
 

 

 ஜெம் ஜட்ரிக் மல்நிலைப்பள்ளி , இளம்பிள்லள. 

     காைாண்டுத் மேர்வு - 2018 

யகுப்ன : 11        கணிி அியினல்         காம் : 02.30 நணி 
                      நதிப்பண் : 70 

I. சரிான விலைல மேர்ந்ஜேடு     15x1=15 

1.  தற்காிக ினயகம் எது? 

   அ) ROM  ஆ)  PROM  இ)  RAM  ஈ)   EPROM 

2. கணிப்பாினில் உள் ருப்பாருள் 

 அ) பநன்பாருள்   ஆ) யன்பாருள் இ) இயச ிபல்   ஈ) இனய எதுவுநில்ன 

3. 11012 க்கு ிகபா திாறு ின நதிப்ன எது? 
 அ) F  ஆ)  E  இ)  D  ஈ)  B  

4.  A+A=? 

 அ) A  ஆ)  0  இ)  1  ஈ)  2  

5. தருக்கரீதினா நாிி 1 என்து 

  அ) பாய்   ஆ) பநய்    இ) பநய் அல்து பாய்   ஈ) இனய எதுவுநில்ன 
6.  எத்தன ிட்டுகள் ரு வயர்னை கட்ைனநக்கும்? 
  அ)  8 ஆ)  16  இ)  35   ஈ) னன்டுத்தும் பசனினனப் பாருத்து 

7.  Intel 8085 ிட் நுன்பசனி ஆகும் 

  அ)  4 ஆ)  8  இ)  16  ஈ)  32 

8. வகாப்ன வநாண்னந எயற்ன ிர்யகிக்கிது? 
      அ) வகாப்னகள்     ஆ) வகாப்னனகள்    இ) அனைவு அனநப்னகள்  

   ஈ) இனய அனத்தும் 

9. எந்த ட்னை தினபனின் வநல் குதினில் உள்து? 
   அ) ட்டிட்னை  ஆ) கருயிப்ட்னை இ) தனப்னட்னை  ஈ) ணிப்ட்னை  

10. ரு வகாப்ன அல்து வகாப்னனபனன கர்த்துயதற்கு ____ என்னத அழுத்தவும்       
   அ) Ctrl+C    ஆ) Ctrl+X       இ)  Ctrl+V   ஈ)   Ctrl+S 

11.  i=5; இனக்குயதற்குமுன் i:=i-1  இனக்கத்திற்கு ின் i-ன் நதிப்ன 

   அ) 5  ஆ)  4   இ)  3   ஈ)  2 

12.  தபவுகன பசனல்டுத்தும் வாது கினைக்கும் யினைகன ___ வசநிக்க  
    வயண்டும்.  ஆ) நாிிகில்   ஆ) நாற்நிிகில்  

 இ) நாிகில்   ஈ) ிபல்கில்  

13.  ___ சிக்கன தீர்தற்கா முனனா யமிமுனகில் ன்ாகும் 

   அ) ிபாக்க பநாமிகள் ஆ) வாிக்குிமுன இ) ாய்வுப்ைம்   

   ஈ) இனய எதுவுநில்ன  
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14. mxa+nxb என்து a,b:=a+8,b+7 என் நதிிருத்தின் நாற்நிி என்ால் m,n ன்     

   நதிப்னகள்.  அ) m=8, n=7   ஆ) m=7, n=8  இ)  m=7, n=-8 

         ஈ) m=8, n=-7  
15.  ரு தற்சுமற்சி தீர்ானுக்கு ____ ினகள் உள் 

   அ) இபண்டு ஆ) மூன்று  இ) ான்கு  ஈ) ஐந்து  

II. ஏமேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விலைளி. வினா எண். 22 கண்டிப்பாக 

  விலைளிக்கவும்.        6x2=12      

16.  னநனச் பசனகத்தின் ணிகள் னானய?  
17. CPS, PPM, DPI, BIOS யிரியாக்கம் தருக?    
18. கணிபாினின் வயகம் என்து னாது? 

19. பாதுனந யானில்கள் என்ால் என்? 
20. காப்ன வசநிப்ன என்ால் என்? 

21. அனநப்ன பநன்பாருள் என்து னாது? 
22. ஆயண சன்ல் தினப என்து னாது?  

23. பசனற்கூறுகள் என்து னாது? 

24. ிபாக்க பநாமிகள் சியற்ன ட்டினிடுக. 
III. ஏமேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விலைளி. வினா எண்.28 கண்டிப்பாக 

  விலைளிக்கவும்.           6x3=18   

25. தினபனகத்தின் குிிைத்தக்க சிப்ன எழுதுக?   

26. ASCII குினடீு எது னாது? 
27. அடிப்னை தருக்க யானில்கன எயற்ின் மூம் உருயாக்காம்? 
28. பசனல்முன என்ால் என்? 
29. நறுசுமற்சி பதாட்டி ற்ி எழுதுக? 

30. யட்டு இனக்கி ணிகுிகள் ற்ி எழுதுக 

31. அருயநாக்கம் என்து னாது? 

32. பநருவகற்ம் பசனன யியரி? 

33. ரு நைக்னக அனநக்க ின்ற் வயண்டினனய எனய? 
IV. ஏமேனும் ஐந்து வினாக்களுக்கு விரிவான விலைளி     5x5=25 

34.     கணிபாினின் ல்வயறு தனமுனகன யிக்குக?  

                              (அல்து)   
    கீழ்காணும் திாறுின எண்கன இருின எண்காக நாற்றுக.  
            a) A6   b) BE  c) 9BC8  d) BC9 
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35. இனக்க அனநப்ின் பசனி வநாண்னநனின் பிமுனகன யிக்குக? 
                              (அல்து) 
    ஃ ிாஷ் ினயகம் யியரி? 
 

36.  னதின வகாப்னனபனன எவ்யாறு உருயாக்குயாய்? அயற்ின் யமிமுனகன    

     எழுதுக?                

                            (அல்து) 
 இனக்க அனநப்ின் வதனயகள் ற்ி யிரியாக யிக்குக?  

37. பிமுன யடியனநப்தற்கா சி அடிப்னை வகாட்ாடுகள் நற்றும்   
    பதாமில் நுட்ங்கள் யிக்குக?      

                                     (அல்து) 
    உனண்டுயின் கூறுகன யிக்குக   

 38. ிந்தன கூற்ன எடுத்துக்காட்டுைன் யிக்குக?  

                                       (அல்து) 
   நைக்கு நாற்நிி – யியரி? 

 

 

- யாழ்த்துக்கள் -  
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