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TWO MARKS 
LESSON – I 

1. உரப திப்ித்தல் என்ால் என்? 
2. ஸ்டார் ஆஃிஸ் ரபட்டரில் ன்றுக்கு மநற்ட்ட ஆயணங்கில் எப்டி மயர செய்னாம்? 
3. ஸ்டார் ஆஃிஸ் ரபட்டரில் உரபரன கசடுத்தலுக்கும், கர்த்துதலுக்கும் உள் மயறுாடு 
னாது? 

4. ஸ்டார் ஆஃிஸ் ரபட்டரில் எழுத்துப்ிரமரன எவ்யாறு ெரிசெய்னாம்? 
5. Insert முரரநனிிருந்து Type over முரரநக்கு எவ்யாறு நாாம்? 
6. சொற்செனாக்கம் என்ால் என்? 
7. ஸ்டார் ஆஃிஸ் னன்ாடுகர எழுதுக. 
8. என்சன் யமிகில் ரு ஆயணத்தில் மதரயனா ரு குிப்ிட்ட உரபப்குதிரன 
மதர்வு செய்னாம்? 

9. சாதுயாக ெந்ரதனில் கிரடக்கும் சொற்செனிகள் னாரய? 
10. ஸ்டார் ஆஃிஸ் ரபட்டரில் ரு ஆயணத்ரத மெநிப்தற்கும், திப்தற்குநா யமிகர 
எழுதுக. 

LESSON - II 

1. ஸ்டார் ஆஃிஸ் ரபட்டர் ஆயணத்தில் புல்ட் குினிடப்ட்ட ட்டினர உருயாக்குயதற்கா 

டிகள் னாரய? 

2. ஸ்டார் ஆஃிஸ் ரபட்டரில் எண்யரிரெனிடப்ட்ட ட்டினர எவ்யாறு உருயாக்காம்? 

3. யிரெப்ரகரன னன்டுத்தி எவ்யாறு உரபரன மதர்ந்சதடுக்காம்? 

4. ஸ்டார் ஆஃிஸ் ரபட்டரில் உள்  யரகனா த்தி இரெவுகள் னாரய? 

5. யரகனா யரி இரடசயிகின் சனர்கர எழுதுக. 

LESSON - III 

1. ஸ்டார் ஆஃிஸ் ரபட்டரில் தட்டச்சு செய்மம் சாழுது எழுத்ததுப்ிரமரன எவ்யாறு ெரி 

செய்னாம்? 

2. தாினங்கு எழுத்துப்ிரம திருத்துதின் னன் னாது? 

3. தாினங்கு எழுத்துப்ிரம திருத்துதல் என்ால் என்? 

4. ஸ்டார் ஆஃிஸ் ரபட்டர் தாினங்கு ெரி செய்மம் ட்டினில் எவ்யாறு ரு சொல்ர 

மெர்க்காம்? 

5. எழுத்துப்ிரம ெரிசெய்மம் உரபனாடல் சட்டினில் உள் Ignore Once நற்றும் Change 

சாத்தான்கின் செனற்ாட்ரட யிக்குக. 

LESSON - IV 

1. ஸ்டார் ஆஃிஸ் ரபட்டர் அட்டயரணனில் சடுயரிரெகர எவ்யாறு மெர்க்காம்? 

2. ஸ்டார் ஆஃிஸ் ரபட்டரில் மதர்வு செய்னப்ட்ட யரிரெ, சடுயரிரெனின் அரய எவ்யாறு 

ெநநாக்காம்? 

3. ஸ்டார் ஆஃிஸ் ரபட்டரில் முழு அட்டயரணரன எவ்யாறு ீக்காம்? 

4. ஆயணத்தில் ரு அட்டயரணரன எவ்யாறு உருயாக்காம். 

5. அட்டயரணனில் சடுயரிரெனின் அகத்ரத எவ்யாறு நாற்ாம்? 
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LESSON - V 

1. ஸ்டார் ஆஃிஸ் ரபட்டர் ஆயணத்தில் தரப்ர எவ்யாறு உருயாக்காம்? 

