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                     ACT FHM-01

FIRST YEAR HIGHER SECONDARY MODEL EXAMINATION, AUGUST 2021

                                                                              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 മിനിറ്റ്  കൂൾ ഓഫ് ടൈടം 

ഉണ്ടായിരിക്കും.
 കൂൾ ഓഫ് ടൈടം ച"ാദ്യങ്ങൾ പരി"യമെ&ടാനും ത്തരങ്ങൾ  

ആസൂത്ര)ണം മെ"യ്യുന്ന)ിനും ഉപചയാഗിക്കുക.
 ഉത്തരങ്ങൾ എഴു)ുന്ന)ിനു മുൻപ് ച"ാദ്യങ്ങൾ ത്ര2ദ്ധാപൂർവ്വം 

വായിക്കണം.
 നിർചദ്ദ2ങ്ങൾ മുഴുവനും ത്ര2ദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം 
 കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ, "ിത്ര)ങ്ങൾ  എന്നിവ ഉത്തരചപ&റിൽ 

ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 ച"ാദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 
 ആവ2്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് സമവാക്യങ്ങൾ മെകാടുക്കണം. 
 ചത്രപാത്രഗാമുകൾ മെ"യ്യാനാകാത്ത കാൽക്കുചലറ്ററുകൾ 

ഒഴിമെകയുള്ള ഒരു ഇലക്ചത്രടാണിക് ഉപകരണവും പരീക്ഷാഹാളിൽ 
ഉപചയാഗിക്കാൻ പാടുള്ള)ല്ല.

PART A 

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

1 മുതൽ 7 വപ�യുള്ള ഏപതങ്കിലും  5 
ദ്ദേ!ാദ്യങ്ങൾ ക്കു  ഉത്ത�ം എഴുതുക. 1 
സ്ദ്ദേകാർ  വീതം.      (5 × 1 = 5)

1 Processed form of data is known 
as ..................... .

1 ചത്രപാസസ്്സ മെ"യ്) ഡാറ്റ
.....................എന്നറിയമെ&ടുന്നു

2 Number of symbols used in  a number system is
known as .................

2  ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപചയാഗിക്കുന്ന 
"ിഹ്നങ്ങളുമെട എണ്ണമെത്ത   .................. എന്നു 
പറയുന്നു

3 Expand the term ASCII . 3  ASCII എന്ന പദം വികസി&ിക്കുക

4 ................ translates the  program written in 
assembly language into equivalent machine

language .

i)compiler (ii)interpreter (iii)assembler

4 അസംബ്ലി ഭാഷയിൽ എഴു)ിയ ചത്രപാത്രഗാം )ുല്യ 
മെമഷീൻ ഭാഷയിചലക്ക് വിവർത്തനം മെ"യ്യുന്ന)്
.......... ആണ്

)  ( )  ( )i compiler ii interpreter iii assembler

5 URL stands for...................... 5  URL വികസി&ിക്കുക

6 Which one is not related with additive colour 
method ?

(i)Red   (ii)Green   (iii) Yellow    (iv) Blue

6 ഏ)ാണ് അഡിറ്റീവ് കളർ രീ)ിയുമായി 
ബന്ധമില്ലാത്ത)് ?

( )i Red   ( )    ( )     ( )ii Green iii Yellow iv blue
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7 Any device which is directly connected to a 
network is called........

7 ഒരു മെനറ്്റ വർക്കിചലക്ക് ചനരിട്്ട കണക്റ്റു 
മെ"യ് )ിരിക്കുന്ന ഏ)് ഉപകരണമെത്തയും
........എന്നു പറയുന്നു

PART B

Answer any 10 questions from 8 to 27. Each 
carries 2 scores      (10 × 2 = 20)

8 മുതൽ 27 വപ� ഏപതങ്കിലും 10 
ദ്ദേ!ാദ്യങ്ങൾക്ക ്ഉത്ത�ം നൽകുക. 2 സ്ദ്ദേകാർ
വീതം  ( 10  2 = 20 )x

8 What is data processing ? 8 എന്താണ് ഡാറ്റ ചത്രപാസസ്സിംഗ്  ?

9 What is an integer number ? List  any two  
integer representation methods.

9 ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ എന്താണ് ? ഏമെ)ങ്കിലും 2 )രം
  integer representation രീ)ി  List മെ"യ്യുക

