সময়ঃ ১৫ তমতিট

প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা
দশম শ্রেতি
তিষয়ঃ আই তস টি (৫ম অধ্যায়)

পূর্ ণমািঃ ১৫
তিষয় শ্রকাডঃ ১৫৪

িহুতিি ণাচিী প্রশ্নের উত্তর দাও। সকল প্রশ্নের মাি সমাি।
১। ব্যিহারকারী যতদ িহুমাধ্যশ্নমর সাশ্নে শ্রযাগাশ্নযাগ করশ্নি পাশ্নর িাহশ্নল িাশ্নক কী িশ্নল ?
ক) ইন্টাশ্নরতিভ মাতিতমতডয়া

খ) ইন্টারশ্নিট

গ) শ্রিটওয়াকণ

ঘ)এতিশ্নমশি

খ) ১৮৯৫ সাশ্নল

গ)১৮৯০ সাশ্নল

ঘ) ১৯৯০ সাশ্নল

গ) ছতি

ঘ)চলমািিা

গ) আতশর দশক

ঘ) পঞ্চাশ্নশর দশক

গ)এতিশ্নমশি

ঘ) অতডও

গ) এতিশ্নমশি

ঘ) স্লাইড

গ) হ াসে

ঘ) টুলিার ও তরিশ্নি

গ) স্লাইড

ঘ) শ্রপ্রশ্নেশ্নন্টশি

গ) শ্রমাশি

ঘ) ইশ্নফি

২। কি সাশ্নল তসশ্নিমা উদ্ভি হয়?
ক) ১৯০৩ সাশ্নল

৩। তিশ্নচর শ্রকািটি মাতিতমতডয়ার উপাদাি িয়?
ক) চলিমািা

খ) শব্দ

৪। মুদ্রর্ প্রকাশিায় কতিউটাশ্নরর ব্যিহার শুরু হয় শ্রকাি দশশ্নক?
ক) সত্তুশ্নরর দশক

খ) িব্বইশ্নয়র দশক

৫। শ্রকািটি কখিই একক তমতডয়া তহশ্নসশ্নি ব্যিহৃি হয়িা?
ক) শ্রলখা

খ) ছতি

৬।একাতিক স্লাইড তিতশষ্ট একটি পৃষ্ঠাশ্নক কী িশ্নল ?
ক) হযান্ড আওউটস

খ) শ্রপ্রশ্নেশ্নন্টশি

৭। ফন্ট, ফশ্নন্টর আকৃতি ও রঙ শ্রকাোয় পাওয়া যায়?
ক) অল ফাইলসে

খ) স্লাইসে

৮। পাওয়ার পশ্নয়শ্নন্টর খসড়া শ্রক কী িলা হয়?
ক) স্লাইড শ্রলআউট

খ) ডকুশ্নমন্ট

৯। স্লাইড পতরিিণি করার সময় প্রশ্নয়াগকৃি ইশ্নফিশ্নক কী িশ্নল
ক) এতিশ্নমশি

খ)ট্রািতেশি

১০। তিশ্নচর শ্রকাি ইতিতিয়াতরিং-এ এিালগ পদ্ধতি এখি কায ণি সম্পূর্ ণ অচল?
ক) ইশ্নমে

খ) সাউন্ড

গ) শ্রটক্সট

ঘ) তসএসই

১১। পাওয়ার পশ্নয়ন্ট এ িতুি স্লাইড শ্রযাগ করশ্নি শ্রকাি িাটশ্নি তিক করশ্নি হয়?
ক) Ctrl+F

খ) Ctrl+N

গ)Ctrl+M

ঘ)Ctrl+S

১২।পাওয়ার পশ্নয়ন্টর এ ট্রািতেট শ্রযাগ করশ্নি তরিশ্নির শ্রকাি অিংশ্নশ তিক করশ্নি হয়?
ক) Insert

খ) View

গ) Design

ঘ) Animation

গ) ৭টি

ঘ) অসিংখ্য

১৩। ফশ্নটাশশ্নপ RBG শ্রমাশ্নড কাে করশ্নল কালার স্লাইডার কয়টি োশ্নক?
ক) ৩টি

খ) ৫টি

১৪। ফশ্নটাশশ্নপর তসশ্নলকশি টুল গুশ্নলা শ্রকাোয় োশ্নক?
ক) টুল িশ্নক্সর একিাশ্নর উপশ্নর

খ) টুল িশ্নক্সর একিাশ্নর তিশ্নচ গ)টুল িশ্নক্সর মাঝামাতঝ ঘ)টুল িশ্নক্সর িাতহশ্নর

১৫।ইলাশ্নেটশ্নর তফল ও শ্রোক শ্রসায়াশ্নচর তিশ্নচ শ্রকাি আইকিটি োশ্নকিা?
ক) কালার

খ) িাি

গ) ল্যাশ্নসা

ঘ) গ্র্যাতডশ্নয়ন্ট

