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                                                                              Part – III                                              Time : 2 Hours

                                               COMPUTER APPLICATION           Cool-off Time : 20 Minutes

HUMANITIES

Maximum  : 60 Scores
General Instructions to Candidates

There is a cool-off time of 20 minutes.
Use cool-off time to familiarize questions and to 

plan your answers.
Read Questions carefully before answering.
Read the instructions carefully.
Calculations and figures should be shown in 

answer sheet itself.
Malayalam version of the questions is also 

provided.
Give equations wherever necessary.
Electronic devices except non-programmable 

calculators are not allowed in Examination hall.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ�ാതു നിർദ്ദേ�ശങ്ങൾ 
നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറമെമ 20 മിനിറ്്റ  കൂൾ ഓഫ് 

ടൈടം ഉണ്ടായിരിക്കും.
കൂൾ ഓഫ് ടൈടം ച!ാദ്യങ്ങൾ പരി!യമെ%ടാനും ഉത്തര 

ങ്ങൾ  ആസൂത്ര(ണം മെ!യ്യുന്ന(ിനും ഉപചയാഗിക്കുക.
ഉത്തരങ്ങൾ എഴു(ുന്ന(ിനു മുൻപ് ച!ാദ്യങ്ങൾ 

ത്ര1ദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
നിർചദ്ദ1ങ്ങൾ മുഴുവനും ത്ര1ദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം 
കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ, !ിത്ര(ങ്ങൾ  എന്നിവ 

ഉത്തരചപ%റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ച!ാദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും നൽകിയിട്ടുണ്്ട. 
ആവ1്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് സമവാക്യങ്ങൾ മെകാടുക്കണം. 
ചത്രപാത്രഗാമുകൾ മെ!യ്യാനാകാത്ത കാൽക്കുചലറ്ററുകൾ 

ഒഴിമെകയുള്ള ഒരു ഇലക്ചത്രടാണിക് ഉപകരണവും 
പരീക്ഷാഹാളിൽ ഉപചയാഗിക്കാൻ പാടുള്ള(ല്ല.

PART A 

  5   1  7.Answer any questions from to
  1 (5 1=5)Each carries score X

1 മുതൽ 7 വപ യുള്ള ദ്ദേ"ാദ്യങ്ങളിൽ 
ഏപതങ്കിലും 5 എണ്ണത്തിന്  ഉത്ത ം 
എഴുതുക.
ഓദ്ദേ ാന്നിനും 1 സ്ദ്ദേകാർ വീതം  (5 1 = 5)X

1  ,     In spreadsheet intersection of rows and
    ........ columns are called

( )     ( )    ( )    ( ) i range ii cell iii group d
function

1 S  -preadsheet ൽ വരികളുമെടയും 
നിരകളുമെടയും കൂടിചFരലിമെന   ....... എന്ന് 
വിളിക്കുന്നു 
( )      ( )    ( )     ( ) i range ii cell iii group d function

2   Expand ICT 2 ICT യുമെട പൂർണ്ണ രൂപം എഴു(ുക

3       Which communication device is used to
     connect dissimilar types of network

3 വ്യ(്യസ്( (രത്തിലുള്ള മെനറ്റ് വർക്കുകമെള 
കണക്റ്റുമെ!യ്യാൻ ഉപചയാഗിക്കുന്ന 

  Communication Device ഏ(്?

4      Name any one character representation
 method

4 ഏമെ(ങ്കിലും ഒരു   character representation
 method മെK ചപമെരഴു(ുക 
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5        .......Raw facts and figures are called 5 അസംസ്കൃ( വസ്(ു(കളും അക്കങ്ങളും
........ എന്ന് വിളിക്കമെ%ടുന്നു.

6           ?Which is the short cut key to save a file 6 ഒരു ഫയൽ  Save മെ!യ്യുന്ന(ിനുള്ള  short cut
 key ഏ(ാണ്?

7      ? Which is not a transform tool
       ( )  ( )   ( )   ( )i Align ii Rotate iii Fuzzy iv Shear

7 ഇവയിൽ    transform tools അല്ലാത്ത(് 
ഏ(്?

