന തനത് എക്െസനഷന  xcf  ആണ്.

111. കറിപ് തയാറാകക.- െകാളാഷ്

Set 1
a. െകാളാഷ് നിരമികാന അനേയാജയമായ േസാഫ്െവയര ആണ് ഓപണ ഓഫീസ്  

സ്െപഡഷീറ്
b . െകാളാഷ് നിരമികാന അനേയാജയമായ േസാഫ്െവയര ആണ്  ജിേയാജിബ .
C . െകാളാഷ് നിരമികാന അനേയാജയമായ േസാഫ്െവയര ആണ് ജിമ്
d. െകാളാഷ് നിരമികാന അനേയാജയമായ േസാഫ്െവയര ആണ് െക സാരസ്

Ans : c. െകാളാഷ് നിരമികാന അനേയാജയമായ േസാഫ്െവയര ആണ് ജിമ്



Set 2
a. െകാളാഷിെല  ചിതങളെട  ഏെതങിലം  ഒര  പേതയകഭാഗം  െതരെഞടകനതിനള  

ടളാണ് സഡജ് ടള
b. െകാളാഷിെല ചിതങളെട ഏെതങിലം ഒര പേതയകഭാഗം െതരെഞടകനതിനള ഒര

ടളാണ്  ഫിപ് ടള
c. െകാളാഷിെല ചിതങളെട ഏെതങിലം ഒര പേതയകഭാഗം െതരെഞടകനതിനള ഒര 

ടളാണ് െസയില ടള
d. െകാളാഷിെല ചിതങളെട ഏെതങിലം ഒര പേതയകഭാഗം െതരെഞടകനതിനള ഒര 

ടളാണ്  എലിപ് െസലക്   ടള

Ans:d. െകാളാഷിെല ചിതങളെട ഏെതങിലം ഒര പേതയകഭാഗം  
െതരെഞടകനതിനള ഒര ടളാണ്  എലിപ ്  െസലക്  ടള

Set 3
a. ജിമില െറാേടറ് ടളിെന സഹായേതാെട െകാളാഷിെല ചിതേതേയാ ചിതഭാഗേതേയാ 

ആവശയമായ രീതിയില തിരികനതിന് സാധികന
b. ജിമില െസയില ടളിെന സഹായേതാെട െകാളാഷിെല ചിതേതേയാ ചിതഭാഗേതേയാ 

ആവശയമായ രീതിയില തിരികനതിന് സാധികന
c. ജിമില  ഫിപ് ടളിെന സഹായേതാെട െകാളാഷിെല ചിതേതേയാ ചിതഭാഗേതേയാ  

ആവശയമായ രീതിയില തിരികനതിന് സാധികന
d. എലിപ്  െസലക്  ടളിെന  സഹായേതാെട  െകാളാഷിെല  ചിതേതേയാ  

ചിതഭാഗേതേയാ ആവശയമായ രീതിയില തിരികനതിന്  സാധികന

Ans  :  a.ജിമില  െറാേടറ്  ടളിെന  സഹായേതാെട  െകാളാഷിെല  ചിതേതേയാ  
ചിതഭാഗേതേയാ ആവശയമായ രീതിയില തിരികനതിന് സാധികന

Set 4
 a. ചിതങള ഉളെപടതിയാല പാളികള ഒഴിവാകാന സാദയമല

b. ഒര പാളി ഒഴിവാകിയാല അതിന് താെഴയള പാളികള നഷെപടം
c. ഒര പാളി ഒഴിവാകിയാല  അതിന് മകളിലള പാളികള നഷെപടം
d. പാളികെള ഇഷാനസരണം ഒഴിവാകാം

Answer:   d. പാളികെള ഇഷാനസരണം ഒഴിവാകാം.

112. കറിപ് തയാറാകക : ഓപണ ഓഫീസ് കാലക്

SET : A
(a) വിവരങള സദസിന മമില ശബ-ചലചിത സഹായേതാെട 

അവതരിപികനതിനള േസാഫ്െവയര  
(b) ചിതങള തയാറാകനതിനം Edit െചയനതിനമള  േസാഫ്െവയര
(c) വിവരങള േരഖെപടതനതിനം വിശകലനം െചയനതിനമള േസാഫ്െവയര  
(d) െവബ് േപജ്  തയാറാകനതിനം പദരശിപികനതിനമള േസാഫ്െവയര .
 
Answer :  - (c)വിവരങള േരഖെപടതനതിനം വിശകലനം 

െചയനതിനമള േസാഫ്െവയര  
SET : B
        (a) ഇതിെന തനത ഫയല േഫാരമാറ് .odt എനാണ്.
        (b) ഇതിെന തനത ഫയല േഫാരമാറ് .odp എനാണ്.
        (c) ഇതിെന തനത ഫയല േഫാരമാറ് .ods എനാണ്.
        (d) ഇതിെന തനത ഫയല േഫാരമാറ് .odb എനാണ്..
Answer - c) ഇതിെന തനത ഫയല േഫാരമാറ്  .ods എനാണ്.



SET : C
    (a) ഇതിെല െസല ഫീസിങ്  സേങതം ഉപേയാഗിച് പടികയിെല വിവരങെള 

അവേരാഹണകമതിലാകാം.  
    (b) ഇതിെല െസല ഫീസിങ് സേങതം ഉപേയാഗിച് െസലകെള െമരജ് െചയാം.
    (c) ഇതിെല െസല ഫീസിങ് സേങതം ഉപേയാഗിച്  പടികയിെല തലെകടളെപടന 

വരിെയ സിരമായി നിരതാം. 
     (d) ഇതിെല െസല ഫീസിങ്  സേങതം ഉപേയാഗിച് പടികയിെല വിവരങളെട 

ശരാശരി കെണതാം.  

Answer -  (c) ഇതിെല െസല ഫീസിങ് സേങതം ഉപേയാഗിച്  പടികയിെല 
തലെകടളെപടന വരിെയ സിരമായി നിരതാം . 

SET : D
(a) ഓപണ ഓഫീസ് കാലകില Average ഫങഷന ഉപേയാഗിച് വരഗം കാണാന 

കഴിയം.
(b) ഓപണ ഓഫീസ് കാലകില  Average ഫങഷന ഉപേയാഗിച് കണപിടികാന 

ശതമാനം കാണാന കഴിയം.
(c) ഓപണ ഓഫീസ് കാലകില  ഒര പേതയക വില ഉളെകാളന െസലകളെട എണം 

കണപിടികാന COUNTIF ഫങഷന ഉപേയാഗികന
        (d)  ഓപണ ഓഫീസ് കാലകില  ഒര പേതയക വില ഉളെകാളന െസലകളെട 

എണം കണപിടികാന POWER ഫങഷന ഉപേയാഗികന 

Answer :  (c) ഓപണ ഓഫീസ് കാലകില  ഒര പേതയക വില ഉളെകാളന 
െസലകളെട എണം കണപിടികാന COUNTIF ഫങഷന ഉപേയാഗികന

113. കറിപ് തയാറാകക : സ്െപഡഷീറ് േസാഫ്െവയര

SET: 1

a. ഇത് ഭപട നിരമാണതിന് ഉപേയാഗികന േസാഫ്െവയറാണ് .
b. ഇത് ജയാമിതീയ രപങള തയാറാകാനള േസാഫ്െവയറാണ് .
c. ഇത് വീഡിേയാ െറേകാരഡിങ്  േസാഫ്െവയറാണ് .
d. ഇത് വിവരങള പടികെപടതാന ഉപേയാഗികന േസാഫ്െവയറാണ് .

