
SSLC IT EXAMINATION - MARCH 2020

PRACTICAL EXAMINATION - SAMPLE QUESTIONS

(Malayalam Medium)

1. ചുവടെ� തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയില് ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് Inkscape സ�ാഫ്റ്റ് ടെവയറില് തയാറാക്കുക.
• Home ടെ� Images10 എന്ന സ!ാള്ഡറിടെ� flower.png എന്ന ചിത്രം ഉള്ടെ&ടുത്തുക.
• ഈ !യല് Home ടെ� Exam10 എന്ന സ!ാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� 

രജിസ്റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ !യല് നാമമായി നല്കി png സ!ാർമാറ്റില് Export ടെചയ്യുക.

2. മാതൃകയിലുള്ളതുസ6ാടെ� ഒരു ചിത്രം Inkscape സ�ാഫ്റ്റ് ടെവയറില് തയാറാക്കുക.
• ചിത്രം മുഴുവനായി ഗ്രൂ&് ടെചയ്യുക.
• ചുവടെ�യുള്ള Text ടൈ�&് ടെചയ്ത്സചർക്കുക.

ഈ !യല് Home ടെ� Exam10 എന്ന സ!ാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ 

!യല് നാമമായി നല്കി സ�വ് ടെചയ്യുക.

svg !യല് സ�വ് ടെചസ=ണ്ടതില്ല.



3. ചുവടെ� തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയില് ഒരു സ്കൂള് സഗറ്റിടെA ചിത്രം Inkscape സ�ാഫ്റ്റ് ടെവയറില് 

തയാറാക്കുക. 
ഈ ചിത്രം Home ടെ� Exam10 സ!ാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ !യല് 

നാമമായി നല്കി svg സ!ാർമാറ്റില് സ�വ് ടെചയ്യുക.

4. ഒരു  വിഭവഭൂ6�ത്തിടെA  മാതൃക  Home  ടെ�  Exam_documents  ലുള്ള  Qgis  Projects  എന്ന  

സ!ാള്ഡറില്  localmap.qgs  എന്ന  സ6രില്  നല്കിയിരിക്കുന്നു.  ഇത്  QGIS  Desktop  
സ�ാഫ്റ്റ് ടെവയറില് തുറന്ന്  ചുവടെ� നല്കിയ നിർസദശങ്ങള് അനു�രിച്ച് ഭൂ6�ം പൂർത്തീകരിക്കുക. 

• Name, Area എന്നീ വിസശഷണങ്ങള് നല്കി Lake എന്ന ടെ�യറില് ഒരു പുതിയ ത�ാകം കൂ�ി

സരഖ ടെ&ടുത്തുക. (Hints - New field Name: Name, Area )
• ത�ാകങ്ങളുടെ� നിറം കടും നീ� (dark blue) ആക്കുക.

• ഇതിടെA �്ക്രീന്സഷാട്ട് എടുക്കുക. (�്ക്രീന്സഷാട്ട് എടുക്കാനായി കീസWാർഡിടെ� Print 

Screen  കീ അമർത്തുക.)

ഇസ&ാള് Home ടെ� Picture സ!ാള്ഡറില് സ�വ് ടെച=ടെ&ട്ട �്ക്രീന്സഷാട്ട്  !യല് സകാ&ിടെചയ്ത് 

Home ടെ�  Exam10 എന്ന  സ!ാള്ഡറിസ�ക്ക്  സ6സ്റ്റ്  ടെചയ്യുക.  ഈ  !യ�ിടെന  നിങ്ങളുടെ�

രജിസ്റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ എന്ന സ6രില് പുനർനാമകരണം ടെചയ്യുക. 



5. ഒരു  വിഭവഭൂ6�ത്തിടെA  മാതൃക  Home  ടെ�  Exam_documents  ലുള്ള  Qgis  Projects  എന്ന

സ!ാള്ഡറില്  localmap.qgs  എന്ന  സ6രില്  നല്കിയിരിക്കുന്നു.  ഇത്  QGIS  Desktop
സ�ാഫ്റ്റ് ടെവയറില് തുറന്ന്  ചുവടെ� നല്കിയ നിർസദശങ്ങള് അനു�രിച്ച് ഭൂ6�ം പൂർത്തീകരിക്കുക. 

