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PADASALAI’S  CENTEM COACHING  TEAM 

SPECIAL QUESTION PAPER 
கணிபொி இனல் 

 
நபம் : 3 நணி                           பநொத்தம் நதிப்பண் : 
150 

குதி-அ 
                                                                 (75x1=75)            
             நிகச் சரினொ யிடைடனத் நதர்ந்பதடுத்ணக் குிப்ிடுக. 

 
1. ……………………..நற்றும் …………………………… என்டய நதடுதல் நற்றும் நொற்ிடுதல் உடபனொைல் பட்டினில் உள் 
       இபண்டு நசர்நொம் பட்டிகள் ஆகும். 
                      

A)search,replace    b) search,end   c) search, place d) seach,insert 
 
2.    தபவுத்தம்     உருயொக்கப்  னன்டுயண. 
    
   (அ) ஸ்ைொர்    ஆஃிஸ்  இம்ப்பபஸ்       (ஆ) ஸ்ைொர்    ஆஃிஸ்  நஸ்  (star office Base) 
   (இ) ஸ்ைொர்    ஆஃிஸ்   கொல்க்           (ஈ)  ஸ்ைொர்    ஆஃிஸ்   
  
3.   ஒர் ஆயணத்தின் யரினின் இறுதிக்கு பசல் அழுத்த நயண்டின சொயி. 
      A) Ctrl+end  b) end   c) ctrl+home   d) எணவுநில்ட  
 
4.   எந்த அம்புக்குி உள் பொத்தொட னன்டுத்ணயதன் மூம் யணபுநொக ஒர் எழுத்ண        
      அவுக்கு பசருக முடிமம். 
       a)ctrl+right arrow  b) right arrow  c) ctrl+left arrow  d) left arrow 
 
5. ஒர் அங்குத்ணக்கு ……………. புள்ிகள் உள். 

 அ) 70   ஆ) 73   இ) 71 ஈ) 72 
 

6.  ஒர் ஆயணத்திலுள் உள் த்திடன இைண இடசவு  பசய்ன னன்டும் யிடசப்டக 
 குறுக்கு யமி எண?  
 A)  ctrl+E     b) ctrl+L    c) ctrl+ R    d) ctrl+J 
 

7.  ஒர் அயணத்தின் உள் த்திடன டநன இடசவு பசய்ன னன்டும் யிடசப்டக குறுக்கு யமி    
 எண?     a) ctrl+E     b) ctrl+L    c) ctrl+R    d)ctrl+J 
 

8.  எந்த பொத்தொட அழுத்தினவுைன் எழுத்ணப் ிடம திருத்ணம் உடபனொைல் பட்டி திடபனில்  
    நதொன்றும். 

 
    a)  F6     b)F4    c)F7   d) f5    

 
9.   suggestions  ட்டினில் சரினொ நொற்றுச் பசொல் இல்ொத பொழுண எந்த குதிடன னன்டுத்தி                      
    சரினொ எழுத்ணக்கட தட்ைச்சு பசய்னநயண்டும்.  

           a) Not in computer   b)   toolbox   c)  not in dictionary   d) not in error box  
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       10.  ரு சிற்டபகலக்குள் முன்புநொக பசல் னன்டும் சொயி எண? 
a) Tab  b) shift+Tab  c) ctrl+Tab  d) alt+Tab  

 
11.   அட்ையடணனில் ரு படுயரிடசடன நசர்க்கப் னன்டும் கட்ைட ?  
      a)view ---row  -insert   b) table -insert -row  c)table -insert -column  d) insert -row -in table. 
 
12.   க்கத்தின் ீம் அகத்டத யிை அதிகநொக இருந்தொல் அண எந்த அடநவு ? 
       அ) க்ககுி   ஆ) நண்ட்ஸ்நகப்  இ) க்கஎண்   ஈ) நொர்ட்டபட் 
 
13.  பகொைொ ிடனில் நநல், கீழ் க்க நப அவு என்? 