Answer
    d. ഇത് ദതങള പടികെപടതാന ഉപേയാഗികന േസാഫ്െവയറാണ് .

SET: 2
a. ഈ  േസാഫ്െവയര ഉപേയാഗിച് ചിതങെള വിവിധ േഫാരമാറകളിേലക് മാറവാന  

സാധികം.
b. ഈ  േസാഫ്െവയര ഉപേയാഗിച് വിവരങെള വിശകലനം െചയവാന സാധികം . 
c. ഈ  േസാഫ്െവയര ഉപേയാഗിച് ചലചിതങെള എഡിറ െചയവാന സാധികം . 
d. ഈ  േസാഫ്െവയര ഉപേയാഗിച് ഇനറാകീവ് ജയാമിതീയ രപങെള നിരമികവാന 

സാധികം
Answer
b.ഈ  േസാഫ്െവയര ഉപേയാഗിച് വിവരങെള വിശകലനം െചയവാന  
സാധികം. 



SET: 3

 (a)  ഓപണ ഓഫീസ് കാലകില Average ഫങഷന ഉപേയാഗിച് വരഗം കാണാന 
കഴിയം.

(b) ഓപണ ഓഫീസ് കാലകില  Average ഫങഷന ഉപേയാഗിച്  ശതമാനം കാണാന 
കഴിയം.

(c) ഓപണ ഓഫീസ് കാലകില  ഒര പേതയക വില ഉളെകാളന െസലകളെട എണം 
കണപിടികാന COUNTIF ഫങഷന ഉപേയാഗികന

        (d)  ഓപണ ഓഫീസ് കാലകില  ഒര പേതയക വില ഉളെകാളന െസലകളെട 
എണം കണപിടികാന POWER ഫങഷന ഉപേയാഗികന 

Answer : (c) ഓപണ ഓഫീസ് കാലകില  ഒര പേതയക വില ഉളെകാളന 
െസലകളെട എണം കണപിടികാന COUNTIF ഫങഷന ഉപേയാഗികന

SET: 4

a. ഇതിെല ROUND ഫങഷന ഉപേയാഗിച് ദതങെള ആേരാഹണതിലം 
അവേരാഹണകമതിലം കമീകരികാന സാധികം.

b. ROUND ഫങഷന ഉപേയാഗിച് സംഖയയെട ദശാംശസാനം ഒര നിശിത 
എണതിേലക് നിജെപടതവാന സാധികം.

c. POWER ഫങഷന ഉപേയാഗിച് ഒര പടികയിെല ഏറവം വലിയ സംഖയ 
കണപിടികാന സാധികം.

d. POWER ഫങഷന ഉപേയാഗിച് ഒര പടികയിെല ഏറവം െചറിയ സംഖയ 
കണപിടികാന സാധികം.

Answer : b. ROUND ഫങഷന ഉപേയാഗിച് സംഖയയെട ദശാംശസാനം ഒര 
നിശിത എണതിേലക് നിജെപടതവാന സാധികം.

114. കറിപ് തയാറാകക: ഓപണ ഓഫീസ് പസേനഷനില ൈഹപര ലിങ് നലകനതിന 
പവരതനകമം

SET - 1
1) a. ൈഹപര ലിങ് നലേകണ െടകസ് െസലക് െചയ് Format   Hyperlink →

എന കമതില കിക് െചയക.
b. ൈഹപര ലിങ് നലേകണ െടകസ് െസലക് െചയ് Insert   Hyperlink → എന 

കമതില കിക് െചയക.
c. ൈഹപര ലിങ് നലേകണ െടകസ് െസലക് െചയ് Tools   Hyperlink → എന 

കമതില കിക് െചയക.
d. ൈഹപര ലിങ് നലേകണ െടകസ് െസലക് െചയ് File   Hyperlink → എന 

കമതില കിക് െചയക

ഉതരം : b ൈഹപര ലിങ് നലേകണ െടകസ് െസലക് െചയ് Insert   →
Hyperlink എന കമതില കിക് െചയക.



SET - 2
2) a. േശഷം Internet  path  Search for file → → എന രീതിയില കിക് െചയക

b. േശഷം  Document  Path  Open file → → എന രീതിയില കിക് 
െചയക

c. േശഷം Target  Path  Open file → → എന രീതിയില കിക് 
െചയക

d. േശഷം Hyperlink  Open file  Path → → എന രീതിയില കിക് െചയക

ഉതരം : b. േശഷം  Document  Path  Open file → → എന രീതിയില കിക് െചയക

SET - 3
3) a. തടരന് ഫയല െസലക് െചയക.

b. തടരന് ഫയല േകാപി െചയക.
c. തടരന് Hyperlink എനതില കിക് െചയക
d. തടരന് Path  എനതില കിക് െചയക.

ഉതരം : a. തടരന് ഫയല െസലക് െചയക.

SET - 4
4) a. Edit- -Apply കമതില കിക് െചയ്  Hyperlink ജാലകം അടയക.

b. Open-Apply കമതില കിക് െചയ്  Hyperlink ജാലകം അടയക.
c.  Add-Apply കമതില കിക് െചയ്  Hyperlink ജാലകം അടയക.
d.  Apply-OK കമതില കിക് െചയ്  Hyperlink ജാലകം അടയക.

ഉതരം : b.  Open-Apply കമതില കിക് െചയ്  Hyperlink ജാലകം 
അടയക.

115. കറിപ് തയാറാകക : ഓപണ ഓഫീസ് ഉപേയാഗിചള േപാജക് റിേപാരട് തയാറാകല

SET 1
a) വിവരേശഖരണതിന്  ഉപേയാഗികാവന  പടികകള  ജിമ്  ഉപേയാഗിച്  

തയാറാകാം.

b) വിവരേശഖരണതിന്  ഉപേയാഗികാവന  പടികകള  ജിേയാജിബ  ഉപേയാഗിച്  
തയാറാകാം.

c) വിവരേശഖരണതിന്  ഉപേയാഗികാവന  പടികകള  ഓപണ  ഓഫീസ്  കാലക്  
ഉപേയാഗിച് തയാറാകാം.

d) വിവരേശഖരണതിന്  ഉപേയാഗികാവന  പടികകള ഓപണ ഓഫീസ്  ഇംപസ്  
ഉപേയാഗിച് തയാറാകാം.

