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1. பின்லரும் எந்த அயகு ஒரு பபரி குமிமுறம கட்டறப்பில் 

லறறுக்கப்பட்டுள்ரது? 

(அ) துறை நில்கள் (ஆ) பெற்கூறு (இ) ககோப்புகள் (ஈ) பதோகுதிகள் 
    2. பெற்கூறு லறறமில் உள்ர ோமிகள் எவ்லோறு 

அறறக்கப்படுகிமது? 

(அ) துறை நில்கள் (ஆ) பெற்கூறு  
(இ) அரப்புருக்கள் (ஈ) பெலுருபு 

    3. தவு லறக குமிப்பு எழுதும்கபோது, எது கட்டோோகிமது? 

(அ) { }  (ஆ) ( )    (இ) [ ]  (ஈ) < > 

           4.  அரபுருக்கறர அனுப்பும் கபோது பக்க லிறரவுகறர ஏற்படுத்தும் 

பெற்கூறு    

                எவ்லோறு   அறறக்கப்படும்? 

(அ) impure பெற்கூறு  (ஆ) Partial பெற்கூறு 

(இ) Dynamic பெற்கூறு  (ஈ) Pure பெற்கூறு 
    5. பின்லரும் எது இறடமுகத்தில் லறறுக்கப்பட்ட கட்டறரகறர 
      நிறமகலற்றுகிமது? 

(அ) இக்க அறப்பு (ஆ) நில் பபர்ப்பி 
(இ) பெல்படுத்துதல் (ஈ) பதோகுப்போன் 

midj;J tpdhf;fSf;Fk; tpilasp     3x2=6 

           6.  துறைநில் என்மோல் என்ன? 

           7. இறடமுகத்றதமம், பெல்படுத்துதறயமம் கலறுபடுத்துக. 

           8. நியோக்க போறிறப் பபோறுத்து பெற்கூறுறல லறறுக்கவும். 

midj;J tpdhf;fSf;Fk; tpilasp     3x3=9 

           9.  இறடமுகத்தின் பண்புக்கூறுகள் ோறல? 

           10. impure பெற்கூறுலின் பக்க லிறரவுகள் ோறல? எடுத்துக்கோட்டுடன்  

                  லிரக்குக? 

           11.  pure ற்றும் impure பெற்கூற்றம கலறுபடுத்துக. 

midj;J tpdhf;fSf;Fk; tpilasp     1x5=5 

         12. இறடமுகம் ற்றும் பெல்படுத்துதறய எடுத்துக்கோட்டுடன் லிரக்குக. 

(my;yJ) 
         பெலுருபுகள் என்மோல் என்ன? 

(அ) தவுலறக இல்யோத அரபுருக்கள் 
   (ஆ) தவு லறகமடன் கூடி அரபுருக்கள் லிலரி? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

kjpg;GW Kidtu;. Dr. r. uhN[];tud;> KJfiy fzpdp gapw;Weu;> 
m.Nk.ep.gs;sp> jQ;rht+u; khtl;lk; 

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

jQ;rht+u; khtl;lk;     Nky;epiy ,uz;lhk; Mz;L 
fzpdp mwptpay; ghlk; - 1 

rpW Nju;T – 1 
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Answer All the Questions       5x1=1 

1. The small sections of code that are used to perform a particular task is called 

(A) Subroutines  (B) Files  (C) Pseudo code  (D) Modules 

2. Which of the following is a unit of code that is often defined within a greater code 

structure? 

(A) Subroutines  (B) Function  (C) Files  (D) Modules 

3. Which of the following is a distinct syntactic block? 

(A) Subroutines  (B) Function  (C) Definition  (D) Modules 

4. The variables in a function definition are called as 

(A) Subroutines  (B) Function  (C) Definition  (D) Parameters 

5. The values which are passed to a function definition are called 

(A) Arguments  (B) Subroutines  (C) Function  (D) Definition 

Answer All the Questions       3x2=6 

6. What is a subroutine? 

7. Define Function with respect to Programming language. 

8. Write the inference you get from X:=(78). 

Answer All the Questions       3x3=9 

9. Mention the characteristics of Interface. 

10. Differentiate pure and impure function. 

11. What happens if you modify a variable outside the function? Give an example. 

Answer All the Questions       1x5=5 

12. What are called Parameters and write a note on 

(i) Parameter without Type (ii) Parameter with Type 

(OR) 

        Explain with an example interface and implementation. 

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

kjpg;GW Kidtu;. Dr. r. uhN[];tud;> KJfiy fzpdp gapw;Weu;> 
m.Nk.ep.gs;sp> jQ;rht+u; khtl;lk; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. பல்லூடகத்தின் குறமபோடுகரில் ஒன்று அதனுறட _________ 
அ) லிறய ஆ) ஒத்துப்கபோதல் இ) பன்போடு ஈ) ெோர்பில்பு  

2. _________ என்பது அறெோ நிறற்படங்கறர பதோடர்ச்ெிோன 
    இக்கோக கோட்ெிப்படுத்தும் பெல். 

அ) உற லடிலம் ஆ) ஒயி இ) MP3 ஈ) அறெவூட்டல் 

3. RTF ககோப்பு லடிலத்றத  அமிமுகப்படுத்திது _________ 
அ) TCS ஆ) Micorsoft   இ) Apple  ஈ) IBM            

4.  இறைத்தின் மூயம் நிகழ்கந நிகழ்ச்ெிகறர கநடிோக 
   ஒரிப்பப்புலறத _________என்கிகமோம். 