அ) 3 அங்கும்  ஆ) 4 அங்கும்  இ) 1 அங்கும்  ஈ) 2 அங்கும்  
         
        14.  தினொள் கணிப்பொி முதன்முதில் பயியந்த ஆண்டு  
               அ) 1974       ஆ) 1985    இ)1975    ஈ)  1984  
 

15.  நொட்ைஸ் 1-2-3 (LOTUS 1-2-3)  என் அட்ையடணச் பசனி பயியந்த ஆண்டு ? 
அ) 1981       ஆ) 1984    இ) 1982   ஈ) 1983 

 
16. அட்ையடணச் பசனில் நொதம் , ொள் , ஆண்டு எந்த யரிடசனில் பகொடுக்க நயண்டும்? 

            a)MM/ DD/ YY  b) YY/ DD/ MM  C) DD/ MM/ YY  D)YY/ MM/ DD 
 

17. கீழ்கண்ை எந்த குிடன பகொடுப்தன் மூம் அந்த  நுண்ணட தித்த முகயரி பகொண்ைதொக  
   ஆகின்ண?  அ) $   ஆ) #  இ) &  ஈ) ! 

 
18.  insert என் ணிக்குிடன கிிக் பசய்தொல், எத்தட ணிக்குிகடக் பகொண்ை ரு தற்கொிக 

ணிக் கருயிப் ட்டை நதொன்றும். 
அ) 4     ஆ) 6  இ)  3  ஈ) 5 

 
19. ஒர் அட்ையடணனில் உள் வ்பயொரு யரிடசமம்? 

அ) திவு எப்டும்   ஆ) பும் எப்டும்  இ) தபவுத்தம் எப்டும்  ஈ) தகயல் எப்டும். 
 

20. அட்ையடணனின் அடநப்ட ஏநதனும் ரு பனரில் நசநிக்கப் னன்டும் கட்ைட? 
        a) ctrl+ s   b) ctrl+ w    c) ctrl+ v   d) ctrl+ x 
 
21. நதர்வு பசய்னப்ட்ை “ திவு “ ீக்கப் னன்டும் கட்ைட? 

a) delete R and C   b) delete  column   c) delete Rows    d) delete  All 
 

 21.    MMS  என்ண பசல்நசி மூம் பசய்திகட அனுப்வும் பவும் னன்டும்? 
        அ) யன்பொருள்     ஆ) பநன்தட்டு     இ) யன்தட்டு  ஈ) பநன்பொருள் 
 

22.   MIDI டியமுட கண்டுிடிக்கப்ட்ை  ஆண்டு? 
    அ) 1983   ஆ) 1981  இ) 1984   ஈ) 1982 
 

23.   Media player னில் சில்லு கொட்சிடனத் பதொைங்க எந்த சொயி னன்டும்? 
           a) F3      b) F2   c)  F5   d) F4 
24.   star office impress  உள் ி னன்ொடுகிிருந்ண பொருள்கட ிகழ்த்தலுக்குள் தருயிக்கப் 

   னன்டுயண?  
  a)எணவுநில்ட   b) insert-picture-from file  c) insert-OLE Object  d) insert -movie and sound 
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25.   பொருள்நொக்கு ிபொக்க பநொமி ? 
  அ)  கூற்றுகள்   ஆ) சி++   இ)  தபவு   ஈ)  நொி  
 

26.   நொற் முடினொத நதிப்டக் பகொண்ை தபவு ? 
  அ)  தபவு எப்டும்   ஆ)  நொி எப்டும்  இ)  எழுத்ண எப்டும்  ஈ)  நொிி எப்டும் 
 

26.   யிடு யடு யரிடசனில் \ a   என்தன் யடியற்  குிமரு ? 
      அ) சபிடமரு  ஆ)  நணி ிப்பு  இ)  பசனற்குி  ஈ)  யடுடு யரிடச  
 
27.   இதில் எண நசநிப்பு இம் இல்ட  

    a) car   b)  extern   c)  auto  d)  static  
 

28   சி ++  கட்ைடகட  குிக்கப் னன்டும்  அடைப்புக்குி ? 
     அ)  { }    ஆ  [ ]   இ)  //   ஈ)  “ “   
 

29. தபவு யிடுப்பு பசனற்குி  
அ)  ->>;   ஆ)  <<   இ) <<-;   ஈ)  >> 
 

30. ரு கட்ைடத் பதொகுதிடன குிப்ிட்ை தைடயகள் திரும்த் திரும் பசய்னப் னன்டும் 
கட்ைட? 

a. switch  b)  cash  c)  if…else  d)  for…continue 
 

31. int incentive;   
int basic = 400; 
if (basic >400) 
incentive = 400 *20/100 

              else 
incentive =400 *10/100; 

 நநற்கண்ை சி ++ குதி ிபில் incentive நதிப்பு என்? 
         அ) 40  ஆ)80  இ) 20  ஈ) 400 
 

32. For  என் கூற்ில் ……… என்ண பசனல் சுற்டக் கணக்கிைப் (நிகுத்தல்) னன்டும் ? 
a) exit   b)  increment    c)  while   d)  next  

 
33. சி++ பநொமினில் “யடபபனல்ட “ என்ண ?  