    ഉതരം (c) വിവരേശഖരണതിന് ഉപേയാഗികാവന പടികകള ഓപണ 
ഓഫീസ് കാലക്  ഉപേയാഗിച് തയാറാകാം.



SET 2
a) വിവിധ ഭാഷകളില േപാജക് റിേപാരട് തയാറാകനതിന് ഓപണ ഓഫീസ് ൈററര 

ഉപേയാഗികാം.

b)   വിവിധ  ഭാഷകളില  േപാജക്  റിേപാരട്  തയാറാകനതിന്  ജിേയാജിബ  
ഉപേയാഗികാം.

c) വിവിധ ഭാഷകളില േപാജക് റിേപാരട് തയാറാകനതിന് ജിമ് ഉപേയാഗികാം.

d) വിവിധ ഭാഷകളില േപാജക് റിേപാരട് തയാറാകനതിന് ഓപണ ഓഫീസ് കാലക് 
ഉപേയാഗികാം.

ഉതരം  (a)  വിവിധ ഭാഷകളില േപാജക്  റിേപാരട്  തയാറാകനതിന്  ഓപണ 
ഓഫീസ് ൈററര ഉപേയാഗികാം.

SET 3

a) േപാജക് റിേപാരട് ഭംഗിയാകാന ഓപണ ഓഫീസ് കാലകിെല Auto Formatting 
സേങതം ഉപേയാഗികാം.

b)  േപാജക്  റിേപാരട്  ഭംഗിയാകാന  ഓപണ  ഓഫീസ്  ൈറററിെല   Styles  and  
Formatting സേങതം ഉപേയാഗികാം.

c)   േപാജക്  റിേപാരട്  ഭംഗിയാകാന  ഓപണ  ഓഫീസ്  ൈറററിെല  Conditional  
Formatting സേങതം ഉപേയാഗികാം.

d) േപാജക് റിേപാരട് ഭംഗിയാകാന ഓപണ ഓഫീസ് പസേനഷനിെല  Conditional 
Formatting സേങതം ഉപേയാഗികാം.

ഉതരം  (a)  േപാജക്  റിേപാരട്  ഭംഗിയാകാന  ഓപണ  ഓഫീസ്  ൈറററിെല   
Styles and Formatting സേങതം ഉപേയാഗികാം

SET 4

a) ഓപണ  ഓഫീസ്  കാലകില  വീഡിേയാ  ഉളെകാളിചള  പസേനഷന  
അവതരിപികാന സാധികില.

b) ഓപണ  ഓഫീസ്  ൈറററില  വീഡിേയാ  ഉളെകാളിചള  പസേനഷന  
അവതരിപികാന സാധികില.

c) ഓപണ  ഓഫീസ്  പസേനഷനില  ഓഡിേയാ  ഉളെകാളിചള  പസേനഷന  
അവതരിപികാന സാധികില.

d) ഓപണ  ഓഫീസ്  പസേനഷനില  ഓഡിേയാ  ഉളെകാളിചള  പസേനഷന  
അവതരിപികാന സാധികം.

ഉതരം  (d) ഓപണ ഓഫീസ് പസേനഷനില ഓഡിേയാ ഉളെകാളിചള 
പസേനഷന അവതരിപികാന സാധികം.



1. 116. ജിേയാജിബ

വിഭാഗം 1
a. സമയേമഖലാ ഭപടം കെണതവാന സഹായികന എഡയേകഷണല േസാഫ്െവയറാണ് 

ജിേയാജിബ.
b. ജയാമിതീയ രപങള വരകവാന കഴിയന എഡയേകഷണല േസാഫ്െവയറാണ് 

ജിേയാജിബ.
c. വീഡിേയാ െറേകാരഡിങ്  നടതവാന കഴിയന  േസാഫ്െവയറാണ് ജിേയാജിബ .
d. ശബ ഫയലകെള മാറം വരതവാന സഹായികന േസാഫ്െവയറാണ് ജിേയാജിബ .

Answer : b. ജയാമതീയ രപങള വരകവാന കഴിയന എഡയേകഷണല 
േസാഫ്െവയറാണ് ജിേയാജിബ .

വിഭാഗം 2
a. ഇത് ചല ചിതങെള എഡിറ െചയവാന സഹായികന.
b. ഇത് വിവര േശഖരണപടിക തയാറാകവാനം വിശകലനം െചയവാനം സഹായികന. 
c. ഇത് ചിതങെള വിവിധ േഫാരമാറിേലക് മാറവാന സഹായികന.
d. ഇത്  ജയാമിതീയ രപങളെട പേതയകതകള നിരീകികാന ഉപേയാഗികാം.

Answer : d. ഇത് ജയാമിതീയ രപങളെട പേതയകതകള നിരീകികാന 
ഉപേയാഗികാം.

വിഭാഗം 3
a. വരയെട നീളം , േകാണളവ് എനിവ ൈസഡര സംവിധാനം ഉപേയാഗിച് നിയനികാം.
b. മലകങളെട ഘടന നിരമികവാനം വിശകലനം െചയവാനം ൈസഡര ഉപേയാഗികന.
c. വിവര േശഖരണപടികയില നിനം ചില പേതയക ദതങെള േവരതിരിച് പതിയ പടിക 

ഉണാകവാന ൈസഡര സഹായികന.
d. ചിതങള സതാരയമായ പാളികളില ഒനിനമീെത ഒെനന രീതിയില ൈസഡറപേയാഗിച് 

കമീകരികാം.

Answer : a. വരയെട നീളം, േകാണളവ് എനിവ ൈസഡര സംവിധാനം 
ഉപേയാഗിച് നിയനികാം.

വിഭാഗം 4
a. റൗണ് എന ഫങഷന ഉപേയാഗിച് ദശാംശ സംഖയയെട ദശാംശസാനം ഒര നിശിത 

എണതിേലക് നിജെപടതവാന സാധികം.
b. ൈഡേലഷന ടള ഉപേയാഗിച് ഒര രപെത വലതാകവാന സാധികം.
c. ടാനേസഷന ടള ഉപേയാഗിച്  വീഡിേയാ എഡിറിങ് കടതല ആകരഷകമാകാന 

സാധികം.
d. െസയില ടള ഉപേയാഗിച് വരച രപതിെന വലിപതില വയതയാസം വരതവാന 

സാധികം.

Answer : b. ൈഡേലഷന ടള ഉപേയാഗിച്  ഒര രപെത വലതാകവാന സാധികം.