2. ஆயணத்தில் அடிக்குிப்ர உருக்குயதன் னன் னாது? 

3. தரப்பு, அடிக்குிப்பு என்தன் சாருள் என்? 

4. க்க அரநவுகின் யரககள் னாரய? 

5. க்கயடியரநப்பு என்து என்? 

6. ரூரின் துரணசகாண்டு ஒபங்கர எவ்யாறு நாற்ாம்? 

7. இபண்டு யரகனா க்க அரநவுகள் னாரய? 

8. க்க எண்கர எவ்யாறு மெர்க்காம்? 

9. க்கத்தின் ஒபங்கர நாற்றுயதற்கா யமிகள் னாரய? 

LESSON - VI 

1. தித்த நுண்ணர முகயரிக்கும், ப்ீட்டு நுண்ணர முகயரிக்கும் இரடமன 

உள்மயறுாடுகள் னாரய? 

2. ஸ்டார் கால்க்கில் மததி கணக்கீடு என்ால் என்? 

3. அட்டயரணத்தார எவ்யாறு மெநிக்காம்? 

4. ஸ்டார் ஆஃிஸ் கால்க்கில் தாம யடியரநக்க யல் அட்டயரணத்தார ற்ி எழுதுக. 

5. ரு நுண்ணரனில் உள் தபரய நாற் முடிமநா? ஆம் எில் எப்டி? 

6. நின் அட்டயரணச் செனி யனரபனறு. 

7. 33, 30, 27, ........ . ,3 என் சதாடரப உருயாக்குயதற்கா யமிகள் னாரய? 

8. நின் அட்டயரணச் செனினின் ன்ரநகள் ஏமதனும் ான்கிர எழுதவும். 

9. இபண்டு யரகனா நுண்ணர முகயரிகள் னாரய? 

10. ிபநா அட்டயரணச் செனிகின் சனர்கர எழுதுக. 

11. அட்டயரணச் செனினின் னன்ாடுகள் னாரய? 

12. நுண்ணர நற்றும் நுண்ணரசுட்டி என்ால் என்? 

13. பப்பு என்ால் என்? 

14. ஸ்டார் ஆஃிஸ் கால்க்கில் உரப இனக்கி ற்ி எழுதுக. 

15. ஸ்டார் ஆஃிஸ் கால்ககில் எரய ொர்புகள்? எவ்யாறு இரத அட்டயரணத்தாில் மெர்க்காம்? 

16. அட்டயரணத்தாள் நற்றும் அட்டயரண மயறுடுத்துக. 

17. ஸ்டார் ஆஃிஸில் இருந்து எவ்யாறு சயனிமனாம்? 

18. அட்டயரணச் செனினில் னன்டும் ப்ீட்டு செனற்குிகள் னாரய? 

19. ஸ்டார் ஆஃிஸ் கால்க்கில் உரப இனக்கிரன எடுத்துக்காட்டுடன் யிக்குக. 

20. ார்ரயனிடு இனக்கிரன எடுத்துக்காட்டுடன் யிக்குக. 

21. அட்டயரணச்செனினில் எண் யடியரநப்பு ணிக்குிகள் னாரய? 

22. ின்யரும் யாய்ப்ாட்டின் செனல்ாடு என்?D5=Sum(Sheet1.B4:C4;Sheet2.B4:C4)  
23. சடுயரிரெனின் அகம் நற்றும் யரிரெனின் உனபத்ரத எவ்யாறு நாற்ாம்? 

24. நுண்ணரகள், யரிரெகள், சடுயரிரெகர அட்டயரணச்செனினல் எவ்யாறு ீக்காம்? 

25. டங்கள் நற்றும் ெிப்புக் குினீடுகர மெர்ப்தற்கா யமிகள் னாரய? 

 

LESSON -  VII 

1. தபவுச்செனாக்கம் என்சன் ணிக்கூறுகர சகாண்டுள்து? 

