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Padasalai.Net – Half Yearly Exam – Model Question Paper 2018
கணினி அறிவியல்

வகுப்பு : 11

காலம் : 02.30 மணி
மேிப்பெண் : 70

தேேி : 04.12.2018
I. சாியான விடைடய தேர்ந்பேடு

15x1=15

1. மூன்றாம் ேடலமுடற கணிப்பொறி காலம்____
அ) 1942 – 1955

ஆ) 1955 – 1964

இ) 1964 – 1975ஈ) 1975 – 1985

2. ____கணிபொறியின் ேந்டே என அடைக்கெடுகிறார்
அ) சார்லஸ் ொதெஜ் ஆ) ெிபெஸ்ெர் எதகர்ட் இ) ஜான் பமௌச்சலி
3. ‘A’ ன் ASCII மேிப்பு __________?
அ) 97

ஆ) 65

இ) 98

ஈ) 32

4. ேருக்காீேியான மாறிலி _______ மூலம் வடெயறுக்கப்ெட்ை உண்டம மேிப்பு.
அ) 1

ஆ) 0

இ) 1 மற்றும் 0 ஈ) இடவ எதுவுமில்டல

5. கணிப்பொறி அடமப்பு என்ெது கணினியின் _____ கூறுகடை உள்ைைக்கியது.
அ) பமன்பொருள்

ஆ) வன்பொருள்

இ) உள்ைீடு

ஈ) பவைியீடு

6. 8 ெிட்டுகடைக் பகாண்ை போகுப்புகடை ______ என்கிதறாம்?
அ) GB ஆ) MB இ) BIT ஈ) BYTE
7. டகதெசி சாேனங்கைில் பெரும்ொலும் _____ இயக்க அடமப்பு ெயன்ெடுகிறது
அ) ஆண்ட்ொய்டு

ஆ) iOS இ) அ மற்றும் ஆ

ஈ) இடவ எதுவுமில்டல

8. இயக்க அடமப்பு ஒரு ______ பமன்பொருள் ஆகும்
அ) ெயன்ொட்டு

ஆ) அடமப்பு இ) இயக்க

ஈ) இடைமுகம்

9. ___ என்ற வடெகடல ெயனர் இடைமுக இயக்க அடமப்ொகும்.
அ) MS – DOS ஆ) C++

இ) Windos

ஈ) Java

10. கணிபொறியின் கட்ைடைகள் ______ எனவும் அடைக்கப்ெடுகின்றன.
அ) நிெல்கள்

ஆ) பசயற்கூறுகள் இ) சிக்கலானது ஈ) வைிமுடற

11. கட்டுப்ொட்டு ொய்வு கூற்றுகள் ___________ கூற்றுகைாகும்
அ) போைர்

ஆ) தேர்ந்பேடுப்பு

இ) சுைற்சிக்

ஈ) கூட்டு

12. _____ ஒரு துடண பநறிமுடற ஆகும்
அ) கூற்றுகள் ஆ) பசயல்முடற

இ) பசயற்கூறுகள்

ஈ) மைக்குகள்

13. ஒரு ேற்சுைற்சித் ேீர்ொனுக்கு _________ நிடலகள் உள்ைன
அ) இெண்டு

ஆ) மூன்று

இ) நான்கு

ஈ) ஐந்து

14. C++ பசயற்குறிகள் எத்ேடன வடககைாக ____ ெிாிக்கலாம்
அ) 6

ஆ) 5

இ) 4

ஈ) 3

15. நிெந்ேடன அடிப்ெடையில் நிடறதவற்றப்ெடும் கூற்றுகள் ____ ஆகும்
அ) தேர்ந்பேடுப்பு

