
Sample Questions  Standard 8–
Group : 1

1. എടാംകാസിെല  ഒര  ഡിവിഷനിെല  കടികളക്  ലഭിച  ോസാളരഷിപകളെട  എണം 
ഓപണഓഫീസ് ൈറററില പടികകളിലായി തയാറാകിയതിെന ചിതമാണ് താോഴ  തനിരികനത്. 
ഇോത  മാതകയില  ഒര  പടിക  തയാറാകി,  Home െല  Exam8  എന  ോഫാളഡറില  നിങളെട 
രജിസററര നമര_ോചാദയനമര ഫയലനാമമായി ോസവ് െചയക.

2. Home  െല  Exam_documents  ലള  doc1.ott  എന  ഫയല  തറകക.  അതില  ൈടപ് 
െചയിരികന  വിവരങെള  Center,  Bold,  Underline,  Font  Color,  Line  Spacing  എനീ 
സോങതങളപോയാഗെപടതി,  താോഴ  ചിതതില  കാണന  പകാരം  കമീകരികക.  Home െല 
Exam8  എന  ോഫാളഡറില  നിങളെട  രജിസററര  നമര_ോചാദയനമര  ഫയലനാമമായി  ോസവ് 
െചയക.

3. നമെട  സവാതനയസമര  ചരിതതിെല  അദവിതീയനായിരന  ോനതാജി  സഭാഷ്  ചന 
ോബാസിെനകറിച്  രവി  ഓപണഓഫീസ്  ൈറററില  തയാറാകിയ  ഒര  െപാൈഫലാണ്  താോഴ 
െകാടതിരികനത്.  ഇോത മാതകയിെലാന്  തയാറാകി  Home െല  Exam8  എന ോഫാളഡറില 
നിങളെട രജിസററര നമര_ോചാദയനമര ഫയലനാമമായി  ോസവ്  െചയക.  ോനതാജിയെട  ചിതം 
Home െല Images8 എന ോഫാളഡറില  ലഭയമാണ്.



4. Home െല Exam_documents ലള doc4.ott എന ഫയല തറകക. അതില കോറ വരികളം 
നിരകളമള ഒര പടിക മാതമാണളത്. Table  െമനവിെല Insert, Delete, Merge, Split  തടങിയ 
സോങതങളപോയാഗിച്  തനിരികന  പടികയില  മാറംവരതി,  താോഴ  ചിതതില 
കാണനതോപാെല  ഒര  ൈടംോടബിള  കാരഡ്  നിരമികക.  അത്   Home െല  Exam8  എന 
ോഫാളഡറില നിങളെട രജിസററര നമര_ോചാദയനമര ഫയലനാമമായി ോസവ് െചയക.

5. ോലാക  പരിസിതി  ദിനതില  സവനം  പരയിടതില  ഒര െചടിെയങിലം  നട  കടികളെട 
കാസ് തിരിചള എണം ഓപണ ഓഫീസ് ൈറററപോയാഗിച്  പടികെപടതിയതിെന   ചിതമാണ് 
താോഴ   തനിരികനത്.  ഇോത  മാതകയില  ഒര  പടിക   തയാറാകി,  Home െല  Exam8  എന 
ോഫാളഡറില നിങളെട രജിസററര നമര_ോചാദയനമര ഫയലനാമമായി ോസവ് െചയക.



Group : 2
1. സവാതനയദിനാോഘാഷതിെന ഭാഗമായി ഒര ോപാസര തയാറാകാന GIMP ോസാഫ്െവയര  
തറന്, നിങളകിഷമള വലിപതിെലാര പതലം ഒരകക. അതില 'ഇനയ' എന് നീലനിറതില 
ബഷ്  ടള  ഉപോയാഗിച്  വരച  ോചരകക.   തയാറാകിയ  ചിതം   Home െല  Exam8  എന 
ോഫാളഡറില നിങളെട രജിസററര നമര_ോചാദയനമര ഫയല നാമമായി ോസവ് െചയക.