2. ஸ்டார் ஆஃிஸ் மஸில் அிக்ரக ற்ி குிப்பு யரபக. 

3. ஸ்டார் ஆஃிஸ் மஸில் ரு தபவுத்தத்ரத யரிரெப்டுத்துயதற்கா டிிரகர எழுதுக. 

4. யடிகட்டிகள் குிப்பு யரபக. 

5. யடிகட்டிக்கும் யியலுக்கும் உள் மயறுாடுகள் னாரய? 

6. முதன்ரந திவுமகால் என்ால் என்? 

7. தபவுத்தம் என்ால் என்? 

8. Autofilter னன்டுத்துயது ற்ி குிப்பு யரபக. 
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9. டிிரத் தபவுத்தம் ற்ி யிரியாக எழுதுக. 

10. தபவுத்த மநாண்ரந அரநப்பு ற்ி குிப்பு எழுதுக. 

11. ரு உரப ஆயணத்தில் Calc Cell னன்ட்ரட எவ்யாறு மெர்க்காம்? 

12. உவு ிரத்தபவுத்தம் என்ால் என்? 

13. தபவு, தகயல் மயறுடுத்துக. 

14. ஸ்டார் ஆஃிஸ் மஸில் ற் யரிரெனாக்கம் ற்ி ெிறு குிப்பு எழுதுக. 

15. ரு தபவுத்த உருயாக்கும் மூன்று கூறுகர குிப்ிட்டு யிக்கவும். 

16. தபவுத்த திரய யடிகட்டல் ற்ி எழுதுக. 

17. தபவுத்த மநாண்ரந அரநப்ின் மூன்று செனற்ாடுகள் னாரய? 

18. சாருள் மாக்குத் தபவுத்தம் யியரி. 

19. திவுச்சுட்டி, நுண்ணரச்சுட்டி யரபனறு. 

20. தபவுத்தத்ரத யிவுதல் என்ால் என்? 

LESSON - VIII 

1. உள்-ி நற்றும் உள்-ி ற்ி குிப்பு எழுதுக. 

2. உருநாற்ம் செய்தின் னன்கள் னாரய? 

3. முப்ரிநா அரெவுப்டங்கர உருயாக்குயதற்கா டிிரகர எழுதுக. 

4.  (i) AVI (ii) MIDI யியரி. 

5. உருக்குரத்தல் என்ால் என்? 

6. குறுக்கம் என்ால் என்? அதன் யரககள் ற்ி எழுதுக. 

7. ல்லூடகம் என்ால் என்? 

8. இருரிநா அரெவுப்டங்கின் யரககள் னாரய? 

9. ல்லூடாக்கமகாப்புகர உருயாக்க னன்டும் ெிப்பு சநன்சாருள்கர எழுதுக. 

10. Plug-in என்ால் என்? னன் னாது? 

11. ிக்காட்ெி குறுக்கல் முரகள் ற்ி எழுதுக. 

12. ினின் தபத்ரத யரபனறுக்கும் ண்புகள் என்? 

13. இக்க முரனாக்கல் - யரபனறு. 

14. Shockwave டியம் ெிறு குிப்பு யரபக. 

15. WAVE டியம் ெிறு குிப்பு யரபக. 

LESSON - IX 

1. ிகழ்த்தில் master page-ன் னன் என்? 

2. ஸ்டார் ஆஃிஸ் இம்ப்சபஸ்ஸில் ரக அிக்ரககர எவ்யாறு உருயாக்காம்? 

3. ிகழ்த்தர எவ்யாறு திப்னாக்காம்? 

4. ெில்லுகின் ஒட்ட மபத்ரத எவ்யாறு திவு செய்னாம்? 

5. ஸ்டார் ஆஃிஸ் இம்சபஸ்ஸில் ெில்லுகலக்கு எவ்யாறு நாற்றுப் சனரிடாம்? 

