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அயகுகள் 1, 2, 5 

தகவல் ற்றும் ததாடர்பாடல் ததாழினுட்பவில், 

கணினிக இனங்காண்பபாம், 

பணிதெல் முகமககள் 
 

பகுதி – I 
 

1. பின்யருயயற்றுள்  தபவு அல்ாதது 

(1) அநல் 50cm உனபமுடைனயன்   (2) நாணயனின் மநாத்தப்புள்ளி 

(3) இன்டன மயப்நிட 38ºC ஆகும் (4) விநலின் கணிதாைப்புள்ளி 65 
 

2. எரு மதாகுதியின் கூறு அல்ாதது 

(1) உள்ளீடு  (2) மயளியீடு  (3) மநன்மாருள் (4) முடயழினாக்கம் 
 

3. பின்யருயயற்றுள் முடயழிப்டுத்தப்ைாதது. 

(1) கநல் மற் சபாசரிப் புள்ளி 

(2) நிநல் யகுப்பில் உனபநாயன் 

(3) இன்டன மயப்நிட 

(4) சியா ஆங்கி ாைத்தில் உனர் புள்ளி மற்ான் 
 

4. ண்றி தகயலின் இனல்பு அல்ாதது 

(1) மசம்டந     (2) மாருத்தம் 

(3) ல்ா அம்சங்களும் இருத்தல்  (4) கிபனம் அதிகரித்தல் 
 

5. சுகாதாபத்துடயில் தகயல் மதாைர்ாைல் மதாழினுட்வினலின் ங்களிப்பு 

(1) LMS   (2) MRI  (3) MICR  (4) CCTV 
 

6. சாள்ஸ் பஜ் ஆல் கண்டு பிடிக்கப்ட்ை உகபணம் 

(1) Adding Machine (2) Analytical Engine  (3) Punch card System (4) Mark 1 
 

7. கணினியின் ண்பு அல்ாதது 

(1) கதி       (2) மசம்டந 

(3) ல்திடந இன்டந   (4) விடத்தின் 
 

8. கணினிகட அவிற்பகற் யடகப்டுத்தலில் அைங்காதது 

(1) மீக் கணினி     (2) மருமுகக் கணினி 

(3) எத்திடசக் கணினி    (4) சிறு கணினி 
 

9. பின்யருயயற்றுள் து கப்பிக் கணினினாகும்? 

(1) கதிநானி     (2) ECG மாறி 

(3) யானிட அடயப் மாறி  (4) உணரி உள் வீதி விக்கு 
 

10. யங்கிகளில் காபசாடகட ரிசீலிக்க ாவிக்கப்டும் யருடி து? 

(1) OCR   (2) OMR  (3) MICR  (4) Bar Code Reader 
 

11. காந்த ஊைகச் சாதம் து? 

(1) CD   (2) DVD  (3) MEMORY Card (4) Hard disk 
 

12. முதன்டந நிடயகம் து? 

(1) மகிழ்யட்டு    (2) காந்த ாைா 

(3) இக்கமுட மீ நுட் யட்டு  (4) துக்கு நிடயகம் 
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13. யன்யட்டின் மகாள்வு 

(1) 650 – 900 MB  (2) 1 – 64 KB  (3) 3 MB – 32 MB (4) 100 GB – 6 TB 
 

14. கணினி யடனடநப்பு யழிப்டுத்தி இடணக்கப்டும் துட(Port) ? 

(1) RJ45   (2) RJ11  (3) HDMI  (4) PS/2 
 

15. யழிப்டுத்தாத ஊைகம் து? 

(1) முறுக்கின கம்பிச் பசாடி   (2) ஏபச்சு யைம் 

(3) யாமாலி அடகள்   (4) எளியினல் ார்கள் 
 

16. எளியினல் ார் னன்டுத்தப்டுயது. 

(1) வீ மதாடபசி யடனடநப்பு (2) பசய்டநக் கட்டுப்டுத்தி 

(3) மசய்நதி ஊடுகைத்தல்   (4) பநற்கூறின னாவும் 
 

17. ஏபச்சு யைம் னன்டுத்தப்டுயது. 

(1) CCTV      (2) வீ மதாடபசி யடனடநப்பு 

(3) பசய்டநக் கட்டுப்டுத்தி   (4) மசய்நதி 
 

18. யாமாலி அட னன்டுத்தப்டுயது. 

(1) Blue Tooth     (2) CCTV 

(3) பசய்டநக் கட்டுப்டுத்தி    (4) பநற்கூறின னாவும் 
 

19. உருவில் உள் யடனடநப்பு இைவினல் து? 

(1) Bus   (2) Tree 

(3) Star   (4) Mesh 
 

20. யடனடநப்பின் அனுகூம் அல்ாதது. 

(1) ாதுகாப்பு     (2) மின்ஞ்சல் 

(3) தபவு பதக்கி டயத்தல்   (4) யிற்சி பதடய 
 

21. தபவுத் மதாைர்ாைலுக்கு பதடயனா அடிப்டை அம்சம் அல்ாதது, 

(1) அனுப்புர்  (2) மறுர்  (3) இடணனம் (4) ஊைகம் 
 

22. எலிச் சாதத் துடயில் நீ நிம் குறிப்து. 

(1) எலி உள்ளீடு     (2) யடக்கநபா 

(3) எலிமருக்கி    (4) அகித் மதாைர்ாட்டைத் துட 
 

23. கணினி யடனடநப்பு அல்ாதது. 

(1) WAN   (2) MAN  (3) STAR  (4) LAN 
 

24. ைத்தில் காட்ைப்ட்டுள் துட(Port)  னாது? 

(1) HDMI      (2) PS/2 

(3) USB      (4) RJ45 
 

25. A, B, C, D ஆகின முகப்பு அடைனாங்கள் குறிப்து முடபன 

(1) யன்மாருள், முடடந மநன்மாருள், 

பிபபனாக மநன்மாருள், னர் 

(2) முடடந மநன்மாருள், யன்மாருள், 

னர், பிபபனாக மநன்மாருள் 

(3) யன்மாருள், னர், 

பிபபனாக மநன்மாருள், முடடந மநன்மாருள் 

(4) னர், பிபபனாக மநன்மாருள், 

முடடந மநன்மாருள், யன்மாருள் 

 

 
 

D 

C 

B 

A 
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26. பிபபனாக மநன்மாருள் அல்ாதது. 

(1) மசால்முட யழிப்டுத்தல்  (2) விரிதாள் 

(3) இடணனத் பதைற் மாறி   (4) மதாகுப்பி 
 

27. மநாழி மனர்ப்பி து? 

(1) Windows OS   (2) Mac OS      (3) விரிதாள்  (4) மதாகுப்பி 
 

28. இயச திந்த மூ மநன்மாருள் து? 

(1) Windows OS   (2) Mac OS  (3) DOS  (4) Ubuntu OS 
 

29. ல்னன்ாட்டு (Multi User) ணிச் மசனல் முடடந. 

(1) Windows sever  (2) MS DOS  (3) Windows 7  (4) Mac OS 
 

30. Wimp ன்தில் W குறிப்து. 

(1) Word   (2) Web  (3) World  (4) Window 

 

31. Access பகாப்பு யடகயின் பகாப்பு நீட்சி 

(1) Docx   (2) exe   (3) accdb  (4) doc 
 

32. யட்டுக்களில் குடாடுகள் உள் இைங்கட இங்காணும் மநன்மாருள் 

(1) யட்டு துண்ைாக்கல் 

(2) முடடந யழுக்கட கண்ைறியும் கருவி 

(3) யட்டு ரீட்சிப்ான் 

(4) மகாள்ணி முகாடநனார் 
 

33. யட்டில் மயறுடநனா சிறின பிபபதசங்கட இடணத்து மரின பிபபதசத்டத 

உருயாக்கி யட்டிடண எழுங்கடநத்தல். 

(1) யட்டு மீஎழுங்கடநத்தல்  (2) யட்டு ரீட்சிப்ான் 

(3) முடடந யழுக்கட கண்ைறிதல் (4) மகாள்ணி முகாடநனார் 
 

34. யன்யட்டு இரு குதிகாகப் பிரிக்கப்ட்டிருந்தால் CD இற்குரின மசலுத்தி. 

(1) [F:]   (2) [D:]  (3) [E:]   (4) [G:] 
 

35. நீக்கப்ட்ை பகாப்புகள் ங்கு காணப்டும். 

(1) File   (2) Folder  (3) My document (4) Recycle Bin 
 

36. யன்யட்டு தர்க்க ரீதினாக ாகங்காக பயாக்கப்ைல் குறிப்து. 

(1) யட்டு யடியடநத்தல்   (2) யட்டுப்பிரிவிைல் 

(3) யட்டு எழுங்கடநத்தல்   (4) யட்டு துண்ைாக்கல் 
 

37. கணினி மசனற்ாடு பநற்மகாள்ப்ைாத நிடயில் கணினிடனப் ாதுகாப்து. 

(1) Screen sever  (2) Antivirus   (3) Network Utility (4) System profile 
 

38. ”எட்டுதல்” ன் கட்ைடக்கா குறுக்குச் சாவிி் 

(1) Ctrl + v  (2) Ctrl + C  (3) Ctrl + O  (4) Ctrl +N 
 

39. கட்ைடக் பகாட்டு இடைமுகத்தில் கட்ைடகட உள்ளீடு மசய்னப்டும் இைம். 

(1) Windows  (2) Menu  (3) Prompt  (4) Pointer 
 

40. டகனைக்கத் மதாடபசியில் மரும்ாலும் னன்டுத்தப்டும் ணிச் 

மசனல்முடடந. 

