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VOLUME 1 FULL PORTION

12th Standard

கணிப்ெபா� இயல்

THIRU GVCHSS, ARCOT

Reg.No. :            

Time : 03:00:00 Hrs Total Marks : 150
SECTION A

ANSWER ALL THE QUESTIONS
75 x 1 = 75

எநத் ெபட�்�ல் மா� வர ேவண்�ய ெசால்ைல தடட்ச�் ெசய்ய ேவண்�ம் ?
(a) Replacement  (b) Replace With  (c) Suggestion  (d) Search for

�ழ்கண்ட எநத் ெம� ேதர�் ஒன்�க�் ேமற்படட் ஆவணங்களில் ேவைல ெசய்ய உத��ற�
(a) Format  (b) View  (c) File  (d) Window

ெசாற்  ெசயலாகக்�ல் நைடெப�ம்  ெசயல்பா�கள்                         
(a) பாரத்த்ல்  (b)  உ�வாக�்தல்  (c) ��த�்தல்  (d) அைனத�்ம்

ஸ்டார ் ஆஃ��ல் இ�ந�்  ெவளிேயற  உத�வ� .         
(a) End  (b) Quit  (c) Stop  (d) Exit

ஸ்டார ்  ஆஃ��ன்   ��ய  ஆவணத�்ன் ெகாடாநிைல ெபயர்
(a) Untitled 1  (b) New document  (c) No name  (d) Defalut

பட�் படை்ட�ன் எநத் ேதரை்வ �ளிக ்ெசய்� ஒ� ஆவணதை்த மற்ேறா� ஆவணத�்ற்� மாற்றலாம் ?
(a) File  (b) Window  (c) Tools  (d) Format

ஆவணத�்ல் எதத்ைன �ைர உ�ளல் அம்�க�்�கள் உள்ள� ?
(a) 2  (b) 3  (c) 8  (d) 10

�ைர உ�ளல் ெசய்�ம் ேபா� எ� நகரா� ?
(a) �டெ்ட� �ட�்  (b) �ைர உ�ளல்  (c) ஆவணக�்�  (d) ெச��ம் �ள்ளி 

ெகாைடநிைலயாக ஸ்டார ்ஆஃ�ஸ் ைரடட்ர ்ஆவணங்கள் எதத்ைன வரி இைடெவளி�ல் இ�க�்ம் ?
(a) 2 வரி  (b) மாறா  (c)  1 வரி  (d) 1.5 வரி 

எநத் கடட்ைளத ்ேதர�் ெசய்�  வ��டட்ைதப் ெபறலாம் 
(a) Edit->Character  (b) Format->Style  (c) Format->Character  (d) Tools->Character

உயரத்�்க ்காடட்ப்படட் உைரைய சாதரண உைரயாக மாற்ற வண்ணதத்ட�்��ந�் �ழ்கண்ட
எதைன என்பைதத ்ேதர�் ெசய்ய ேவண்�ம்?
(a) �கப்�   (b) க�ப்�   (c) ெவள்ைள  (d) No fill

�க�்ய  உைரப்ப��ையப்  ப�ப்பவரின் கவனத�்க�் ெகாண்�வ�வதற்�  எ�  �க�ம்  பயனா�ம் .
(a) உயரத்�்கக்ாடட்ல்   (b) வண்ண�டல்   (c) �ன்னணி   (d) த�ப்�   

எநத் எ�த�்  வைக�ல்  எ�த�்கக்ள்  ����களாக இ�க�்ம் 
(a) Fajitha  (b) Symbols  (c) Windings  (d) (ஆ) மற்�ம (இ)

ர ் ஆஃ�ஸ்  ைரடட்ரில்  ெகாைடநிைல  இைச� 
(a) இட�   (b) ைமய   (c) ேநரத்�்   (d) வல� 

ஒவ்ெவா� �ைற எநத் ெபாதத்ாைன அ�த�்ம் ெபா�� ��ப்பம் அ�தத் பத�்க�்ம் அ�ப்பப்ப��ன்றன.
(a) DEL  (b) Home  (c) Insert  (d)  Enter