117. ജിേയാജിബയിെല ൈഡേലഷന

വിഭാഗം 1
a) ൈഡേലഷന എനത് ജിേയാജിബ േസാഫ്െവയറിെല ഒര ടള ആണ് . 
b) ൈഡേലഷന എനത് ഓപന ഓഫീസ് സ്െപഡഷീറിെല ഒര ടള ആണ് . 
c)  ൈഡേലഷന എനത് ജിമ് ഇേമജ് എഡിററിെല ഒര ടള ആണ്. 
d) ൈഡേലഷന എനത് ഓപന ഓഫീസ് പസേനഷനിെല ഒര ടള ആണ്. 

ഉതരം: (b)  ൈഡേലഷന എനത് ജിേയാജിബ േസാഫ്െവയറിെല ഒര ടള ആണ് . 



വിഭാഗം 2

(a) ഒര രപെത ഒര നിശിത ബിനവില നിനള ദരം അടിസാനമാകി 
വലതാകനതിനാണ് ഈ ടള

(b) ഒര രപെത ഒര നിശിത ബിനവില നിനള ദരം അടിസാനമാകി 
ചലിപികനതിനാണ് ഈടള

(c) ഒര രപെത ഒര നിശിത േകാണളവില തിരികനതിനാണ് ഈ ടള 
(d) ഒര രപെത നിശിത േകാണളവില െചരികനതിനാണ് ഈ ടള

ഉതരം: (a) ഒര രപെത ഒര നിശിത ബിനവില നിനള ദരം അടിസാനമാകി 
വലതാകനതിനാണ് ഈ ടള

വിഭാഗം 3

(a) രപെത ഏത േകാണളവില തിരികണെമന് നമക് നിരേദശികാം
(b) രപെത ഏത ദിശയില ചലിപികണെമന് നമക് നിരേദശികാം.
(c) രപെത എത മടങ് വലതാകണെമന് നമക് നിരേദശികാം
(d) രപെത എത െചരികണം എന് നമക് നിരേദശികാം.

ഉതരം:(c) രപെത എത മടങ് വലതാകണെമന് നമക് നിരേദശികാം

വിഭാഗം 4

(a) ൈഡേലഷന ഫാകര െചക് േബാകില ഉളെപടതാം
(b) ൈഡേലഷന ഫാകര മറ ടളകള ഉപേയാഗിച് നിയനികാന കഴിയില.
(c) ൈഡേലഷന ഫാകര ഒര ൈസഡര ഉപേയാഗിച് നിയനികാം
(d)  ൈഡേലഷന ഫാകര േടസ് ടള ഉപേയാഗിച് നിയനികാം.

ഉതരം:(c) ൈഡേലഷന ഫാകര ഒര ൈസഡര ഉപേയാഗിച് നിയനികാം

118. ജിേയാജിബയിെല ടളകള

വിഭാഗം  1

(A) ജിേയാജിബയിെല ൈസഡര ടള ഗണിതനിരമിതികളിെല വരകളെട നീളം  
നിയനികനതിനപേയാഗികാം.

(B) ജിേയാജിബയിെല ൈസഡര ടള  ഗണിതനിരമിതികളിെല വരകളെട നീളം 
അളകനതിനപേയാഗികാം.

(C) ജിേയാജിബയിെല ൈസഡര ടള  ഗണിതനിരമിതികളിെല വരകളെട നിറം 
മാറനതിനപേയാഗികാം.

(D) ജിേയാജിബയിെല ൈസഡര ടള ഗണിതനിരമിതികളിെല വരകളെട കനം 
അളകനതിനപേയാഗികാം.

ഉതരം (A) ജിേയാജിബയിെല ൈസഡര ടള  ഗണിതനിരമിതികളിെല വരകളെട  
നീളം  നിയനികനതിനപേയാഗികാം.

വിഭാഗം  2
(A) േപാളിഗണ ടള സമബഹഭജം വരയനതിന് ഉപേയാഗികന.
(B) േപാളിഗണ ടള  ബഹഭജം വരയനതിന് ഉപേയാഗികന.
(C) േപാളിഗണ ടള  സമബഹഭജതിെന േകാണ അളകനതിന് ഉപേയാഗികന.
(D) േപാളിഗണ ടള  ബഹഭജതിെന േകാണ അളകനതിന് ഉപേയാഗികന.

ഉതരം (B) േപാളിഗണ ടള ബഹഭജം വരയനതിന് ഉപേയാഗികന.



വിഭാഗം  3

(A) െചക്േബാക് ടള ആവശയാനസരണം ചിതങള കാണനതിനം മറച വയനതിനം 
ഉപേയാഗികന.

(B)  െചക്േബാക് ടള  ആവശയാനസരണം ചിതങളെട വലപം കടനനതിനം കറകനതിനം 
ഉപേയാഗികന.

(C)  െചക്േബാക് ടള  ആവശയാനസരണം ചിതങളെട നിറം കടനനതിനം കറകനതിനം 
ഉപേയാഗികന.

(D)  െചക്േബാക് ടള  ആവശയാനസരണം ചിതങളെട സാനം മാറനതിന് ഉപേയാഗികന.

ഉതരം (A)  െചക്േബാക് ടള  ആവശയാനസരണം ചിതങള കാണനതിനം മറച  
വയനതിനം ഉപേയാഗികന.

വിഭാഗം  4

(A) Distance or Length ടള ബഹഭജതിെന ചറളവ് കാണനതിനപേയാഗികാം.
(B) Distance or Length ടള സമബഹഭജതിെന  പരപളവ് കാണനതിനപേയാഗികന.
(C) Distance or Length ടള സമബഹഭജം വരകനതിനപേയാഗികന.
(D) Distance or Length ടള ബഹഭജം വരകനതിനപേയാഗികന.

ഉതരം : (A) Distance or Length ടള ബഹഭജതിെന ചറളവ് കാണനതിന  
പേയാഗികന.