6. Custom Animation என்ால் என்? 

7. Rehearse Timings என்ால் என்? 

8. Slide transition என்ால் என்? 

9. ிகழ்த்தில் ெில்லுகர மெர்த்தல், ீக்குதல், நாற்றுப்சனரிடல் ற்ி எழுதுக. 

10. இடப்புத்தில் உள் ொபப்ிரியின் னன் னாது? 

11. ிகழ்த்தில் டங்கர எவ்யாறு மெர்க்காம்? 

12. ெில்லுயின் ின்ணிரன எவ்யாறு நாற்ாம்? 

13. Slide sorter view-ன் னன் னாது? 

14. Insert OLE Object-ன் னன் னாது? 

15. ிகல்த்தில் ெில்லுகர ார்க்க னன்டும் ல்மயறு யடியங்கள் னாரய? 

16. முன்யடியரநத்த டியங்கரக் (Template) சகாண்டு ரு ிகழ்த்தர எவ்யாறு 

உருயாக்காம்? 
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17. ிகழ்த்தல் ொபத்தில் யப்புத்தில் உள் ணிச்ொபப் குதினில் உள் ான்கு கருயிகள் 

னாரய? யிக்குக. 

18. ிகழ்த்தர எவ்யாறு சதாடங்காம்? 

19. ஸ்டார் ஆஃிஸ் ிகழ்த்தில் Navigator ொபத்தின் னன் என்? 

20. ஸ்டார் ஆஃிஸ் இம்சபஸ்ஸில் உள் யெதிகள் ெியற்ர குிப்ிடுக. 

21. ஸ்டார் ஆஃிஸ் இம்ப்சபஸ்ஸில் ரகப்ிடி அிக்ரககர எவ்யாறு உருயாக்கி அச்ெிடாம்? 

 

C++ PROGRAMMING LANGUAGE  

LESSON – I 

1. சாருள் யரபனறு. 
2. உரபப்சாதினாக்கம் யரபனறு. 
3. ல்லுருயாக்கம் என்ால் என்? 
4. சாருள் மாக்கு ிபாக்கத்தின் ன்கள் ஏமதனும் இபண்டிர எழுதுக. 
5. சாருின் உட்கருத்து னாது? 

LESSON – II 

1. ிந்தர செனற்குிரன எடுத்துக்காட்டுடன் யிக்குக. 
2. Void தபயித்தின் இபண்டு னன்கர எழுதுக. 
3. ெி++ல் ண்புணர்த்திகின் யிரவுகர எழுதுக. 
4. ெி++ல் உள் ப்ீட்டுச் செனற்குிகள் னாரய? 
5. சுட்டு நாி ொதாபண நாினிிருந்து எவ்யாறு மயறுடுகிது? 
6. ெி++ல் typedef ற்ி எழுதுக. 
7. ெி++ல் நதிப்ிருத்து கூற்று ற்ி எழுதுக. 
8. ெிப்புச் சொற்கள் என்ால் என்? எடுத்துக்காட்டு தருக. 
9. ெி++ல் குிப்புப்சனர்கள் ற்ி ெிறுகுிப்பு எழுதுக. 
10. ெி++ல் உள் ஏமதனும் ான்கு ித்தற்குிகள் ற்ி எழுதுக. 
11. நதிப்ிருத்து செனற்குி ற்ி குிப்பு எழுதுக. 
12. னர் யரபனறுக்கும் தபயித்ரத ட்டினிடுக. 
13. சுட்டுநாிக்கு ெம்நந்தநா செனற்குிகர எழுதுக. 
14. எண்ணுரு தபயிம் ற்ி ெிறு குிப்பு எழுதுக. 
15. ெி++ல் உள் மெநிப்பு இங்கள் னாரய? 
16. யில்ரகின் யரககள் னாரய? 
17. எந்த செனற்குிகள் ெி++ சநாமிக்மக உரித்தாரய? 
18. சுட்டு நாி என்ால் என்? 
19. ெப ிரமரு குிப்பு எழுதுக. 
20. 'sizeof' செனற்குி குிப்பு யரபக. 
21. யிடுடுயரிரெகள் ற்ி குிப்பு எழுதுக. எ.கா. தருக. 
22. முன்செனி செனற்குிகள் னாரய? 
23. சதாடர்புறுத்தம் என்ால் என்? 
24. ருநச் செனற்குிகர எடுத்துக்காட்டுடன் யிக்குக. 
25. தபவுகர ல்மயறு யரகனிங்காக ிரித்தரநப்தற்கா காபணங்கள் னாரய? 
26. மெநிப்பு இங்கர யிக்குக. 