ஸ்டார ்ஆஃ�ஸ் உத�த ்�ைரையத ்�றகக் உத�ம் ெபாதத்ான் 
(a) F4  (b) F12  (c) F1  (d) F2

�ழ்கக்ண்ட  எநத்  ப��  தவறாகத ்தடட்ச�்  ெசய்யப்படட் ெசால்ைல  காட�்ம் ?
(a) Toolbar  (b) Dialog box  (c) Check box  (d) Not in dictionary

தவறான  ெசால்�க�்ப் ப�லாக  வ�ம்  எல்லா இடங்களி�ம்  மாற்�ச ்ெசால்ைல��வதற்� �ன்வ�ம்  எநத்
ெபாதத்ாைனக ்�ளிக ் ெசய்யேவண்�ம்  
(a) Change  (b) Change all  (c) Replace all  (d) Replace

எநத் ெம��ன் �ழ் தானியங்�  சரிெசய்�ம் க��  உள்ள� 
(a) File menu  (b) Tools menu  (c) Edit menu  (d) Format menu

எ�த�்ப்  �ைழ ��த�்ம்  உைரயாடல்  ெபட�்�ல் எநத்   பட�்ய�ல்  மாற்�ச ்ெசாற்கள்  ேதான்�ம் 
(a) Suggestions  (b) Change  (c) Add  (d) Choices

தானியங்� உைரயாடல் ெபட�்��ள்ள ெதா��களின் எண்ணிகை்க
(a) 2  (b) 5  (c) 6  (d) 4

வலப்பகக்மாக எல்ைலகைள இ�தத்ால் எதன் அள� மா�ம்  
(a) வரிைச  (b)    ெந�வரிைச  (c) அ) மற்�ம் ஆ  (d) எ���ல்ைல

எநத் கடட்ைள ேதரந்ெ்த�கக்ப்படட் அடட்வைணைய அ�கக் உத�ம்?      
(a) Table  Delete  Table  (b) Format  Table  Delete  (c) Format  Delete  Delete  (d) Tools  Delete  Table→ → → → → → → →

�ன்வ�ம் எநத் கடட்ைள �லம் ேதரந்ெ்த�கக்ப்படட் ெந�வரிைச�ன் அகலதை்த மாற்றலாம் ?
(a) Table Table properties  (b) Table Format  (c) Format Table  (d) Table  properties⟶ ⟶ ⟶ ⟶

ெந�வரிைச�ன் அளைவ சமமானதாக மாற்ற �டெ்ட��ன் வல� ெபாதத்ாைன கள்ிக ்ெசய்த �ைடக�்ம் ேமல்
�ட�்ப் ெபட�்�ல் �ழ்கண்ட எதைன ேதர�்ெசய்ய ேவண்�ம் 
(a) Format Colomn Space equally  (b) Column Spaace equally  (c) Edit Column Space equally  (d) எ���ல்ைல⟶ ⟶ ⟶ ⟶ ⟶

பகக்த�்ன் நீளம்  அகலதை்த  �ட அ�கமாக இ�நத்ால் அநத்ப் பகக் அைம�ன்  ெபயர்
(a) Landscape  (b) Header  (c) Document orientation  (d) Portrait

ஓரங்கைள  மாற்�யைமகக் எதத்ைன  வ��ைறகள்  உள்ளன ?
(a) 3  (b) 2  (c) 1  (d) 4
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�ழ்கண்ட எதைனக ் �ளிக ் ெசய்தால்  ஒவ்ெவா� பகக்ங்களி�ம்  பகக் எண்கள்  ��தத்ப்பட�் ��ம் 
(a) Format  Fields  Page Numbers  (b) Insert  Fields  Page Numbers  (c) Tools  Fields  Page Numbers

(d)   View  Fields  Page Numbers

→ → → → → →

→ →

அ�க�்�ப்� உைரயாடல் ெபட�்�ல்  எதத்ைன �ழல் ெபட�்கள் ேதான்�ம் ?
(a) 2  (b) 3  (c) 4  (d) 5