2. സമീകത  ഭകണതിെന  പാധാനയം  വയകമാകന  ഒര  ോപാസര  തയാറകാന  GIMP 
ോസാഫ്െവയര  തറന്  നിങളകിഷമള  വലിപതിെലാര  പതലം  ഒരകക .  അതില 
ഏെതങിലെമാര  പഴതിെന  ചിതം  വരയക.  ഈ  ചിതതിെന  ോകാണടള  ഉപോയാഗിച് 
പതലതിെല  മെറാരഭാഗോതക്  പകരതക.   തയാറാകിയ  ചിതം   Home െല  Exam8  എന 
ോഫാളഡറില നിങളെട രജിസററര നമര_ോചാദയനമര ഫയല നാമമായി ോസവ് െചയക.

3. GIMP  ോസാഫ്െവയര തറന് ,  HAPPY TEACHERS DAY  എന അധയാപകദിനാശംസ 
chrome  എന ൈശലിയിലള ഒര  Logo  ആയി തയാറാകക.  തയാറാകിയ ോലാോഗാ   Home െല 
Exam8  എന ോഫാളഡറില നിങളെട രജിസററര നമര_ോചാദയനമര ഫയല നാമമായി  ോസവ് 
െചയക.

4. വനനശീകരണതിെനതിരായ  ോബാധവലരണതിെന  ഭാഗമായ  ഒര  ോപാസര  താെഴ 
തനിരികന മാതകയില ോകാണ ടള പോയാജനെപടതി അനോയാജയമായ നിറങള ഉപോയാഗിച് 
GIMP  ോസാഫ്െവയറില  വരച്  തയാറാകക. തയാറാകിയ  ചിതം   Home െല  Exam8  എന 
ോഫാളഡറില നിങളെട രജിസററര നമര_ോചാദയനമര ഫയല നാമമായി ോസവ് െചയക.

5. നിങളെട സഹതിന് ഒര ആശംസാ കാരഡ് നലവാനായി താെഴ തനിരികന മാതകയില 
ഒര ചിതം  GIMP  ോസാഫ്െവയറില തയാറാകക .  തയാറാകിയ ചിതം  Home െല  Exam8  എന 
ോഫാളഡറില നിങളെട രജിസററര നമര_ോചാദയനമര ഫയല നാമമായി ോസവ് െചയക. (സചന: 
ഏതാനം നകതങള വരച ോശഷം ോകാണ ടള ഉപോയാഗികക)



Group : 3

1. സാമഹയശാസവമായി  ബനെപട  ോപാജകിെന  ഭാഗമായി  ഉതരായനോരഖ, 
ദകിണായനോരഖ,  ഭമധയോരഖ  എനിവ  പദരശിപികന ഒര  ചിതം  താെഴ  കാണന  രീതിയില 
സണോകാക്  ോസാഫ്െവയര  ഉപോയാഗിച്  തയാറാകക .  ചിതതിെന  സീനോഷാട്  തയാറാകി 
Home െല Exam8 എന ോഫാളഡറില നിങളെട രജിസററര നമര_ോചാദയനമര ഫയല നാമമായി 
ോസവ് െചയക.
(സീനോഷാട് തയാറാകാന കീോബാരഡിെല Print Screen(Prt Scr) കീ അമരതക.)

2. സാമഹയശാസവമായി  ബനെപട  ോപാജകിെന  ഭാഗമായി  കരയം  കടലം  ോവരതിരിച 
പദരശിപികന ഒര ചിതം താെഴ കാണന രീതിയില  സണോകാക് ോസാഫ്െവയര ഉപോയാഗിച്  
തയാറാകക.   ചിതതിെന  സീനോഷാട്  തയാറാകി  Home െല  Exam8  എന  ോഫാളഡറില 
നിങളെട രജിസററര നമര_ോചാദയനമര ഫയല നാമമായി ോസവ് െചയക.
(സീനോഷാട് തയാറാകാന കീോബാരഡിെല Print Screen(Prt Scr) കീ അമരതക.)



3. ോകരളതില  സരയാസമയം  നടകന  സമയം  പദരശിപികന  ഒര  ചിതം  സണോകാക് 
ോസാഫ്െവയര  ഉപോയാഗിച്  താെഴ  കാണന  രീതിയില  തയാറാകക .  ചിതതിെന  സീനോഷാട് 
തയാറാകി   Home െല  Exam8  എന  ോഫാളഡറില  നിങളെട  രജിസററര  നമര_ോചാദയനമര 
ഫയല നാമമായി ോസവ് െചയക.
(സീനോഷാട് തയാറാകാന കീോബാരഡിെല Print Screen(Prt Scr) കീ അമരതക.)

