
கணினி அறிவியல்;; 
வகுப்பு : 11   நாள்: 24/01/2022  மதிப்பபண்: 50  நநரம் 1:30 மணி 

பகுதி அ 

சரியான விடைடயத் நதரந்்பதடுத்து எழுதுக:        10x 1 = 10 

1.  பின்வரும் பசயல்பாடுகளில் சரியான பநறிமுடை சாரந்்தது எது? 

அ) மிதிவண்டி பாகங்கடள இடணத்தல் ஆ)மிதிவண்டிடய விவரித்தல் 

 இ ) ஒரு மிதிவண்டியின் பாகங்கடள பபயரிடுதல்  ஈ)  ஒரு மிதி வண்டி 

எவ்வாறு நவடல பசய்கிைது என்படத விளக்குதல். 

2. உள்ளடீு பண்பு மை்றும் உள்ளடீு -  பவளியீடு பதாைரட்ப ஒரு சிக்கலில் 

குறிப்பிடுவடத இவ்வாறு அடைக்கலாம் 

அ) விவரக்குறிப்பு  ஆ) ஒருங்கிடணதத்ல்  இ ) பிரிதத்ல்  

ஈ)  அருவமாக்கம் 

3. மதிப்பிருத்தலுக்கு பிைகு வரிடச எண் 3- க்கான  கீை்கண்ை எந்த 

பண்புக்கூறு பமய்? 

1. - - i,j=0  

2. I,j:=i+1,j-1 

3. - - ? 

அ) i + j > 0  ஆ)i + j < 0  இ )i + j = 0  ஈ)  i = j 

4. மைக்கிை்கு முன்னர ் c பபாய் எனில் கை்டுப்பாை்டு பாய்வு எதன் வழியும் 

இயங்கும்? 

1 S1 

2    while C 

3 S2 

4  S3 

அ) S1;S3  ஆ)S1;S2;S3  இ ) S1;S2;S2;S3  ஈ)  S1;S2;S2;S2;S3 

5. மைக்கு மாை்ைமிலி உண்டமயாக இருக்க நவண்டிய அவசியமில்டல  

அ) மைக்கின் பதாைக்கத்தில் ஆ) ஒவ்பவாரு சுைை்சியின் பதாைக்கத்தில்   

இ ) ஒவ்பவாரு தை்சுைை்சியின் முடிவில் ஈ) பநறிமுடையின் பதாைக்கத்தில் 

6. கீநை பகாடுக்கப்பை்டுள்ளடவகளில் எது m,n := m+2,n+3 என்ை 

மதிப்பிருதத்லின் மாை்ைமிலி இல்டல ? 

அ) m mod 2  ஆ)n mod 3  இ ) 3xm-2xn  ஈ)  2xm-3xn 

7. c ++என பபயர ்சூை்டியவர ்யார ்

அ) ரிக் மாஸ்சிை்டி   ஆ) பில் நகை்ஸ்  இ ) பைன்னிஸ் ரிை்சி 

ஈ)  சுந்தர ்பிசட்ச 

8. ஒரு நிரலில் உள்ள மீசச்ிறு தனிதத் அலகு 

அ) நிரல் ஆ) பநறிமுடை  இ ) பாய்வுப்பைம்  ஈ)  வில்டலகள் 

9. a =5,b =6 எனில் a&b யின் விடை என்ன?   

அ) 4  ஆ) 5  இ ) 1  ஈ)  0 

10. C++ - ல் எத்தடன தரவினங்கள் உள்ளன. 

அ)5  ஆ)4  இ )3  ஈ)  2 

பகுதி ஆ 

 குறுவினாக்கள்.         5 x 2=10 

ஏநதனும் 5 வினாக்களுக்கு விடை அளிக்கவும்  

11. பநறிமுடை பை்றிய விவரக் குறிப்பின் வடிவடமப்பு என்ன? 

12. நிபந்தடன மை்றும் கூை்று நவறுபடுத்துக. 



13. மாை்ைமிலி என்ைால் என்ன. 

14. சிைப்பு பசாை்கள் என்ைால் என்ன? 

15.  சிைப்பு பசாை்கள் குறிப்பபயரக்ளாக பயன்படுதத்லாமா? 

16. வில்டலகள் என்ைால் என்ன?  

பகுதி இ 

சிறுவினாக்கள்          5 x 3=15 

ஏநதனும் 5 வினாக்களுக்கு விடை அளிக்கவும்  

17. பநறிமுடை மை்றும் பசயல்முடை நவறுபடுத்துக. 

18. Case பகுப்பாய்வு என்ைால் என்ன. 

19. மைக்கு மாை்ைமிலிடய வடரயறு. 

20. C++  இல் வில்டலகடள கூறுக 

21. நமை்நகாள் மாறிகள் என்ைால் என்ன? 

22. ஒப்பிை்டு பசயை்குறிகளும் தருக்கபசயை்குறிகளும் எந்தவடகயில் 

பதாைரப்ுடையடவ . 

பகுதி ஈ 

 பநடு வினாக்கள்          3 X 5=10 

ஏநதனும் 3 வினாக்களுக்கு விடை அளிக்கவும்  

23. பநறிமுடையில் கரணம் பை்றிய விவரக் குறிப்புகடள எழுதுங்கள் வலது  

நகாண முக்நகாணத்தில் இரண்டு குடைந்த பக்கதட்தயும், மை்றும் பவளியீடு 

நீளம் மூன்ைாம் பக்கத்டதயும் காண்க. 

24. A மை்றும் B எனக் குறிப்பிைட்ுள்ள இரண்டு கண்ணாடி குவடளகள் உள்ளது 

இதில் A என்று குறிக்கப்பை்ை குவடள முழுவதும் ஆப்பிள் பானமும்  B என்று 

குறிக்கப்பை்ை குவடள முழுவதும் திராை்டச பானமும் டவக்கப்பை்டுள்ளது 

இப்நபாது A மை்றும் B குவடளகளில் உள்ள பானங்கடள ஒன்றிலிருந்து 

மை்பைான்றுக்கு மாை்றும் விவரக்குறிப்பு ஒன்டை எழுதுக. மை்றும் விவரக் 

குறிப்பில் ஏை்றுக் பகாள்ளும் வடகயில் பதாைர ் மதிப்பிருந்து கூை்றுகடள 

எழுதுக 

25. C++ ல் பயன்படுத்தும் இருநிடல பசயை்குறிகடள பை்றி விவரி. 

 