பகக் அைமப்ைப மாற்ற  உத�வ�
(a) ேதரந்ெ்த�ப்�  ெபாதத்ான்  (b) உைரப்ெபட�்  (c) ��றங்� ெபட�்  (d) ேதரந்ெ்த�ப்� ெபட�்

பகக் அைம�ல் ெகாடாநிைலயாக பகக்த�்ன் பகக்த�்ன் அகலம் எதத்ைன அங்�லம் ?
(a) 8.5  11  (b)   11  8.25  (c)   11  8.5  (d)   8.5  1× × × ×

��கால்க ் ைகக ் கண்���தத்வர ்யார ்?
(a) �ல்ேகடஸ்் �ரிக�ன்   (b) டான்   �ரிக�ன்  (c) பாப் ப்ரங்கஸ்்டன் ,  �ல்ேகடஸ்்
(d) பாப் ப்ரங்கஸ்்டன், டான்   �ரிக�ன்

�ன்வ�ம் எ� எண்கணித இயக�்  அல்ல ?
(a) <>  (b) *  (c) %  (d) ^

�ண்ணைறகள் A3  மற்�ம்  A4 உள்ள எண்கைளக ் �டட் பயன்ப� வாய்ப்பா� என்ன ?
(a) sum (A3:A4)  (b) =sum( A3:A4)  (c) sum (A3+A4)  (d) = avg(A3:A4)

��கால்க�்ல் எதத்ைன  ெந�வரிைசகள் மற்�ம் எதத்ைன வரிைசகள் உள்ளன  
(a) 72,256  (b) 63,72  (c) 63,254  (d) 64,254

�ன்வ�ம் எநத் �ண்�ைற �கவரிைய நகெல�க�்ம்  ேபா� மாற்ற ��யா� ?
(a) ஒப்�ட�்  (b) தனிதத்  (c) பரப்�  (d) (அ ) அல்ல� (ஆ )

அடட்வைணக ்ேகாப்��ள்ள தர�கைளப் ப�ப்பாய்� ெசய்ய உத�ம் சா� 
(a) F1  (b) F2  (c) F4  (d) F7

��கால்க�்ல் எதத்ைன ெந�வரிைசகள் உள்ளன ?
(a) 53  (b) 63  (c) 62  (d) 64

அடட்வைணக ்கடட்ங்க�டன்  அச�்டேவண்�ம் எனில் எதத்ைன ேதர�் ெசய்ய ேவண்�ம் ?
(a) Format  Page  Sheet Tab  Grid  (b) Format   Print   Grid  (c) Print   Sheet Tab   Grid  (d) Format    Grid→ → → → → → → →

�ன்வ�ம் எநத் இயங்� ஒேர தாளில் உள்ள ெவவ்ேவ� �ண்�ைறகைளக ்��கக் உத��ற� ?
(a) :(colon)  (b) ;(semi colon)  (c) ,(comma)  (d) .(dot)

ஸ்டார ்கால்க ்அடட்வைணச ்ெசய���ள்ள  வரிைசகள் எண்ணிகை்க
(a) 1 to 16,000  (b) 1 to 32,000  (c) 1 to18,000  (d) 1 to 24,000

�ழ்கக்ண்ட எநத் வரிைசப்ப�  Star office calc �ண்�ைறகளில்  ேத�ையக ்ெகா�கக்லாம் ?
(a) YY/DD/MM  (b) MM/DD/YY  (c) DD/YY/MM  (d) DD/MM/YY

�ன்வ�ம் எநத்ப் பணிக�்� அடட்வைணதாளில் படம் வைரய�கக்ப்ப��ற� ?
(a) Show draw function  (b) Show fnction  (c) Draw function  (d) ஏ���ல்ைல

1979-ல் கண்���கக்ப்பட  �தல் அடட்வைணச ்ெசய�
(a) அடட்வைணதத்ாள்  (b) ��கால்க்  (c) �ப்ெம�ன்  (d) ஏ���ல்ைல

