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1. ಅನಲೆಟಿಕಲ್ ಯಂತ್ರ _______________________ ರಿಂದ ವಿನ್ಯೂ ಸ ಗೊಳಿಸಲ್ಪ ಟಿಿ ತು. 

ಅ) ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂ ಮನ್ 

ಆ) ಚಾಲ್ಸ ್ ಬಾಬ್ಬ ೇಜ್ 

ಇ) ಜಾನ್ ನೇಪಿಯರ್ 

ಈ) ಜಾಜ್್ ಬೂಲೇ 

ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂ ಮನ್ 

 

2. ಓ.ಎಮ್. ಆರ್ (OMR) ದ ವಿಸತ ರಣಾ ರೂಪ 

ಅ) Optical Main Reader 

ಆ) Official Mark Reader 

ಇ) Optical Mark Reader 

ಈ) Optical Meta Reader 

Optical Mark Reader 

 

3. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟಿಿಂಗ್ ಸಾಧನವಲಿ್ ? 

ಅ) ಮುದರ ಕ ಸಾಧನ (Printer) 

ಆ) ಮೌಸ್ (Mouse) 

ಇ) ಟ್ರರ ಕ್ ಬಾಲ್ (Track Ball) 

ಈ) ಯಾವುದು ಅಲಿ್  

ಮುದರ ಕ ಸಾಧನ (Printer) 

 

4. ಪರ ದರ್್ಕ (Monitor) ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕೆೆ  ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಸಂಸೆ ರಣ ಸಾಧನ (Processing Device) 

ಆ) ಸಿ್ ೇಕಾರ ಸಾಧನ (Input Device) 

ಇ) ನಿಗ್ತ್ ಸಾಧನ (Output Device) 

ಈ) ಸಮ ೃತಿ ಸಾಧನ (Memory Device) 

ನಿಗ್ತ್ ಸಾಧನ (Output Device) 

 

5. 1 ಬೈಟ್ ಎಿಂದರೆ _____________ 

ಅ) 4 ಬಿಟ್ಸ  

ಆ) 16 ಬಿಟ್ಸ  

ಇ) 2 ಬಿಟ್ಸ  

ಈ) 8 ಬಿಟ್ಸ  

8 ಬಿಟ್ಸ  

 

 

 

 



 

2 | P a g e  
 

6. ಇದು ಒಿಂದು ಒತುತ  ಮುದರ ಕ (non impact Printer) ಅಲಿ್   

ಅ) ಲೇಸರ್ ಪಿರ ಿಂಟರ್ 

ಆ)  ಡಾಟ್ ಮ್ಯೂ ಟಿರ ಕ್ಸ   ಪಿರ ಿಂಟರ್ 

ಇ) ಚೈನ್ ಪಿರ ಿಂಟರ್ 

ಈ) ಡ್ರ ಮ್ ಪಿರ ಿಂಟರ್ 

ಲೇಸರ್ ಪಿರ ಿಂಟರ್ 

 

7. CRT ಯ ವಿಸತ ೃತ್ ರೂಪ 

ಅ) ಕಾರ್ಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂ ಬ್ 

ಆ) ಕಾೂ ಥೇರ್ಡ ರಿಂರ್ಡ ಟ್ಯೂ ಬ್ 

ಇ) ಕಾೂ ಥೇರ್ಡ ರೇ ಟ್ಯೂ ಬ್ 

ಈ) ಕಾರ್್ನ್ ರೇ ಟ್ಯೂ ಬ್ 

ಕಾೂ ಥೇರ್ಡ ರೇ ಟ್ಯೂ ಬ್ 

 

8. ಕಿಂದ್ರ ೇಯ ಸಂಸೆ ರಣ ಘಟಕ (CPU) ಇದು/ಇವುಗಳನ್ನು  ಹಿಂದ್ದೆ. 

ಅ) ಅಿಂಕಗಣಿತ್ ತಾಕ್ವ್ಕ ಘಟಕ (ALU) 

ಆ) ನಿಯಂತ್ರ ಣಾ ಘಟಕ (CU)  

ಇ) ಅ ಮತುತ  ಆ ಎರಡು 

ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲಿ್  

ಅ ಮತುತ  ಆ ಎರಡು 

 

9. VDU ನ ವಿಸತ ೃತ್ ರೂಪ 

ಅ) ವಟಿ್ಕಲ್ ಡಿಸಪಿ್ೇ ಯೂನಿಟ್ 

ಆ) ವಿಜ್ಯೂ ವಲ್ಲೇ ಡಿಕಾಿಂಪೇಸಡ  ಯೂನಿಟ್ 

ಇ)  ವಿಜ್ಯೂ ವಲ್ಲೇ ಡಿಸಪಿ್ ೇ ಯೂನಿಟ್ 

ಈ)  ವಟಿ್ಕಲ್ ಡಿಕಾಿಂಪೇಸಡ  ಯೂನಿಟ್ 

ವಿಜ್ಯೂ ವಲ್ಲೇ ಡಿಸಪಿ್ ೇ ಯೂನಿಟ್ 

 

10. ಅಿಂತ್ಜಾ್ಲ್ ಸಂಪಕ್ ಪಡೆಯಲು ಈ ಸಾಧನ ಬೇಕು 

ಅ) ಮ್ಯನಿಟರ್ 

ಆ) ಮ್ಯಡೆಮ್ 

ಇ) ಕ್ವೇಲ್ಲಮಣೆ 

ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲಿ್  

ಮ್ಯಡೆಮ್ 

 