( )  ( )  ( )  ( )i Align ii Rotate iii Fuzzy iv Shear

 PART B

  10   8  27Answer any questions from to .

  2  (10 2=20)Each carries scores X

8 മുതൽ 27 വപ യുള്ള ദ്ദേ"ാദ്യങ്ങളിൽ 
ഏപതങ്കിലും 10 എണ്ണത്തിന്  ഉത്ത ം 
എഴുതുക.
ഓദ്ദേ ാന്നിനും 2 സ്ദ്ദേകാർ വീതം  (10 2 = X
20)

8     Explain Limitations of computer 8  കമ്പ്യൂട്ടറിമെK പരിമി(ികൾ വി1ദീകരിക്കുക.

9     Distinguish between data and
 information

9 ഡാറ്റയും( )  Data വിവരവും ( ) information
(മ്മിലുള്ള  വ്യ(്യാസങ്ങൾ എമെTല്ലാം 

10 ( )       a Explain free and open source
 ?software

( )        b Give an example for free and open
  source software

10  ( )a സ്വ(ത്രT ,ഓ%ൺ ചസാഴ് സ് ചസാഫറ്റ് 
മെവയർവി1ദീകരിക്കുക.
( )      b Free and open source software ന് ഒരു 
ഉദാഹരണം നൽകുക 

11      List data types supported by
 spreadsheet software

11 സ്മെത്രപഡ്ഷീറ്റ് ചസാഫ്റ്റ് മെവയർ  support
മെ!യ്യുന്ന     data type കൾ ലിസ്്റ്റ മെ!യ്യുക 

12      Write the differences between compiler
  .and interpreter

12 കംടൈമ്പലറും ഇKർമെത്രപട്ടറും (മ്മിലുള്ള 
വ്യ(്യാസങ്ങൾ എഴു(ുക.

13          Write a short note on freezing in spread
  .sheet software

13 സ്മെത്രപഡ് ഷീറ്റ് ചസാഫ്മെറ്റZയറിമെല  -freezing
മെന കുറിF് കുറി%്  എഴു(ുക.

14        Write the procedure to insert an image
     .in a slide in presentation software

14  - Presentation software ൽ ഒരു  ടൈ\ഡിൽ 
!ിത്ര(ങ്ങൾ  insert മെ!യ്യുന്ന(് എങ്ങമെനമെയന്ന്
വി1ദമാക്കുക.

15        List different types of hyper links in
  presentation software

15   Presentation software മെല വ്യ(്യസ്( (രം 
ടൈഹ%ർലിങ്കുകൾ ലിസ്്റ്റ മെ!യ്യുക 

16     Differentiate between router and
?gateway

16  ,  router gateway ഇവ (മ്മിലുള്ള 
വ്യ(്യാസങ്ങൾ ഏമെ(ല്ലാം?

17        What are the methods to identify a 17 മെനറ്റ് വർക്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിമെന 
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    ? computer in a anetwork (ിരിFറിയാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഏമെ(ല്ലാം ?

18    : Define the following terms
( )   a Trojan horse
( ) b Hacking

18 ഇനി%റയുന്ന പദങ്ങൾ നിർവ!ിക്കുക:
( )   a Trojan horse
( ) b Hacking

19       Write a short note on search engine 19 S   earch engine മെന കുറിF് ഒരു കുറി%് 
എഴു(ുക

20       -List any two components of e
 governance infrastructure

20 ഇ-ഗചവണൻസ് ഇൻത്രഫാസ്ത്രടക്!റിമെK 
ഏമെ(ങ്കിലും രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ എഴു(ുക

21     -List the benefits of e business 21  ഇ-ബിസിനസ്സിമെK ചനട്ടങ്ങൾ എഴു(ുക

22 ( )    ------------a GIMP Stands for
( ) -------      b extension is used to store

    images in GIMP software

22  ( )  a GIMP മെK പൂർണ്ണ രൂപം എഴു(ുക
 ( )   b GIMP ചസാഫ്മെറ്റZയറിൽ !ിത്ര(ങ്ങൾ    save
മെ!യ്യാൻ ........    extension ഉപചയാഗിക്കുന്നു

23           What is the use of free select tool in
 ?GIMP

23 ജിമ്പിമെല  free മെസലക്ട് ടൂൾ  എTിനാണ് 
ഉപചയാഗിക്കുന്ന(്?