வாய்ப்பா� படை்டக�்க ்�ேழ  எ� அைமத�்ள்ள�? 
(a) அடட்வைணகே்காப்�ன் வரிைசத ்தைலப்�கள்  (b) தர� இடங்கள்  (c) பட�்ப்படை்ட 

(d) அடட்வைணகே்காப்�ன் ெந�வரிைசத ்தைலப்�கள்

எண்கணித இயக�்யான ^ ��ப்ப� 
(a) வ�தத்ல்  (b) ெப�கக்ல்  (c) �றன்  (d) �டட்ல்

�ண்ணைறப் பாரை்வ�டல் தானாகேவ எநத் �கவரிைய எ�த�்க ்ெகாள்ளப�ம் 
(a) தனிதத் �ண்ணைற�கவரி  (b) தர� �ண்ணைற�கவரி  (c) சார�்  �ண்ணைற�கவரி
(d) ஒப்�ட�் �ண்ணைற�கவரி

star Calc-உள்ள எநத் சன்னல் �ைர��ள்ள இ�பட�் பட�்ய்�ல் பல சார�்கள் உள்ளன  
(a) function auto pilot query window  (b) function auto format window  (c) function wizard window  (d) function auto correct window

ேதரந்ெ்த�கக்ப்பட அடட்வைணதத்ாள் என்ன நிறத�்ல் இ�க�்ம் ?
(a) �கப்�  (b) பசை்ச  (c) க�ப்�  (d) ெவள்ைள

�ன்வ�ம் எநத் கடட்ைள �லம் �ண்ணைறகள் வ��டட்ம் ெசய்யலாம் ?
(a) Insert  cells  (b)  Edit   Cells  (c) Format   cells  (d) View   cells→ → → →

ஒ� தர�தத்ளத�்�ந�் ேதைவப்படட்  ஒ� ��ப்�டட்தத்ரைவத ்ேத�க ்கண்���த�் எ�க�்ம் ெசயல்பாட�்ற்�
என்ன ெபயர ்?
(a) வ�கக்டட்ல்  (b) ேதடல்  (c) ேசரத்த்ல்  (d) வரிைசயாகக்ம்

Star Base  -ல் எதத்ைன �லவைககள் உள்ளன ?
(a) 20  (b) 3  (c) 10  (d) 12

�ன்வ�ம் எ� Star office Base -ல் இல்லாத �லவைக ?
(a) Text  (b) Binary  (c) Project  (d) image

�ன்வ�ம் எநத் ெமா� நிரல் ெமா�ையப் ேபான்� ஒ� ெமா�ைய ஆதரிக�்ற� ?
(a) SQL  (b) C  (c) C++  (d) Fox Pro

�ன்வ�ம் எநத் சன்னல் �ைர ஒ� ப�வத�்ள் இன்ெனா� ப�வதை்தச ்ேசரக்க் உத��ற� ?
(a) Setup a sub form  (b) Sub form add  (c) Sub from  (d) Add form 

சாளரத�்ன் வலப்�ற ப���ல் �ன்�ற எநத் ேதர�் உள்ள� ?
(a) அ�கை்க  (b) ப�வம்  (c) �னவல்  (d) (அ)  அல்ல� (ஆ) அல்ல� (இ )

ேதர�் ெசய்த  தர�ற்� சரிசமமான தர� ப��களில் உள்ளேதா அநத் ப��கைள மட�்ேம ேதர�் ெசய்வதற்�
உத��ற� 
(a) querry filter  (b) ஏ��ல்ைல  (c) auto filter  (d) default filter
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ப�வம்  வ�வைமதத்�ல் உள்ள ெந�வரிைச�ல் உள்ள� 
(a) field name  (b) Field properties  (c) Description  (d) Field type 

தர�தத்ள  ைகயா�ைக�ல் எதத்ைன வைககள் உள்ளன ?
(a) 5  (b) 7  (c) 8  (d) 10

Star office Base சன்னல் �ைர�ல் எதத்ைன சாளரங்கள் உள்ளன ?
(a) 5  (b) 4  (c) 3  (d) 2