• Owner (Rajesh) , Area(1200)  എന്നീ വിസശഷണങ്ങള് നല്കി  House  ടെ�യറില് ഒരു വീ�്

കൂ�ി സരഖടെ&ടുത്തുക (Hints :- Field name : Owner, Area)
• House ടെ�യറിടെ� സരഖടെ&ടുത്തലുകളുടെ� വിവരങ്ങള് (Attribute table) പ്രദർശി&ിക്കുക

• ഇതിടെA �്ക്രീന്സഷാട്ട് എടുക്കുക. (�്ക്രീന്സഷാട്ട് എടുക്കാനായി കീസWാർഡിടെ� Print 

Screen  കീ അമർത്തുക.)

ഇസ&ാള് Home ടെ� Picture സ!ാള്ഡറില് സ�വ് ടെച=ടെ&ട്ട  �്ക്രീന്സഷാട്ട്  !യല് സകാ&ിടെചയ്ത്

Home ടെ� Exam10 എന്ന സ!ാള്ഡറിസ�ക്ക് സ6സ്റ്റ് ടെചയ്യുക. ഈ !യ�ിടെന നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റർ

നമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ എന്ന സ6രില് പുനർനാമകരണം ടെചയ്യുക. 

6. ഒരു  വിഭവഭൂ6�ത്തിടെA  മാതൃക  Home  ടെ�  Exam_documents  ലുള്ള  Qgis  Projects  എന്ന  

സ!ാള്ഡറില്  localmap.qgs  എന്ന  സ6രില്  നല്കിയിരിക്കുന്നു.  ഇത്  QGIS  Desktop  
സ�ാഫ്റ്റ് ടെവയറില് തുറന്ന്  ചുവടെ� നല്കിയ  നിർസദശങ്ങള് അനു�രിച്ച് ഭൂ6�ം പൂർത്തീകരിക്കുക. 

• Name (Road4) , Length (5000), Width(8) എന്നീ വിസശഷണങ്ങള് നല്കി 

Panchayath_Road ടെ�യറില് ഒരു സറാഡുകൂ�ി സരഖടെ&ടുത്തുക. 
(Hints :- Field name : Name, Length, Width)

• Panchayath_Road ടെ�യറിടെ� സരഖടെ&ടുത്തലുകളുടെ� വിവരങ്ങള് (Attribute table) 
പ്രദർശി&ിക്കുക.

• ഇതിടെA �്ക്രീന്സഷാട്ട് എടുക്കുക. (�്ക്രീന്സഷാട്ട് എടുക്കാനായി കീസWാർഡിടെ� Print 

Screen  കീ അമർത്തുക.)

ഇസ&ാള്  Home ടെ�  Picture സ!ാള്ഡറില്  സ�വ്  ടെച=ടെ&ട്ട  �്ക്രീന്സഷാട്ട്   !യല്  

സകാ&ിടെചയ്ത്  Home ടെ�  Exam10 എന്ന സ!ാള്ഡറിസ�ക്ക് സ6സ്റ്റ് ടെചയ്യുക.  ഈ !യ�ിടെന  

നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ എന്ന സ6രില് പുനർനാമകരണം ടെചയ്യുക. 



7. �ണ്സ[ാക്ക് സ�ാഫ്റ്റ് ടെവയർ തുറന്ന്  കല്ക്കത്തയിടെ� സൂര്യാസ്തമന �മയം കടെണ്ടത്തുക. 
ഇതിനായി ചുവടെ� നല്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങള്  ടെചയ്യുക.

• �ണ്സ[ാക്കില് �മയസമഖ�ാ ഭൂ6�ം പ്രദർശി&ിക്കുക.

• സ്ഥ�ം കല്ക്കത്ത ആയി ക്രമീകരിക്കുക. 

• സപ്രാഗ്ര�് വാ�്യു 1 മിനുട്ട് ആയി ക്രമീകരിച്ച് അനിസമഷന് പ്രവർത്തി&ിക്കുക. 
• നിഴല്  തു�ങ്ങുന്ന ഭാഗം കല്ക്കത്തക്ക് മുകളിടെ�ത്തുസമ്പാള് ആനിസമഷന് 

അവ�ാനി&ിക്കുക.