LESSON – III 

1. ின்ா நடக்ரக அரநப்தற்கா யிதிமுரகள் னாரய? 
2. ின்யருயயற்ின் சாது யடியத்ரத எழுதுக. 

i) if ..... else   ii) do ..... while     iii) while iv) for 
3. Break நற்றும் Continue கூற்ர ற்ி யிரியாக எழுதுக. 
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4. கட்டுப்ாட்டு கட்டரநப்புகள் என்ால் என்? யரககள் னாரய? 
5. ின்ா if கூற்ின் சாதுயடியத்ரத எழுதுக. 
6. ெி++ ிபின் ிரிவுகள் னாரய? 
7. Switch கூற்ின் சாதுயடியத்ரத எழுதுக. 
8. Main() செனல்கூர னன்டுத்துயதன் னன்னாது? 
9. If கூற்ின் சாதுயடியத்ரத எழுதுக. 
10. நடக்கு என்ால் என்? அதன் இரு குதிகரக் குிப்ிடுக. 
11. ிந்தர இடம்சறும் இடத்ரதப்சாறுத்து நடக்கின் இரு யரககள் னாரய? 
12. ெி++ல் எத்தர யரகனா நடக்குகள் உள்? 

LESSON – IV 

1. Inline செனற்கூறுகள் ற்ி குிப்பு எழுதுக. 
2. செனற்கூறு முன்யடியின் முதன்ரநனா னன்ாடு னாது? 
3. செனற்கூின் னன்கள் னாரய? 
4. செனற்கூறு முன்யடியின் சாது யடியம் நற்றும் எடுத்துக்காட்டு எழுதுக. 
5. நதிப்பு மூம் அரமத்தலும், குிப்பு மூம் அரமத்தலுக்கும் இரடமன உள் மயறுாடு 
னாது? 

6. செனற்கூறு என்ால் என்? 
7. செனற்கூறு முன்யடிவு என் தகயர ிபல்சனர்ப்ிக்கு யமங்குகிது? 
8. செனற்கூறு அரமத்தல் என்ால் என்? 
9. Void யரபனறு. 
10. யரபசனல்ர செனற்குி குிப்பு எழுதுக. 

LESSON – V 

1. குிப்புருக்கின் அணி என்ால் என்? 
2. இரு ரிநாண அணிகலக்கு ிரயக துக்கீடு எவ்யாறு செய்னப்டுகிது? 
3. ெி++ல் ஏமதனும் இபண்டு ெபண்கர ரகனாலம் செனற்கூறுகர எழுதுக. 
4. இருரிநாண அணி என்ால் என்? எவ்யாறு அியிக்கப்டுகிது? 
5. ெி++ல் write() செனற்கூறு ற்ி எழுதுக. 
6. செனல்கூறுகலக்கு அணிகர செனலுருபுகாக அனுப்ிரயக்கும் மாது எவ்யாறு 
செனல்டும்? 

7. அணி என்ால் என்? யரககர யரபனறு. 
8. Strcmp() என் ெபங்கர ரகனாலம் செனற்கூின் னன் நற்றும் திருப்ி தரும் நதிப்பு ற்ி 
எழுதுக. 

9. ெபங்கின் அணி என்ால் என்? எடுத்துகாட்டு தருக. 
10. ரு ரிநாண அணினின் சாதுயடியத்ரத எழுதுக. 