அ) அடமப்புகட்ைட   ஆ)  ிபல்    இ)  நொினின் அணுகினல்பு   ஈ)  கூற்று  
 

34. ரு ிபடச் பசனல்டித்ணயதற்கொ பதொைக்கப் புள்ி ………. 
 

a) main ( )    b) void     c)  cout   d)  cin 
 

35 power (2,4) என்தன் நதிப்பு ? 
அ)  எணவுநில்ட   ஆ)  16   இ)  8   ஈ)  6 
 

37. float power (float ,int)  என் பசனற்கூற்று முன் யடியில், திருப்ினனுப்பும் இம் எண?  
a) double  b)  float   c)  char  d)  int 

38. double fact (int ) என் பசனற்கூற்று முன் யடியில் , திருப்ினனுப்பும் இம் எண? 
       a)  char  b)   float    c)   double   d)  int  
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39. write ( ) என்ண அடிப்டை பயினடீ்டுத் தொடபனொ ……………………. உறுப்புச் பசனற்கூொகும்? 

a) ostream   b) main( )   c)   stdio  d)  conio  
40.   5 int   உறுப்புகட பகொண்ை அணிக்கு எத்தட டட்டுகள் ?   
     அ)  10    ஆ)  4   இ)  11    ஈ)  2 
 

40. int a [ 3] [2 ]  என்னும் அணிக்நகொடய ? 
அ)  2 ிபல் 5 ிடபடனக் பகொண்ைண     ஆ)  3 ிபல் 2 ிடபடனக் பகொண்ைண 
இ) 5 ிபல்  3 ிடபடனக் பகொண்ைண      ஈ)   2 ிபல் 3 ிபடனக் பகொண்ைண  

 
41. class  என்னும் சிப்புச் பசொல் எந்த இம் என்டத உணர்த்ணம்? 

அ) இக்குழு ஆகும்     ஆ) எணவுநில்ட   இ) யமிமுடகள்  ஈ) தபவுஇம் 
42.  இதில் எண இக்குழுயின் யடபனறுப்ிற்கு உட்ட்ைண அல் ( not in loss body) 
     a) private     b) protected     c) public     d) confirm 
 

42.  private  என் யடகனில் தபவுகட இக்குழு பயினிிருந்ண அணுக முடினொண. 
 இதட …………………… என்கிநொம்? 
   அ) தபவு அருயநொக்கம்  ஆ)  உடபொதினொக்கம்   இ) எணவுநில்ட  ஈ) தபவு 
நடப்பு 
 

43. name, empno, mark  என் நொிகள் ? 
  அ) உறுப்பு பசனற்கூறுகள்    ஆ) இக்குழு    இ) தபவு உறுப்பு   ஈ) பசனல் குிகள் 
 

44. cout << 5+10;  என்ண? 
   அ) 10      ஆ) 50   இ) 15   ஈ) 5 
 
45.  x,y என்ண  float  எில் xy நதிப்பு என் ? 
   a ) எணவுநில்ட      b)  int power ( int, Int);    c) float power ( float, float );   d) (x/y); 
 

45.  இதில்  எண  “ கல்  ஆக்கி “ ? 
   a) add (add &a)     b) எணவுநில்ட       c) add ( int s1,int s2)       d) viod add :: out 
data (add x); 
 

46. தருயிக்கப்ட்ை இக்குழு  அடிப்டை இக்குழுயின் ……………… பற்றுயிடுகிண? 
  அ) பசனல்        ஆ) இடசவு      இ) தபவு    ஈ) ண்புகட 
 

47. தகயல் பதொமில்நுட்த்டத  சொதொபண நிதர்கள்  அடைன நதடயப்டும்  
 பதொமில்நுட்க் கூறுகில்  எண கீழ்க்கண்ையற்ில் கிடைனொண? 

  அ) நியொ யிடனில்  கணிப்பொி   ஆ) இடணப்ொக்கம்   இ) பநன்பொருள் 
 
  ஈ) கல்லூரிகள் 
 

48. எந்த ஆண்டு  கணிப்பொி  தீங்கு ற்ி ஆய்வு ைத்தப்ட்ைண? 
அ) 1963     ஆ) 1960  இ)   1965   ஈ) 1957 

 
49. நொினொ யன்பொருள், பநன்பொருள் உருயொக்குயதற்கு …………………….. எப்டும்? 