எநத் ேகாப்�ல் பயன்ப�தத்ப்ப�ம் ��க�் �ைற நிழற்படதை்த உ�மாற்ற�ன்�த ்��ம்பத ்த��ற�? 
(a) Shockwave  (b) Nx view  (c) GIF  (d) JPG

GIF �ைற எதத்ைன கண்ணி வண்ணதத்ட�் அைமப்�ற்�ள் அடங்�ய�?
(a) 8  (b) 16  (c) 32  (d) 64

எதத்ைன வண் ணங்க�க�் �ைறவாக உள்ள ஒளிகாட�்கள்  இ�ளைடந�்  காணப்ப�ம்.     
(a) <16  (b) <256  (c) <8  (d) <235

MIDI என்ப� 
(a) Musical Instrument Digital Interface  (b) Modeling Instrument digital Information  (c) Musical Interface Digital Information

(d) Modeling Instrument digital Interface

�ன்வ�ம் எநத் ப�வத�்ல் ஒ�கள் இல்ைல? 
(a) WAVE  (b) AU  (c) AIFF  (d) MIDI

 AIFF என்ப�    
(a) Audio Interchange File Format  (b) AU Interchange File Format  (c) Audio Information File Format

(d) Audio Interchange Format File

�ழ்கா�ம் எநத்கக்டட்ைள Mediya Player சன்னல் �ைரைய �றகக் உத�ம் ?
(a) File Open  Media player  (b) Format   Media player  (c) Tools   Media player  (d) Insert   media player→ → → → →

�ன்வ�ம் எ� பல்ேவ� �ல்�கைளத ்ேதரந்ெ்த�கக் உ���ற� ?
(a) Alt  (b) Ctrl  (c) Shift  (d) Shift (or) Ctrl

�ன்வ�ம் எநத் View-ல் எல்லா �ல்�கைள�ம் ��ய வ��ல் ஒேர பகக்த�்ல் பாரக்க் உத��ற� .
(a) Outline  (b) Notes  (c) Normal  (d) Handouts

 �ன்வ�ம்   எநத் கடட்ைள நிகழ்தத்ைலத ்ெதாடங்க உத��ற� ?
(a) File  Show slide  (b) Slide Show  Show slide  (c) Slide Show Slide Show  (d) View  Slide show → → → →

இடப்�றத�்�ள்ள இ�ைவப் பட�்�ல் எதத்ைன �ரி�கள் உள்ளன 
(a) 2  (b) 1  (c) 3  (d) 4

�ன்வ�ம் எ� நிகழ்தத்ைல ��� ெபற உத�ம் ?
(a) Esc  (b) Tab  (c) Shift  (d) Alt

�ல்��ன்  �ன்னணிைய மாற்றம் ெசய்ய எகக்டட்ைள உத��ற� ? 
(a) Format  Page  (b) Format  Page   Background  (c) Insert   Page   Background  (d) Format    Background→ → → → → →

�ன்வ�ம் எநத் கடட்ைள �தன்ைமச ்�ல்�ைவ வ�வைமகக் உத��ற� ? 
(a) Insert  Slide Design  (b) Format   Slide Design  (c) Tools   Slide Design  (d) File   New   Slide Design→ → → → →

தற்ேபா� �ைர��ள்ள  �ல்����ந�் �ல்�கக்ாட�்ையத ்ெதாடங்க _______ இைணப்� உத�ம் .
(a) View  Options   Star Office Impress   General  (b) Tools   Options   Star Office Impress   General

(c) Insert   Options   Star Office Impress   General  (d) File   Options   Star Office Impress   General