LESSON – VI 

1. உறுப்பு செனற்கூறுகின் ண்புகர எழுதுக. 
2. சாருள்கின் அணி ற்ி குிப்பு எழுதுக. 
3. சாருள்கலக்கு ிரயாக துக்கீடு ற்ி ெிறு குிப்பு எழுதுக. 
4. தபவு அருயநாக்கம் என்ால் என்? 
5. இக்குழுயிலுள் அணுகினல்பு யரபனறுப்ிகரப் ற்ி யக்குக. 
6. இக்குழு யரபனறுப்ின் குதிகள் னாரய? 
7. தபவு நரப்பு யரபனறு. 
8. ெி++ல் தபவு உறுப்புகள் ற்ி எழுதுக. 
9. இக்குழு அிப்ிற்கா சாது யடியத்ரத எழுதுக. 
10. எவ்யாறு இக்குழுயின் உறுப்புகர அணுகாம்? 
11. இக்குழு என்ால் என்? எடுத்துக்காட்டு தருக. 
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12. ெி++ல் சாருள்கர உருயாக்கும் இரு முரகர யிக்குக. 
13. Private, protected நற்றும் public ெிப்பு சொற்கின் செனல்ாடுகர எழுதுக. 
14. ெி++ல் சாருள் என்ால் என்? 
15. இக்குழுயில் யமிமுரகர யரபனறுப்தற்கா யமிகர எழுதுக. 

LESSON – VII 

1. செனற்கூறு ணிநிகுப்ில் செனற்கூறுகள் எவ்யாறு இனக்கப்டுகின்? 
2. செனற்குி ணிநிகுப்ில் ரடசறும் செனல்ாடுகள் னாரய? 
3. செனற்குி ணிநிகுப்பு என்ால் என்? 
4. ணிநிகுப்பு செய்னமுடினாத செனற்குிகர எழுதுக. 
5. செனற்கூறு ணிநிகுப்பு என்ால் என்? 
6. செனற்குி ணிநிகுப்ிற்கா யிதிமுரகள் ஏமதனும் இபண்டு எழுதுக. 
7. செனற்கூறு ணிநிகுப்ிற்கா யிதிமுரகர எழுதுக. 
8. ெி++ல் எண்யரக இநாற்ம் ற்ி ெிறுகுிப்பு எழுதுக. 
9. ணிநிகுப்பு செய்னமுடினாத செனற்குிகர எழுதுக. 

LESSON –VIII 

1. ஆக்கி யரபனறுப்பு நற்றும் னன்டுத்தலுக்கா யிதிமுரகள் னாரய? 
2. ஆக்கி நற்றும் அமிப்ிக்கா மயறுாடுகள் இபண்டு எழுதுக. 
3. ஆக்கினின் செனல்ாடுகள் னாரய? 
4. எப்சாழுது கல் ஆக்கி எப்சாழுது இனக்கப்டுகிது? 
5. தாரநவு ஆக்கி என்ால் என்? 
6. எப்சாழுது ஆக்கி செனல்டும்? 
7. அமிப்ி என்ால் என்? 

LESSON – IX 

1. நபபுரிநத்தின் யரககள் னாரய? 
2. அடிப்ரட இக்குழுயில் இருந்து தருயிக்கப்ட்ட இக்குழுரய உருயாக்குயதற்கா 
சாதுயடியத்ரத எழுதுக. 

3. நபபுரிநத்தின் ன்கள் னாரய? 
4. நபபுரிநம் என்ால் என்? 
5. கருத்தினல் இக்குழு என்ால் என்? 
6. தருயிக்கப்ட்ட இக்குழுரய உருயாக்கும்மாது னன்டும் மூன்று அணுகினல்பு 
யரபனறுமப்ிகள் னாரய? 