• ഇതിടെA �്ക്രീന്സഷാട്ട് എടുക്കുക. (�്ക്രീന്സഷാട്ട് എടുക്കാനായി കീസWാർഡിടെ� Print 

Screen  കീ അമർത്തുക.)
ഇസ&ാള്  Home ടെ�  Picture സ!ാള്ഡറില്  സ�വ്  ടെച=ടെ&ട്ട  �്ക്രീന്സഷാട്ട്   !യല്  

സകാ&ിടെചയ്ത് Home ടെ� Exam10 എന്ന സ!ാള്ഡറിസ�ക്ക് സ6സ്റ്റ് ടെചയ്യുക.  ഈ !യ�ിടെന 

നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ എന്ന സ6രില് പുനർനാമകരണം ടെചയ്യുക. 

8. �ണ്സ[ാക്ക് സ�ാഫ്റ്റ് ടെവയർ തുറന്ന് ടെ�6്റ്റംWർ 23 (�മരാത്രദിനം) ടെ� ജാ�കം പ്രദർശി&ിക്കുക.
ഇതിനായി ചുവടെ� നല്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങള് ടെചയ്യുക.

• �ണ്സ[ാക്കില് �മയസമഖ�ാ ഭൂ6�ം പ്രദർശി&ിക്കുക.
• പ്രധാനഅക്ഷാംശസരഖകള് പ്രദർശി&ിക്കുക.
• തീയതി ടെ�6്റ്റംWർ 23 ആയി ക്രമീകരിക്കുക.
• സൂര്യടെന ദൃശ്യമാക്കുക.
• ഇതിടെA �്ക്രീന്സഷാട്ട് എടുക്കുക. (�്ക്രീന്സഷാട്ട് എടുക്കാനായി കീസWാർഡിടെ� Print 

Screen  കീ അമർത്തുക.)
ഇസ&ാള്  Home ടെ�  Picture സ!ാള്ഡറില്  സ�വ്  ടെച=ടെ&ട്ട  �്ക്രീന്സഷാട്ട്   !യല്  

സകാ&ിടെചയ്ത്  Home ടെ�  Exam10 എന്ന സ!ാള്ഡറിസ�ക്ക് സ6സ്റ്റ് ടെചയ്യുക.  ഈ !യ�ിടെന  

നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ എന്ന സ6രില് പുനർനാമകരണം ടെചയ്യുക. 



9. �ൗസരാർജ്ജടെത്തക്കുറിച്ചുള്ള  ഒരു  സ�ഖനം  Home  ടെ�  Exam_documents  സ!ാള്ഡറിലുള്ള  

SolarEnergy.ott എന്ന !യ�ില് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ !യല് �ിWർഓ!ീ�് ടൈററ്ററില് തുറന്ന് 

Paragraph Styles  വിഭാഗത്തിടെ�  Default  Style  ല്,  ചുവടെ� നല്കിയ നിർസkശങ്ങള് പ്രകാരം  

Solar എന്ന സ6രില് ഒരു ടൈസ്റ്റല് നിർമ്മിച്ച്,   സ�ഖനത്തിടെ� എല്ലാ  ഖണ്ഡികകള്ക്കും നല്കുക. 

Font family - FreeSans
Font Size - 13 pt   
Font color - Blue
Line spacing - 1.5 lines

ഈ !യല്, നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ !യല് നാമമായി Home ടെ� Exam10 എന്ന 

സ!ാള്ഡറില് സ�വ് ടെചയ്യുക.

10. ഐക്യരാ ഷ്ട്ര�ഭടെയക്കുറിച്ചുള്ള  ഒരു  സ�ഖനം  Home  ടെ�  Exam_documents  സ!ാള്ഡറിലുള്ള  

UnitedNations.ott എന്ന !യ�ില് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ !യല് �ിWർഓ!ീ�് ടൈററ്ററില് തുറന്ന് 

ഉ6ശീർഷകങ്ങള്ക്കായി  ചുവടെ�  നല്കിയിരിക്കുന്ന പ്രസത്യകതകള് ഉള്ടെ&ടുത്തി  United  എന്ന  

സ6രില് ഒരു ടൈസ്റ്റല് തയാറാക്കുക. (സൂചന : Paragraph Styles വിഭാഗത്തിടെ� Heading 2  �ാണ് 

പുതിയടൈസ്റ്റല് നിർമിസക്കണ്ടത്.)

