
വിവര വിനിമയ സാങ്കേ�തിക വിദ്യ

എസ് എസ് എല് സി പ്രാങ്കേയാഗിക പരീക്ഷ - മാര്ച്ച് 2021 

സ്പെ�ഷ്യൽ സ്കുളുകളിസ്പെ� (HI) കുട്ടികൾക്ക്

 സ്പെ�ഷ്യൽ സ്കുളുകളിസ്പെ� (Schools for Hearing Impaired) കുട്ടികൾക്കുള്ള എസ് എസ്

എൽ  സി  ഐ  ടി  പരീക്ഷ  (മാര്ച്ച്  2021)  യുസ്പെട  ച&ാദ്യങ്ങളും  പ്രസ്തുത  പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ

പരിശീ�ിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച  നിര്ച4ശങ്ങളും  പുറസ്പെ7ടുവിക്കുന്നു.

1. 2021  മാര്ച്ചിസ്പെ� എസ് എസ് എൽ സി ഐ ടി  പരീക്ഷയിൽ തിയറി  ഭാഗം  (10  ചAാര്),

പ്രാക്ടിക്കൽ സ്പെറക്കാര്ഡ് മൂ�്യനിര്ണ്ണയം (2 ചAാര് ) എന്നിവ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷയിൽ

40 ചAാറും പ്രാചയാഗിക പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്കാണ് നൽകുന്നത്. 

2. പ്രാചയാഗിക  പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ക്  ഊന്നൽ  നൽകിയുളള  നാ�്  അധ്യായങ്ങസ്പെള

അടിസ്ഥാനമാക്കി 8 പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധസ്പെ7ടുത്തുന്നു. 

ഡിസൈസനിംഗിസ്പെV ച�ാകചത്തക്ക് - 2 പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരണത്തിച�ക്ക് - 2 പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ

സൈപതണ് ഗ്രാഫിക്സ് - 2 പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ

&�ിക്കും &ിത്രങ്ങൾ - 2 പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ

3. ഈ  പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ  കുട്ടികൾ  പരിശീ�ിചക്കണ്ടതാണ്.  പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ

പരിശീ�ിക്കുന്നതിനുള്ള  റിചസാഴ്സുകളും  (ചഡാക്യുസ്പെമന്റുക ൾ,  &ിത്രങ്ങൾ  തുടങ്ങിയവ)

ഇചതാസ്പെടാ7ം പ്രസിദ്ധസ്പെ7ടുത്തുന്നു. 

4. കുട്ടികസ്പെള പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ പരി&യസ്പെ7ടുത്തുന്നതിനും കുട്ടികൾക്ക് പരിശീ�ിക്കുന്നതിനുമുള്ള

സ്പെഡചമാ ചസാഫ്റ്റ് സ്പെവയര് സ്കുളുകൾക്ക് �ഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.  ഈ ചസാഫ്റ്റ് സ്പെവയര് ഉപചയാഗിച്ച്

കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷ  പരിശീ�ിക്കാവുന്നതാണ്.

5. പ്രസിദ്ധസ്പെ7ടുത്തുന്ന ച&ാദ്യങ്ങൾ 4 ഗ്രൂപ്പുകളായി ചസാഫ്റ്റ് സ്പെവയറിൽ പ്രദര്ശി7ിക്കും. ഇവയിൽ

ഏസ്പെതങ്കിലും 2 ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ഓചരാ  ച&ാദ്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ സ്പെ&ചnണ്ടതാണ്.

6. ഒചരാ ച&ാദ്യവും ശരിയായി പൂര്ത്തിയാക്കുന്നവര്ക്ക് 20 ചAാര് വീതം �ഭിക്കുന്നതാണ്.

7. നിരന്തര മൂ�്യനിര്ണ്ണയത്തിസ്പെV ചAാര് 10  ആണ്.



8. പ്രാചയാഗിക പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ പരിശീ�ിക്കുന്ന ചവളയിൽ നിരന്തര മൂ�്യനിര്ണ്ണയം നടത്തി

ചAാര് നൽചകണ്ടതാണ്.