அ) லறய ஒரிப்பப்பு    ஆ) லறய பதோகுப்போரர் 
இ) தவு றகோலதல்    ஈ) இலற்மில் ஏதும் இல்றய 

5. பின்லருலனலற்மில் பபோருந்தோத ஒன்றமக் கண்டுபிடிக்கவும். 
அ) TIFF ஆ) BMP இ) RTF ஈ) JPEG 

midj;J tpdhf;fSf;Fk; tpilasp     3x2=6 

6.  நிறற்பட ககோப்பு லடிலங்கறரப்பட்டியிடுக. 

7.  ஒயி ககோப்பு லடிலங்கறரப்பட்டியிடுக. 

8.  பல்லூடக கூறுகறரப் பட்டியிடுக. 
midj;J tpdhf;fSf;Fk; tpilasp     3x3=9 

9. பல்லூடக கூறுகறர சுருக்கோக  லிலரி. 

10.. அறெவூட்டயின் ெிமப்பம்ெங்கள் ற்றும் பதோறில் நுட்பங்கறர 
    லிலரிக்கவும். 

11 . உருலோக்க குழு உறுப்பினர்கரின் பைிகள் ற்றும் பபோறுப்புகறரப் 

   பற்மி எழுதுக. 

midj;J tpdhf;fSf;Fk; tpilasp     1x5=5 

12. பல்லூடக உருலோக்க குழுலின் பைிகள் ற்றும் பபோறுப்புகள் 
    லிரிலோக எழுதவும். 

(my;yJ) 
   பல்லூடக ககோப்பில் உள்ர பலவ்கலறு ககோப்பு லடிலங்கறர 
   லிலரிக்கவும். 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

kjpg;GW Kidtu;. Dr. r. uhN[];tud;> KJfiy fzpdp gapw;Weu;> 
m.Nk.ep.gs;sp> jQ;rht+u; khtl;lk; 
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jQ;rht+u; khtl;lk;     Nky;epiy ,uz;lhk; Mz;L 
fzpdp gad;ghLfs;; / fzpdp njhopy;El;gk; 

                ghlk; - 1                  ghlk; - 4 

rpW Nju;T – 1 
Neuk; :40 epkplk;       kjpg;ngz; : 25  
midj;J tpdhf;fSf;Fk; tpilasp     5x1=1 
 

1. பல்லூடகத்தின் குறமபோடுகரில் ஒன்று அதனுறட _________ 
அ) லிறய ஆ) ஒத்துப்கபோதல் இ) பன்போடு ஈ) ெோர்பில்பு  

2. _________ என்பது அறெோ நிறற்படங்கறர பதோடர்ச்ெிோன 
    இக்கோக கோட்ெிப்படுத்தும் பெல். 

அ) உற லடிலம் ஆ) ஒயி இ) MP3 ஈ) அறெவூட்டல் 

3. RTF ககோப்பு லடிலத்றத  அமிமுகப்படுத்திது _________ 
அ) TCS ஆ) Micorsoft   இ) Apple  ஈ) IBM            

4.  இறைத்தின் மூயம் நிகழ்கந நிகழ்ச்ெிகறர கநடிோக 
   ஒரிப்பப்புலறத _________என்கிகமோம். 

அ) லறய ஒரிப்பப்பு    ஆ) லறய பதோகுப்போரர் 
இ) தவு றகோலதல்    ஈ) இலற்மில் ஏதும் இல்றய 

5. பின்லருலனலற்மில் பபோருந்தோத ஒன்றமக் கண்டுபிடிக்கவும். 
அ) TIFF ஆ) BMP இ) RTF ஈ) JPEG 

midj;J tpdhf;fSf;Fk; tpilasp     3x2=6 

6.  நிறற்பட ககோப்பு லடிலங்கறரப்பட்டியிடுக. 

7.  ஒயி ககோப்பு லடிலங்கறரப்பட்டியிடுக. 

8.  பல்லூடக கூறுகறரப் பட்டியிடுக. 
midj;J tpdhf;fSf;Fk; tpilasp     3x3=9 

9. பல்லூடக கூறுகறர சுருக்கோக  லிலரி. 

10.. அறெவூட்டயின் ெிமப்பம்ெங்கள் ற்றும் பதோறில் நுட்பங்கறர 
    லிலரிக்கவும். 

11 . உருலோக்க குழு உறுப்பினர்கரின் பைிகள் ற்றும் பபோறுப்புகறரப் 

   பற்மி எழுதுக. 

midj;J tpdhf;fSf;Fk; tpilasp     1x5=5 

12. பல்லூடக உருலோக்க குழுலின் பைிகள் ற்றும் பபோறுப்புகள் 
    லிரிலோக எழுதவும். 

(my;yJ) 
   பல்லூடக ககோப்பில் உள்ர பலவ்கலறு ககோப்பு லடிலங்கறர 
   லிலரிக்கவும். 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

kjpg;GW Kidtu;. Dr. r. uhN[];tud;> KJfiy fzpdp gapw;Weu;> 
m.Nk.ep.gs;sp> jQ;rht+u; khtl;lk; 

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