(1) Ubundu  (2) Android  (3) Ms Dos  (4) Hanthana Linux 
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பகுதி – II 
  

1.  ல்ா விாக்களுக்கும் சுருக்கநா விடை தருக. 

i) தகயலின் ண்புகள் ான்கு தருக ? 

ii) நிகழ்நிட மதாடக்கல்வி (online Distance Learing) ன்ால் ன் ? 

iii) சமூக யடத்த மதாைர்புகளுக்கா மநன்மாருள்கள் 2 குறிப்பிடுக ? 

iv) தடமுடக் கணினிகளில் 3ம், 4ம் தடமுடகளில் னன்டுத்தப்ட்ை 

மதாழில் நுட்ங்கடக் கூறுக ? 

v) சுட்டுச் சாதங்கள் 4 தருக ? 

vi) அழுத்தாத அச்சுப் மாறிக்கு 3 உதாபணங்கள் தருக ? 

vii) திண்நநிட சாதங்களுக்கு 2 உதாபணங்கள் தருக ? 

viii) னன்ாட்டு மநன்மாருட்கள் 2 தருக ? 

ix) ணிச் மசனல் முடடன மதாழிற்ாட்டிற்பகற் வ்யாறு யடகப்டுத்துவீர் ? 

x) Wimp ன்ால் ன் ? 
 

2.  

i) யழிப்டுத்தப்ைாத ஊைகங்களுக்கு 2 உதாபணங்கள் தருக ? 

ii) LMS இன் னன்கள் இபண்டு தருக ? 

iii) சுகாதாபத்துடக்கு னன்டுத்தப்டும் தகயல் மதாைர்ாைல் கருவிகள் 2 தருக ? 

iv) முதாம் தடமுடக் கணினியின் ண்புகள் 2 தருக ? 

v) கணினியில் னன்டுத்தப்டும் ணிச்மசய்முட மநன்மாருள்கள் 3 தருக ? 
 

3.  

i) கணினியின் சிப்பினல்புகள் 4 தருக ? 

ii) கணினிடன மதாழில்நுட்த்திற்பகற் வ்யாறு யடகப்டுத்தாம் ? 

iii)  A, B, C ன்யற்டப் மனரிடுக ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     தபவுக் கட்ைட  

                 கட்டுப்ாட்டு டசடககள் 

INPUT 

A 

 

 

Memory 

OUTPUT Primary Memory 

C B 

Memory Registers 
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4.   

i) விம்நாக்கு எளியுரு சாதத்திற்கு 2 உதாபணம் தருக ? 

ii) மயளியீட்டு சாதங்களில் மநன்கல் சாதங்கள் 2 தருக ? 

iii) அழுத்தும் அச்சுப் மாறிகள் 2 தருக ? 

iv) முதன்டந நிடயகங்கள் மூன்றிடத் தருக ? 

v) எளியினல் பசமிப்புச் சாதங்கள் 2 தருக ? 
 

5.   

i) தபவு ஊடு கைத்தும் முடகட (MODE) உதாபணங்களுைன் தருக ? 

ii) யழிப்டுத்தப்ட்ை ஊைகங்கள் 3 தருக ? 

iii) ஆளி, குவினம் இபண்டிற்குமிடையிா பயறுாடுகள் 2 தருக ? 

iv) இடணனத்தில் மநாைத்தின் மதாழிற்ாடு னாது ? 

v) தீச்சுயர் ன்ால் ன் ? 
 

6.   

i) முடடந மநன்மாருள் மூன்றும் டய ? 

ii) கணினி முடடந மநன்மாருளின் மதாழிற்ாடுகட குறிப்பிடுக ? 

iii) யட்டு பிரிவிைலின் அயசினம் 2 தருக ? 

iv) பின்யரும் பகாப்புகள் னன்டுத்தப்டும் ணிச்மசனல் முடகள் டய ? 

a) NTFS 

b) ext4 

c) FAT32 

d) ReiserFS 
 

விகடகள் 
 

பகுதி – I 
 

1. (2) 

2. (3) 

3. (3) 

4. (4) 

5. (2) 

6. (2) 

7. (3) 

8. (3) 

9. (2) 

10. (3) 

11. (4) 

12. (4) 

13. (4) 

14. (1) 

15. (3) 

16. (1) 

17. (1) 

18. (1) 

19. (1) 

20. (4) 

21. (3) 

22. (1) 

23. (3) 

24. (1) 

25. (1) 

26. (4) 

27. (4) 

28. (4) 

29. (1) 

30. (4) 

31. (3) 

32. (3) 

33. (1) 

34. (3) 

35. (4) 

36. (2) 

37. (1) 

38. (1) 

39. (3) 

40. (2) 
 

 

பகுதி – I I 

1.  

i)  மாருத்தம், ல்ா அம்சங்களும் இருத்தல், மசம்டந, காத்திற்கு மாருத்தநாக 

இருத்தல், கிபனம் இழியயாக்கல்  

ii)  தகயல் மதாைர்ாைல் மதாழினுட்த்டதப் னன்டுத்தி ந்த எரு ாட்டில் 

இருந்தும் எருயாி் தக்கு விரும்பினயாறு எரு கல்வி நிறுயத்துைன் மதாைாி் 

மகாள்யதன் ஊைாக மிக குடந்த மசவில் உனர் ாைமறியிட கற்கும் யசதி 

மதாடக்கல்வி ப்டும். 



6 தாரிப்பு : வய  தகவல்  ததாடர்பாடல்  ததாழினுட்ப  கற்கக  நிகயம்,  வடாட்சி. 

 

iii)  Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ 

iv)  IC, Micro Processor 

v)  Mouse, Light Pen, Touchpad, Touch Screen, Joystick, Trackball 

vi)  Laser printer, Inkjet Printer, Thermal Printer 

vii) Pen Drive, Memory card 

viii) Antivirus software, Backup software, Disk cleanup 

ix) Single User, Multi user, Multi-tasking, Real time 

x) W- Windows I- Icons  M- Menus P- Pointer 
 

2.   

i) Micro wave, Radio wave, infrared  

ii) சுன கற்லுக்கு உதவுதல், ந்த இைத்தில் இருந்தும் கல்விடன மறும் யசதி, 

ாைங்களின் எப்டைகட வீட்டில் இருந்து மசய்து முடித்து   திபயற்ம் 

மசய்யதற்கா யசதி 

iii) CAT, MRI, ECG 

iv) ருநன் கூை, பயகம் குடவு, அடிக்கடி ழுதடையும் தன்டந 

v) Windows, Linux, Mac 
 

3.   

i) Speed,   Accuracy,   Efficiency,   Versatility,   Storage and Retrieval  

ii) Analog Computer, Digital Computer, Hybrid Computer  

iii)  A  -  Secondary Storage  B  –  CU  C  –  ALU 
 

4.   

i) Web Camera, Digital Camera, CCTV  

ii) Monitor, Projector 

iii) Dot-matrix Printer, Daisywheel Printer, Plotter 

iv) RAM, ROM, Cache Memory, Register 

v) CD, DVD, Blu-Ray  
 

5.   

i) Simplex , Half Duplex, Full Duplex 

ii) Twisted Pair, coaxial cable, Fiber optical 

iii) Switch - தக்கு கிடைத்த சமிக்டைடன உரின கணினிக்கு நட்டும் அனுப்பும் 

Hub- தக்கு கிடைத்த சமிக்டைடன ல்ாக் கணினிக்கும் அனுப்பும் 

iv) Analog Signal டன Digital Signal ஆகவும் Digital Signal டன Analog Signal ஆகவும் 

நாற்றுதல். 

v) இது கணினி யடனடநப்டப் ாதுகாக்கும் மதாகுதினாகும். 

இது இடணனத்திற்கும் கணினி யடனடநப்பிற்குமிடைபன எரு ாதுகாப்பு 

தடுப்ாக காணப்டும்.  
 

6.   

i) Operating System, Utilities and Service Programs, Language Translator 

ii)  Process Management, Memory Management, Device Management, File Management, Security 

Management, Network Management  

iii) எரு கணினியில் என்றுக்கு பநற்ட்ை ணிச்மசனல் முடடநடன நிறுவுயதற்கு, 

பகாப்புக்கட முகாடந மசய்தல் இகு 

iv) NTFS – Windows ext4 – Linux FAT32 – Windows ReiserFS – Linux   



7 தாரிப்பு : வய  தகவல்  ததாடர்பாடல்  ததாழினுட்ப  கற்கக  நிகயம்,  வடாட்சி. 

 

அயகு 3 – கணினியில் தவுகள் 

எடுத்துக்காட்டப்படும் முகமகள் 
 

பகுதி – I 
 

1. 125 னும் தசந ண்ணிற்கா துவித ண் னாது? 

(1) 11111112   (2) 11111012  (3) 1011102  (4) 1101012 

 

2. 45 னும் தசந ண்ணிற்கா துவித ண் னாது? 

(1) 1101002  (2) 1011012  (3) 1011102  (4) 1101012 

 

3. 1011102 னும் ண்ணின் தசந யடியத்திட மதரிவு மசய்க? 

(1) 44   (2) 45   (3) 46   (4) 47 

 

4. 10110112 னும் ண்ணின் தசந யடியத்திட மதரிவு மசய்க? 

(1) 93   (2) 91   (3) 94   (4) 96 

 

5. 6110 னும் ண்ணின் ண்ந ண்ணிட காண்க. 

(1) 658   (2) 748   (3) 758   (4) 768 

 

6. 1068 னும் ண்ணின் தசந யடியத்திட மதரிவு மசய்க? 

(1) 6410   (2) 6010   (3) 6810   (4) 7010 

 

7. 9310 னும் ண்ணின் திறுந யடியத்திட மதரிவு மசய்க? 

(1) 5A16   (2) 5316   (3) 5C16  (4) 5D16 

 

8. 17410 னும் ண்ணின் திறுந யடியத்திட மதரிவு மசய்க? 

(1) A1416   (2) 101416  (3) 10E16  (4) AE16 

 

9. 110101112 னும் ண்ணின் ண்ந ண்ணிட காண்க. 

(1) 5638   (2) 6538  (3) 3278  (4) 6278 

 

10. 100011012 னும் ண்ணின் திறுந யடியத்திட மதரிவு மசய்க? 

(1) 13116   (2) 8D16  (3) 101316  (4) 51516 

 

11. 7058 னும் ண்ணின் திறுந யடியத்திட மதரிவு மசய்க? 

(1) 11216   (2) 1A16   (3) 1C516  (4) 1D16 

 

12. 110110012 னும் ண்ணிற்கு சநயலுயா ண்ணிட மதரிவு மசய்க? 

(1) 33110   (2) 13916  (3) D616  (4) 3318 

 

13. 718   சநயலுப் மறுநாத்டத மதரிவு மசய்க? 

