
 

www.Padasalai.Net – Special Question Paper 

மாதிரி காலாண்டுத் ததர்வு 

வகுப்பு :12          தேரம் : 3 மணி 

பாடம் : கணினி பயன்பாடுகள்    மமாத்த மதிப்மபண்கள் : 70 

பகுதி - அ 

சரியான விடடடயத் ததர்ே்மதடுத்து எழுதுக:     1 *15 =15 

1.இணையத்தின்மூலம் நிகழ்நநரநிகழ்சச்ிகணை நநரடியாக ஒைிப்பரப்புவணத_________    

என்கிந ாம்.  

அ) வணல ஒைிப்பரப்பு  ஆ) வணல ததாகுப்பாைர ்இ) தரவு ணகயாளுதல்  ஈ) இவ ்றில் 

ஏதும் இல்ணல 

2. உணரணயபதிப்பிக்கபயன்படும் கருவி எது?  

அ) Text tool   ஆ) Type tool   இ) Crop tool    ஈ) Hand tool 

3. ------- விைக்கப்படம் தரவுதைதண்த தருக்க கட்டணமப்பு வணரபடமாகதருகி து.  

அ) (E – R (Entity – Relationship)    ஆ) உருப்தபாருை்       

இ) கட்டணமப்பு குறிப்பு   ஈ) தரவுதைம் 

4.  MySQL, DBMS – ன்எந்தவணகணயசாரந்்தது?  

அ) தபாருை்நநாக்கு (Object oriented)   ஆ) படிநிணல(Hierarchical)  

இ) உ வுநிணல(Relational)    ஈ) வணலயணமப்பு (Network) 

5. ஒரு PHP ஸ்கிரிப்ட்______ல ஆரம்பித்து ______ ல் முடியும்.  

அ) <php>   ஆ)<?php ?>   இ) <??>   ஈ) <?php  php?> 

6.  ததாடரப்ுருத்த அைிகை் என்பது ______ இணைந்த தரவு கட்டணமப்பாகும்.  

அ) ஒ ்ண மதிப்பு  ஆ) தி வு மதிப்பு   இ) இரட்ணடமதிப்பு  ஈ) சரமதிப்பு 

7. இரை்டு நதரவ்ுகைில் ஒரு நதரவ்ிணன தசயல்படுதத் எந்த கூ ்று   எழுதபயன்படுகி து?  

அ) if கூ ்று   ஆ) if else கூ ்று   இ) then else கூ ்று   ஈ) else one கூ ்று 

8. பிரத்திநயகமாகஅைிகளுக்காகமட்டுநமபயன்படுதத்ப்படும் மடக்கு  

அ) While  ஆ) Do while    இ) for  ஈ) for each 
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9. for ($ x=0; $ x<5; x++) echo “Hai” நமநல தகாடுக்கப்பட்டமடக்கு எத்தணன முண இயங்கும்?  

அ) 5  ஆ) 4   இ) 3  ஈ) 2 

10. எந்தஉை்ைட்ீடு புலத்தில் ஒநரதயாரு நதரண்வ மட்டுநம நதரந்்ததடுக்க  முடியும்?  

அ) உணரப்தபட்டி  ஆ) நதரவ்ுப்தபட்டி   இ) நரடிநயாதபாத்தான்             ஈ) 

வணகஇழுப்பட்டி 

11.  ............ முண பயனர ்HTTP விை்ைப்பத்தின்(clients HTTP request) நவை்டுநகாை் 

உட ்பகுதியில் உை்ைீட்டுத்தரவுகணைநசமிக்கும்.  