அ) உரிடநனிொ  கொக்கம்         ஆ ) யன்யட்டு ிபல்       இ) ச்சு ிபல்   
    ஈ) பநன்பொருள் ிபல்  
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50. பகொடுக்கப்ட்ை ரு எண்ணின்  யர்க்க மூத்டத கண்டுிடிக்க  னன்டும் சொர்பு எண? 
 

a) sqrt ( )       b) sqr ( )    c) square root (  )    d) sqt (  )  
 

51. ITES ன் யிரியொக்கம் ………………………. 
 

a) IT Economic services       b) IT entertainment service    c) ITeducational service    d) IT 
enabled service 
 

52. CBT ன் யிரியொக்கம்? 
 

a) computer based tutorials      b) computer based tool    c) calculator  based tutorials   d) 
common business tool 
  

53. DBMS என்தன் யிரியொக்கம் ? 
 

a) database mailing system    b) database managing system     c) data base manipulation system  
d) database management system 

 
54. class product  

{ 
Int  code, quantity; 
Float price; 
}; 
Void main ( ) 
{ 
Protuct p1; 
} 
பொருள்  p1 க்கு நதடயனொ ிடயக ணக்கீடுகின் எண்ணிக்டக ? 
 

அ) 8 டட்டுகள்   ஆ) 4 டட்டுகள்   இ) 2 டட்டுகள்     ஈ) 6 டட்டுகள் 
 

55. கீழ்க்கண்ை  கட்ைடத் பதொகுதிடன இனக்கும்நொண c என் நொினில் கிடைக்கப்பறும் 
நதிப்பு என்?      

     Int a,b,c; 
     A=8; 
     B=3; 
     C=a/b; 
     C=++c; 

Cout <<c; 
 

அ) 1  ஆ)  3  இ)   2   ஈ) 4 
 

56. SQL ன் யிரியொக்கம்  ? 
a) structured query line   b)  structured queue language   c) structured query link 

      d) structured query language  
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57. …………………………..என் எழுத்ண யடககள் பொணயொக எல்ொ அலுயக ஆயணங்கிலும் 
       னன்டுகிண. 
     
      a) Meiryo   b)   Rockwell  c) times new roman   d) Lucida Console 
 
58. ………………………….. பொத்தொின் மூம் தட்ைச்சு பசய்த பசொல்ட அமித்ண நீண்டும் சரினொ  
     பசொல்ட தட்ைச்சு பசய்ன முடிமம் ? 
 
      a) enter   b) tab   c)  delete  d) backspace  
 

59. நதர்வு பசய்னப்ட்ை யரிடச நற்றும் படுயரிடசடன ீக்குயதற்கு …………………………………………………. 
       அல்ண table  delete columns கட்ைடடனப் னன்டுத்த நயண்டும்.? 
 
       a) delete  rows  table   b)  rows  table  delete   c) table  delete  rows  d)  
columns  table  delete 
 
60. …………………………………. ஐப் னன்டுத்தி ஆயணப்க்கங்கின் ஒப அவுகட நொற்ி அடநக்க 

முடிமம்? 
a)   scale  b)   ruler   c)  compas   d)  pencile 

 
  

61. ரு தபவுத்த நநொண்டந அடநப்பு …………………………………….. தபவுகிிருந்ண தகயல்கட 
       பதொகுக்க உதவுகிண ? 
 
       a) DBMS  b)  SMBD   C)  BDMS   D)  MDBS 
 
62. குறுக்கல் முடகள் எத்தட ? 
      அ)   4  ஆ)  1   இ)  3   ஈ)   2 
   

63. MIDI  என் டியமுட …………………………….. கண்டுிடிக்கப்ட்ைண  இத யிரிவு mid அல்ண  midi  
எ இருக்கும் ?   
   

அ) 1988   ஆ)  1970   இ)  1989   ஈ) 1982 
 
64 .  AIFF என் ிப்ரிநொற்க் நகொப்பு டியம் ……………………………………….. ிறுயத்தித்தொல் 
உருயடநக்கப்ட்ைண  

    
     a)  apple    b)  IBm     c)  sun   d)  ms-office 

 
65. ……………………………… ஐப் னன்டுத்தி சில்லுக்குள் உடபப்பொருள்கள் இைநிருந்ண கர்த, 

பநணயொக திடபனில் நதொன்றுதல் நொன் யிடவுகட யடியடநக்கொம்.? 
  
       a)  custom animation effects  b) custom slide show  c)  normal view  d)  side sorter view  
 
66. ……………………….. என்ண பொணயொ ண்ினல்பு பகொண்ை உருப்பொருள்கின் யொர்ப்புரு ஆகும் .? 
  
