
டிசை�னிங் உலகத்திற்கு

3 செ�யல்பாடுகள் (எதே�னும் ஒரு செ�யல்பாடு செ�ய்யதே�ண்டும்)

குழு 1: செ�யல்பாடு 1

மாதிரியில் காட்டப்பட்டுள்ளது தேபால் Inkscape செமன்செபாருசைளப் பயன்படுத்தி ஒரு 

ஸ்டிக்கசை+ உரு�ாக்கவும். இ�ற்குத் தே�சை�யான முகக��த்தின் படம் Home ல் Images10 

தேகாப்புத் செ�ாகுப்பில் mask.png என்ற தேகாப்பில் செகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

�யாரிக்கப்பட்ட படத்சை� உங்கள் பதிவுஎண்_sticker என்ற செபயரில் Home ல் Exam10 

தேகாப்புத்செ�ாகுப்பில் svg தேகாப்பாக தே�மிக்கவும்.

குழு 1: செ�யல்பாடு 2

மாதிரியில் காட்டப்பட்டுள்ளது தேபால் Inkscape செமன்செபாருசைளப் பயன்படுத்தி ஒரு 

பூதேகாளத்தின் படம் உரு�ாக்கவும்.

குறிப்பு : 

ஒரு �ட்டம் �சை+ந்து Radial Gradient ஆக நிறம் செகாடுக்கவும்.

Home ல் Images10 தேகாப்புத் செ�ாகுப்பில் land.png என்ற படத்சை� தே�ர்க்கவும்.



�யாரிக்கப்பட்ட படத்சை� உங்கள் பதிவுஎண்_globe என்ற செபயரில் Home ல் Exam10 

தேகாப்புத்செ�ாகுப்பில் svg தேகாப்பாக தே�மிக்கவும்.

குழு 1: செ�யல்பாடு 3

ஒரு பூச்செ�டியின் படம் Home ல் Images10 என்ற தேகாப்புத்செ�ாகுப்பில் flowers.svg என்ற 

தேகாப்பில் �+ப்பட்டுள்ளது. இசை� Inkscape செமன்செபாருளில் திறந்து மாதிரியில் 

உள்ளசை�ப் தேபான்ற ஒரு பூச்�ட்டிசைய உரு�ாக்கவும்.

�யாரிக்கப்பட்ட படத்சை� png �டி�த்தில் உங்கள் பதிவுஎண்_ flowers என்ற செபயரில் 

Home ல் Exam10 தேகாப்புத்செ�ாகுப்பில் Export செ�ய்க. (Svg தேகாப்சைப தே�மிக்க 

தே�சை�யில்சைல).

செ�ளியீட்டிற்கு

3 செ�யல்பாடுகள் (எதே�னும் ஒரு செ�யல்பாடு செ�ய்யதே�ண்டும்)

குழு 2: செ�யல்பாடு 1
இந்திய சு�ந்தி+ப் தேபா+ாட்ட �+லாற்றில் முக்கியமான தேபா+ாட்டங்கள் குறித்� கட்டுசை+, 

Home ல் Exam_documents ல் Freedom_Struggle.ott என்ற தேகாப்பில் செகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்� தேகாப்சைப Libre Office writter ல் திறந்து இ+ண்டா�து பக்கத்தில் உள்ளடக்க 

அட்ட�சை@சைய செ�ருகவும். லிப்தே+ ஆபிஸில் Table of Contents and Index நுட்பத்சை�ப் 

பயன்படுத்தி உள்ளடக்க அட்ட�சை@ �யாரிக்க தே�ண்டும்.

குறிப்பு:

துசை@ �சைலப்புக்களுக்கு Heading1 என்ற ஸ்சைடல் செகாடுக்கவும். 

(துசை@ �சைலப்புக்கசைளப் பிரித்�றிய அசை� நீல நிறத்தில் செகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.)



மாற்றியசைமக்கப்பட்ட தேகாப்சைப உங்கள் பதிவுஎண்_India என்ற தேகாப்பு செபயரில் Home ல்

Exam10  என்ற தேகாப்புத் செ�ாகுப்பில் தே�மிக்கவும்.

குழு 2: செ�யல்பாடு 2
காலநிசைல மாற்றத்தின் விசைளவுகசைள விளக்கும் கட்டுசை+,  Home ல் Exam_documents ல் 

Climate_Change.ott என்ற தேகாப்பில் செகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்� தேகாப்சைப  Libre Office 

writter ல் திறந்து துசை@ �சைலப்புக்களுக்காக பின்�ரும் ஸ்சைடசைல உட்படுத்தி style21 

என்ற ஒரு புதிய �சைலப்பு ஸ்சைடல் உரு�ாக்கவும். (Heading பிரிவில் Heading 2 என்பதில் 

புதிய ஸ்சைடல் உரு�ாக்கவும்).
Font family - Bitstream Charter
Font Size - 105 % or 16pt
Font color - Purple
Shadow செகாடுக்கவும்.