(1) 5410   (2) 1110102  (3) 3916   (4) 578 

 

14. 102x னும் ண்ணில் அடி x ற்கு மாருத்தநா விடையிட மதரிவு மசய்க? 

(1) 10   (2) 8   (3) 8, 10, 16  (4) 2, 8, 10, 16 
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15. 457x = 1001011112 னும் சநன்ாட்டில் x இன் மறுநாத்திடக் காண்க? 

(1) 2   (2) 8   (3) 10   (4) 16 

 

16. 2810 + 110012   னும் பகாடயயின் மறுநாத்டதக் காண்க? 

(1) 5210   (2) 1011012  (3) 5310   (4) 1101102 

 

17. 012510 னும் ண்ணின் அதிகூடின மாருளுடைன (MSD) மறுநாம் னாது? 

(1) 0   (2) 1   (3) 2   (4) 5 

 

18. 0.02510 னும் ண்ணின் அதிகுடந்த  மாருளுடைன (LSD) மறுநாம் னாது? 

(1) 0   (2) 2   (3) 5   (4) 1 

 

19. 2.5 KB மகாள்விற்கு சநயலுயா மகாள்விட மதரிவு மசய்க? 

(1) 0.25MB  (2) 25600Bytes  (3) 2500Bytes  (4) 2560Bits 

 

20. 4GB Video file  இட பசமிப்தற்கு மாருத்தநற் பசமித்தல் சாதம் னாது? 

(1) Blu-ray     (2) புநிட யன்யட்டு 

(3) CD      (4) DVD 

 

21. அதிகூடின மகாள்டய உடைன அகு து? 

(1) GB   (2) TB   (3) PB   (4) MB 

 

22. பின்யருயயற்றுள் தபவு மறுயழிக் கதி (Data Access Speed) கூடின பசமித்தல் 

நிடயகம் னாது? 

(1) துக்கு நிடயகம்    (2) தற்பாக்கு மறுயழி நிடயகம் 

(3) யாசிப்பு நட்டும் நிடயகம்  (4) திபயட்டு நிடயகம் 

 

23. பின்யருயயற்றுள் மிகவும் மகாள்வு கூடின பசமித்தல் சாதம் னாது? 

(1) CD(இறுயட்டு)    (2) DVD(இக்கப்ல்தியாற்ல் யட்டு) 

(3) யன்தட்டு     (4) காந்த ாைா 

 

24. பின்யருயயற்றுள் BCD குறிமுட அல்ாதது? 

(1) 10012   (2) 10002  (3) 11002  (4) 01002 

 

25. B இன் ASCII    இருநகுறிமுட 1000010 ஆயின் A, C னும் ழுத்துருவின் ASCII இருந 

குறிமுடடன தருக? 

(1) 100000, 00001 (2) 1000011, 1000001 (3) 1000100, 1000110 (4) 1000001, 1000011 

 

26. 10001002 இது ASCII    குறியீட்டில் D இட யடகக்குறிக்கும் ஆயின் 10001112 இன் ASCII 

குறியீடு  தட  யடகக்குறிக்கும்? 

(1) F   (2) E   (3) G   (4) H 

 

27. எற்டக்குறி பிபதிநிதித்துயம் மசய்யும் தபவு அல்ாதது? 

(1) தமிழ், சிங்கம் 

(2) விபசைகுறியீடுகள் 

(3) புடகப் ைங்கள் 

(4) யடபவினல் குறியீடுகள் பான் மநாழிகளின் ழுத்துருக்கம் 
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பகுதி – II 

 

1. 9910 ன் ண்டண ண்ந ண் யடிவில் தருக? 

 

2. 1558 ன் ண்டண திறுந ண் யடிவில் தருக? 

 

3. 10011112 ன் ண்டண ண்ந ண் யடிவில் தருக? 

 

4. ABC16 ன் ண்டண ண்ந ண் யடிவில் தருக? 

 

5. 0.79020 னும் ண்ணின் அதியுனர்ந்த மாருளுடைன இக்கம் (MSD) அதிகுடந்த 

மாருளுடைன இக்கம் (LSD) ன்யற்டத் தருக? 

 

6. இறுயட்டு என்றில் 10MB  அவுடைன ந்து ாைல்களும் 0.25GB அவுடைன 

வீடிபனா என்றும் 512KB  அவுடைன 10 ைங்களும் காணப்டுநாயின் இறுயட்டில் 

ஞ்சின மகாள்டயக் காண்க? 

 

7. இறுயட்டு, தற்பாக்குப் மறுயழி நிடயகம், திபயட்டு நிடயகம், துக்கு 
நிடயகம்  ன்யற்றிட மகாள்வின் அடிப்டையில் றுயரிடசப்டுத்துக? 

 

8. இருந, ண்ந, தின்ந, திறுந ஆகின ண்முடடநகளில் னன்டுத்தப்டும் 

அடியிட குறிப்பிட்டு அம்முடடநகளில் னன்டுத்தப்டும் இக்கங்கடத் 

தருக? 

 

9. 2103 னும் ண்ணின் BCD மறுநாத்டத ழுதுக? 

 

10. எற்டக் குறிமுடயின் மூன்று சிப்பினல்புகடத் தருக? 
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விகடகள் 
 

பகுதி – I 
 

 

1. (2) 

2. (2) 

3. (3) 

4. (2) 

5. (3) 

6. (4) 

7. (4) 

8. (4) 

9. (3) 

10. (2) 

11. (3) 

12. (4) 

13. (3) 

14. (3) 

15. (2) 

16. (3) 

17. (2) 

18. (4) 

19. (2) 

20. (3) 

21. (2) 

22. (4) 

23. (3) 

24. (3) 

25. (4) 

26. (3) 

27. (3) 

 

 

பகுதி – I I 
 

1.  1438  

2.  6D16  

3.  1178  

4.  52748 

5.  MSD=7  LSD=2 

6.    

இறுயட்டின் மகாள்வு  = 650 MB னின் 

5 ாைல்களின் மகாள்வு  = 50 MB 

வீடினாவின் மகாள்வு  = 256 MB 

10 ைங்களின் மகாள்வு  = 5 MB 

ஞ்சின மகாள்வு   = 650 - 311 MB =239 MB 

 

7.  திபயட்டு நிடயகம்,  துக்கு நிடயகம், இறுயட்டு, தற்பாக்குப் மறுயழி 

நிடயகம் 

 

8.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  0010000100000011 

10. உகத்திலுள் அடத்து மநாழிகடயும் பிபதிநிதித்துயம் மசய்னாம், 65536 

விதநா யரியுருக்கட பிபதிநிதித்துயம் மசய்னாம், ைம் நற்றும் யடபவினல் 

தபவு, எலித்தபவு ஆகினயற்டயும் பிபதிநிதித்துயம் மசய்னாம். 

  

ண்முடடந அடி இக்கங்கள் 

தின்நம் 10 0,1,2,3.4,5,6,7,8,9 

துவிதம் 2 0,1 

ண்நம் 8 0,1,2,3.4,5,6,7 

திறுநம் 16 0,1,2,3.4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F 
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அயகு 4 – தருக்க வாயில்களும் பூலின் தர்க்கங்களும் 
 

பகுதி – I 
 

1. பின்யருயயற்றுள் AND தாி்க்கப் ைடயின் எத்த மசனற்ாட்டிட மதரிவு மசய்க? 

(1) டகத்மதாடபசியில் இபகசினக் குறியீட்டிட அல்து டகவிபல் 

அடைனாத்திட திவு மசய்து   உள்நுடமதல் . 

(2) ண டயப்பு ாதுகாப்பு மட்ைகத்தில் யங்கியில் காணப்டும் திப்பிடயும் 

யாடிக்டகனாரிைம் காணப்டும் திப்பிடயும் னன்டுத்தி  தித்தல். 

(3) யங்கிக் கணக்கிட இடணனத்தத்திடப் னன்டுத்தியும் 

டகத்மதாடபசியில் காணப்டும் மநன்மாருடப் னன்டுத்தியும் அணுகக் 

கூடினதாக இருத்தல். 

(4) காரிட Remote இடப் னன்டுத்தியும் திப்பிடப் னன்டுத்தியும் 

மதாழிற்டுத்தக் கூடினதாக காணப்டுதல்.  

 

2. இச் சுற்றிற்கு மாருத்தநா தாி்க்கப்ைட னாது ? 

(1) OR Gate 

(2) Not Gate 

(3) AND Gate 

(4) NAND Gate 

 

3. இச் சுற்றிற்கா தாி்க்க பகாடய னாது  ? 

(1) A . B . C 

(2) A . B+C 

(3) A+B+C  

(4)          

 

4. Q  ற்கா தாி்க்க பகாடய னாது? 

(1)       ̅  

(2) (      ̅  

(3)       ̅    

(4)      ̅  

 

5. ப்பாதும் யருவிடவு 0 இட தரும் தாி்க்கச்சுற்றிட தருக? 

                                                                   

(1)        (2) 

 

      

  

(3)       (4) 
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6.  

 

 

 

சுற்றிட பாி்த்தி மசய்ன P இனுள் இைப்ை பயண்டின    தாி்க்கப்ைட  னாது? 

(1)    (2)    (3)    (4)  

 

 

7.  

X Y வருவிகரவு 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 1 

தபப்ட்ை  மநய்நிட அட்ையடணயின் யருவிடவிற்கு மாருத்தநா  பகாடய 

னாது? 

(1) X.Y   (2) X+Y  (3)    ̅      (4) Y 

 

8. A, B  இன் உள்ளீடுகள் முடபன. 

(1) 1, 1  

(2) 0, 1 

(3) 1, 0 

(4) 0, 0 

 

9.  

  

 

 

இச் சுற்றின் தாி்க்கப்ைட னாது? 

(1)    (2)    (3)    (4)  

 

 

10.         ̅     இக் பகாடயயில்  A, B , C  னும் மறுநாங்களிற்கு முடபன 

பின்யரும் உள்ளீடுகட யமங்கும் பாது ச் சந்தாி்த்தில் 0 யருவிடடய தரும்? 