      அ) ண்பு   ஆ)  இக்குழு    இ)  பொருள்   ஈ)  தபவு 
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67. சி++ பநொமி 1980 ஆம் ஆண்டு பதொைக்கத்தில் ஏடீ&டீ பல் ஆய்வுக் கூைத்தில் ……………………………….                        
என்யபொல் உருயொக்கப்ட்ைண? 
அ)  இ.ொகுருசொநி  ஆ)  நேர்ன்ஸ்ட்பபஸ்ட்பப்    இ)  ஐசச் அசிநநொவ்   
ஈ)   எணவுநில்ட 
 

68. For (i=o;> 4;i++)  இந்த நைங்கு எத்தட முட பசனல்டுகிண.?  
 
       அ)  4    ஆ)  6    இ)   5   ஈ)  3 
 

69. cin  என்னும் பொருட அியிப்புகட அியிக்க …………………………………….. என்னும் தடப்பு 
நகொப்ிட னன்டுத்த நயண்டும்.?  
 
        a)  istraem.h   b)  istream .h   c)   istrear.h, ostream.h   d)   istrseat.h 

 
70. கீழ்க்கொணும்  பசனற்கூறு முன்யடிவுகில்  ிடமகடச் சுட்டுக?  
   
  a)  float average   b)  int default –arg (int a=2, int b);   c)  int fun (int,int,double=3.14);  d)  float prd (int 
a,b); 
 
71. பொருள்நொக்கு ிபொக்கத்ணகுத் ணடண புரியண …………………………………………. ஆகும்.? 

அ)  ிபல் ணிநிகுப்பு  ஆ)  பொருள்  இ)  பசனற்கூறு ணிநிகுப்பு   
ஈ)  பசனற்குி ணிநிகுப்பு  
 
 

72. னன்ொடு முடிவுக்கு யரும்நொண இச் பசனற்கூறு அமிக்கும் ணிடன பசய்கிண .? 
 

 a) அமிப்ி ( destructor)   b)  Kill   c)  End   d)  Esc   
73.  static   நொினொ count  நபபனொரு முட நட்டும் ……………………… எத் பதொைக்க 
நதிப்ிருத்தப்டுகிண? 
    
     அ) 3   ஆ)  0   இ)  4   ஈ)   7   
  

74.  தொினங்கு சரிபசய்மம்  சொயிச் நசர்நொம்  எண ? 
 a) shift + F7   b)  ctrl  + F7   c)  Alt + F7    d)  Alt  + F6  
  
 
75.  Hyper link   சொயிச் நசர்நொம் எண ?   
 
     a) ctrl + K   b)  Alt + K    c)  ctrl +H   d)  Alt + H 
  

          [ 20x2=40 ] 
பகுதி – ஆ 

       ஏநதனும் இருண யிொக்கலக்கு ஒரிரு யொர்டதகில் யிடைனி. 
 
 

1. பசருகும்  இைம் என்ொல் என் ? 
2. ஆயண திடப உருில் உள் இரு முடகடக் கூறுக ? 
3. த்தி இடசவு என்ொல் என் ? 
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4. ிடம திருத்திம் இரு யமிமுடகட கூறுக ? 
5. ஒர் அட்ையடனில் ரு படுயரிடன நசர்க்கப் னன்டும் கட்ைட என் ?  
6. அட்ையடணச் பசனின் சிப்பு என் ? 
7. அட்ையடணக் நகொப்ிட ீ எப்டி முடிப்ொய் ? 
8. தபவுகின் யடககடக் கூறுக ? 
9. யியல் அடநப்பு பநொமி என்ொல் என் ? 
10. ல்லூைக யசதி  ிறுயங்கில் எவ்யொறு னன்டுகிண ? 
11. சி ++ எப்டி யடியடநக்கப்ட்டுள்ண ? 
12. தருயிக்கப்ட்ை இக்குழு என்ண என் ? 
13. சி ++ பநொமினில் னன்டுத்தப்டும் னன்டும் குிமக்கள் னொடய ? 
14. நொிகின் பதொைக்க நதிப்பு இயற்ட யியரி ? 
15. உள்டீு / பயினடீு எந்த தடப்பு நகொப்ில் யடபனறுக்கப்டும் ? 
16. << என் பசனற்குினின் னன் என் ? நற்றும் >> என் குினின் னன் என் ? 
17. கீநம தபப்ட்ை சி ++ ிபல் குதினிலுள் ிடம என் ? 
18. ிபல் எழுணக .? அ) a பநய்பனன் b முழுபயண் abகண்ைினவும் while ( ) நைங்கு 