119. ജിേയാജിബ ൈസഡര

വിഭാഗം 1
a. ഒര  ഗണിതനിരമിതിെയ  ഒര  നിശിതബിനവില  നിനള  ദരം  അടിസാനമാകി  

വലതാകനതിനള ടളാണ് ൈസഡര
b. തലയവശങേളാട കടിയ ഒര ബഹഭജം നിരമികനതിനള ടളാണ് ൈസഡര
c. ഒര ബഹഭജതിെന ഉളേകാണകളെട തക കാണനതിനള ടളാണ് ൈസഡര
d. ഗണിതനിരമിതികളിെല വരകളെട നീളം, േകാണകളെട അളവ് തടങിയവ പറെമ നിനം 

നിയനികാനള ടളാണ് ൈസഡര
 
ഉതരം  :d.  ഗണിതനിരമിതികളിെല  വരകളെട  നീളം ,  േകാണകളെട  അളവ്  
തടങിയവ പറെമ നിനം നിയനികാനള ടളാണ് ൈസഡര 

വിഭാഗം 2
a.  Angle with given size  എനത് ൈസഡര ഫലപദമായി ഉപേയാഗികാന കഴിയന ഒര  

ടളാണ്
b. Circle  with  centre  through  point  എനത്  ൈസഡര  ഫലപദമായി  ഉപേയാഗികാന  

കഴിയന ഒര ടളാണ് 
c. Segment between two points എനത് ൈസഡര ഫലപദമായി ഉപേയാഗികാന കഴിയന 

ഒര ടളാണ് 
d.  Circle through three points  എനത് ൈസഡര ഫലപദമായി ഉപേയാഗികാന കഴിയന 

ഒര ടളാണ് 
ഉതരം :  a)  Angle with given size  എനത് ൈസഡര ഫലപദമായി ഉപേയാഗികാന 
കഴിയന ഒര ടളാണ്



വിഭാഗം 3
a.    ഒര ബഹഭജതിെന പരപളവ് കെണതാന ഉപേയാഗികന ടള ആണ്

b.    േപാളിഗണ വരകാന ഉപേയാഗികന ടള ആണ്  

c.    തിേകാണം വരകാന ഉപേയാഗികന ടള ആണ് 

d.    ലംബേരഖ വരകാന  ഉപേയാഗികന ടള ആണ്   

ഉതരം:  a.     ഒര ബഹഭജതിെന പരപളവ് കെണതാന ഉപേയാഗികന ടള ആണ്  

വിഭാഗം 4
a. േകാണളവമായി  ബനെപട  ൈസഡറിന്  സാധാരണയായി  a,b,c  എനിങെനയള  

േപരകളാണ് ഉണായിരികക
b. േകാണളവമായി  ബനെപട  ൈസഡറിന്  സാധാരണയായി  , ,  α β γ എനിങെനയള  

േപരകളാണ് ഉണായിരികക
c. േകാണളവമായി  ബനെപട  ൈസഡറിന്  സാധാരണയായി  1,2,3  എനിങെനയള  

േപരകളാണ് ഉണായിരികക
d. സംഖയകളമായി  ബനെപട  ൈസഡറിന്  സാധാരണയായി  ∅, ,  π ∪ എനിങെനയള  

േപരകളാണ് ഉണായിരികക

ഉതരം  :b.  േകാണളവമായി  ബനെപട  ൈസഡറിന്  സാധാരണയായി  , ,α β γ 
എനിങെനയള േപരകളാണ് ഉണായിരികക

120. െവബ് േപജമായി ബനെപട നലകിയിടള പസാവനകളില ശരിയായവ ഉളെപടതി കറിപ് 
തയാറാകക.

Set  1

(a) െവബ് േപജകള നിരമികനതിന് Python ഭാഷ ഉപേയാഗികന.
(b) െവബ് േപജകള നിരമികനതിന് wxGlade ഉപേയാഗികന.
(c) െവബ് േപജകള നിരമികനതിന് Programming ഭാഷ ഉപേയാഗികന.
(d) െവബ് േപജകള നിരമികനതിന് html ഭാഷ ഉപേയാഗികന.

Answer
(d ) െവബ് േപജകള നിരമികനതിന് html ഭാഷ ഉപേയാഗികന.

Set 2

(a) െവബേപജകള പദരശിപികനതിന്  Text Editor ഉപേയാഗികന.
(b) െവബേപജകള പദരശിപികനത് wxGlade ഉപേയാഗികാം.
(c) െവബേപജകള പദരശിപികനത്  Image Editor ഉപേയാഗികന.
(d) െവബ് േപജകള പദരശിപികനത് Web Browser  ഉപേയാഗികാം.

Answer
(d )െവബ് േപജകള പദരശിപികനത് Web Browser  ഉപേയാഗികന.



Set 3
(a) െവബേപജകളില വാചകം വലത നിനം ഇടേതാട് ചലിപികാന <marquee 

direction=right> എന ടാഗ് ഉപേയാഗികന.
(b) െവബേപജകളില പതിയ ഖണിക തടങാന <p> എന ടാഗ് ഉപേയാഗികന.
(c) െവബേപജകളില പതിയ  വരി ഉളെപടതാന <line/> എന ടാഗ് ഉപേയാഗികന.
(d) െവബേപജകളെട ൈടറില ബാറില െടകസ് ഉളെപടതാന <head> എന ടാഗ് 

ഉപേയാഗികന.

Answer
(b)െവബേപജകളില പതിയ ഖണിക തടങാന <p> എന ടാഗ് ഉപേയാഗികന.

Set  4
(a) html േപജില ചിതം ഉളെപടതേമാള, േപജ് േസവ് െചയ ഫയലം ഉളെപടതിയ 

ചിതവം ഒേര േഫാളഡറില തെന ഉണായിരികണം.
(b) html േസാഴ് േകാഡ് ഒരികല േസവ് െചയ കഴിഞാല മാറം വരതാന കഴിയില. 

അതിനാല എലാ പവരതനങളം േസവ െചയനതിന് മനപ തെന െചയിരികണം.
(c) െവബേപജകള േഹാം േഫാളഡറില േസവ െചയണം. മറിടങളില േസവ് െചയാല 

ലിങകള പവരതികില.
(d) െവബ് േപജകളിേലക് ചിതം, ശബം, ചലചിതം, പിഡിഎഫ് ഫയലകള എനിവ ലിങ 

െചയാം.
Answer
െവബ് േപജകളിേലക് ചിതം, ശബം, ചലചിതം, പിഡിഎഫ് ഫയലകള എനിവ ലിങ  
െചയാം.

121. ചിതതില കാണന െവബേപജ് നിരീകിച് തനിടള പസാവനകളില ഏറവം 
അനേയാജയമായത്   െതരെഞടത് കറിപ് തയാറാകക. 

Set 1
(a) ചിതതില കാണനത് ഒര െവബ് േപജാണ് പേക അതിെന േസാഴ് േകാഡില  <title> 

എന ടാഗ് നലകിയിടില.
(b) ചിതതില കാണനത് ഒര െവബ് േപജാണ് . അതിെന േസാഴ് േകാഡില </title> എന 

ടാഗ് നലകിയിടണ്.
(c) ചിതതില കാണനത് ഒര െവബ് േപജാണ്. അതിെന േസാഴ് േകാഡിെന തടകതില 

</html> എന ടാഗ് നലകിയിടണ്.
(d) ചിതതില കാണനത് ഒര െവബ് േപജാണ് . അതിെന േസാഴ് േകാഡില  <u> എന ടാഗ് 

നലകിയിടണ്.