(1) 1, 0, 0   (2) 0, 1, 0  (3) 1 , 1, 1  (4) 1, 1, 0 

 

11.    ̅̅ ̅̅ ̅   பகாடயயின் யருவிடவு பின்யரும் க்பகாடயயின் யருவிடவிற்கு 

சநயலுயாது? 

(1)  ̅  ̅      (2)  ̅                        (3)  ̅   ̅                    (4)       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

 

12.  A , B , C  ப்டும் ாதுகாப்பு ஆளியில் தாயது எரு ஆளி மூடின நிடயில்  ON 

காணப்டும் பாது ாதுகாப்பு விக்கு எளிரும் ஆயின் அச் மசனற்ாடு வ் 

தாி்க்கப்ைடயின் மசனற்ாட்டைக் குறிக்கின்து? 

(1) AND Gate   (2) OR Gate   (3) NOT Gate  (4) NAND Gate 
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பகுதி – II 
  

1.   

i) பின்யரும் தருக்கச் சுற்றிற்குரின பலினன் பகாடயடன ழுதுக? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) பநற்கூப்ட்ை பலினன் பகாடயயிற்கா மநய்நிட அட்ையடணடன ழுதுக? 

 

iii) பின்யரும் பலினன் பகாடயயிற்குரின  தருக்க சுற்ட யடபக? 

 

a)     ̅      ̅   

 

b)     ̅̅ ̅̅ ̅   ̅   

 

2. கணிதம், விஞ்ைாம், தமிழ் ஆகின மூன்று ாைங்களில் ரீட்டச ைாத்தப்ட்டு 

பின்யரும் நிந்தடயின் கீழ் ரிசில் யமங்க தகுதி அளிக்கப்ட்ைது. 

நிந்தட கணித ாைத்தில் சித்தினடைந்து விஞ்ைாம், தமிழ் ஆகின இபண்டு 

ாைங்களில் என்றில் சித்தினடைந்தால் ரிசில் ம தகுதியுடைனயர்  

அறிவிக்கப்ட்ைது. 

   சித்தி – 1 

   சித்தியின்டந – 0 

   தகுதியுடைனயர் – 1  

   தகுதினற்யர் – 0 

 

i) பநற்குறித்த நிடடநயிற்கா மநய்நிட அட்ையடணடனத் தனாரிக்குக? 

 

ii) இந்நிடடநயிற்கா பலினன் பகாடயடனயும் தருக்கசுற்டயும் யடபக? 

 

 

 

 

 
 
B 

 
 
C 

 
  
A  

Q 
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3.  

i) கீபமயுள் தருக்க சுற்றின் உள்ளீடு A, B இன் ல்ாச் சந்தர்ப்த்திலும் 

யருவிடவு Q=1 ஆக யரும்பாது இடைமயளியில் யபக் கூடின தருக்கப்ைட 

து? 

 

 

 

 

ii) A, B, C ஆகினயற்றின் உள்ளீடுகடக் மகாண்டு P, Q ஆகின நிபல்களில் காணப்டும் 

யருவிடவுகளுக்கா பலினன் பகாடயகட ழுதுக? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ாதுகாப்பு அாப முடடநனாது பின்யருநாறு அடநக்கப்ட்டுள்து. 

பிபதா யாயிலில் A னும் உணரியும் நிறுயத்திற்குள்ப காணப்டும் இபண்டு 

யாயில்களில் B, C  னும் உணரிகளும் மாருத்தப்ட்டுள். இங்கு பிபதா 

யாயிலில்  காணப்டும் உணரி  மசனலூக்க நிடயிலுள் பாது டன 

யாயில்களில் காணப்டும் உணரிகளில் குடந்தது தாயது  எரு உணரி மசனலூக்க 

நிடயில் காணப்டுநாயின் அாபம் எலிக்கும். 

 மசனலூக்கமுள் நிட  – 1  மசனலூக்கநற் நிட  – 0 

 அாபம் எலித்தல்  – 1  அாபம் எலிக்காடந – 0 

i) குறித்த முடடநயிற்கா பலினன் பகாடயடன ழுதி அதற்கா தருக்க 

சுற்றிடயும் யடபக? 

ii) பலினன் பகாடயயிற்கா மநய்நிட அட்ையடணடன ழுதுக? 

 

  

A B C P Q 

0 0 0 0 1 

0 0 1 0 0 

0 1 0 0 1 

0 1 1 0 0 

1 0 0 0 1 

1 0 1 0 0 

1 1 0 1 1 

1 1 1 1 1 

A 

B 

1 
Q=1 
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விகடகள் 
 

பகுதி – I 
 

 

1. (2) 

2. (3) 

3. (4) 

4. (1) 

5. (2) 

6. (2) 

7. (4) 

8. (1) 

9. (2) 

10. (3) 

11. (3) 

12. (2) 

 

 

பகுதி – I I 
 

1.  

i)              ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅            

ii)   

 

 

 

 

 

 

 

 

iii)   

a)   

 

 

 

 

b)   

 

 

 
 

 

 

 

 

A B C        ̅ Q 

0 0 0 0 1 1 

0 0 1 0 0 1 

0 1 0 1 1 0 

0 1 1 1 0 1 

1 0 0 1 1 0 

1 0 1 1 1 0 

1 1 0 1 1 0 

1 1 1 1 1 0 

 
B 

   
A 

 
A 

 
B 
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2.  

i)   

M - கணிதம், 

S - விஞ்ைாம், 

T – தமிழ் 

 

 

ii)  M .(S+T) 

 

 

 

 

3.  

i)   

 

 

 
 

ii)  P= A,B  

Q= P+ ̅  ̅ 

 

4.  

i)  A .(B+C) 

 

 
 

 

 

ii)    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M S T வருவிகரவு 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

A B C வருவிகரவு 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

 
M 

 
T 

 
S 

 
C 

 
B 

 
A 
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அயகு 6 – தொல்முகம வழிப்படுத்தல் 
 

பகுதி – I 
 

1. மசால்முட யழிப்டுத்தல் மநன்மாருளில் ஆயணத்தின் பகாடயக்குரின பகாப்பு 

நீட்சிக்கு(File extention) மாருத்தநாது? 

(1) xlsx        (2) accdp  (3) docx  (4) Exe 

 

2. Cut, Paste ன்யற்றுக்குரின குறுக்குச் சாவி னாது? 

(1) Ctrl + c, Ctrl + v (2) Ctrl + x, Ctrl + c (3) Alt + x, Alt + v (4) Ctrl + x, Ctrl + v 

 

3. Libre Office Writter இல் எரு புதின ஆயணத்டத திப்தற்கு னன்டுத்தப்டும் 

யழிமுட னாது? 

(1) File  new  Blank Document 

(2) File  new  Text Document 

(3) File  Document 

(4) File  Open  Document 

 

4. உநது கணினியில் மசால்முட யழிப்டுத்தல் மநன்மாருள் இல்ாத சந்தர்த்தில் 

அதற்குப்திாக இடணனத்தின் மூம் னன்டுத்தப்டும் மநன்மாருள் மதாகுதி 

னாது? 

(1) Google Docs, Libre Office Writer, Windos 365 word 

(2) Google Docs, Windos 365 Word, iword 

(3) Google Docs, Windos 365 Word, Microsoft oneDrive Word 

(4) Word Perfect, Google Kingsoft Office, AbiWord 

 

5. மசால்முட யழிப்டுத்தலில் மசாற்கட அங்கரிப்தற்கு னன்டுத்தப்டும் 

கருவி னாது? 

(1) WordArt  (2) Font  (3) Bold  (4) Font Size 

 

6. மசால்முட யழிப்டுத்தல் ஆயணமநான்ட நிடக்குத்தாகவும், கிடைனாகவும் 

னன்டுத்தப்டும் க்க யடியடநப்புக் கருவி னாது? 

(1) திடசபகாள் (Orientation)    (2) க்க ல்ட (Margins) 

(3) க்க அவு (Paper Size)   (4) A4 தாள் 

 

7. கீபம தபப்ட்ை A னும் யாக்கினம் மசால்முட யழிப்டுத்தல் மநன்மாருடப் 

ாவித்து யடியடநக்கப்ட்டு(Fomatting) B னும் பதாற்ம் மப்ட்டுள்து. 

A – You are welcome 

B – You are welcome 

A இலிருந்து B டனப் மறுயதற்கு னன்டுத்தின கருவிகள் னாடய? 

(1)    (2)    (3)    (4) 

 

 

 

U I B ABC I 
 

abc U I 
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8. தனாரித்து முடித்த ஆயணத்டத அச்சிை முன்ர் அது நது பதடயக்பகற்யாறு 

யடியடநப்புக்கள் ல்டகள் பான் சரினாக அடநந்துள்யா  அறின 

உதவுயது 

(1) Outline view  (2) Layout view  (3) Print Preview (4) Normal View 

 

9. எரு ஆயணமநான்ட அச்சிை னன்டுத்தப்டும் யழி/ யழிகள் 

பின்யருயயற்றில் 

A. File     Print B. Alt + P  C. Ctrl + P  D. Home     Print 

(1) A,B   (2) A,C   (3) C,D   (4) B,C 

 

10. அஞ்சல் இடணப்ாக்கம் என்றின் னன்ாடு அல்ாதது? 

(1) அடமப்பு கடித உடகளுக்கு முகயரியிை 

(2) பர்முகத் பதர்வுக்கு அடமப்புக் கடிதங்கட தனாரிக்க 

(3) தனிர் எருயருக்கு நட்டும் கடிதம் தனாரிக்க 

(4) ாைசாட அபிவிருத்தி சட கூட்ைத்திற்கா அடமப்பு 

 

11. மசால்முட யழிப்டுத்தல் ஆயணமநான்றில் அட்ையடணயில்  கங்கட 

(Cell) என்றிடணப்தற்கு னன்டுத்தப்டும் கருவி னாது? 

(1) Merge Cell  (2) Split Cell  (3) Split Table   (4) Cell defragment 

 

12. மசால்முட யழிப்டுத்தல் ஆயணத்தில் ழுத்துப் பிடம, இக்கணப் பிடமகட 

நியர்த்தி மசய்யதற்கு னன்டுத்தப்டுயது. 

