
SSLCSSLC  മാതക ോചാദയോപപര മാതക ോചാദയോപപര

  വിവര വിനിമയ സാോങതികവിദയ(ICT)

Time  : 1 Hour Total Score   :10 

നിരേദശങള  :
1.   എലാ ോചാദയങളകം ഉതരെമഴതണം.
2.  നിരോദശങളകനസരിച് ഉതരെമഴതക.
3.      ഓോരാ ോചാദയതിെനയം ോസാര അതിെന ോനെര െകാടതിടണ്.

1.        തെന ോപാജക് ഒര സദസിനമമില അവതരിപികാനള തയാെറടപിലാണ് അന.             ½
                 ോപാജകിെന അവതരണം ഭംഗിയായി നടതനതിന് അവളക് ഉപോയാഗികാവന
              ോസാഫ് െവയര ഏത് ?

          a)    ഓപണ ഓഫീസ് ോവരഡ് b)    ഓപണ ഓഫീസ് പസോനഷന
c)     ഓപണ ഓഫീസ് സ് െപഡഷീറ് d) ജിമ്

2.      ചവെട െകാടത ചിതങളില ഏതാണ് യ.എസ്.   ബി ോപാരട് ? ½

a) b)

c) d)

3.     പഠോനാതവതിെന ഭാഗമായി കടികെള പിയരഗപകളാകി മാറി.     കമയടറില തയാറാകിയ ½ 
               ഈപടികെയ അകരമാലകമതിലാകാന ോജാണി തീരമാനിച.    അതിെന പവരതനകമം
            ഏത് ?

a) Format  → Sort   b)  Edit  → Sort
c) File  → Sort d)  Data → Sort

4. 10  CLS
20  A$=”MODEL EXAM”
30  B$= RIGHT$(A$,4)
40  PRINT B$
50  END

      ബിജ തയാറാകിയ ഒര ോബസിക് ോപാഗാമാണ് മകളില െകാടതത്.        ഇതിെന ഔട്പട് ½
 എനായിരികം ?    

a) 9 b) MODE
c) EXAM d) 4
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5.   സഫിയ ഒര CD        തറനോപാള അതില കണ ഒര ഫയലിെന ോപര് phy.wav എനായിരന. ½
    ഇത് ഏത് തരം ഫയലാണ് ?

a) ചിതഫയല b) ചലചിതഫയല
c)   െടകസ് ഫയല d) ശബഫയല

6.    അശവതി ഒര ോപാസര തയാറാകി.            ഈ ോപാസര കണ അവളെട സഹത് അതിെല ചിതം ½ 
  മാതം മാറണെമന് പറഞ.         ആ ചിതം മാറി മെറാര ചിതം ോചരത് ോപാസര ഭംഗിയാകി. 

     ജിമിെല ഏത് സോങതമാണ് ഇതിന് ഉപോയാഗിചത് ?
  

a) െലയര b) ോലാോഗാ
c)    ോഗഡിയന് ഫില ടള d) െസയിലിങ്

7.     മിഥന ഒര െവബ് ോപജ് തയാറാകി.      അതിെല ഒര ഭാഗം ചവെട ോചരകന. ½

<img src=”/home/Desktop/Kerala.jpg”>
 ഇതില <img>      എന ടാഗ് ഉപോയാഗിചത് എനിന് ?

a)    ഒര പടിക ഉളെപടതനതിന് b)   അകരങെള ചലിപികനതിന്
c)    ഒര ചിതം ഉളെപടതനതിന് d)    ോപജകെള തമില ബനിപികനതിന്

8.                സഹലിന് തെന വീടിെല ോഫാണ ഉപോയാഗിച് കമയടറില ഇനരെനറ് സൗകരയം ½
ഉപോയാഗികണം.        ഈസൗകരയം ലഭയമാകാന കമയടറിെന ോഫാണമായി ബനിപികന

  ഒര ഉപകരണം ആവശയമാണ്.     ഏതാണ് ആ ഉപകരണം ? 

a)   വീഡിോയാ കാരഡ് b) SMPS
c) ോമാഡം d)     െനറ് വരക് ഇനരോഫസ് കാരഡ്

9.          പസോനഷന ോസാഫ് െവയറില പതിയ ഒര ൈസഡ് ഉളെപടതനതിനള  1
 പവരതനകമം എഴതക.

10.     കമയടറിനളില കാണന ഒര ഉപകരണമാണ് SMPS .   ഇതിെന ഉപോയാഗം എനാണ്. ?

11.              ഒര വാക് നലിയാല ആ വാകം അതിെല അകരങളെട എണവം പദരശിപികന ഒര 1½
  ോപാഗാം ചവെട ോചരകന.   വിടോപായഭാഗം പരതിയാകക.

10   CLS

20   INPUT  “ENTER A WORD”, A$

30   L= …....................

40   PRINT …...............

50   END
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12.      സളകോലാതവം എനവിഷയതില തയാറാകിയ ഒര െവബോപജിെന HTML      ഫയല 1½
 ചവെട െകാടകന.

<html>
<head>
<title> SCHOOL KALOLSAVAM </title>
</head>
<body>
<font> THRISSUR <br/>
RESULTS
</font>
</body>
</html>

   താെഴ െകാടത മാറങള വരതക
a)     പശാതലമായി നീല നിറം നലക.
b)   അകരവലിപം 12   ആകി മാറക.
c) RESULTS      എന വാക് ചലിപികന രീതിയില കമീകരികക.
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