Answer 
(a)ചിതതില കാണനത് ഒര െവബ് േപജാണ് പേക അതിെന േസാഴ് േകാഡില  
<title> എന ടാഗ് നലകിയിടില.



Set 2
(a) 2012 THE YEAR OF MATHEMATICS എന തലെകടിന് നിറം നലകനതിന് 

<font color= yellow > ” ” എന ടാഗ് നലകിയിരികന.
(b) 2012 THE YEAR OF MATHEMATICS എന തലെകടിന് നിറം നലകനതിന് 

<font colour= yellow > ” ” എന ടാഗ് നലകിയിരികന.
(c) 2012 THE YEAR OF MATHEMATICS എന തലെകടിന് നിറം നലകനതിന് 

<fontcolor= yellow > ” ” എന ടാഗ് നലകിയിരികന.
(d)  2012 THE YEAR OF MATHEMATICS എന തലെകടിന് നിറം നലകനതിന് 

<fondcolor= yellow > ” ” എന ടാഗ് നലകിയിരികന.

Answer
(a) 2012 THE YEAR OF MATHEMATICS എന തലെകടിന് നിറം നലകനതിന്  
<font color= yellow > ” ” എന ടാഗ് നലകിയിരികന.

Set  3
(a) ഈ െവബേപജിന് ബാകഗൗണ് കളര നലകാന <body bgcolour="green">എന ടാഗാണ് 

ഉപേയാഗിചിടളത്.
(b) ഈ െവബേപജിന് ബാകഗൗണ് കളര നലകാന <page bgcolor="green">എന ടാഗാണ് 

ഉപേയാഗിചിടളത്.
(c) ഈ െവബേപജിന് ബാകഗൗണ് കളര നലകാന <body bgcolor="green">എന ടാഗാണ് 

ഉപേയാഗിചിടളത്.
(d) ഈ െവബേപജിന് ബാകഗൗണ് കളര നലകാന <page bgcolour="green">എന ടാഗാണ് 

ഉപേയാഗിചിടളത്.

Answer
(c) ഈ െവബേപജിന് ബാകഗൗണ് കളര നലകാന <body bgcolor="green">എന 
ടാഗാണ് ഉപേയാഗിചിടളത് .

Set 4
(a) ഈ െവബേപജില ramanujan.jpg എന ചിതം ആ ഫയല േസവ െചയിരികന 

േഫാളഡറില നിന തെന ഉളെപടതാന
<insert image="ramanujan.jpg">എന ടാഗ് നലകിയിരികന.

(b) ഈ െവബേപജില ramanujan.jpg എന ചിതം, ആ ഫയല േസവ െചയിരികന 
േഫാളഡറില നിന തെന ഉളെപടതാന
<a href ="ramanujan.jpg"> എന ടാഗ് നലകിയിരികന.

(c) ഈ െവബേപജില ramanujan.jpg എന ചിതം, ആ ഫയല േസവ െചയിരികന 
േഫാളഡറില നിന തെന ഉളെപടതാന
<embd src ="ramanujan.jpg"> എന ടാഗ് നലകിയിരികന.

(d) ഈ െവബേപജില ramanujan.jpg എന ചിതം, ആ ഫയല േസവ െചയിരികന 
േഫാളഡറില നിന തെന ഉളെപടതാന
<img src ="ramanujan.jpg"> എന ടാഗ് നലകിയിരികന.

Answer
(d) ഈ െവബേപജില ramanu jan. jpg എന ചിതം, ആ ഫയല േസവ െചയിരികന 
േഫാളഡറില നിന തെന ഉളെപടതാന <img src ="ramanu jan. jpg"> എന ടാഗ്  
നലകിയിരികന.



122. പസാവനകളില നിനം ശരിയായവ െതരെഞടത്  െവബ് േപജിെനകറിച് ഒര കറിപ് 
തയാറാകക.

SET 1
(a) ഒരികല തയാറാകി കഴിഞാന െവബ് േപജില മാറം വരതാന കഴിയില
(b)  െവബ് േപജില ചലചിതം ഉളെപടതാന സാധയമല പേക ചിതങള ഉളെപടതാം.
(c) ഇനരെനറ േപാലള ഡിജിറല െനറ്ർവരക് മാധയമങളില വിവരങള 
പദരശിപികനതിനള താളകളാണ് െവബേപജകള.

          (d)െവബ് േപജകള കാണനതിന് ഒര പേതയക േസാഫ്ർെവയര ആവശയമില. 

        Answer
  (c) ഇനരെനറ േപാലള ഡിജിറല െനറ്ർവരക് മാധയമങളില വിവരങള 

പദരശിപികനതിനള താളകളാണ് െവബേപജകള.

SET 2 
          (a))െവബ് േപജകെള പരസരം ലിങ് െചയ്  െവബൈസറകള നിരമികാം.

(b) ഒര െവബ് േപജില നിന് മെറാര  െവബ്   േപജിേലക് ലിങകള നലാന കഴിയില 
    പേക െവബ് േപജില നിന് ചിതഫയലകളിേലക് ലിങകള െകാടകാം.

           (c)ഒര െവബ് േപജില നിന് മെറാര  െവബ്   േപജിേലക് ലിങ് െചയാന സാധികം. 
പേക, ഒര െവബ് േപജില നിന്  മെറാര േഫാരമാറിലള ഫയലിേലക് ലിങകള 
െകാടകാന കഴിയില. 
(d)െവബ് േപജകള  േസവ് െചയാന സാധയമല. െവബ് േപജില നിന്  ചിതങള 
മാതമായി ഡൗണേലാഡ് േചായാനം സാധയമല.

    
   Answer   

          (a)െവബ് േപജകെള പരസരം ലിങ് െചയ്  െവബൈസറകള നിരമികാം .

SET 3         
(a) െവബ് േപജകള എഡിറ െചയനതിനള േസാഫ്െവയറകളാണ് െവബ് ബൗസറകള
(b) െവബ് േപജകള എഡിറ െചയനതിനള േസാഫ്െവയറകളാണ് െവബ് േപാരടലകള
(c) െവബ് േപജകള പദരശിപികനതിനള െചയനതിനള േസാഫ്െവയറകളാണ് െവബ്    

ൈസറകള
(d) െവബ് േപജകള പദരശിപികനതിനള േസാഫ്െവയറകളാണ് െവബ് ബൗസറകള.

     
  Answer

(d) െവബ് േപജകള പദരശിപികനതിനള േസാഫ്െവയറകളാണ് െവബ് 
ബൗസറകള.

SET 4
 (a) െവബ് േപജകള .in എന  ഫയല േഫാരമാറിലാണ്   േസവ് െചയനത്.

(b) െവബ് േപജകള .gov.in എന  ഫയല േഫാരമാറിലാണ്   േസവ് െചയനത്
(c) െവബ് േപജകള .com എന  ഫയല േഫാരമാറിലാണ് േസവ്  െചയനത്.
(d) െവബ് േപജകള .html എന  ഫയല േഫാരമാറിലാണ്  േസവ് െചയനത്.

