
 

 

Padasalai.Net’s Special – Centum Coaching Team – Question Paper 
 

CLASS:  XII                         COMPUTER SCIENCE     MARK: 70 

Date  :                 TIME: 2.30 Hours   

I. Choose the correct answer:       15X1=15 
1. Star office writer is a ___ 

 a) Database b) Presentation  c)  Word processor d) Spread sheet 

2.  Which Font is decorative? 

 a) Times new roman b) Impact c) Fajita  d) Arial 

3.  In a table, when the text is wrapped in a cell it growth  

 a) Wider  b) taller  c) Wrap  d) Border 

4.  Which tab is used to create a header in the document? 

 a) Footer b) Header  c) Heading d) Title 

5. How many rows are there in star office Calc? 

 a) 30000 b) 256  c) 63   d) 32000 

6. Press the ___ key to move to the next  field? 

 a) Shift  b) Tab  c) Ctrl  d) Alt 

7. E-learning packages are available in how many ways? 

 a) 3  b)  4  c) 2  d) 1 

8. Star office impress presentation window contains? 

 a) 2  b) 3  c) 5  d) 4 

9. There are  ___ parts in a floating point constant 

 a) 4  b) 3  c) 2  d) 5 

10.  How many times the below loop is executed?  

 void main ()  

 { 

 int  x=10; 

 do 

 { 

 cout<<”\n”<<x; 

 x--; 

 } while(x>1) 

 } 

 a)  10   b) 1  c) 11  d) 9 

11. Which member Function of standard output stream? 

 a)  gets() b)  write() c) get line() d) cin 

12.  Class comprises of ____ members 

 a) 5  b) 4  c) 3  d) 2 

13. Which function is not associated with any data type? 

 a) Operator b) Constructor and Destructor  c)  Constructor d)  Destructor 

14.  ___ facilitates remote diagnostics 

 a) Tele-medicine b) Special medicine c) remote – medicine d) none of these 

15. How many new viruses are found each day? 

 a) 7  b) 6  c) 5  d) 8 
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II. Answer any 6 questions. Question no.24 is compulsorily answered  6x2=12 

16. What is mean by text editing? 

17. Write the names of popular spreadsheet packages? 

18. What is the use of form design? 

19. Define Shockwave format? 

20. What is encapsulation? 

21. Write a note on size of operator? 

22. What is mean by return statement? 

23.  What is e-shopping? 

24.  Write note on e- governance? 

III. Answer any 6 questions. Question no.29 is compulsorily answered  6x3=18 

25. How can you change line spacing in star office writer document? 

26. How does can the ruler be used to change the margin? 

27. How will you customize presentation? 

28. Write the syntax for nested if statement? 

29. What is mean by array of characters? Give example? 

30. Write the characteristics of a member functions. 

31.  List the rules for function overloading? 

32.  When copy constructor executed? 

33. What is the advantage of inheritance? 

IV. Answer any 5 detail questions.        5x5=25 

34. How will you indent a given text by using paragraph dialog box? 

   (Or) 

      Explain creating header and footer and adding remarks and page numbers in a text  

      document? 

35. Explain in detail about fill command in worksheet? 

   (Or) 

      Explain Form designing in star office base? 

36. What are Reports? How can you create a report by using star office base? 

   (Or) 

      Explain the Nested – if statement with an example C++ snippet? 

37. Explain inline functions with an example? 

   (Or) 

     What are the various rules while operator overloading in C++? 

38.  Write the Constructor and Destructor rules? 

   (Or) 

      Explain the different types of inheritance?  
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மாணவர்கள் செய்ய வவண்டியது என்ன? 

1. Click Here & Enter Your Details (Students Only)  

2. நமது பாடொலை வலைதளத்தில் வழங்கப்படும் ெிறப்பு வினாத்தாலள பிாிண்ட் எடுத்து விடுமுலற 

நாட்களில் முழுலமயான, முலறயான வதர்வு எழுதி வினாத்தாள் தயாாித்து வழங்கிய ஆெிாியருக்கு 

அனுப்பி லவக்க வவண்டும். 

3. A4 Size (Or) Legal Size உள்ள துணிக்கவர்கள் இரண்டு வாங்கிக்சகாள்ள வவண்டும். ஒரு தாளில் 

வினாத்தாள் தயாாித்த ஆெிாியர் முகவாிலய “சபறுநர்” பகுதியில் குறிப்பிட்டு அதில் தங்கள் 

விலடத்தாலள லவக்க வவண்டும். 

4. மற்வறாரு கவாில் மாணவர்கள் தங்கள் சுயமுகவாிலய ”சபறுநர்” எனும் இடத்தில் எழுதி அதற்கு 

வதலவயான அளவில் ஸ்டாம்ப்கலளயும் ஒட்டிய பிறகு, அக்கவலரயும் விலடத்தாள் எழுதி அனுப்பும் 

கவருக்குள்வளவய லவத்து அனுப்ப வவண்டும். 

5. ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட மாணவர்கள் இலணந்து விலடத்தாலள அனுப்பக்கூடாது. ஒரு கவாில் ஒரு 

விலடத்தாளுக்கு வமல் இருக்கக்கூடாது. 

6. ஆெிாியர்கள் தங்கள் விலடத்தாலள திருத்திய பிறகு தங்கள் சுயவிைாெமிட்ட கவாில் (Return Cover) 

லவத்து தங்களுக்கு விலரவில் திருப்பி அனுப்புவார். 

7. தங்கள் விலடத்தாலள உாிய ஆெிாியருக்கு அனுப்பி லவத்த வததியிலிருந்து 3 வாரங்களுக்குள் 

தங்களுக்கு மீள கிலடக்காவிடில் இங்கு தரப்பட்டுள்ள ”புகார் பதிவு படிவத்தில்” தங்கள் 

விவரத்லத பதிவு செய்யவும். Click Here for Complaint Box! 

8. Slow Learners மீது மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல் மீத்திறன் மிகுந்த மாணவர்களுக்கும் உதவும் வநாக்கில், 

மாணவர்களின் நைன் கருதி, இச்வெலவயில் தங்கலள இலணத்துக்சகாண்டுள்ள பாடொலை ஆெிாியர் 

குழுவிலன, மாணவர்கள் மிகுந்த பணிவுடன் சதாடர்பு சகாண்டு திருத்தப்பட்ட விலடத்தாள் குறித்த 

தங்கள் ெந்வதகங்கலளயும், ஆவைாெலனகலளயும் அலைவபெி மூைமாக சபறைாம். 

இவ்வினாத்தாளுக்கான விலடகலள எழுதி அனுப்ப வவண்டிய முகவாி- 

K.Vijayan. M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., P.G.Asst.in Computer Science, 

Jayam Matric.Hr.Sec.School, Elampillai, Salem – 637 502. Cell No. 9944565957.                        

If any doubt, Please contact our Padasalai’s Centum Coaching Team Co-ordinator: 

Mr. S. Ravi kumar, B.Sc., B.Ed., Headmaster., GHS, PasmarPenta,, Vellore Dt: CellNo: 9994453649 

Useful Links: 

1. All Other Subject Question Papers Download - Click Here 

2. Centum Coaching Team Instructions - Click Here 

3. Centum Coaching Team Teacher's Registration Form - Click Here 

4. Centum Coaching Team Student's Registration Form - Click Here  
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