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര് 

ങ്കേകരള ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര് ആന്ഡ് ടെ,ങ്കേ-ാളജി ങ്കേഫാര് എഡ്യൂങ്കേ/ഷന്



ഡിസൈ�നിങ്ങിന്റെ� ല�ോകല�ക്ക്

2 പ്രവര്ത്തനങ്ങള് (ഏടെത�ിലും ഒരു പ്രവര്ത്തനം ടെചങ്കേ9ണ്ടതാണ്)

ഗ്രൂപ്പ് 1 : പ്രവര്ത്തനം 1

മാതൃകയിലുള്ളതുപ�ാലെല  ഒരു  സ്റ്റിക്കർ   Inkscape പ�ാഫ്റ്്റ ലെ�യർ  ഉ�പയാഗിച്ച്
തയാറാക്കുക.

�ൂചന : 

• Homeലെല  10  Images എന്ന പഫാൾഡറിലുള്ള  .mask png എന്ന ചിത്രതം  Import

ലെചയ്ത് ഉൾലെ*ടുത്തുക.

•     PLEASE WEAR A MASK എന്ന് ടൈട*്ലെചയ്ത് പചർക്കുക.

• തയാറാക്കിയ  സ്റ്റിക്കർ നിങ്ങളുലെട  രജിസ്റ്റർനമ്പർ_  sticker എന്ന  പ�രിൽ
Homeലെല 10 Exam പഫാൾഡറിൽ  svg ഫയലായി പ��് ലെചയ്യുക.



ഗ്രൂപ്പ് 1 : പ്രവര്ത്തനം 2

മാതൃകയിലുള്ളതുപ�ാലെല ഒരു  പ5ാബിലെ7  ചിത്രതം   Inkscape പ�ാഫ്റ്്റ ലെ�യർ
ഉ�പയാഗിച്ച് തയാറാക്കുക. 

�ൂചന : 

• ഒരു �ൃത്തം �രച്ച്   Radial Gradient ആയി നിറം നൽകുക.

•  Home ലെല  10  Images പഫാൾഡറിലെല  .land png എന്ന ചിത്രതം   Import ലെചയ്ത്
ഉൾലെ*ടുത്തുക. 

• തയാറാക്കിയ ചിത്രതം നിങ്ങളുലെട രജിസ്റ്റർനമ്പർ_  globe എന്ന പ�രിൽ Homeലെല
10 Exam പഫാൾഡറിൽ  svg ഫയലായി പ��് ലെചയ്യുക.



പ്ര��ിദ്ധീകരണ�ില�ക്ക്

2 പ്രവര്ത്തനങ്ങള് (ഏടെത�ിലും ഒരു പ്രവര്ത്തനം ടെചങ്കേ9ണ്ടതാണ്)

ഗ്രൂപ്പ് 2 : പ്രവര്ത്തനം 1

ഇന്ത്യൻ  �്വാതത്രന്ത്യ  �മര  ചരിത്രതത്തിലെല  ത്ര�ധാനലെ*ട്ട  �മരങ്ങലെളക്കുറിച്ചുള്ള  ഒരു
പലഖനം,  Homeലെല  _Exam documentsൽ  _ .Freedom Struggle ott എന്ന  ഫയലിൽ
നൽകിയിരിക്കുന്നു.  ഈ ഫയൽ ലിബർ ഓഫീ�് ടൈററ്ററിൽ തുറന്ന് ചു�ലെട നല്കിയ
�ൂചനകൾ അനു�രിച്ച് ഉള്ളടക്ക �ട്ടിക ഉൾലെ*ടുത്തുക. 

�ൂചന:

• Homeലെല  _Exam documentsൽ  _ .Freedom Struggle ott എന്ന  ഫയൽ
തുറക്കുക.

• നീല  നിറത്തിൽ  നൽകിയിരിക്കുന്ന  ഉ�ശീർഷകങ്ങൾക്ക്  1  Heading എന്ന
ടൈസ്റ്റൽ നൽകുക. 