ஆ) மைக்கு இ) சுைற்சி

ஈ) கூற்றுகள்

II. ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையைி. வினா எண். 22 கண்டிப்ொக
விடையைிக்கவும்.

6x2=12

16. டமயச் பசயலகத்ேின்(CPU) ெகுேிகள் யாடவ?
17. கணிபொறியின் தவகம் என்ெது?
18. பமய்ெட்டியல் ெற்றி எழுதுக?
19. கட்ைடை போகுப்பு ெற்றி எழுதுக?
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20. ெல ெயனாின் இயக்க அடமப்பு என்றால் என்ன?
21. லினக்ஸ் இயக்க முடறடமயில் பவவ்தவறு தசடவயக ெகிர்வுகடை
குறிப்ெிைவும்?
22. ஒரு பநறிமுடற வடெயறுக்கவும்?
23. தொலிக் குறிமுடற என்ெது யாது?
24. மாற்றமிலி என்றால் என்ன?
III. ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையைி. வினா எண்.28 கண்டிப்ொக

விடையைிக்கவும்.

6x3=18

25. ஏதேனும் மூன்று பவைியீட்டு சாேனங்கடை விைக்குக
26. இருநிடல எண்முடற – குறிப்பு வடெக?
27. ேெவின் அைடவ பொருத்து நுண்பசயலிடய வடகெடுத்துக?
28. ஒரு பநறிமுடற ெற்றிய விவெக்குறிப்ெின் வடிவடமப்பு என்ன>
29. ஒருமைக்டக அடமக்க ெின்ெற்ற தவண்டியடவ எடவ?
30. போைாியல் ெிடை(Syntax error) மற்றும் ேருக்காீேியான ெிடை(Logical error)
இவற்றிக்கு இடைய உள்ை தவறுொடுகடை கூறுக?
31. ஒப்பீட்டு பசயற்குாிகளும், ேருக்கச் பசயற்குாிகளும் எந்ே வடகயில்
போைர்புடையடவ?
32. Switch கூற்றின் கட்ைடை போைடெ எழுேி அேன் ெயன்கடை எழுதுக?
33. if-else கூற்றின் பொதுவடிவம் எழுேி அேன் ெயன்கடை எழுதுக?
IV. ஏதேனும் ஐந்து வினாக்களுக்கு விாிவான விடையைி

5x5=25

34. கணிபொறியின் ெல்தவறு ேடலமுடறகடை விைக்குக?
(அல்லது)
ெின் வரும் ெேின்ம எண்களுக்கு 1-ன் நிெப்ெி மற்றும் 2-ன் நிெப்ெிகடை காண்க
a) -9810

b) -13510

35. நுண்பசயலியின் ெண்புகூறுகடை விைக்குக?
(அல்லது)
ேிறந்ே மூல இயக்க அடமப்ெின் நன்டம மற்றும் ேீடமகடை விைக்குக?

36. ஒரு இயக்க அடமப்ெின் முக்கிய தநாக்கங்கடை விைக்குக
(அல்லது)
போைர் கூற்று –எடுத்துகாட்டுைன் விைக்குக
37. உபுண்டுவின் கூறுகடை விைக்குக?
(அல்லது)
C++ -ல் ெயன்ெடுத்ேப்ெடும் இருநிடல பசயற்குறிகடை ெற்றி எழுதுக?
38. கட்டுொட்டு கூற்றுகடை பொருத்ேமான எடுத்துக்காட்டுைன் விைக்குக?
(அல்லது)
Switch கூற்டற எடுத்துகாட்டுைன் விைக்குக?

http://www.trbtnpsc.com/2018/11/plus-one-11th-standard-half-yearly-exam-model-question-paper-download.html

www.Padasalai.Net

www.TrbTnpsc.com

------------------------ வாழ்த்துக்கள் ------------------------------------

கா.விஜயன். எம்.எஸ்சி.,ெி.எட்..,எம்.ெில்.,
பஜயம் பமட்ாிக் தமல்நிடலப்ெள்ைி,
ஏழுமாத்ோனூர்,இைம்ெிள்டை,
தசலம் – 637 502.
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