கட்டுசை+யில் உள்ள அசைனத்து துசை@ �சைலப்புக்களுக்கும் style21 என்ற ஸ்சைடல் 

செகாடுக்கவும்.(துசை@ �சைலப்புக்கசைள பிரித்�றிய அசை� பச்சை� நிறத்தில் 

செகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.)

இந்� தேகாப்சைப உங்களது பதிவுஎண் _climate என்ற தேகாப்பு செபயரில், Home ல் Exam10  

என்ற தேகாப்புத்செ�ாகுப்பில் தே�மிக்கவும்.

குழு 2: செ�யல்பாடு 3
தேக+ளாவில் உள்ள மா�ட்டங்கசைளப் பற்றிய ஒரு கட்டுசை+ Home ல் Exam_documents ல் 

Kerala_districts.ott என்ற தேகாப்பில் செகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்� தேகாப்சைப  Libre Office 

writter ல் திறந்து துசை@ �சைலப்புக்கசைள க�ர்ச்சிக+மான�ாக மாற்றி ஒரு உள்ளடக்க 

அட்ட�சை@சைய தே�ர்க்கவும்.

(இந்� எட்டு பக்க கட்டுசை+யின், மூன்று மு�ல் எட்டு பக்கங்களில்  மா�ட்டங்களின் 

செபயர்கள் துசை@ �சைலப்புக்காக செகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.)

கீதேK செகாடுக்கப்பட்டுள்ள பரிந்துசை+களின்படி இந்�  செ�யல்பாட்சைட செ�ய்யவும்.

துசை@ �சைலப்புக்களில் �ற்தேபாதுள்ள ஸ்சைடலில் (Heading 1) கீழ் செகாடுக்கப்பட்ட 

மாற்றங்கசைளச் செ�ய்யவும்.
 Font family - Gentium Book Basic
 Font color - Green
 Underline - Single



Table of Contents and Index என்ற நுட்பத்சை�ப் பயன்படுத்தி இ+ண்டா�து பக்கத்தில் 

உள்ளடக்க அட்ட�சை@சையச் செ�ருகவும்.

மாற்றியசைமக்கப்பட்ட தேகாப்சைப உங்கள் பதிவுஎண்_ Kerala என்ற தேகாப்பு செபயரில் Home 

ல் Exam10  என்ற தேகாப்புத்செ�ாகுப்பில் தே�மிக்கவும்.

சைபத்�ன் கி+ாபிக்ஸ்

3 செ�யல்பாடுகள் (எதே�னும் ஒரு செ�யல்பாடு செ�ய்யதே�ண்டும்)

குழு 3: செ�யல்பாடு 1
ஒரு சைபத்�ன் நி+லும்,  அசை� இயக்கும் தேபாது கிசைடக்கும் செ�ளியீடும் (செ�ளியீடு 1) 

செகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

    நி+ல் செ�ளியீடு 1 செ�ளியீடு 2

from turtle import*
pensize(5)
color("purple","pink")
begin_fill()
for i in range(20):
    circle(60)
    penup()
    forward(40)
    pendown()
    left(18)
end_fill()

       
நி+சைலத் �ட்டச்சு செ�ய்து இயக்கவும்.

பின்னர் இ+ண்டா�து செ�ளியீட்சைட (செ�ளியீடு 2) செபறு��ற்கான நி+லாக 

மாற்றியசைமத்து, அசை� உங்கள் பதிவுஎண்_pattern1  என்ற தேகாப்பு செபயரில் Home ல் 

Exam10  என்ற தேகாப்புத்செ�ாகுப்பில் தே�மிக்கவும்.



குழு 3: செ�யல்பாடு 2
ஒரு சைபத்�ன் நி+லும்,  அசை� இயக்கும் தேபாது கிசைடக்கும் செ�ளியீடும் (செ�ளியீடு 1) 

செகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

    நி+ல் செ�ளியீடு 1 செ�ளியீடு 2

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

       
நி+சைலத் �ட்டச்சு செ�ய்து இயக்கவும்.

பின்னர் இ+ண்டா�து செ�ளியீட்சைட (செ�ளியீடு 2) செபறு��ற்கான நி+லாக 

மாற்றியசைமத்து, அசை� உங்கள் பதிவுஎண்_pattern2  என்ற தேகாப்பு செபயரில் Home ல் 

Exam10  என்ற தேகாப்புத்செ�ாகுப்பில் தே�மிக்கவும்.



குழு 3: செ�யல்பாடு 3
ஒரு சைபத்�ன் நி+லும்,  அசை� இயக்கும் தேபாது கிசைடக்கும் செ�ளியீடும் (செ�ளியீடு 1) 

செகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

    நி+ல் செ�ளியீடு 1 செ�ளியீடு 2

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

  
நி+சைலத் �ட்டச்சு செ�ய்து இயக்கவும்.

பின்னர் இ+ண்டா�து செ�ளியீட்சைட (செ�ளியீடு 2) செபறு��ற்கான நி+லாக 

மாற்றியசைமத்து, அசை� உங்கள் பதிவுஎண்_pattern3  என்ற தேகாப்பு செபயரில் Home ல் 

Exam10  என்ற தேகாப்புத்செ�ாகுப்பில் தே�மிக்கவும்.