Font Size - 16 pt or 105 %
Font family - Andika
Font color - Red
Underlining - Single

സ�ഖനത്തില്  ഉള്ള  എല്ലാ  ഉ6ശീർഷകങ്ങള് ക്കും  ഈ  ടൈസ്റ്റല്  നല്കി  നിങ്ങളുടെ�

രജിസ്റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ !യല് നാമമായി  നല്കി  Home  ടെ�  Exam10  എന്ന സ!ാള്ഡറില്  

സ�വ് ടെചയ്യുക.  

11. ഭൂമിയുടെ�  ഉ6ഗ്രഹമായ  ചന്ദ്രടെനക്കുറിച്ചുള്ള  സ�ഖനം  ഉള്ടെ&ട്ട  ഒരു  !യല്  Home  ടെ�  

Exam_documents  സ!ാള്ഡറില് moon.ott  എന്ന സ6രില് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ !യല് �ിWർ

ഓ!ീ�്  ടൈററ്ററില് തുറന്ന്  Paragraph  Styles  വിഭാഗത്തില്  Heading  1  ല്  താടെഴ&റയുന്ന  

മാറ്റങ്ങള്  വരുത്തുക.           
Font family - Bitstream Vera Sans
Font Size - 18 or 150 %
Font color  - Blue
Underline - Single

സ�ഖനത്തിടെ�  എല്ലാ  ഉ6ശീർഷകങ്ങള് ക്കും  ഈ  ടൈസ്റ്റല്  നല്കുക.   ഈ  !യല്,  നിങ്ങളുടെ�  

രജിസ്റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ  !യല്  നാമമായി  Home  ടെ�  Exam10  എന്ന  സ!ാള്ഡറില്  

സ�വ് ടെചയ്യുക.



12. Home ടെ� Exam_documents_10 ലുള്ള e-waste.ott എന്ന സ�ഖനം, �ിWർ ഓ!ീ�് ടൈററ്ററിടെ�  

ടൈസ്റ്റല്  (Styles),  �സsതം  ഉ6സയാഗടെ&ടുത്തി,  ചുവടെ�  നല്കിയ  നിർസദശങ്ങള്ക്കനു�രിച്ച്  

ആകർഷകമാക്കി ഉള്ള�ക്ക&ട്ടിക ഉള്ടെ&ടുത്തുക.

• പ്രധാന ത�ടെക്കട്ടുകള്ക്ക് (Main Headings) Heading2 എന്ന Style നല്കുക.
• ഉ6 ത�ടെക്കട്ടുകള്ക്ക് (Sub Headings) Heading3 എന്ന Style നല്കുക.
• ആദ്യ സ6ജില് ഏറ്റവും മുകളി�ായി Table of Contents and Index �സsതം ഉ6സയാഗിച്ച്

ഉള്ള�ക്ക&ട്ടിക ഉള്ടെ&ടുത്തുക.
മാറ്റം വരുത്തിയ !യല് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ !യല് നാമമായി നല്കി  Home 
ടെ� Exam10 സ!ാള്ഡറില് സ�വ് (Save As) ടെചയ്യുക.

13. ടൈ�Wർ സ�ാകടെത്ത ചതിക്കുഴികടെളക്കുറിച്ച് , �ിറ്റില് ടൈകറ്റ്�് അംഗങ്ങള് അമ്മമാർക്കായി 

ന�ത്തുന്ന 6രിശീ�നത്തില് 6ടെsടുക്കുന്നതിന് അവടെര ക്ഷണിച്ചുടെകാണ്ടുള്ള ഒരു കത്ത് 

�ിWർഓ!ീ�് ടൈററ്ററിടെ� ടെമയില്ടെമർജ് �സsതം ഉ6സയാഗിച്ച്  തയാറാക്കുക. Home ടെ� 

Exam_documents സ!ാള്ഡറില് കുട്ടികളുസ�യും അമ്മമാരുടെ�യും വിവരങ്ങള് Mothers.ods എന്ന 

!യ�ിലും  കത്തിടെA മാതൃക Letter_Mothers.ott എന്ന !യ�ിലും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 
സൂചന:

• Letter_Mothers.ott എന്ന !യല് �ിWർഓ!ീ�് ടൈററ്ററില് തുറക്കുക.
• Mothers.ods എന്ന !യ�ില് നിന്നും കുട്ടിയുടെ� സ6രും (Name of Student) അമ്മയുടെ� 