10 List any 4 stages in data processing. 10 ഡാറ്റ ചത്രപാസസ്സിംഗിമെU ഏമെ)ങ്കിലും 4 ഘട്ടങ്ങൾ 
 List മെ"യ്യുക.

11 What is freezing in spreadsheet ? 11 സ്മെത്രപഡ് ഷീറ്റിൽ  freezing എന്താണ് ?

12 List any four features of electronic spread sheet. 12 ഇലക്ചത്രടാണിക് സ്മെത്രപഡ് ഷീറ്റിമെU ഏമെ)ങ്കിലും 4
സവിച2ഷ)കൾ  List മെ"യ്യുക

13 What is search engine? Give example. 13 എന്താണ്  ? search engine ഉദാഹരണം നൽകുക

14 Write names of any 4 output devices 14 ഏമെ)ങ്കിലും 4  output ഉപകരണങ്ങളുമെട ചപര് 
എഴു)ുക.

15 List any three features of GIMP. 15 GIMPമെU ഏമെ)ങ്കിലും മൂന്ന് സവിച2ഷ)കൾ  
 List മെ"യ്യുക.

16 Write any 4 filters available in GIMP. 16  GIMP ൽ ലഭ്യമായ 4 ഫിൽട്ടറുകൾ എഴു)ുക.

17 What is KSWAN? 17  KSWAN എന്താണ്?

18 What is MAC address? 18 എന്താണ്  ?MAC address

19 Write the names of 4 services on internet. 19 ഇUർമെനറ്റിമെU  4 ചസവനങ്ങളുമെട ചപര് എഴു)ുക

20 Compare Virus and Trojan. 20   ,  Virus Trojan എന്നിവ )ാര)മ്യം മെ"യ്യുക

21 What is phishing ? 21 എന്താണ് ഫിഷിംഗ് ?

22 What is sorting in spreadsheet ? 22 എന്താണ് സ്മെത്രപഡ് ഷീറ്റിൽ  ?sorting

23 Define the term e-governance . 23 ഇ-ഗചവണൻസ് എന്ന പദം നിർവ"ിക്കുക. 

24 Write any two e-learning tools. 24 ഏമെ)ങ്കിലും രണ്്ട ഇ-ചലണിംഗ് ടൂളുകൾ 
എഴു)ുക

25 What are the selection tools available in GIMP ? 25 - GIMP ൽ ലഭ്യമായ    selection tools
എമെന്താമെക്കയാണ് ?

26 Differentiate between ROUNDUP () and 
ROUNDDOWN() function.

26  () ROUNDUP ഉം  () ROUNDDOWN ഫംഗ്ഷനും 
)മ്മിൽ )ാര)മ്യം  മെ"യ്യുക

27 List the threats that affect a computer network. 27 ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മെനറ്്റ വർക്കിമെന ബാധിക്കുന്ന 
ഭീഷണികൾ  list മെ"യ്യുക



PART C

Answer any 10 questions from 28 to 48. Each 
carries 3 scores         (10 × 3 = 30)

28 മുതൽ 48 വപ�യുള്ള ഏപതങ്കിലും 10 
ദ്ദേ!ാദ്യങ്ങൾ ക്ക ്ഉത്ത�ം നൽ കുക. 3 സ് ദ്ദേകാർ
വീതം                    (10  3 = 30) x

28 Write a short note on any three input devices. 28 ഏമെ)ങ്കിലും മൂന്ന് ഇൻപുട്്ട 
ഉപകരണങ്ങമെളക്കുറിച്്ച  വിവരിക്കുക

29  Define the following.

( i) compiler (ii)interpreter (iii)Assembler

29 )ാമെഴ പറയുന്നവ നിർവ"ിക്കുക

( ) i Compiler ( )ii Interpreter ( )iii Assembler

30 What are the advantages of exporting a 
worksheet to  PDF format?

30 ഒരു വർ ക്ക് ഷീറ്്റ   PDF ചഫാർ മാറ്റിചലക്ക് 
എക് സ് ചപാർട്ടുമെ"യ്യുന്ന)ിമെU ഗുണങ്ങൾ 
എന്താണ്?

31 Explain different types of filtering in 
spreadsheet.

31 സ്മെത്രപഡ്ഷീറ്റിൽ വ്യ)്യസ്) )രം ഫിൽട്ടറിംഗ് 
വി2ദീകരിക്കുക.