Answer 
(b) െവബ് േപജകള .html എന എകസനഷേനാട കടിയാണ്   േസവ് െചയനത് .

123. HTML െനകറിച് ഒര കറിപ് തയാറാകക.



SET 1
(a) HTML െന പരണ രപം.Higher Mark up Language എനാണ്.
(b)   HTML െന പരണ രപം.Higher Make up Language എനാണ്.
(c)  HTML െന പരണ രപം.Hyper text  Mark up Language എനാണ്.

          (d)  HTML െന പരണ രപം.Hyper text monitoring  Language എനാണ്.
        

ANSWER 
        (c)  HTML െന പരണ രപം.Hyper text  Markup Language എനാണ്.
SET 2

(a) എലാ  HTML േപജകളം </html> എന ടാഗില തടങന
(b) എലാ  HTML േപജകളം <html> എന ടാഗില തടങന

    (c) എലാ  HTML േപജകളം <html/> എന ടാഗില തടങന
   (d) എലാ  HTML േപജകളം </html/> എന ടാഗില തടങന

     ANSWER      
           (c)എലാ  HTML േപജകളം <html> എന ടാഗില തടങന

SET 3
(a) HTML ല <b> എന ടാഗപേയാഗിച് പതിയ ഖണിക തടങാം
(b) പതിയ ഖണിക തടങാന HTML ല <i> എന ടാഗപേയാഗികന
(c) പതിയ ഖണിക തടങാന HTML ല <p> എന ടാഗപേയാഗികന
(d)   HTML ല <h1> എന ടാഗപേയാഗിച് പതിയ ഖണിക തടങാം

     
 ANSWER    
           (c) പതിയ ഖണിക തടങാന HTML ല <p> എന ടാഗപേയാഗികന

SET4 
(a) പശാതലനിറം മാറനതിന് <page bgcolor> എന ടാഗപേയാഗികന
(b) പശാതലനിറം മാറനതിന് <body bgcolor> എന ടാഗപേയാഗികന

           (c) പശാതലനിറം മാറനതിന് <body bg color> എന ടാഗപേയാഗികന
    (d)  പശാതലനിറം മാറനതിന് <page bgcolour> എന ടാഗപേയാഗികന

      Answer  
           (b)പശാതലനിറം മാറനതിന് <body bgcolor> എന ടാഗപേയാഗികന

124. ഗ ലിനക് ഓപേററിങ് സിസതില ഒര യസര നിരമികനതിെന കറിച് ഒര കറിപ് 

തയാറാകണം. അതില  ഉളെപടതാവന ഏറവം ശരിയായ പസാവനകള  തനിടള ഓേരാ 

ഗപിലനിനം ഒെരണം വീതം െതരഞടകക.

SET  -1

a) ഗ ലിനകില നിലവിലളതില കടതലായി  യസറിെന നിരമികാന കഴിയില

b) ഗ ലിനകില എത യസെറ േവണെമങിലം പതിയതായി നിരമികാം

c) ഗ ലിനകില പതിയതായി നിരമികന യസറില  പാസ് േവരഡ് പഴയത് 

തെനയായിരികണം 

d) ഗ ലിനകില പതിയതായി നിരമികന യസറില  പാസ് േവരഡ് ആവശയമില

Ans:  b) ലിനകില പതിയതായി യസറിെന നിരമികാം



SET -2

a) യസര നിരമികാന Application   Education  Users and groups → → എന കമതിലാണ് 

ജാലകം തറേകണത്

b) യസര നിരമികാന System   Preferences  Users and groups → → എന കമതിലാണ് 

ജാലകം തറേകണത്

c) യസര നിരമികാന Application  Accessories Users and groups → → എന കമതിലാണ് 

ജാലകം തറേകണത്

d) യസര നിരമികാന System Administration Users and groups → → എന കമതിലാണ് 

ജാലകം തറേകണത്

Ans: d) യസര നിരമികാന System Administration Users and groups → → എന 

കമതിലാണ് ജാലകം തറേകണത്

SET -3

a) പതിയ യസര നിരമാണതിന് പതിയ പാസ് േവരഡ് മാതം അറിഞാല മതി

b) പതിയ യസര നിരമാണതിന് പാസ് േവരഡ് ഒനം ആവശയമില

c) പതിയ യസര നിരമാണതിന് അഡ് മിനിേസറീവ്  പാസ് േവരഡ് അറിഞിരികണം

d) പതിയ യസര നിരമാണതിന് അഡ് മിനിേസറീവ്  പാസ് േവരഡ് അറിയണെമനില

Ans: c)പതിയ യസര നിരമാണതിന് അഡ് മിനിേസറീവ് പാസ് േവരഡ് 

അറിഞിരികണം

SET -4

a) പതിയ യസറിന് നലകന േപരിന് ആറില താെഴ അകരങേള പാടള

b) പതിയ യസറിന് നലകന േപരില അകങള ഉളെപടതാന പാടില

c) പതിയ യസറിന് ഏത് േപരം നലകാം

d) പതിയ യസറിന് ആറകരതില കടതലള േപര നലണം.

Ans:- c)പതിയ യസറിന് ഏത് േപരം നലകാം

125.  സവതന േസാഫ്െവയറിെന കറിച് ഒര കറിപ്  തയാറാകണം. അതില  ഉളെപടതാവന ഏറവം 

ശരിയായ പസാവനകള  തനിടള ഓേരാ ഗപിലനിനം ഒെരണം വീതം െതരഞടകക.

SET -1

a) ലിനസ് േടാരവാളഡസ് ആണ് സവതന േസാഫ്െവയര പസാനതിെന സാപകന .

b) റിചാരഡ് മാതയ സാളമാന ആണ് സവതന േസാഫ്െവയര പസാനതിെന സാപകന .

c) െസനസര കിമല ആണ് സവതന േസാഫ്െവയര പസാനതിെന സാപകന .

d) ടിം ബരേണഴ് ലി ആണ് സവതന േസാഫ്െവയര പസാനതിെന സാപകന .

    Ans:-  b)  റിചാരഡ്  മാതയ  സാളമാന  ആണ്  സവതന േസാഫ്  െവയര  പസാനതിെന  

സാപകന.



 

SET -2

a) ഉടസാവകാശമള  (proprietary)  േസാഫ്െവയര വാങിയാല നമക്  അതില മാറങള  

വരതാനാകം.

b) സവതന േസാഫ്െവയര നവീകരികനതിെനാ നവീകരിച പതിപ് പറതിറകനതിേനാ  

നമക് അവകാശമില .

c) സവതന  േസാഫ്െവയര  നവീകരികനതിനം  നവീകരിച  പതിപ്   പനര  വിതരണം  

െചയാനം നമക് അവകാശമണ് .

d) ഉടസാവകാശമള  േസാഫ്െവയറകളില  വാങന  ആളക്  പേതയക  

നിയനണാവകാശമണ് .