4. സരയഗഹണം  നടന  2012  നവംബര  14 തീയതിയിെല സരയെനയം  ചനെനയം  സാനം 
പദരശിപികന ഒര ചിതം സണോകാക് ോസാഫ്െവയര ഉപോയാഗിച് തയാറാകക .  ചിതതിെന 
സീനോഷാട്  തയാറാകി   Home െല  Exam8  എന  ോഫാളഡറില  നിങളെട  രജിസററര 
നമര_ോചാദയനമര ഫയല നാമമായി ോസവ് െചയക.
(സീനോഷാട് തയാറാകാന കീോബാരഡിെല Print Screen(Prt Scr) കീ അമരതക.)

5. ഇനയയെട സമയോമഖലയില തെനയള മറ്  രാജയങള കെണതാനായി താെഴ കാണന 
രീതിയില    ഇനയയളെപടന  സമയോമഖല  വലതായികാണികന  ഒര  ചിതം  സണോകാക് 
ോസാഫ്െവയര ഉപോയാഗിച് തയാറാകക . ചിതതിെന സീനോഷാട് തയാറാകി  Home െല Exam8 
എന ോഫാളഡറില നിങളെട രജിസററര നമര_ോചാദയനമര ഫയല നാമമായി ോസവ് െചയക.
(സീനോഷാട് തയാറാകാന കീോബാരഡിെല Print Screen(Prt Scr) കീ അമരതക.)



Group : 4

1. Home  െല  Exam_documents  എന  ോഫാളഡറിലള  table1.ott  എന  ഫയല  തറന്, 
അതില  തനിരികന  മലകങെള  സംബനികന  വിവരങള  Kalzium  ോസാഫ്െവയര  
ഉപോയാഗിച്  കെണതി  പരിപികക.  ഇത്  Home െല  Exam8  എന  ോഫാളഡറില  നിങളെട 
രജിസററര നമര_ോചാദയനമര ഫയലനാമമായി ോസവ് െചയക.

2. ghemical  എന  ോസാഫ്െവയര  ഉപോയാഗിച്  ജലതനാത  നിരമിച്  ഘടന  
കമീകരിചിരികനത്  കണോലാ?  ഇതോപാെല  കാരബണ  ൈഡ  ഓൈകഡ്  (CO2  )  തനാത 
നിരമികകയം  അതിെന  ഘടന  കമീകരികകയം  െചയക.  ടീചറെട  സഹായോതാടകടി 
കീോബാരഡിെല  Print Screen  ഉപോയാഗിച്  അതിെന സീനോഷാെടടത്  Home െല  Exam8  എന 
ോഫാളഡറില ോസവ് െചയക.

3. Home  െല  Exam_documents  എന  ോഫാളഡറിലള  table2.ott  എന  ഫയല  തറന്, 
അതില നിങളക് ഇഷമള രണ് മലകങെള സംബനികന വിവരങള Kalzium ോസാഫ്െവയര  
ഉപോയാഗിച് കെണതി പരിപികക. Home െല Exam8 എന ോഫാളഡറില നിങളെട രജിസററര 
നമര_ോചാദയനമര ഫയലനാമമായി ോസവ് െചയക.



4. Home  െല  Exam_documents  എന  ോഫാളഡറിലള  table2.ott  എന  ഫയല  തറന്, 
അതില നിങളക് ഇഷമള രണ് മലകങെള സംബനികന വിവരങള Kalzium ോസാഫ്െവയര  
ഉപോയാഗിച് കെണതി പരിപികക. Home െല Exam8 എന ോഫാളഡറില നിങളെട രജിസററര 
നമര_ോചാദയനമര ഫയലനാമമായി ോസവ് െചയക.

5. Home  െല  Exam_documents  എന  ോഫാളഡറിലള  table2.ott  എന  ഫയല  തറന്, 
അതില നിങളക് ഇഷമള രണ് മലകങെള സംബനികന വിവരങള Kalzium ോസാഫ്െവയര  
ഉപോയാഗിച് കെണതി പരിപികക. Home െല Exam8 എന ോഫാളഡറില നിങളെട രജിസററര 
നമര_ോചാദയനമര ഫയലനാമമായി ോസവ് െചയക.