அ) POST   ஆ) GET   இ) form  ஈ) HTML 

12. PHP – ன் எந்த பதிப்பு MySQLi ய ்கூண  ஆதரிக்கி து?  

a) Version 2.0  b) Version 3.0   c) Version 4.0  d) Version 5.0 

13.த ்காலத்தில் மக்கை்இதன்மூலம் ஆசுவாசப்படுகின் னர ் 

அ) வைிகம்    ஆ) தபரு நிறுவனம்   இ) தசய்தித்தாை்கை்     ஈ) சமூகஊடகம் 

14. RFID-ன்விரிவாக்கம்  

அ) Radio Free identification             ஆ) real Frequency identity  

இ) Radio Frequency indicators         ஈ) Radio Frequency Identification 

15.எது மின்னஞ்சல் நசணவணயவழங்குகி து?  

அ) DNS  ஆ) TCP   இ) FTP ஈ) SMTP 

பகுதி – ஆ 

ஏததனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடடயளி வி.எண் 24 கட்டாய வினா    6 * 2 = 12 

16. வணரயறு – பல்லூடகம் ம ்றும் அதன்சி ப்பம்சம். 

17. நபஜ்நமக்கரில் புதிய பக்கங்கணைஎவ்வாறு தசருகலாம்? 

18. ACID பை்புகை் யாணவ? 

19. PHP – ல் மாறிகணை எவ்வாறு அறிவிக்கநவை்டும்? 

20. PHP-ன் தசய ்கூறு வணரயறுக்கவும். 

21. if else கூ ்று என் ால் என்ன? 

22. நதரவ்ுப்தபட்டி ம ்றும் நரடிநயாதபாத்தான்நவறுபடுத்துக. 

23. PHP – ல் உை்ை MySQLi ய ்கூறுகணை கூறுக. 

24.do while மடக்கின் கட்டணைஅணமப்ணபஎழுதுக 
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பகுதி – இ 

ஏததனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடடயளி வி.எண் 33 கட்டாய வினா    6 * 3 = 18 

25. உணர உை்ைசட்டங்கணைஎவ்வாறு இணைப்பாய்? 

26. ARPANET ஐ வணரயறுக்கவும் 

27. MYSQL –ல் பயனருக்கு பயன்படும் ஏநதனும் 5 சி ப்பியல்புகணை      பட்டியலிடு. 

28. PHP இயக்கிகணை ப ்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக 

29. அைிகணைப ்றி சிறு குறிப்பு வணரக 

30. Switch ம ்றும் if else கூ ்றிணன நவறுபடுத்துக. 

31. foreach ம ்றும் While மடக்கிணன நவறுபடுத்துக. 

32. GET வழிமுண  ம ்றும் POST வழிமுண  ப ்றி எழுது. 

33. MySQLi –இணைப்பத ்கான எடுத்துக்காட்டுடன் எழுதுக. 

பகுதி – ஈ 

அடனத்து வினாக்களுக்கும் விடடயளி     5 * 5 = 25 

34.பல்லூடக நகாப்பில் உை்ைதவவ்நவறு நகாப்பு வடிவங்கணை      விவரிக்கவும். 

    அல்லது  

       சட்டத்தில் உணரணயணவப்பத ்கானவழிமுண கணைக்கூறு. 

35. DBMS – ல் உை்ைபல்நவறு வணகயான பை்புக்கூறுகணை(attributes) ப ்றி  விவரி. 

    அல்லது 

      PHP ன்தரவு வணககணை ப ்றி விவரி? 

36.  அைி ம ்றும் அதன் வணககணைவிவரி. 

    அல்லது 

      PHP ல் நிபந்தணன கூ ்றுகை் நவணலதசய்யும் விததண்தவிைக்குக 

37.  foreach மடக்கிணன விரிவாகவிவரி. 

    அல்லது 

       படிவத்ணத ணகயாளும் வழிமுண கணைவிவரி. 

38. கைினி வணலயணமப்பின் வைரச்ச்ி விைக்குங்கை். 

    அல்லது 

   TCP / IP ம ்றும் OSI குறிப்பு மாதிரிக்கு  இணடநய உை்ை நவறுபாட்ணட எழுதுக. 

 

முத்துத்ததவர் முக்குலத்ததார் தமல்ேிடலப் பள்ளி 
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