→ → → → → →

→ → → → → →

SECTION B
ANSWER ANY 20 QUESTIONS

20 x 2 = 40

ஸ்டார ்ஆஃ�ஸ் என்றால் என்ன ?
�ைர உ�ளல் ெசய்�ம் �ைறகைள எ��க .
�ைசப் பலைக�ன் உத��டன் உைரையத ்எவ்வா� ேதரெ்த�ப்பாய்? 
ெதாங்�ம் உள்தள்ளல் என்றால் என்ன ?
ஸ்டார ்ஆஃ�ஸ் ைரடட்ரில் உள்ள பல்ேவ� வைகயான வரி இைடெவளிகள் யாைவ ?
தடட்ச�் ெசய்�ம்ேபா� எ�த�்ப்�ைழைய எவ்வா� �ட�்கக்ாடட்லாம் ?
ஸ்டார ்ஆ�ஸ் ைரடட்ர ்அகரா��ல் ஒ� வாரத்ை்தைய எவ்வா� ேசரக்க்லாம் ?
ஒ� அடட்ைண�ல் உள்ள ெபா�ளடகக்தை்த எவ்வா� நீக�்வாய்?
ஸ்டார ்ஆ�ஸ் ைரடட்ரின் அடட்வைண�ல் ஒ� வரிைசைய எவ்வா� ேசரப்்பாய் ?
தைலப்� அல்ல� அ�க�்�ப்�ல் உைரைய எவ்வா� ேசரப்்பாய் ?
பகக் அள� அல்ல� தாளின் அளைவ எவ்வா� மாற்றலாம் ?
வழக�்ல் உள்ள அடட்வைணச ்ெசய�கள் �லவற்ைற எ��க 
ஒப்�ட�் �ண்ணைற �கவரிக�்ம்.தனிதத் �ண்ணைற �கவரிக�்ம் இைடேய உள்ள ேவ�பா�கள் யாைவ ?
அடட்வைணச ்ெசய�க�்ம் அடட்வைணத ்தா�க�்ம் இைடேய உள்ள ேவ�பா�கள் யாைவ ?
பாரை்வ�� இயக�்கள் யாைவ ? எ�த�்கக்ாட�் த�க.
�ப்பரிமாண வாய்ப்பா� என்ப� யா� ?எ.கா த�க .
�தன்ைமத ்�ற�கே்கால் (Primary key) என்ப� யா�?
பற்�ல வரிைசயாகக்ம் என்றால் என்ன?
SQL என்ப� யா�?
MIDI ப�வதை்த பற்� ��ப்� வைரக.
ெநரிய வைரபட �ைற என்ப� யா�?
இலக�் �ைறயாகக்ல் என்ப� யா�?
�ல்� �ன்னணிைய எவ்வா� மாற்றலாம்?
தனிப்பயன் �ல்�கக்ாட�் அைமதத்�கக்ான ப�நிைலகள் யாைவ?
Custom Animation என்றால் என்ன?

SECTION C

ANSWER ANY 7 QUESTIONS
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*****************************************

ANSWER ANY 7 QUESTIONS
ஆவணத�்ல் பல ப��க�க�் ெசல்ல �ைசபலைக�ல் உள்ள அைச�ப் ெபாதத்ான்கைள எ��க .
பத�் உைரயாடல் ெபட�் �லம் உைரைய உள்தள்�ம் �ைறைய �ளக�்க.  
தடட்ச�் ெசய்�ம் ேபா� எ�த�்ப்�ைழ எவ்வா� �ட�்கக்ாடட்ப்ப�ம் என்பைத �ளக�்க ?
தைலப்� , அ�க�்�ப்� என்பதன் ெபா�ள் என்ன ?
சார�்கள் என்றால் என்ன? அவற்ைற அடட்வைணத ்தாளில் எப்ப� பயன்ப�த�்வாய் ? எ�த�்கக்ாட�்டன்

�ளக�்க.
ஸ்டார ்ஆ�ஸ் கால்�ல் உள்ள வ�வைமப்� வைககைள �வரி.
அடட்வைணதத்ாளில் �ண்ணைறகள் ,வரிைசகள், ெந�வரிைச,ேபான்றவற்ைற எவ்வா� ேசரப்்பாய் ?
தர�தத்ளதை்த ைகயா�தல் பற்� �வரி.
தர�தத்ளத�்ன் வைககைள �வரி.
கணிப்ெபா�வ� தர�செ்சயலாகக் �ைற�ல் உண்டா�ம் நன்ைமகைள எ��க.
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