    Ans:-  c)  സവതന  േസാഫ്  െവയര  നവീകരികനതിനം  നവീകരിച  പതിപ്  പനര  

വിതരണം െചയാനം നമക് അവകാശമണ് .

SET -3

a) സവതന േസാഫ്െവയറകളെട പകരപകള എടകനതിനം വിതരണം െചയനതിനം നമക്  

അവകാശമണ് .

b) സവതന േസാഫ്െവയറകളെട പകരപകള എടകാെമങിലം അത് വിതരണം െചയനതിന്  

നമക് അവകാശമില .

c) വില  െകാടത  വാങാവനതം  സവതനമായി  ഉപേയാഗികാവനതമായ 

േസാഫ്െവയറകളാണ് സവതന േസാഫ്െവയര .

d) സവതന  ഓപേററിംഗ്  സിസം  ലഭയമാെണങിലം  സവതന  ആപിേകഷന  േസാഫ്െവയര  

ലഭയമല.

     Ans:-  a)   സവതന  േസാഫ്െവയറകളെട  പകരപകള  എടകനതിനം  വിതരണം  

െചയനതിനം നമക് അവകാശമണ് .

SET -4

a) സണ  േസാളാരിസ്,  ഓപന  ബി.എസ്  .ഡി.,  ഗ/ലിനക്,  തടങിയവ   സവതന  േസാഫ് 

െവയറകളാണ്.

b) വിനേഡാസ് , മാക് തടങിയവ  സവതന േസാഫ് െവയറകളാണ്.

c) യാഹ, ഗഗിള തടങിയവ  സവതന േസാഫ് െവയറകളാണ്.

d) ഇനരെനറ് എക് േപാറര , േമാസില തടങിയവ  സവതന േസാഫ് െവയറകളാണ്.

    

   Ans:-  a)   സണ േസാളാരിസ് ,  ഓപന ബി.എസ്  .ഡി.,  ഗ/ലിനക്  തടങിയവ  സവതന  

േസാഫ്െവയറകളാണ് .



126.  ലിനക് ഓപേററിംഗ് സിസററെത കറിച് ഒര കറിപ്  തയാറാകനതിന്  ഉളെപടതാവന ഏറവം 

ശരിയായ പസാവനകള  തനിടള ഓേരാ ഗപിലനിനം ഒെരണം വീതം െതരഞടകക. 

SET -1

a) വില െകാടകാെത ലഭയമാകനതം സവതനമായി ഉപേയാഗികാവനതമായ ഒര  ഓപേററിംഗ് 

 സിസററമാണ് ഗ ലിനക്

b) ഗ ലിനക്, ഓപന ബിഎസ് ഡി, സണ െസാളാരിസ് തടങിയവയാണ് ലഭയമായ  സവതന 

ഓപേററിങ് സിസങള.

c) എലാ േസാഫ്െവയറകളം പവരതിപികാന കഴിയന ഒര ആപിേകഷനാണ് ലിനക്

d) ഇനരെനറ് വഴി മാതം ലഭികന ഓപേററിംഗ് സിസമാണ് ലിനക് 

Ans:- a) വിലെകാടകാെത ലഭയമാകനതം സവതനമായി ഉപേയാഗികാവനതമായ  

ഒര ഓപേററിംഗ് സിസമാണ് ഗ ലിനക്

SET-2

a) ലിനക് ഓപേററിംഗ് സിസററതിെല െകരണല വികസിപിചത് റിചാരഡ് സാളമാനാണ്.

b) ലിനസ് േടാരവാളഡസ് ആണ് ലിനക് ഓപേററിംഗ് സിസററതിെല െകരണല 

വികസിപിചത് 

c) േജാനാഥന േതാമസ് ആണ് ലിനക് ഓപേററിംഗ് സിസററതിെല െകരണല വികസിപിചത് 

d) ലിനക് ഓപേററിംഗ് സിസററതിെല െകരണല വികസിപിചത് റിചാരഡ് സാളമാനം 

ലിനസ് േടാരവാളഡസം േചരനാണ്

Ans:b) ലിനസ് േടാരവാളഡസ് ആണ് ലിനക് ഓപേററിംഗ് സിസററതിെല 

െകരണല വികസിപിചത് 

SET -3

a) സണ ൈമേകാസിസംസ് നിരമിച  െസാളാരിസാണ് ഗ/ലിനക് ഓപേററിംഗ് സിസററതിന് 

   അടിസാനം 

b) യണിക്  ഉപേയാഗിചാണ് ഗ/ലിനക് ഓപേററിംഗ് സിസററം    നിരമിചിരികനത്.

c) റിചാരഡസാളമാെന േനതതവതില വികസിപിച ഗ െപജകിെന ഭാഗങളം ലിനക് 

െകരണലം േചരതാണ് ഗ/ലിനക് ഓപേററിംഗ് സിസം നിരമിചിരികനത്.

d) ഒറാകിള േകാരപേറഷനം സണ ൈമേകാസിസംസം േചരന് വികസിപിച െപാജക് ആണ് 

ഗ/ലിനക് ഓപേററിംഗ് സിസം

Ans:c)റിചാരഡസാളമാെന േനതതവതില വികസിപിച ഗ െപജകിെന ഭാഗങളം 

ലിനക് െകരണലം േചരതാണ് ഗ/ലിനക് ഓപേററിംഗ്  സിസം നിരമിചിരികനത് .



SET -4

a) ഗ/ലിനക് ഓപേററിംഗ് സിസതിെന വിതരണാവകാശം ലിനക് േടാരവാളഡസിനാണ്. 

മറാരകം വിതരണ അവകാശമില.

b) ഗ/ലിനക് ഓപേററിംഗ് സിസതിന പകരപകെളടകാനം വിതരണം െചയാനം പതകാനം 

നമക് സവാതനയമണ്

c) ഗ/ലിനക് ഓപേററിംഗ് സിസം പതകാനം പകരപകെളടകാനം   ഉള അവകാശം ഇേപാള 

   ഒറാകിള േകാരപേറഷനാണ്. മറാരകം വിതരണ അവകാശമില.

d) ഗ/ലിനക് ഓപേററിംഗ് സിസററതിെന വിതരണാവകാശം റിചാരഡ് സാളമാനാണ്. 

മറാരകം വിതരണ അവകാശമില.

Ans:b)ഗ/ലിനക് ഓപേററിംഗ്  സിസററതിന പകരപകെളടകാനം വിതരണം 

െചയാനം പതകാനം നമക് സവാതനയമണ്