A.F7  B. F4   C. Drop Cap  D.Find 

பநற்குறிப்பிட்ையற்றில் சரினாது 

(1) A நட்டும்  (2) B நட்டும்  (3) A யும் D யும் (4) A யும் B யும் 

 

13. பின்யருயயற்றில் மசால்முட யழிப்டுத்தல் மநன்மாருாக அடநனாதது 

து? 

(1) Open Office Writer    (2) Libre Office Calc 

(3) Frame Maker     (4) Microsoft Office Word 

 

14. மசால்முட யழிப்டுத்தல் ஆயணத்தில் மசாற்கடத் பதடுயதற்கும் 

அதற்குப்திாக பயறு மசாற்கட நாற்றீடு மசய்யதற்கும் னன்டுத்தப்டும் 

கருவி னாது? 

(1) Find, Replace  (2) Find, Review  (3) Search, Replace (4) Find, Search 

 

15. மசால்முட யழிப்டுத்தலில் காணப்டும் பர்டுத்தல்களின் ைவுருக்கள் 

பின்யருநாறு இயற்றுள் சரினாது 

(1)    (2)    (3)    (4) 

 

16.  ஆயணங்கடத் தனாரிக்கும் பாதும் ாம் னன்டுத்தும் பாதும் 

யாக்கினங்களுக்குப் திாக அதன் கருத்துக்கடயுடைன பயறு மசாற்கடப் 

னன்டுத்துயதற்கும் அயற்ட பதடயனா இைங்களிற்குப் மாருத்துயதற்கும் 

னன்டுயது 

(1) நிகண்டு (Thesaurus)    (2) Find and Replace  

(3) Spelling (ழுத்துப்பிடம)   (4) word count 
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17.  மசால்முடயழிப்டுத்தல் ஆயணத்தில் உள் மசாற்களின் ண்ணிக்டகடன அறின 

னன்டும் கருவி னாது 

(1) Spelling & Grammer (2) Speach  (3) Word count  (4) Auto summarise 

 

18.  எரு மசால் முடயழிப்டுத்தல் மநன்மாருள் Text.rft ப்டும் எரு பகாப்டப் 

டைக்கப் னன்டுத்தப்டுகின்து. னர் ஆயணத்டத திப்பித்த பின்ர் 

இக்பகாப்ட sathma.text ஆகச் பசமித்து டயக்க விரும்புகின்ார். இந்பாக்கத்திற்கு 

பின்யரும் ச்மசால்முட யழிப்டுத்தல் கட்ைட னன்டுத்தாம்? 

(1) File    Save    (2) File         Save As  (3) Ctrl + S  (4) Ctrl + B 

   

 

பகுதி – II 
  

1. மசல்முட யழிப்டுத்தல் மநன்மாருட னன்டுத்தி பின்யரும் விாக்களுக்கு 

விடைனளிக்குக. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)  A  மறுயதற்கு னன்டுத்தப்ட்ை கருவி னாது? 

ii)  B  மறுயதற்கா டிமுட  னாது? 

iii)  C  மறுயதற்கு னன்டுத்தப்ட்ை கருவி னாது? 

iv)  D  மறுயதற்கா டிமுட  னாது? 

v)  E  மறுயதற்கா டிமுட  னாது? 

vi)  F  மறுயதற்கா டிமுட  னாது? 
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விகடகள் 
 

பகுதி – I 
 

 

1. (3) 

2. (4) 

3. (2) 

4. (3) 

5. (1) 

6. (1) 

7. (3) 

8. (3) 

9. (2) 

10. (3) 

11. (1) 

12. (1) 

13. (2) 

14. (1) 

15. (1) 

16. (1) 

17.  (3) 

18. (2) 

 

 

பகுதி – I I 
 

1.  

i)  Word Art 

 

ii)   Insert  ClipArt  Select the relevant clip  copy paste/Double click/Drag 

 

iii)  Drop cap 

 

iv)  Select the letter  Home  Underline  More underline 

 

v)  Insert  Table  Insert Table  Select the rows and columns 

 

vi)  Select the cells   Layout  Merge cells 
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அயகு 7 – இயத்தினில் விரிதாள்கள் 
 

பகுதி – I 
 

1. பின்யருயயற்றில் சரினா க முகயரி து? 

(1) 5AB        (2) $8$A     (3) $B$10        (4) A5B 
 

2. = 4+2*2^3/(6-4) னும் சூத்திபத்தின் யருவிடவு னாது? 

(1) 10          (2) 12          (3) 15           (4) 36 
 

3. பின்யருயயற்றின் சபாசரிடனப் யருவிடயாகப் மறுயதற்கு னன்டும்          

சார்பு னாது? 

(1) =max()       (2) =sum()         (3) =Average()     (4) =Min() 
 

4. இத்திபனினல் விரிதாள் என்றில் C20 கத்திலிருந்து A1  கத்திற்கு மசல்யதற்குரின 

குறுக்குச் சாவி னாது? 

(1) Home        (2) Ctrl+Home       (3) Ctrl+Begin    (4) Ctrl+End 
 

5. கீபம தபப்ட்ையற்டக் கருதுக 

A =Sum(A1+A5)      B=Sum(A1:A5)         C= Sum(A1 : A4 , A5) 

இயற்றுள் சரினாது? 

(1) A நட்டும்              (2) B நட்டும்            (3) A,B             (4) B,C 
 

6. இத்திபனினல் விரிதாளில் சத்மதாடக இ விகிதாசாபக் கட்ைடநப்டக் 

காட்டுயதற்குப் மாருத்தநா யடபபு யடக னாது? 

(1) Bar Chart      (2) Line Chart     (3) Pie chart     (4) Column Chart 
 

7. கீபம தபப்ட்ை அட்ையடணடன கருதுக. 

 A B C D 

1     

2     

3     
 

மதரிவு மசய்னப்ட்ை கங்களின் கவீச்சு னாது? 

(1) B2:D3   (2) B3:D3  (3) B2:D2   (4) A2:D3 
 

8. இத்திபனினல் விரிதாமான்றில் கங்கட உரின திடசகளுக்கு னணிக்க 

னன்டும் சாவி னாது? 

(1) Home    (2) Arrow Keys  (3) Page Up  (4) Page Down 
 

9ம் 10ம் விாக்களுக்கு பின்யரும் அட்ையடணடன கருதுக 

 

 

 A B 

1 10 10 

2 20  

3 30  

4 40 30 

5 text 40 

6   
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9. இதில் A6 கத்தில் =count(A1:A5) னும் சார்பு காட்டும் மறுநாம் னாது? 

(1) 5   (2) 6   (3) 3   (4) 4 

 

10. இதில் B6 கத்தில் =count(B1:B5) னும் சார்பு காட்டும் மறுநாம் னாது? 

(1) 5   (2) 4   (3) 3   (4) 6 

 

11. இத்திபனினல் விரிதாள் மநன்மாருளில் இனல்பு நிடயில்(Default) காணப்டும் 

ணித்தாள்களின் ண்ணிக்டக னாது? 

(1) 01   (2) 03   (3) 05   (4) 04 

 

12. இத்திபனினல் விரிதாளில் எரு கத்திலுள் தபடய நாற்ம் மசய்யதற்கு 

னன்டுத்த முடினாதது து? 

(1) F2 சாவிடன னன்டுத்தல்  (2) கத்தினுள் இருமுட மசாடுக்குதல் 

(3) Function Bar     (4) கத்தினுள் யது க்க மசாடுக்குதல் 

 

13. இத்திபனினல் விரிதாளில் புள்ளி அட்ையடணயில் உனர்புள்ளிடனக் 

காண்தற்குரின சார்பு னாது? 

(1) =Average()  (2) =sum()  (3) =min()  (4) =Max() 

 

14. ணித்தாளில் எரு கத்தின் அடய விை தபப்ட்ை ண்மறுநாம் மரிதாக 

இருக்கும் பாது வ்யாறு பதான்றும்? 

(1) #####      (2) #Div@   

(3) #NULL      (4)பநற்கூறின துவுநல் 

 

15. கம் D2 இல் =$B$2+C2 னும் சூத்திபம் காணப்டுகின்து. இதட கம் D3 இற்கு 

பிபதி மசய்யின் கிடைக்கப்மறும் யருவிடவு னாது? 

 A B C D 

1     

2  5 6 11 

3  4 7  

 

(1) 9   (2) 10   (3) 11   (4) 12 

 

16. கம் C2 இல் =A$1*$A2 னும் சூத்திபம் காணப்டுகின்து. இதட கம் D2 இற்கு 

பிபதி மசய்யின் கிடைக்கப்மறும் யருவிடவு னாது? 

 A B C D 

1 10 20 5  

2 11  110  

3 5 4 5  

 

(1) 110   (2) 220    (3) 0   (4) 100 
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17. பின்யருயயற்றில் formatting இட ஏரு குதியிலிருந்து இன்மாரு குதிக்கு பிபதி 

மசய்னப் னன்டுயது? 

(1) Copy   (2) Ctrl+D  (3) Format Painter (4) Replace 

 

18. பின்யரும் ைவுருக்களின் மனாி்களின் எழுங்கு யரிடச னாது? 

 

 
 

 

 

(1) Sort, Dropcap, Number    (2)  Show/ hide, Bullets, Dropcap 

(3) Show/hide, Dropcap, Bullets     (4) Paste, Cut, Show/ hide 

 

19. ணித்தாளில் =6/3+5*4^2  ன்யற்றின் யருவிடவு னாது? 

 (1) 3   (2) 82   (3) 14   (4) 12 

 

20. A நிபலில் கூட்டுத்மதாடக காண்தற்குரின சரினா சார்பு னாது? 

  

(1) =Sum(A1:A3,A5) 

(2) =Average(A1:A3,A5) 

(3) =Sum(A1+A3,A5) 

(4) =Add(A1:A3,A5) 

 

 

 

21. விரிதாள் மநன்மாருளில் சநன்ாடுகடப் னன்டுத்தும் பாது முதலில் 

இைப்ைக்கூடின குறியீடுகள் டய? 

(1) #  , =   (2) $ , &   (3) ( ) , =  (4) + , = 

 

22. ணித்தாளில் நாணயரின் அடைவுநட்ைத்டத காட்டுயற்கு னன்டுத்தப்டும் 

யடபபு னாது? 