7. ிர நபபுரிநம் என்ால் என்? 
8. அணுகினல்பு என்ால் என்? 
9. நபபுரிநத்தில் ஆக்கிகள் நற்றும் அமிப்ிகள் எவ்யாறு இனக்கப்டுகின்? 
10. ிர நபபுரிநம் ற்ி குிப்பு எழுதுக. 
11. யரபனறு: (i) அடிப்ரட இக்குழு (ii) தருயிக்கப்ட்ட இக்குழு. 

LESSON – X 

1. நின்கற்ல் என்ால் என்? 
2. ATM என்ால் என்? 
3. நின்-யங்கிச்மெரய என்ால் என்? 
4. கல்யினில் எவ்யாறு கணிப்சாி னன்டுகிது? 
5. தகயல் சதாமில்நுட்த்தின் மூன்று சதாமில்நுட்க்கூறுகள் னாரய? 

LESSON – XI 

1. தகயல் சதாமில்நுட்ம் ொர்ந்த மெரய என்ால் என்? 
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2. அரமப்புதயி ரநனம் என்ால் என்? 
3. தபவு மநாண்ரந யரபனறு. 
4. நருத்துயப் சனர்ப்ாயணம் என்ால் என்? 
5. கணிப்சாித் தபயாக்கத்தின் ன்கர எழுதுக. 
6. கணிப்சாித் தபயாக்கம் என்ால் என்? 
7. தபவு மநாண்ரந குதினில் ITES யமங்குர் மூம் உறுதி செய்ன மயண்டினது என்று 
இபண்டு முக்கின அம்ெங்கள் னாரய? 

 

LESSON – XII 

1. சாதுயா கணிப்சாி குற்ங்கர எழுதுக. 
2. அபண் உரடத்தல் என்ால் என்? 
3. ரயபஸ் யரபனறு. 
4. கணிப்சாி மபம் கயாடப்டல் என்ால் என்? 
5. உரிரநனிா காக்கம் என்ால் என்? 
6. கணிப்சாி குற்ம் என்ால் என்? 
7. ார்சர்ட் சயய்ர் நூில் குிப்ிடப்ட்டுள் கருத்துக்கள் னாரய? 

 
MISSING TWO MARKS 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

FIVE MARKS 

STAR OFFICE 

1. ஸ்டார் ஆஃிஸ் ரபட்டர் ஆயணத்தில் உரபரன மதடி நாற்றுயதற்கா யமிகர எழுதுக. 
2. சுட்சடி, யிரெப்ரக நற்றும் குறுக்கு யமிகர னன்டுத்தி ரு ஆயணத்தில் 
மதரயனா உரபப்குதிரன எவ்யாறு மதர்ந்சதடுக்காம்?  

3. த்தி உரபனாடல் சட்டிரன னன்டுத்தி உரபரன எவ்யாறு உள்தள்ாம்? 

4. எண்யரிரெனிடப்ட்ட நற்றும் புல்ட் குினிடப்ட்ட ட்டினர எவ்யாறு உருயாக்காம்? 

5. உரப உள்தள்ல் என்ால் என்? உள்தள்லம் முரகர யிக்குக. 

6. என்சன் யரகனா த்தி இரெவுகர செய்னாம்? யிக்குக. 

7. ஸ்டார் ஆஃிஸ் ரபட்டார் தாினங்கு ெரிசெய்மம் ட்டினில் ரு சொல்ர எவ்யாறு 

மெர்க்காம்? 

8. ரு ஆயணம் முமரநனாக தட்டச்சு செய்னப்ட்ட ின் எழுத்துப் ிரமரன எவ்யாறு 

ெரிசெய்னாம்? 
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9. ஸ்டார் ஆஃிஸ் ரபட்டர் ஆயணத்தில் அட்டயரண யடிவுட்டல் கருயிப்ட்ரடனில் உள் 

ணிக்குிகர யிக்குக. 

10. ஒபங்கர நாற்றும் முரகர யிக்குக. 

11. தரப்பு, அடிக்குிப்பு நற்றும் க்க எண்கள், னனுள் குிப்புகர ரு யரப ஆயணத்தில் 

மெர்ப்தற்கா யமிகர யிக்குக. 