னன்டுத்ணக .? 
19. இக்குழுக்கள் எவ்யடக திச் சிப்ொ உறுப்புகடக் பகொண்ைண ? 
20. ”அபுருக்கள் இல்ொத ஆக்கி “ என்ொல் என் ?  
21. தருயிக்கப்ட்ை இக்குழுயிட எவ்யொறு யடபனறுக்கப்ை நயண்டும் ? 
22. ”சுற்றுல்ொத் தங்கில் “ கணிப்பொினின் னன் என் ? 
23. ி எஃப் எஸ் ஐ ( BFSI ) என்ண என் ?  
24. குற்ங்கள் எத்தட யிழுக்கொடு அினப்டுகிண எத்தட யிழுக்கொடு 

அினப்டுயதில்ட ? 
25. கீழ்க்கொணூம் ிபில் உள் ிடம என் ? 

Char name [ ] = “shiv “ ; 
Switch (name ) 
{ 
Case “ shiv “ ; : cout << ‘ \n ‘ 
<< name << “secured 
1 st rank “ ; 
Case “ rama “ : cout << ‘ \n ‘ 
<< name << “ secured  
2 nd rank” ; 
} 
 
 

குதி – இ                                               [ 5x7=35 ] 
   

  ின்யரும் யிொக்கில் ஏநதனும் ஏழு யிொக்கலக்கு வ்பயொன்ிற்கும் ஐந்திிருந்ண 
த்ண யரிகலக்குள் யிடைனி . 
 
 

1. க்தி உடபனொைல் பட்டி மூம் உடபடன உள்தள்லம் முடடன யிக்குக. ? 
2. அட்ையடணச் பசனினொல் யிடமம் ன்டநகள் னொடய.? 
3. ிகழ்தட இடணனப் க்கங்கொக யமங்கச் பசய்ன நயண்டின பசனற்கூறுகட 

யியரி. ? 
4. ல்லுருயொக்கம் என்ண நபபுரித்திிருந்ண எவ்யொறு நயறுடுகிண . ? 
5. கீழ்க்கண்ை சி++ என் ிபின் பயிப்ொட்டிட தருக. ? 
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பசனல்ொட்டிட யியரிக்க . 
 
// program To find the output  
// program – using – if else clause 
# include <iostream.h> 
# include <conio.h> 
Int & maxref (int &a,int &b ) 
{ 
If (a>b), 
  Return a ; 
Else 
  Return b ; 
} 
Void main ( ) 
{ 
Int x =20, y=30, max =0 ; 
Maxref (x,y ) = -1 ; 
Cout << “\n value of x is “ << x; 
Cout < “\n value of y is “ << y; 
 Getch ( ); 
  } 
 

6. பசனற்குிப் ணிநிகுப்ில் டைபறும் பசனல்ொடுகள் னொடய .? 
7. கீழ்க்கொணும் ிடமகடச் சுட்டி கொபணம் கூறுக.? 

 
// program  
# include < iostream.h> 
Class A  
{ 
Private: 
  Int a1; 
Public: 
  Int a2: 
Protected: 
 Int a3; 
}; 
Class B : public A 
{ 
Public; 
 Void func ( ) 
{ 
  Int b1,b2,b3; 
B1=a1; 
B2=a2; 
B3=a3; 
}; 
 Void main ( ) 
{ 
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Bder; 
Der.a3=0; 
Der.ffunc ( ); 
} 
 

8. தபவு நநொண்டந அடிப்டைனிொ ஐடீஇஎஸ் ( ITES ) நசடயகள் மூநொகப் 
பரிணம் னடைனக்கூடின ிறுயங்கள் னொடய. ? 

9. ண்புணர்த்தி என்ொல் என் ? சி ண்புணர்த்திகட கூி அண ிடயகத்தில் 
எடுத்ணக்பகொள்லம் டட் அவு யசீ்சு, யபம்பு இயற்ட அட்ையடணப்டுத்ணக .? 

10. நசநிப்பு இம் ( storage class)  யியரி.? 
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