32 Explain different types of slide views in 
impress.

32  impress ൽ വ്യ)്യസ്) )രം   slide views
വി2ദീകരിക്കുക

33 Compare raster and vector image. 33  ,   Raster image vector image എന്നിവ )ാര)മ്യം 
മെ"യ്യുക.

34 Compare subtractive and additive colour 
method.

34   ,    subtractive colour additive colour methods
)ാര)മ്യം മെ"യ്യുക

35 What are the artistic filters available in GIMP. 35   GIMP ൽ ലഭ്യമായ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫിൽട്ടറുകൾ 
എമെന്താമെക്കയാണ് ?

36 Explain any three advantages of computer 
networks.

36 കമ്പ്യൂട്ടർ മെനറ്്റ വർക്കുകളുമെട ഏമെ)ങ്കിലും മൂന്ന് 
ചനട്ടങ്ങൾ വി2ദീകരിക്കുക

37 What is topology ? Explain any two types of 
topology.

37 എന്താണ് ചടാച&ാളജി? ഏമെ)ങ്കിലും രണ്്ട )രം 
ചടാച&ാളജി വി2ദീകരിക്കുക.

38 What are the logical classification of computer 
networks ?

38 കമ്പ്യൂട്ടർ മെനറ്്റ വർക്കുകളുമെട ചലാജിക്കൽ 
വർഗ്ഗീകരണം എന്താണ് ?

39 Compare hub and switch. 39 ഹബും സ്വിച്ചും )ാര)മ്യം മെ"യ്യുക .

40 List down the functions of input unit of a 
computer.

40   Input units മെU ഫംഗ്ഷനുകൾ എഴു)ുക.

41 Compare RAM and ROM. 41  ,  RAM ROM എന്നിവ )ാര)മ്യം മെ"യ്യുക

42 Compare data and information. 42 ,  data information എന്നിവ )ാര)മ്യം മെ"യ്യുക.

43 Write short note on Plotter. 43 ച`ാട്ടറിമെന കുറിച്്ച ലഘു കുറി&് എഴു)ുക

44 Write any three mathematical functions in 
spreadsheet.

44 സ്മെത്രപഡ്ഷീറ്റിൽ ലഭ്യമായ ഏമെ)ങ്കിലും മൂന്ന് 
ഗണി) ഫംഗ്ഷനുകൾ എഴു)ുക.

45 What is a chart? List any two. 45 എന്താണ് ഒരു "ാർട്്ട? ഏമെ)ങ്കിലും രമെണ്ടണ്ണം List
മെ"യ്യുക.

46 What are the sections of e-mail ? 46 ഇ-മെമയിലിമെU ഭാഗങ്ങൾ എമെന്താമെക്കയാണ് ?



47 Define (i) Bandwidth (ii) Node 47 ( ) I ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ( ) ii ചനാഡ്  എന്നിവ 
നിർവ"ിക്കുക.

48  Identify the internet service 

a. Fast and efficient mailing system.

b. Looking up related data using keywords.

c. Use of mobile and web based technologies to 
to share videos.

48 ഇUർമെനറ്്റ ചസവനം ഏമെ)ന്ന് )ിരിച്ചറിയുക

. a ചവഗ)ചയറിയ)ും കാര്യക്ഷമവുമായ 
മെമയിലിംഗ് സംവിധാനം .

. b കീചവർഡുകൾ ഉപചയാഗിച്്ച അനുബന്ധ ഡാറ്റ 
ഇUർമെനറ്റിൽ )ിരയുന്ന)ിന് .

. c മെമാടൈബൽ , മെവബ് അധിഷഠ്ി)  സാചങ്ക)ിക 
വിദ്യകൾ  ഉപചയാഗിച്്ച വീഡിചയാകൾ  share
മെ"യ്യുന്ന)ിന്

PART D

Answer any 1 question from 49 to 50. Each 
carries 5 scores.           (1 × 5 = 5)

49 മുതൽ 50 വപ�യുള്ള ഏപതങ്കിലും 
1 ദ്ദേ!ാദ്യത്തി ന്   ഉത്ത�ം നൽകുക.  5 
സ്ദ്ദേകാർ വീതം.  (1  5 = 5)x

49 With a neat block diagram explain the 
functional units of a computer.

49 ചബ്ലാക്ക് ഡയത്രഗം ഉപചയാഗിച്്ച ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിമെU 
ഫങ്ഷണൽ  യൂണിറ്റുകൾ വിവരിക്കുക

50 What is e-waste? Explain e-waste disposal 
methods

50 എന്താണ് ഇ-മാലിന്യങ്ങൾ( - )?  e waste ഇ-മാലിന്യ 
നിർമാർജന രീ)ികൾ വി2ദീകരിക്കുക
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