(1) Column chart, Bar Chart   (2) Pie Chart, Bar Chart 

(3) Scalter Chart, Pie Chart   (4) Line Chart, Pie Chart 

 

 

  

 A B 

1 20  

2 40  

3 50  

4 Ab  

5 25  
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பகுதி – II 

  

1. நாணயர்கள் தயடணப் ரீட்டசயில் மற் புள்ளிகள் மதாைர்ா தகயல்கள் 

பின்யரும் விரிதாளில் காட்ைப்ட்டுள்து. 

  

i) Niru ன் நாணயன் மற் மநாத்தப் புள்ளிடன கணிப்தற்கு கம் G3 இல் 

ழுதப்ைபயண்டின விரிதாள் சார்பு னாது? 

ii) பநப கம் G3 இல் ழுதப்ட்ை சார்பிட னன்டுத்தி டன 

நாணயர்களிதும் மநாத்தப் புள்ளிடன கணிப்தற்கா டிமுடடன தருக? 

iii) Kokulan ன் நாணயனின் சபாசரிப் புள்ளிடன கணிப்தற்கு கம் H5 இல் 

ழுதப்ைபயண்டின விரிதாள் சார்பு னாது? / சூத்திபம் னாது? 

iv) பநப கம் H5 இல் ழுதப்ட்ை சார்பிட /  சூத்திபத்திட கம் H6 இற்குப் 

பிபதிமசய்தால் கம் H6 இல் காட்சிப்டுத்தப்டும் சார்பு னாது? / சூத்திபம் னாது? 

v) ICT ாைத்தில் நாணயர்கள் மற் உனர் புள்ளிடன கணிப்தற்கு கம் C9 இல் 

ழுதப்ைபயண்டின விரிதாள் சார்பு னாது? 

vi) Science ாைத்தில் நாணயர்கள் மற் இழிவுப் புள்ளிடன கணிப்தற்கு கம் E10 

இல் ழுதப்ைபயண்டின விரிதாள் சார்பு னாது? 

vii) English ாை ரீட்டசக்கு பதாற்றின நாணயர்களின் ண்ணிக்டகடன 

கணிப்தற்கு கம் D11 இல் ழுதப்ைபயண்டின விரிதாள் சார்பு னாது? 
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2. எரு நிறுயத்தில் ணிபுரியும் ஊழினர்களின் சம் விபம் மதாைர்ா தகயல்கள் 

பின்யரும் விரிதாளில் காட்ைப்ட்டுள்து. 

 
* Bonus, Insurance என்பவற்கம கணிப்பதற்கு B2, B3 இல் தப்பட்ட தவுககரப் 

பன்படுத்துக. 

* Salary Deduction இனுள் W & OP, Tax, Insurance என்பன உள்ரடங்குகின்மன. 

* Net Salary = Total Salary – Salary Deduction 

i) Bonus இட கணிப்தற்கு கம் C5 இல் ழுதப்ைபயண்டின சூத்திபம் னாது? 

ii) பநப கம் C5 இல் ழுதப்ட்ை சூத்திபத்திட கம் C6 இற்குப் 

பிபதிமசய்தால் கம் C6 இல் காட்சிப்டுத்தப்டும் சூத்திபம் னாது? 

iii) Total Salary இட கணிப்தற்கு கம் D5 இல் ழுதப்ைபயண்டின சூத்திபம் 

னாது? / விரிதாள் சார்பு னாது? 

iv) Insurance இட கணிப்தற்கு கம் G5 இல் ழுதப்ைபயண்டின சூத்திபம் னாது? 

v) Salary Deduction இட கணிப்தற்கு கம் H5 இல் ழுதப்ைபயண்டின சூத்திபம் 

னாது? / விரிதாள் சார்பு னாது? 

vi) Net Salary  இட கணிப்தற்கு கம் I5 இல் ழுதப்ைபயண்டின சூத்திபம் னாது? 

vii) Total Payment இட கணிப்தற்கு கம் I11 இல் ழுதப்ைபயண்டின விரிதாள் 

சார்பு னாது? 

 

3. விரிதாள் ற்றின பின்யரும் கூற்றுக்கள் உண்டநனா, மாய்னா க் குறிப்பிடுக 

i) இத்திபனினல் விரிதாளில் எரு கத்டத நட்டும் உருப்மருக்கம் மசய்ன 

முடியும். 

ii) சூத்திபத்திடப் னன்டுத்தி யருவிடவு மப்ட்ை கத்தில் F2 சாவிடனப் 

னன்டுத்துயதன் மூம் சூத்திபத்தில் நாற்ங்கடச் மசய்னாம். 

iii) சூத்திபங்கடப் பிபதி மசய்யும் பாது சார்ற் க முகயரிகள் 

நாற்நடைகின். 

iv) Page Down சாவியிட னன்டுத்தும் மூம் விரிதாளில் எரு யரிடச கீமாக 

கர்த்தாம். 

v) சூத்திபங்களுக்கு முன் சநனுக்குப் திாக பயறு குறியீட்டைப் னன்டுத்தியும் 

யருவிடப் மமுடியும்.  
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விகடகள் 
 

பகுதி – I 
 

1. (3) 

2. (2) 

3. (3) 

4. (2) 

5. (4) 

6. (3) 

7. (1) 

8. (2) 

9. (4) 

10. (3) 

11. (2) 

12. (4) 

13. (4) 

14. (1) 

15. (4) 

16. (2) 

17. (3) 

18. (3) 

19. (2) 

20. (1) 

21. (1) 

22. (4) 

 

பகுதி – I I 
 

1.  

i)  =SUM(B3:F3) 

ii)   முட 1 –  

 கம் G3 இட மதரிவு மசய்க. 

 கம் G3 இன் யது க்க கீழ் மூடயில் உள் நிபப்புப் பிடிடன (Fill 

handle) மதரிவு மசய்க.  

 நிபப்புப் பிடிடன கம் G4 மதாைக்கம் கம் G8 யடப இழுத்து மசல்க. 

முட 2 –  

 கம் G3 இட மதரிவு மசய்க. 

  பிபதி (Copy) குறியீட்டிடப் மற்றுக்மகாடுத்தல் (Ctrl+C) 

 கம் G4 மதாைக்கம் கம் G8 யடப மதரிவு மசய்க. 

 எட்டு (Paste) குறியீட்டிடப் மற்றுக்மகாடுத்தல் (Ctrl+V) 

iii)  =AVERAGE(B5:F5)   அல்து   =G5/5 

iv)  =AVERAGE(B6:F6)   அல்து  =G6/5 

v)  =MAX(C3:C8) 

vi)  =MIN(E3:E8) 

vii) =COUNT(D3:D8) 

 

2.   

i) =B5*B$2 

ii) =B6*B$2 

iii) =B5+C5   அல்து   =SUM(B5:C5) 

iv) =B5*B$3 

v) =E5+F5+G5    அல்து   =SUM(E5:G5) 

vi) =D5-H5 

vii) =SUM(I5:I10) 

 

3.   

i) இல்ட 

ii) ஆம் 

iii) இல்ட 

iv) இல்ட 

v) ஆம்  



27 தாரிப்பு : வய  தகவல்  ததாடர்பாடல்  ததாழினுட்ப  கற்கக  நிகயம்,  வடாட்சி. 

 

அயகு 8 – இயத்தினில் நிகழ்த்துகக 
 

பகுதி – I 
 

1. நாணயர் எருயரிால் பநற்மகாள்ப்ட்ை ஆய்வு என்றிட ரின் 

முன்னிடயில் சநர்ப்பிப்தற்கு னன்டுத்தப்டும் மநன்மாருள் 

பின்யருயயற்றுள் து? 

(1) MS Word  (2) MS Excel  (3) MS PowerPoint (4) MS Access 
 

2. இயச திந்த மூ இத்திபனினல் நிகழ்த்துடக மநன்மாருளுக்கு உதாபணநாக 

அடநயது பின்யருயயற்றுள் து? 

(1) MS PowerPoint  (2) LibreOffice Impress (3) Apple Keynote (4) Corel Presentation 
 

3. அடசவூட்ைங்கடயும் எளியுருக்கடயும் மகாண்ை இத்திபனினல் நிகழ்த்துடகடன 

சநர்ப்பிக்க னன்டுத்தப்டும் இத்திபனினல் கருவி து? 

(1) பநந்தட றிடய (2) யழுக்கி றிடய (3) காந்தப் டக (4) ல்லூைக றிடய 
 

4. நிகழ்த்துடக மநன்மாருளில் தனாரிக்கப்ட்ை ஆயணம் என்ட, நிகழ்த்துடக 

மநன்மாருள் நிறுயப்ைாத கணினியில் இடணனத்தத்தினுள் பிபபயசித்து Cloud 

Service உதவியுைன் வ்யசதிடன னன்டுத்துவீர்? 

(1) MS PowerPoint     (2) MS Office 365 PowerPoint 

(3) Apple Keynote     (4) LibreOffice Impress 
 

5. நிகழ்த்துடக என்றினுள் அைங்கியுள் சக ை வில்டகடயும் எபப ார்டயயில் 

காண்தற்கு னன்டுத்தப்டும் காட்சித் தத்தல் (View Tab) து? 

(1) சாதாபண ார்டய     

(2) யாசிப்பு ார்டய 

(3) ைவில்டயின் யரிடசப்டுத்தல் ார்டய   

(4) முழுடநனா ார்டய 
 

6. இத்திபனினல் நிகழ்த்துடகயில் யாசிப்பு ார்டயயிலிருந்து மயளிபனறுயதற்கு 

சாவிப்டகயில் ந்த சாவிடன னன்டுத்துவீர்? 

(1) Esc   (2) Enter  (3) Alt   (4) Ctrl 
 

7. இத்திபனினல் நிகழ்த்துடகயில் முழுடநனா ார்டயடன முன்டயக்க 

சாவிப்டகயில் ந்த சாவிடன னன்டுத்துவீர்? 

(1) F1   (2) F5   (3) Enter  (4) Esc 
 

8. இத்திபனினல் நிகழ்த்துடகயில் எரு ைவில்டயிலிருந்து இன்மாரு 

ைவில்டக்கு நாறுதல் வ்யாறு அடமக்கப்டும்? 