24        List Blur filters that are supported by
.GIMP

24 ജിമ്്പ പിTുണയ് ക്കുന്ന Blur ഫിൽ റ്ററുകൾ  
 List മെ!യ്യുക.

25       . Explain usage of path tool in GIMP 25 ജിമ്പിമെല പാത്ത് ടൂളിമെK ഉപചയാഗം 
വിവരിക്കുക

26       Write any two methods to represent
    ?integers in computer

26 കമ്പ്യൂട്ടറിൽ   integer representation ന്  
ഉപചയാഗിക്കുന്ന ഏമെ(ങ്കിലും രണ്ട്  
രീ(ികൾ എഴു(ുക 

27       Which are the different types of
  -  ?interactions in e governance

27 ഇ-ഗചവണൻസിമെല വ്യ(്യസ്( (രം 
ഇടമെപടലുകൾ ( ) interactions ഏമെ(ല്ലാം ?

 PART C

  10   28  48Answer any questions from to

  3  (10 3 = 30)Each carries scores X

28 മുതൽ 48 വപ യുള്ള ദ്ദേ"ാദ്യങ്ങളിൽ 
ഏപതങ്കിലും 10 എണ്ണത്തിന്  ഉത്ത ം 
എഴുതുക.
ഓദ്ദേ ാന്നിനും 3 സ്ദ്ദേകാർ വീതം  (10 3 = 30)X

28      Explain any three number systems 28 ഏമെ(ങ്കിലും മൂന്ന് നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങൾ 
വി1ദീകരിക്കുക 

29      .Explain Functions of Control Unit 29   Control Unit മെK  Functionകൾ   
വി1ദീകരിക്കുക

30  -   Explain e waste disposal methods 30 ഇ-മാലിന്യ നിർമാർജന രീ(ികൾ 
വിവരിക്കുക
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31     .Write functions of Operating system 31   Operating system മെK  functions  വി1ദീകരിക്കുക.

32        What are the features of spread sheet
 software

32 സ്മെത്രപഡ് ഷീറ്റ് ചസാഫ്മെറ്റZയറിമെK 
സവിച1ഷ(കൾ എമെTാമെക്കയാണ?്

33      Explain the following in spreadsheet
  .  .   .   a Header b Footer c Export as PDF

32 ഇനി%റയുന്നവ സ്മെത്രപഡ്ഷീറ്റിൽ 
വി1ദീകരിക്കുക.
  .  .   .   a Header b Footer c Export as PDF

34       Write the syntax of any three
   .mathematical functions in Spreadsheet

33  Spreadsheet ൽ ഏമെ(ങ്കിലും മൂന്ന് ഗണി( 
ഫങ്ഷനുകളുമെട   syntax എഴു(ുക.

35      Name chart elements supported by
   .spread sheet software

34 സ്മെത്രപഡ് ഷീറ്റ് ചസാഫ്മെറ്റZയർ 
പിTുണയ്ക്കുന്ന    chart Elements
ഏമെ(ല്ലാമാണ് ?

36    ,   List Commands to add delete and
    .duplicate slides in presentation software

35   – Presentation software ൽ  ടൈ\ഡുകൾ 
ച!ർക്കാനും ഇല്ലാ(ാക്കാനും ഡ്യൂപ്ലിചക്കറ്റ് 
മെ!യ്യാനുമുള്ള കമാൻഡുകൾ ലിസ്്റ്റ മെ!യ്യുക.

37      Distinguish between raster scan and
 .vector scan

37 റാസ്റ്റർ സ്കാനും മെവകറ്്റർ സ്കാനും 
(മ്മിലുള്ള  വ്യ(്യാസങ്ങൾ എഴു(ുക

38     .Name transformation tools in GIMP 38 ജിമ്പിമെല    -transformation tools മെK 
ചപരുകൾ എഴു(ുക

39      Compare subtractive and additive color
 scheme

39  ,      Subtractive additive color scheme
(ാര(മ്യം മെ!യ്യുക

40      Categorize the following into Selection
    .Tools and Filters in GIMP

   , ,  , , Fuzzy Blur By color Distorts
 ,  .intelligent scissors Artistic

40 (ാമെഴ പറയുന്നവ  GIMP മെല മെസലക്ഷൻ 
ടൂളുകളായും  ഫിൽട്ടറുകളായും 
(രം(ിരിക്കുക.