அசை�யும் படங்கள்

3 செ�யல்பாடுகள் (எதே�னும் ஒரு செ�யல்பாடு செ�ய்யதே�ண்டும்)

குழு 4: செ�யல்பாடு 1

Home ல் Exam_documents ல் செகாடுக்கப்பட்டுள்ள Moon_descends.sifz என்ற தேகாப்சைபப் 

பயன்படுத்தி 'நிலாவின் இயக்கம்' என்ற அனிதேமஷசைன உரு�ாக்கவும்.

இ�ற்கு கீதேK செகாடுக்கப்பட்டுள்ள

உ�விக்குறிப்புகசைளப் பயன்படுத்�லாம்.

Moon_descends.sifz என்ற தேகாப்சைப 

Synfig Studio வில் திறக்கவும்.

இந்� தேகாப்சைப உங்கள் 

பதிவுஎண்_moon என்ற தேகாப்பு

செபயரில் Home ல் Exam10  என்ற தேகாப்புத்செ�ாகுப்பில் தே�மிக்கவும்.

கான்�ாஸில் நிலவின் படத்சை� �சை+ந்து தே�ர்க்கவும்.

நிலவின் உரு�த்திற்கு 'தேமலிருந்து கீKாக நகரும்' அனிதேமஷசைனச் தே�ர்க்கவும். 
அனிதேமஷசைன இயக்கவும்.

பூர்த்தி செ�ய்யப்பட்ட அனிதேமஷசைன flv �டி�த்தில் Render செ�ய்து உங்கள் 

பதிவுஎண்_moon என்ற தேகாப்பு செபயரில் Home ல் Exam10  என்ற தேகாப்புத்செ�ாகுப்பில் 

தே�மிக்கவும்.

குழு 4: செ�யல்பாடு 2

Synfig Studio செமன்செபாருசைளப் பயன்படுத்தி மீன்�சைளயில் நகரும் மீன்களின் 

அனிதேமஷசைன உரு�ாக்கவும்.

இ�ற்கு கீதேK செகாடுக்கப்பட்டுள்ள

உ�விக்குறிப்புகசைளப் பயன்படுத்�லாம்.

செமன்செபாருசைளத் திறந்து Home ல் Images10 ல்

செகாடுக்கப்பட்ட aquarium.png படத்சை�

பின்னணியில் தே�ர்க்கவும்.

செமன்செபாருசைளத் திறந்து Home ல் Images10 ல் செகாடுக்கப்பட்ட fish.png படத்சை� 

தே�ர்க்கவும்.



இந்� தேகாப்சைப உங்கள் பதிவுஎண்_fish என்ற தேகாப்பு செபயரில் Home ல் Exam10  என்ற 

தேகாப்புத்செ�ாகுப்பில் தே�மிக்கவும்.

ஒரு இடத்திலிருந்து மற்செறான்று இடத்திற்கு நகரும் மீன்களின் அனிதேமஷசைனத் �யாரித்து

இயக்கவும்.

பூர்த்தி செ�ய்யப்பட்ட அனிதேமஷசைன flv �டி�த்தில் Render செ�ய்து உங்கள் 

பதிவுஎண்_fish என்ற தேகாப்பு செபயரில் Home ல் Exam10  என்ற தேகாப்புத்செ�ாகுப்பில் 

தே�மிக்கவும்.

குழு 4: செ�யல்பாடு 3
Home ல் Exam_documents ல் செகாடுக்கப்பட்டுள்ள Sun_rise.sifz என்ற தேகாப்சைபப் 

பயன்படுத்தி சூரிய உ�யத்தின்  அனிதேமஷசைன உரு�ாக்கவும்.

இ�ற்கு கீதேK செகாடுக்கப்பட்டுள்ள

உ�விக்குறிப்புகசைளப் பயன்படுத்�லாம்.

Sun_rise.sifz  என்ற தேகாப்சைப Synfig Studio 

வில் திறக்கவும்.

இந்� தேகாப்சைப உங்கள் 

பதிவுஎண்_sun என்ற தேகாப்பு செபயரில் 

Home ல் Exam10  என்ற தேகாப்புத்செ�ாகுப்பில்

தே�மிக்கவும்.

கான்�ாஸில் செபாருத்�மான இடத்தில் சூரியனின் படத்சை� �சை+ந்து நிறம் செகாடுக்கவும்.

சூரியனின் உரு�த்திற்கு இயக்கம் செகாடுத்து  சூரிய உ�யத்தின் அனிதேமஷன் 

�யாரிக்கவும். அனிதேமஷசைன இயக்கவும்.

பூர்த்தி செ�ய்யப்பட்ட அனிதேமஷசைன flv �டி�த்தில் Render செ�ய்து உங்கள் 

பதிவுஎண்_sun என்ற தேகாப்பு செபயரில் Home ல் Exam10  என்ற தேகாப்புத்செ�ாகுப்பில் 

தே�மிக்கவும்.