സ6രും (Name of  Mother) ഉള്ടെ&ടുത്തുക.
കത്തുകള് ഒറ്റ !യ�ായി (Single File), നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റർ നമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ !യല് നാമമായി 

നല്കി Home ടെ� Exam10 സ!ാള്ഡറില് സ�വ് ടെചയ്യുക. (മാതൃക സ�വ് ടെചസ=ണ്ടതില്ല)

14. നിങ്ങളുടെ� സ്കൂളില് നിന്നും CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) 6രിശീ�നത്തില് 6ടെsടുത്ത 

കുട്ടികള്ക്ക് നല്കുന്നതിനുള്ള �ാക്ഷ്യ6ത്രം �ിWർഓ!ീ�് ടൈററ്ററിടെ� ടെമയില്ടെമർജ് �സsതം 

ഉ6സയാഗിച്ച് തയാറാക്കുക. 
സഹാമിടെ�  Exam_documents സ!ാള്ഡറില് കുട്ടികളുടെ� വിവരങ്ങള് CPR_Students.ods എന്ന 

!യ�ിലും �ാക്ഷ്യ6ത്രത്തിടെA മാതൃക CPR_Certificate.ott എന്ന !യ�ിലും നല്കിയിരിക്കുന്നു.
സൂചന :

• CPR_Certificate.ott എന്ന !യല് �ിWർഓ!ീ�് ടൈററ്ററില് തുറക്കുക.
• CPR_Students.ods എന്ന !യ�ില് നിന്നും കുട്ടിയുടെ� സ6രും (Name of Student)

[ാസ്സും ഡിവിഷനും (Class & Division) ഉള്ടെ&ടുത്തുക.

�ാക്ഷ്യ6ത്രങ്ങള് ഒറ്റ !യ�ായി (Single File), നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ !യല് 

നാമമായി  നല്കി  Home  ടെ�  Exam10  സ!ാള്ഡറില്  സ�വ്  ടെചയ്യുക.  (മാതൃക  സ�വ്  

ടെചസ=ണ്ടതില്ല)



15 ഒരു ടൈ6ത്തണ്  സപ്രാഗ്രാമും അതു പ്രവർത്തി&ിക്കുസമ്പാള് �ഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും  (ഔട്ട്പുട്ട്  1)  നല്
കിയിരിക്കുന്നു. 

    പ്ര�ോഗ്രോം ഔട്ട്പുട്ട് 1 ഔട്ട്പുട്ട് 2

from turtle import*
color("gray")
pensize(5)
begin_fill()
for i in range(12):
    right(30)
    for i in range(4):
        forward(90)
        right(90)
color("purple")
end_fill()

സപ്രാഗ്രാം ടൈ�&് ടെചയ്ത് പ്രവർത്തി&ിക്കുക. രണ്ടാമടെത്ത ഔട്ട്പുട്ട് (ഔട്ട്പുട്ട് 2) �ഭിക്കുന്ന തരത്തില് ഈ
സപ്രാഗ്രാമില്  മാറ്റം  വരുത്തി  Home ടെ�  Exam10  എന്ന  സ!ാള്ഡറില്  നിങ്ങളുടെ�
രജിസ്റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ !യല് നാമമായി നല്കി സ�വ് ടെചയ്യുക.

16. ഒരു ടൈ6ത്തണ്  സപ്രാഗ്രാമും അതു പ്രവർത്തി&ിക്കുസമ്പാള് �ഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും  (ഔട്ട്പുട്ട്  1)  നല്
കിയിരിക്കുന്നു. 

    പ്ര�ോഗ്രോം ഔട്ട്പുട്ട് 1 ഔട്ട്പുട്ട് 2

from turtle import*
color("gray")
pensize(5)
begin_fill()
for i in range(8):
    right(45)
    for i in range(6):
        forward(50)
        right(60)
color("purple")
end_fill()

സപ്രാഗ്രാം ടൈ�&് ടെചയ്ത് പ്രവർത്തി&ിക്കുക. രണ്ടാമടെത്ത ഔട്ട്പുട്ട് (ഔട്ട്പുട്ട് 2) �ഭിക്കുന്ന തരത്തില് ഈ
സപ്രാഗ്രാമില്  മാറ്റം  വരുത്തി  Home ടെ�  Exam10  എന്ന  സ!ാള്ഡറില്  നിങ്ങളുടെ�
രജിസ്റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ !യല് നാമമായി നല്കി സ�വ് ടെചയ്യുക.