• രണ്ടാമലെത്ത പ�ജിൽ      Table of Contents and Index എന്ന �പIതം 
ഉ�പയാഗിച്ച് ഉള്ളടക്ക �ട്ടിക ഉൾലെ*ടുത്തുക. 
(  ->      ->........ ) Insert Table of Contents and Index

• മാറ്റങ്ങൾ �രുത്തിയ ഫയൽ നിങ്ങളുലെട രജിസ്റ്റർനമ്പർ_  India എന്ന 
ഫയൽനാമം നൽകി Homeലെല 10 Exam എന്ന പഫാൾഡറിൽ പ��് ലെചയ്യുക.

ഗ്രൂപ്പ് 2 : പ്രവര്ത്തനം 2

പകരളത്തിലെല ജില്ലകലെള �ംബന്ധിച്ച ഒരു  പലഖനം  Homeലെല  _Exam documentsൽ
_ .  Kerala districts ott എന്ന  ഫയലിൽ  നൽകിയിട്ടുണ്്ട.  ഈ  ഫയൽ  ലിബർ  ഓഫീ�്

ടൈററ്ററിൽ  തുറന്ന്  ഉ�ശീർഷകങ്ങൾ  ആകർഷകമാക്കുകയും  ഒരു  ഉള്ളടക്ക*ട്ടിക
ഉൾലെ*ടുത്തുകയും ലെചയ്യുക.

• Homeലെല _Exam documentsൽ _ .Kerala districts ott എന്ന ഫയൽ തുറക്കുക.

• പലഖനത്തിലെല ജില്ലകളുലെട പ�രുകൾക്ക്  നൽകിയിരിക്കുന്ന  1  Heading എന്ന
ടൈസ്റ്റലിൽ ചു�ലെട നല്കിയിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ �രുത്തുക.

  Font family -   Gentium Book Basic
 Font color - Green

Underline - Single

• രണ്ടാമലെത്ത പ�ജിൽ      Table of Contents and Index എന്ന �പIതം 
ഉ�പയാഗിച്ച് ഉള്ളടക്ക �ട്ടിക ഉൾലെ*ടുത്തുക. 
(   ->      ->........ ) Insert Table of Contents and Index

• മാറ്റങ്ങൾ �രുത്തിയ ഫയൽ നിങ്ങളുലെട രജിസ്റ്റർനമ്പർ_  Kerala എന്ന ഫയൽ 
നാമം നൽകി Homeലെല 10 Exam പഫാൾഡറിൽ പ��് ലെചയ്യുക.



സൈ��ൺ പ്ര�ോഫിക്�്

2 പ്രവര്ത്തനങ്ങള് (ഏടെത�ിലും ഒരു പ്രവര്ത്തനം ടെചങ്കേ9ണ്ടതാണ്)

ഗ്രൂപ്പ് 3 : പ്രവര്ത്തനം 1

ഒരു  ടൈ�ത്തണ്   പത്ര�ാത്രഗാമും  അതു  ത്ര��ർത്തി*ിക്കുപമ്പാൾ  ലഭിക്കുന്ന  ഔട്്ട�ുട്ടും
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

    ലപ്ര�ോപ്ര�ോം ഔട്ട�്ുട്ട്

from turtle import*
color("black")
begin_fill()
for i in range(8):
    right(45)
    for j in range(5):
        forward(90)
        dot(20)
        right(72)
color("yellow")
end_fill()

• പത്ര�ാത്രഗാം ടൈട*് ലെചയ്യുക. 

• ഇത് Homeലെല 10Exam  എന്ന പഫാൾഡറിൽ നിങ്ങളുലെട 
രജിസ്റ്റർനമ്പർ_ 1 pattern ഫയൽ നാമമായി നൽകി പ��് ലെചയ്യുക.