(1) நிடநால்      (2) அடசவூட்ைம்  

(3) மகாள்ணி சாப அடுக்கு   (4) தக்பகாம் 
 

9. இத்திபனினல் நிகழ்த்துடகயில் புதின ைவில்ட என்ட உருயாக்குயதற்கு 

னன்டுத்தப்டும் குறுக்குயழிச் சாவி னாது? 

(1) Alt + M   (2) Ctrl + M  (3) Alt + N  (4) Ctrl + N 
 

10. இத்திபனினல் நிகழ்த்துடகயில் புதின நிகழ்த்துடக என்ட உருயாக்குயதற்கு 

னன்டுத்தப்டும் குறுக்குயழிச் சாவி னாது? 

(1) Alt + M   (2) Ctrl + M  (3) Alt + N  (4) Ctrl + N 
 

11. இத்திபனினல் நிகழ்த்துடகயில் ைவில்ட காட்சியின் பாது காட்சிடன கறுப்ாக 

நாற்றுயதற்கு னன்டும் சாவி னாது? 

(1) Ctrl + Shift + B  (2) Ctrl + B  (3) Alt + B  (4) B 
 

12. இத்திபனினல் நிகழ்த்துடகயில் ைவில்ட காட்சியின் பாது காட்சிடன 

மயள்டனாக நாற்றுயதற்கு னன்டும் சாவி னாது? 

(1) Ctrl + Shift + W (2) Ctrl + W  (3) Alt + W  (4) W 
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13. ைவில்ட காட்சியில் ழுத்து என்று காி்ந்து மகாண்டிருக்கிது. இதட உருயாக்க 

பின்யருயயற்றுள் தட னன்டுத்துயாி்? 

(1) அடசவூட்ைம் (2) தக்பகாம் (3) நிடநால் (4) யடியம் 
 

14. பின்யருயயற்றுள் து இத்திபனினல் நிகழ்த்துடக மநன்மாருளின் பகாப்பு 

நீட்சிக்கு உதாபணநாக அடநயது? 

(1) .docx   (2) .pptx  (3) .xlsx  (4) .exe 
 

15. பின்யருயயற்றுள் து இத்திபனினல் நிகழ்த்துடக மநன்மாருளின் பகாப்பு 

நீட்சிக்கு உதாபணநாக அடநனாதது? 

(1) .pptx   (2) .odp   (3) .ppt   (4) .txt 
 

 

பகுதி – II 
 

1. தபநா இத்திபனினல் நிகழ்த்துடக என்றுக்கு இருக்க பயண்டின இனல்புகள் டய? 

2. நிகழ்த்துடக மநன்மாருளில் தனாரிக்கப்ட்ை ஆயணம் என்ட, நிகழ்த்துடக 

மநன்மாருள் நிறுயப்ைாத கணினியில் இடணனத்தத்தின் உதவியுைன் வ்யாறு 

திந்துமகாள்வீர்? 

3. இத்திபனினல் நிகழ்த்துடகயில் னன்டுத்தப்டும் ான்கு காட்சி தத்தல்கடயும் 

(View Tabs) தருக? 

4. நிகழ்த்துடக என்றில் ைம் என்றிட தாம் விரும்பி ாடதயில் அடசப்தற்கா 

டிமுடடன தருக? 

5. சாதாபண நிகழ்த்துடக, இத்திபனினல் நிகழ்த்துடக ன்யற்றுக்கிடையிா 

பயறுாடுகட தருக? 

விகடகள் 

பகுதி – I 
 

1. (3) 

2. (2) 

3. (4) 

4. (2) 

5. (3) 

6. (1) 

7. (2) 

8. (1) 

9. (2) 

10. (4) 

11. (4) 

12. (4) 

13. (1) 

14. (2) 

15. (4) 

 

பகுதி – I I 

1.  

 ழுத்துரு அவு 

 யரிடசகளின் ண்ணிக்டக 

 ைங்கள் சித்திபங்கள் யடபபு பான் யற்ட இதில் பசர்க்காம் 

 ைவில்டயின் யசங்களிற்கு அடசவுட்ைம் மசய்தல் 

 ைவில்டகளிற்கு நிடநாறுதல் 

 எலிகட பசர்த்தல் 

 

2.  Cloud  service :  

Ms office 365 PowerPoint, Ms sky drive, Google presentation 

 

3.  Normal view, Slide sorter, Reading view, Slide Show 

 

4.   

 Select the word /image            Animation              Custom animation            Motion path 

 

5. இத்திபனினல் அடசவுட்ைல், நிடநால், Audio clips பான்யற்ட னன்டுத்தல்.         

இடய அடத்தும் நிகழ்துடகயில் னன்டுத்த நாட்ைாது. 
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அயகு 9 - தவுத்தரம் 
 

பகுதி – I 
 

1. தபவுத்த முகாடநத்துயத்திற்கு னன்டுத்தப்டும் இத்திபனினல் மநன்மாருள் 

பின்யருயயற்றுள் து? 

(1) MS Word  (2) MS Excel  (3) MS PowerPoint (4) MS Access 

 

2. இயச திந்த மூ இத்திபனினல் தபவுத்த முகாடநத்துய மநன்மாருளுக்கு 

உதாபணநாக அடநயது? 

(1) MS Access  (2) LibreOffice Base (3) Informix  (4) IBM DB2 

 

3. தபவுத்தம் என்றினுள் ைங்கட உட்மசலுத்துயதற்கு னன்டுத்தப்டும் தபவு 

யடக னாது? 

(1) Lookup Wizard  (2) OLE Object  (3) Text   (4) Boolean 

 

4. பின்யருயயற்றுள் முதன்டநச் சாவிக்கு உதாபணநாக அடநனாதது? 

(1) பதசின அடைனா அட்டை இக்கம் (2) யாக இக்கம் 

(3) பசர்விக்கம்     (4) முகயரி 

 

5. ாணனப் மறுநதிக்கு னன்டுத்தப்டும் தபவு யடக னாது? 

(1) Currency  (2) Number  (3) Text   (4) Boolean 

 

கீபம தபப்ட்ை அட்ையடணடனக் மகாண்டு 6 மதாைக்கம் 10 யடபனா 

விாக்களுக்கு விடை தருக. 

பசாி்விக்கம் மனர் ால் பிந்த திகதி 
மதாடபசி 

இ 

S001 ாா ஆண் 2000.04.06 0777678678 

S002 கநா மண் 2000.07.03 0777678123 

S003 நாா மண் 2000.09.15 0777123678 

 

6. இவ் அட்ையடணயில் னன்டுத்தப்ட்ை திவுகளின் ண்ணிக்டக னாது? 

(1) 5   (2) 3   (3) 4   (4) 15 
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7. இவ் அட்ையடணயில் உள் புங்களின் ண்ணிக்டக னாது? 

(1) 5   (2) 3   (3) 4   (4) 15 

 

8. இவ்யட்ையடணயில் னன்டுத்தப்ட்ை முதன்டந சாவி? 

(1) பசாி்விக்கம்  (2) மனாி்  (3) ால்  (4) பிந்த திகதி 

 

9. பும் “ால்“இற்கு னன்டுத்தப்ட்ை தபவு யடக னாது? 

(1) Date and time  (2) Number  (3) Currency  (4) Lookup wizard 

 

10. இவ்யட்ையடணயில் தபயாது வ்யாறு அடமக்கப்டும்? 

(1) பும்   (2) திவு  (3) வியல்  (4) அறிக்டக 

 

11. இத்திபனினல் தபவுத்தத்திற்கு னன்டுத்தப்டும் பகாப்பு நீட்சி 

பின்யருயயற்றுள் து? 

(1) .docx   (2) .pptx  (3) .xlsx  (4) .accdb 

 

12. தபவுத்த முகாடநத்துய மதாகுதி என்றில் அட்ையடணக்கு தபவுகட உள்ளீடு 

மசய்யதற்கும் காட்சிப்டுத்துயதற்கும் னன்டும் இக்குப் மாருள்? 

(1) அட்ையடண  (2) டியம்  (3) வியல்  (4) அறிக்டக 

 

13. தபவுத்த அட்ையடண என்றிலிருந்து பதடயனா தகயல்கட மற்றுக் மகாள் 

னன்டுத்தப்டும் இக்குப் மாருள்? 

(1) அட்ையடண  (2) டியம்  (3) வியல்  (4) அறிக்டக 

 

14. தபவுத்த அட்ையடண என்றில் தபவுகட முன்டயக்க அல்து அச்சிடுயதற்கு 

னன்டுத்தப்டும் தபவுத்தக்கூறு? 

(1) அட்ையடண  (2) டியம்  (3) வியல்  (4) அறிக்டக 

 

15. Report View இல் Text Box ஆது Unbound  காட்சிப்டுத்தப்டுயதற்கா காபணம்? 

(1) புமநான்று மதாைாி்பு டுத்தப்ைாடந 

(2) அறிக்டக பபணப்டுத்தப்ைாடந 

(3) தபவுயடக மாருத்தப்ாடின்டந  

 (4) அட்ையடண பபணப்டுத்தப்ைாடந 
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பகுதி – II 

 

1. தபவுத்தம் ன்ால் ன்? 

2. இத்திபனினல் தபவுத்தத்தின் அனுகூங்கள் 3 தருக? 

3. தபவுத்தத்தின் இனல்புகள் 4 தருக? 

4. டகமுடத் தபவுத்தத்திற்கும் இத்திபனினல் தபவுத்தத்திற்கும் இடையிா 

பயறுாடுகள் 5 தருக? 

5. தபவுக் குறிமுடனாக்கம் ன்ால் ன்? 

6. தபவுத்த முகாடநத்துய மதாகுதி ன்ால் ன்? 

7. தபவுத்த முகாடநத்துய மதாகுதியில் உள் இக்கு மாருட்கள் (Objects) டய? 

அதன் னன்ாடுகட விக்குக? 

8. தபவு நறுதியாக்கம் (Data Redundancy) தபவு மீள்தியாக்கம் (Data Duplication) 

ன்யற்ட விக்குக? 