, ,  , ,  Fuzzy Blur By color Distorts Intelligent
,  .scissors Artistic

41      Explain any three communication
  devices in network

41 മെനറ്റ് വർക്കിമെല ഏമെ(ങ്കിലും മൂന്ന് 
  communication ഉപകരണങ്ങൾ 

വിവരിക്കുക

42      Explain different types of networks
     .based on geographical area of coverage

42 ഭൂവിസ്(ൃ(ിമെയ  അടിസ്ഥാനമാക്കി 
വ്യ(്യസ്( (രം മെനറ്റ് വർക്കുകൾ 
വി1ദീകരിക്കുക

43    Define the terms
( ) a Bandwidth
( ) b Noise
( ) c Node

43 ഇനി%റയുന്ന പദങ്ങൾ നിർവ!ിക്കുക
( ) a Bandwidth
( ) b Noise
( ) c Node

44   ,   .Explain internet forums blogs and wikis 44  ,  ,   Internet forums blogs wikis എന്നിവ  
വി1ദീകരിക്കുക
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45     - . List out challenges of e governance 45 -  e governance മെK മെവല്ലുവിളികൾ ലിസ്്റ്റ 
മെ!യ്യുക.

46         Write a short note on any three input
.devices

46 ഏമെ(ങ്കിലും മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് 
ഉപകരണങ്ങമെളക്കുറിF് ഒരു  കുറി%് 
എഴു(ുക

47 ( )       a List different types of charts in spread
                               (1 1 2 )sheet software ⁄

( )        b Explain the use of cell range in
                                  (1 1/2)spread sheet

47 )a സ്മെത്രപഡ് ഷീറ്റ് ചസാഫ്റ്റ് മെവയറിമെല  
വ്യ(്യസ്( (രം !ാർട്ടുകൾ എഴു(ുക ( 1 1/2)
( )b സ്മെത്രപഡ് ഷീറ്റിമെല മെസൽ ചത്ര1ണിയുമെട 
ഉപചയാഗം വി1ദീകരിക്കുക                (1 1/2)

48        List components of a spread sheet
.window

48  ഒരു സ്മെത്രപഡ് ഷീറ്റ് വിൻചഡായുമെട 
 Components ലിസ്്റ്റ മെ!യ്യുക.

 - Part D

 49   50   5  Questions and carry scores
.  each

     (1 5 = 5)Attend any one X

49 മുതൽ 50 വപ യുള്ള ദ്ദേ"ാദ്യങ്ങളിൽ 
ഏപതങ്കിലും ഒന്നിന്  ഉത്ത ം എഴുതുക.
5 സദ്്ദേകാർ വീതം  (1 5 = 5)X

49   5   Explain any of the following
 
 .      .   a UNICODE b System Software
 .      .   c COUNTIF d Layer in GIMP
 .         .   e Path Tool f Modem
 .   g Electronic payment system

49 ഇനി%റയുന്നവയിൽ ഏമെ(ങ്കിലും 5 എണ്ണം 
വി1ദീകരിക്കുക
 
.    .   a UNICODE b System Software

 .    .   c COUNTIF d Layer in GIMP
 .     .   e Path Tool f Modem
 .   g Electronic payment system

50 .                      (1)a Define topology
.          (2)b List different topologies
.       c Explain any two topologiies using a

                                    (2)diagram

50 . a ചടാച%ാളജി നിർവ്വ!ിക്കുക                (1)
. b വിവിധ(രം ചടാച%ാളജികൾ ലിസ്്റ്റ 

     മെ!യ്യുക                                           (2)
. c ഏമെ(ങ്കിലും രണ്ട് ചടാച%ാളജികൾ !ിത്ര( 

സഹായചത്താമെട വി1ദീകരിക്കുക        (2)

--------------------
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