• പത്ര�ാത്രഗാം ത്ര��ർത്തി*ിക്കുക. ( )Run



ഗ്രൂപ്പ് 3 : പ്രവര്ത്തനം 2

ഒരു  ടൈ�ത്തണ്   പത്ര�ാത്രഗാമും  അതു  ത്ര��ർത്തി*ിക്കുപമ്പാൾ  ലഭിക്കുന്ന  ഔട്്ട�ുട്ടും
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

    ലപ്ര�ോപ്ര�ോം ഔട്ട�്ുട്ട് 

from turtle import*
pensize(5)
color("purple","pink")
begin_fill()
for i in range(40):
    circle(40)
    forward(20)
    left(9)
end_fill()

• പത്ര�ാത്രഗാം ടൈട*് ലെചയ്യുക. 

• ഇത് Homeലെല 10Exam  എന്ന പഫാൾഡറിൽ നിങ്ങളുലെട 
രജിസ്റ്റർനമ്പർ_ 2 pattern ഫയൽ നാമമായി നൽകി പ��് ലെചയ്യുക.

• പത്ര�ാത്രഗാം ത്ര��ർത്തി*ിക്കുക. ( )Run



&�ിക്കും &ിത്രങ്ങൾ

2 പ്രവര്ത്തനങ്ങള് (ഏടെത�ിലും ഒരു പ്രവര്ത്തനം ടെചങ്കേ9ണ്ടതാണ്)

ഗ്രൂപ്പ് 4 : പ്രവര്ത്തനം 1

Homeലെല  _Exam documentsൽ നൽകിയിട്ടുള്ള  _ .  Moon descends sifz എന്ന ഫയൽ
ഉ�പയാഗിച്ച് 'ചത്രUലെ7 ചലനം' എന്ന അനിപമഷൻ തയാറാക്കുക. 

ഇതിനായി ചു�ലെട നൽകിയ �ൂചനകൾ ത്ര�പയാജനലെ*ടുത്താം.

• _ .  Moon descends sifz എന്ന ഫയൽ   Synfig Studio ൽ തുറക്കുക.

• കാൻ�ാ�ിൽ ചത്രUലെ7 ചിത്രതം �രച്ചു പചർക്കുക.

• ചത്രUലെ7 ചിത്രതത്തിന് 'മുകളിൽ നിന്നും താപVാട്്ട' ചലിക്കുന്ന അനിപമഷൻ 
നൽകുക. അനിപമഷൻ ത്ര��ർത്തി*ിക്കുക.

• ഈ ഫയൽ Homeലെല 10 Exam എന്ന പഫാൾഡറിൽ നിങ്ങളുലെട 
രജിസ്റ്റർനമ്പർ_  moon എന്ന പ�ര് നൽകി പ��് (  ) Save as ലെചയ്യുക.



ഗ്രൂപ്പ് 4 : പ്രവര്ത്തനം 2

ഒരു  അപക്വറിയത്തിൽ  മത്സ്യം  �ഞ്ചരിക്കുന്നതിലെ7  അനിപമഷൻ   Synfig Studio

പ�ാഫ്റ്്റ ലെ�യർ ഉ�പയാഗിച്ച് തയാറാക്കുക. 

ഇതിനായി ചു�ലെട നൽകിയ �ൂചനകൾ ത്ര�പയാജനലെ*ടുത്താം.

•   Synfig Studio പ�ാഫ്റ്്റ ലെ�യർ തുറന്ന്  Homeലെല 10Images ൽ നൽകിയിട്ടുള്ള
.  aquarium png എന്ന ചിത്രതം �ശ്ചാത്തലമായി  Import ലെചയ്ത് ഉൾലെ*ടുത്തുക.

• Homeലെല 10 Images ൽ നൽകിയിട്ടുള്ള .  fish png എന്ന ചിത്രതം ഉൾലെ*ടുത്തുക.

• മത്സ്യം  ഒരു  �ശത്്ത  നിന്ന്  മലെറ്റാരു  �ശപത്തക്ക്  �ഞ്ചരിക്കുന്നതിലെ7
അനിപമഷൻ തയാറാക്കി ത്ര��ർത്തി*ിക്കുക. 

• ഈ  ഫയൽ  Homeലെല  10  Exam എന്ന  പഫാൾഡറിൽ  നിങ്ങളുലെട
രജിസ്റ്റർനമ്പർ_  fish എന്ന പ�ര് നൽകി പ��് ലെചയ്യുക.
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