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I.பொருத்தநொ யிடைடனத் ததர்ந்பதடுக்கவும்  

 

1. மநனச்செனகப் சட்டினினுள் காணப்டாதது 
து? 

 அ. தாய்ப்மக  ஆ. SMPS 

 இ. RAM     ஈ. MOUSE                   

 யிடை : MOUSE   

2. கீழ்வருவவற்றுள் து ெரினாது? 
அ. இனக்க சநன்சாருள் நற்றும் னன்ாட்டு    
   சநன்சாருள். 
ஆ. இனக்க சநன்சாருள் நற்றும் ண்ாட்டு   
   சநன்சாருள். 
இ. இனக்கநில்ா சநன்சாருள் நற்றும்  
   னன்ாட்டு சநன்சாருள். 
ஈ. இனக்கநில்சா சநன்சாருள் நற்றும் 
   ண்ாட்டு சநன்சாருள். 
யிடை : இனக்க பநன்பொருள் நற்றும்  
னன்ொட்டு பநன்பொருள். 

3. LINUX து 
அ. கட்டண சநன்சாருள் 
ஆ. தி உரிமந சநன்சாருள் 
இ.கட்டணநில்ா நற்றும் தி  உரிமந 
சநன்சாருள் 
ஈ. கட்டற் நற்றும் திி்ந்த மூ சநன்சாருள் 
யிடை :  கட்ைற் நற்றும் திி்ந்த மூ  
பநன்பொருள் 

4. கீழ்வருவவற்றுள் து கட்டண நற்றும் 
தி உரிமந சநன்சாருள்? 
அ. WINDOWS 
ஆ. MAC OS 
இ. Adobe Photoshop 
ஈ. இமவ அமத்தும்  
யிடை :  இடய அடத்தும் 

5. ______________ து ஒரு இனங்குதநாகும். 
அ. ANDROID   ஆ. Chrome 

இ. Internet   ஈ. Pendrive 

யிடை :  ANDROID 

II. பொருத்துக 

1. MAC OS  - இவெ நற்றும்   

      கட்டற் சநன்சாருள் 

2. Software  -  கட்டண நற்றும் தி  

உரிமந சநன்சாருள் 

3. Hardware  -  உள்டீ்டு கருவி 
4. Keyboard  -  RAM 

5. LINUX  -  Geogebra 

யிடை : 

1. MAC OS  - கட்ைண நற்றும் தி  

உரிடந பநன்பொருள் 

2. Software  -  Geogebra 

3. Hardware  -  RAM 

4. Keyboard  -  உள்டீ்டு கருயி   
5. LINUX  -  இயச நற்றும்   

      கட்ைற் பநன்பொருள் 

III. குறுகின யிடைனி 

1. வன்சாருள் நற்றும் சநன்சாருள் விக்குக. 

  யிடை : 

யன்பொருள் : 

 கணிினில் ம்நொல் ொர்த்து பதொட்டு 

உணபக்கூடின அடத்து ொகங்களும் 

யன்பொருள்கள் ஆகும். 
 எ.கொ :. உள்டீ்டு (INPUT), பயினீட்டு 

(OUTPUT) கருயிகள்  

பநன்பொருள் : 
 கணினிின் செல்பாட்டை 

நிர்வகிக்கும் நில்கரின் ச ாகுப்பு 
சன்சபாருள் ஆகும். 

 யன்பொருள் இனங்குயதற்குத்  

ததடயனொ தபவுகள் உள்ைக்கின , 

கணிினொல் நைடும் புரி ந்துக் 
பகொள்க்கூடின குினீட்டு பநொமிடனக் 
பகொண்ை அடநப்பு ஆகும்.  

 

ஆக்கம் 
நீொ.சொநிொதன் M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., 

ட்ைதொரி ஆசிரினர், 
அபசு உனர்ிடப் ள்ி, 

டமனயம். 
திருயொரூர் நொயட்ைம் 
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2. இனங்குதம் ன்ால் ன்? 

அவற்ின்செனல்ாட்மடழுதுக? 

யிடை :  
 கணிி இனங்குயதற்குத் த டவான 

அடிப்டைத் தபவுகடரக் (Data) சகாண்ை 

சன்சபாருள், இனக்க சன்பொருள் 

எகிதமாம்.  

 இனக்க சன்பொருள் (OS) இன்ி 
கணிிடப் னடுத்த இனயாது.  

             (எ.பகொ.) - Linux, Windows, Mac, Android. 

 
3. கட்டற் நற்றும் திந்தமூ சநன்சாருள்கள் 

ன்ால் ன்? இபண்டு உதாபணங்கள் தருக? 

யிடை : 
 கட்ைற் பநன்பொருள்கடப் னர் 

இயசநொகப் பற்றுப் னடுத்தவும் ,  

கிபவும் பசய்னொம். 
 திி்ந்த மூ பநன்பொருள்கில் 

அயற்ி ிபல்க டத் ( Coding’s) 

திருத்திக் பகொள்வும் உரிநம் 
யமங்கப்டும்.  

 இதன் மூம் புதின பநன்பொருள் 

யடியத்டத உருயொக்க யொய்ப்பு 
கிடைக்கிி்து. 

 

சி கட்ைற் நற்றும் திந்த மூ 

பநன்பொருள்கள் :  
 

          1. ிி்க்ஸ் (LINUX)  

                         2. ஓன் ஆீஸ் (Open Office)  

                         3. ஜிபனொஜபீ்பபொ (Geogebra), etc  

          4. இனக்க பநன்பொருள் (Operating System) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தகள்யித்தொள் - FA (b) 
பநொத்த நதிப்பண் : 20          கொம் : 30 ிநிைம் 

I. தகொடிட்ை இைங்கட ிபப்புக.                5×1=5 
1. இணைனம் னன்பாட்டிற்கு வருவதற்கு முன்பப 
 ____________ னன்பாட்டில் இருந்தது. 
2. கணிினின் சாதனங்கணர ஒன்றுடன் ஒன்று 
     இணனக்கும் மன்சாருள் ____________  ஆகும். 

3. திி்ந்த மூ மன்சாருள் தாரித்தணயயும்,  
  பன்படுத்துதணயயும்  ஊக்குவிக்கும் ிறுவம்     

      _______________.  

4. கைினிின் மசல்பாட்ணை நிர்வகிக்கும் 
நில்கரின் மதாகுப்பு _____________ ஆகும். 

5. LINUX ன்து 
 
II.குறுகின யிடைனி.                            5×2=10 
6. மன்மபாருள் வணககள் ாணவ? 
7. கட்ைற்ம நற்றும் திி்ந்த மூ மன் சாருள் 

என்மால் என்ன? 
8. கட்ைை ற்றும் தனியுரிண மன்மபாருள் 

என்மால் என்ன? 
9. தனியுரிண மன்மபாருள் சியவற்ணம கூறுக? 
10. மநனச்செனகப் சட்டினினுள் 

காணப்டுபணவகணரப் பட்டியிடுக. ? 

 
II. யிரியொ யிடைனி.                        1×5=5 
11. வன்சாருள் நற்றும் சநன்சாருள் விக்குக. 

QR CODE - பதொகுப்பு 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

நதிப்ீடு – னிற்சி 
பதொகுப்பு 

 

வன்சபாருள்  
&  

சன்சபாருள் 