12. அட்டயரணத்தாில் யரபடத்ரத எவ்யாறு மெர்க்காம்? 

13. ொர்பு என்ால் என்? இரத அட்டயரணத்தாில் எவ்யாறு மெர்க்காம்? எடுத்துக்காட்டு தருக. 

14. அட்டயரணத்தாில் யரிரெகள், சடுயரிரெகள், நுண்ணரகர எப்டி மெர்க்காம்? 

உதாபணம் தருக. 

15. ஸ்டார் ஆஃிஸ் கால்க்கில் உள் யடியரநப்பு யரககர யிக்குக. 

16. எண்கர சகாண்டு கணக்கிடும் திாற்ர தயிப அட்டயரணச் செனினில் உள் ி 

யெதிகள் னாரய? 

17. சாருள் மெர்த்தல் நிதரயக் கருயிப்ட்ரடடனில் உள் ணிக்குிகர யிக்குக.  

18. ஸ்டார் ஆஃிஸ் கால்க்கில் தபவு யரிரெகர எவ்யாறு உருயாக்காம்? எடுத்துக்காட்டுடன் 

யிக்குக.  

19. நின் அட்டயரணச்செனினால் யிரமம் ன்ரநகள் னாரய? 

20. ஸ்டார் ஆஃிஸ் மஸில் ரு தபவுத்தத்ரத எவ்யாறு யியாம்? 

21. ஸ்டார் ஆஃிஸ் மஸில் ரு தபவுத்தத்ரத என்சன் யமிகில் ரகனாாம்? 

22. அிக்ரக என்ால் என்? ஸ்டார் ஆஃிஸ் மரஸ னன்டுத்தி ரு அிக்ரகரன எவ்யாறு 

உருயாக்காம்? 

23. கணிப்சாி யமித்தபவுச் செனாக்கத்தின் ன்ரநகள் ஏமதனும் ஐந்திர எழுதுக. 

24. தபவுத்தத்தின் யரககர யியரி. 

25. யடிகட்டி என்ால் என்? அதன் யரககர எடுத்துக்காட்டுடன் யிக்குக. 

C++ PROGRAMMING LANGUAGE 

1. ெி++ல் for நடக்கின் சாதுயா செனல்ாட்ரடப் ற்ி யியரி. 
2. ெி++ல் உள் do-while நடக்ரக எடுத்துக்காட்டுடன் யியரி. 
3. Switch கூற்ர எடுத்துக்காட்டுடன் யிக்குக. 
4. நுரமவு-மொதிப்பு நடக்ரக சாருத்தநா உதாபணத்துடன் யிக்குக. 
5. ின்ா if கூற்ர ெி++ ிபின் எடுத்துக்காட்டுடன் யிக்குக. 
6. If கூற்ர யிக்குக. 
7. Inline செனற்கூர எடுத்துக்காட்டுடன் யியரி. 
8. ெி++ல் செனற்கூினுக்கு அபுருக்கர அனுப்ிரயக்கும் முரகர யிக்குக. 
9. குிப்பு மூம் அரமத்தல் சாருத்தநா எடுத்துக்காட்டுடன் யியரி. 
10. யரபசனல்ர என்ால் என்? ெி++ல் உள் யரபசனல்ரகர உதாபனத்துடன் யிக்குக. 
11. நதிப்பு மூம் அரமத்தர எடுத்துக்காட்டுடன் யியரி. 
12. ெி++ல் செனற்குி ணிநிகுப்ிற்கா ல்மயறு யிதிமுரகர எழுதுக. 
13. செனற்கூறு ணிநிகுப்பு என்ால் என்? எடுத்துக்காட்டுடன் யிக்குக. 
14. ஆக்கி நற்றும் அமிப்ி யரபனறுப்பு நற்றும் னன்டுத்தலுக்கா யிதிமுரகள் னாரய? 
15. நபபுரிநத்தின் யரககர யிக்குக. 

MISSING FIVE  MARKS 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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