9. தபவுத்தத்தினுள் னன்டுத்தப்டும் சாவிகள் 3 தருக. அடய ற்றி விக்குக? 

10. தபவுத்தத்தினுள் னன்டுத்தப்டும் தபவு யடககள் 5 தருக. 

11. மதாைர்புநிடத் தபவுத்தம் ன்ால் ன்?  

12. மதாைர்புநிடத் தபவுத்தத்தில் காணப்டும் 3 மதாைர்புைடநகட தந்து அயற்ட 

விக்குக? 

13. தபவு மீள்தியாக்கத்திால் ற்டும் 3 பிபதிகூங்கட தருக? 

14. பின்யரும் புப்மனர்களுக்கு மாருத்தநா தபவு யடககட தருக. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

புப்மனர் தபவு யடக 

NIC Number  

Index Number  

Serial Number  

Name  

Address  

Weight  

Height  

Phone Number  

Number of Students  

Date of Birth  

Admission Date  

Interview Time  

Admission Fees  

Price  

Sex  

Attendance  



32 தாரிப்பு : வய  தகவல்  ததாடர்பாடல்  ததாழினுட்ப  கற்கக  நிகயம்,  வடாட்சி. 

 

15. எரு ாைசாடயில் உள் நாணயர்கள், ஆசிரினர்கள், ாைங்கள், ரீட்டசப் 

மறுபறுகள் ன்யற்ட உள்ைக்கின தபவுத்தம் (School) என்று 

பணப்டுகின்து.  இதில் காணப்டும் அட்ையடணகள் கீபம தபப்ட்டுள்து. 

அயற்ட னன்டுத்தி கீழ் உள் விாக்களுக்கு விடைனளிக்குக ? 

 

i) பநற்டி தபவுத்தத்டத உருயாக்க னன்டுத்தக்கூடின தபவுத்த முகாடநத்துய 

மநன்மாருட்கள் 3 தருக? 

ii) பநலுள் Student_Details, Teacher_Details அட்ையடணகளின் புப்மனர்கடயும் 

அயற்றின் தபவு யடககடயும் ழுதுக? 

iii) பநலுள் அட்ையடணகளில் முதன்டந சாவிகட இம் காண்க? 

iv) ாைசாடக்கு புதிதாக எரு ஆசிரினர் இடணந்துள்ார். 

a) இற்டப்டுத்த பயண்டின அட்ையடண/அட்ையடணகள் து/டய? 

b) அயற்றில் இற்டப்டுத்த பயண்டின நிடபகடயும் தருக? 

v) ப ான் னும் நாணயன் தமிழ் ாைத்தில் 72 புள்ளிகடப் மற்றுள்ார். 

a) இற்டப்டுத்த பயண்டின அட்ையடண/அட்ையடணகள் து/டய ? 

b) அயற்றில் இற்டப்டுத்த பயண்டின நிடபகடயும் தருக? 
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விகடகள் 
 

பகுதி – I 
 

 

1. (4) 

2. (2) 

3. (2) 

4. (4) 

5. (1) 

6. (2) 

7. (1) 

8. (1) 

9. (4) 

10. (2) 

11. (4) 

12. (2) 

13. (3) 

14. (4) 

15. (1) 

 

 

பகுதி – I I 

 

1. எழுங்குடுத்தப்ட்ை முடயில் பசகரிக்கப்ட்ை தபவுகளின் கூட்ைம் 

தபவுத்தநாகும். 

 

2.  

 தபவுகட விடத்தினுைன் பதடிக்மகாள்முடியும் 

 இகுயாக பிபதிகட மமுடிதல் 

 தபவுகட பசமிப்தற்குமி கக்குடந்த இைம் 

 

3.  

 தபவுகளின் உறுதித்தன்டநடனப் பணல் 

 விடத்திட அதிகரித்தல் 

 அதிக மசம்டந 

 ாதுகாப்பு 

 

4.  

டகமுட தபவுத்தம் இத்திபனினல் தபவுத்தம் 

விடத்தின் குடவு விடத்தின் அதிகம் 

தபவுகட இற்டப்டுத்துயது கடிம் தபவுகட இற்டப்டுத்துயது இகு 

தபவுகட பசமிக்க அதிக இைம் பதடய தபவுகட பசமிக்க குடந்தவு 

இையசதி பாதுநாது 

தபவுகட நிந்தடக்கு ற் 

பிரித்மதடுக்க கடிம் 

தபவுகட நிந்தடக்கு ற் 

இகுயாக பிரித்மதடுக்காம் 

நனிதயலு கூடினது நனிதயலு குடந்தது 

 

5. தபவுக் குறிமுடனாக்கம் ன்து அனுநதினற் மயளிாி்களுக்கு தபவுகட யாசிக்க 

முடினாத யண்ணம் நாற்றினடநப்தாகும் 
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6. னருக்குதபவுத்தங்கட உருயாக்கவும்முகாடநத்துயம் மசய்னவுநா 

யசதிகடக்மகாண்ை அறிக்டககளின் கூட்ைம் 

 

7. அட்ையடண -  மதாைாி்புைடந தபயகளின் கூட்ைம் 

வியல் -  அட்ையடணகளில் உள் தபவுகளிலிருந்து பதடயனா 

தகயல்கட மமுடியும். 

அறிக்டக -  தபவுகளின் சாபாம்சத்டத அச்சிை காணப்டும் யசதி 

டியம்  -  தபவுகட உள்ளீடு மசய்ன காட்சிப்டுத்த னன்டும் 

இடைமுகம். 

 

8. தபவு மீள்தியாக்கம் - அட்ையடண என்றிலுள் எரு தபயாது அவ் 

அட்ையடணயில் மீண்டும் மீண்டும் இைம்மறுநாயின் அது தபவுமீள்தியாக்கம் 

ப்டும். 

 

தபவு நறுதியாக்கம் – தபவுகட பசமிக்கும் பாது எபப தபயாது  எரு 

தபவுத்தத்தில் உள்  அட்ையடணகளில் காணப்ைல். 

 

9.  

முதன்டநச்சாவி -  அட்ையடணயில் உள் திவுகடத் தனித்துயநாக 

அடைனாப்டுத்த னன்டுத்தப்டும் பும் அல்து புச்பசர்நாம் ஆகும். 

 

அன்னினச்சாவி  - அட்ையடண என்றில் உள் பும் மூம் இன்பார் 

அட்ையடணயின் திடய தனித்துயநாக அடைனாப்டுத்த னன்டுத்தப்டுயது 

ஆகும் 

 

பசாி்நாச்சாவி – அட்ையடண என்றிப திவு என்றிட தனித்துயநாக 

அடைனாப்டுத்திக்மகாள் னன்டுத்தப்டுகின் இபண்டு அல்து இபண்டிற்கு 

பநற்ட்ை புங்களின் பசாி்நாம் 

 

10.  

 Text 

 Number 

 Currency 

 Date/ Time 

 Boolean 

 lookup wizard 

 OLE Object. 

 

11. இபண்டு அல்து இபண்டிற்கு பநற்ட்ை அட்ையடணகளிற்கிடைபன 

மதாைாி்புைடநடன ற்டுத்தல் 
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12.  

என்றுக்கு என்று மதாைாி்புைடந(one – to - one relationship) 

அட்ையடண என்றில் எருதியாது இன்மாி் அட்ையடணயின் எரு திவுைன் 

நாத்திபம் மதாைாி்புடைனதாயின் இரு அட்ையடணகளிற்கிடைபன என்றுக்கு என்று 

மதாைாி்புைடந ஆகும் 
 

என்றுக்கு  மதாைாி்புைடந (one - to – many  relationship) 

அட்ையடண என்றிலுள் எபபதியாது இன்மாரு அட்ையடணயிலுள் 

திவுகளுைன் மதாைாி்புடைனதாயின் அது என்றுக்கு  மதாைாி்புைடநனாகும் 
 

விற்கு  மதாைாி்புைடந (many – to – many relationship) 

எாி் அட்ையடணயின் திவு என்றுைன் பிறிபதார் அட்ையடணயின்  திவுகள் 

மதாைாி்புடைனதாகவும் அத்துைன் மதாைாி்புைடந அட்ையடணயின் திவு என்றுைன் 

முதாம் அட்ையடணயின் திவுகள் மதாைாி்புடைனதாகவும் இருப்பின்  

அட்ையடணகளிற்கிடைபனனா மதாைாி்புைடந விற்கு  மதாைாி்புைடந 

ஆகும். 

 

13.  

 முதன்டநச்சாவி என்ட மதரிவு மசய்னமுடினாடந 

 தபவுகட திருத்தநாக குப்ாய்வு மசய்னமுடினாடந 

 தபவுத்தத்தின் விடத்தின் குடயடைதல் 

 தபவுகள் திருத்தநற்தாக மப்டுயதற்கு யாய்ப்பு ற்ைல் 

 தபவுகட உள்ளீடு மசய்யது சிபநநாது 

 தபவுகட நீக்கும்பாது தயறு ற்ைல் 

 தபவுகட இற்டப்டுத்தல் சிபநநாது 

14.  

புப்மனாி் தபவுயடக 

NIC Number Text / Number 

Index Number Text / Number 

Serial Number Auto Number 

Name Text 

Address Text 

Weight Number / Text 

Height Number / Text 

Phone Number Number / Text 

Number of Student Number 

Date  of Birth Date&Time 

Admission  Date Date&Time 

Interview time Text 

Admission Fees Currency 

Price Currency 

Sex Text 

Attendance Boolean 
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15.  

i) Oracle, Base, SQL 

 

ii) Students Details 

Stu_ID   – Text 

Stu_Name - Text 

DOB   - Date&Time 

Sex   - Text 

 Grade    - Text 

Address  – Text 

Contact number – Number 

  

         Teachers  Details 

TrID    - Text 

Tr_Name - Text 

DOB   - Date&Time 

Appoinment  - Date&Time 

Sex   - Text 

Basic Salary - Currency 

 

iii)    Students Details -  Stu_ID 

Teachers  Details -  TrID 

 

iv)  

a) Teachers  Details, Teachers Subject 

b) TrID – T0005 

 

v)  

a) Exam Table 

b)   

 

 

Stu_ID Sub_ID Marks 

S0001 Su005 72 