17 ഒരു ടൈ6ത്തണ്  സപ്രാഗ്രാമും അതു പ്രവർത്തി&ിക്കുസമ്പാള് �ഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും  (ഔട്ട്പുട്ട്  1)  നല്
കിയിരിക്കുന്നു. 

    പ്ര�ോഗ്രോം ഔട്ട്പുട്ട് 1 ഔട്ട്പുട്ട് 2

from turtle import*
color("gray")
dot(220,"pink")
begin_fill()
for i in range(12):
    right(30)
    for i in range(8):
        forward(40)
        right(45)
color("purple")
end_fill()

സപ്രാഗ്രാം ടൈ�&് ടെചയ്ത് പ്രവർത്തി&ിക്കുക.  രണ്ടാമടെത്ത ഔട്ട്പുട്ട്  (ഔട്ട്പുട്ട്  2)  �ഭിക്കുന്ന തരത്തില് ഈ
സപ്രാഗ്രാമില്  മാറ്റം  വരുത്തി  Home ടെ�  Exam10  എന്ന  സ!ാള്ഡറില്  നിങ്ങളുടെ�
രജിസ്റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ !യല് നാമമായി നല്കി സ�വ് ടെചയ്യുക.

18 ഒരു ടൈ6ത്തണ്  സപ്രാഗ്രാമും അതു പ്രവർത്തി&ിക്കുസമ്പാള് �ഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും  (ഔട്ട്പുട്ട്  1)  നല്
കിയിരിക്കുന്നു. 

    പ്ര�ോഗ്രോം ഔട്ട്പുട്ട് 1 ഔട്ട്പുട്ട് 2

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

സപ്രാഗ്രാം ടൈ�&് ടെചയ്ത് പ്രവർത്തി&ിക്കുക.  രണ്ടാമടെത്ത ഔട്ട്പുട്ട്  (ഔട്ട്പുട്ട്  2)  �ഭിക്കുന്ന തരത്തില് ഈ
സപ്രാഗ്രാമില്  മാറ്റം  വരുത്തി  Home ടെ�  Exam10  എന്ന  സ!ാള്ഡറില്  നിങ്ങളുടെ�
രജിസ്റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ !യല് നാമമായി നല്കി സ�വ് ടെചയ്യുക.



19. ഒരു  സ്കൂളിടെ�  കുട്ടികളുടെ�  വിവരങ്ങള്  Home  ടെ�  Exam_documents  സ!ാള്ഡറില്  

Students.odb എന്ന  !യ�ില്  നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതില്  നിന്നും  കായികസമളയില്  Tennis  
തിരടെyടുത്ത കുട്ടികളുടെ�  6ട്ടിക  തയാറാക്കുക.  ഇതിനായി  താടെഴ  നല്കിയിരിക്കുന്ന  പ്രവർ

ത്തനങ്ങള് ടെചയ്യുക.
• Home ടെ� Exam_documents സ!ാള്ഡറിലുള്ള Students.odb എന്ന !യല് 

�ിWർഓ!ീ�് സW�ില് തുറക്കുക. 
• ഈ !യല് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ !യല്നാമമായി നല്കി Home ടെ� 

Exam10 സ!ാള്ഡറില് Save As �സsതം ഉ6സയാഗിച്ച് സ�വ് ടെചയ്യുക. 
• Tennis തിരടെyടുത്ത കുട്ടികളുടെ� വിവരങ്ങള് മാത്രം �ഭ്യമാകുന്ന ക്വറി തയാറാക്കുക. 

ഉള്ടെ&ടുസത്തണ്ട വിവരങ്ങള് (fields) : Adno, Name, Class, Sports. 
(Search Condition : Sports = Tennis)

• ക്വറിയിടെ� വിവരങ്ങള് പ്രദർശി&ിക്കുന്ന റിസ&ാർട്ട് തയാറാക്കി Tennis എന്ന സ6രില് 

സ�വ് ടെചയ്യുക. 

20. ഒരു സ്കൂളിടെ� കുട്ടികളുടെ� വിവരങ്ങള് Home ടെ� Exam_documents സ!ാള്ഡറില് Students.odb 
എന്ന !യ�ില് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില് നിന്നും 6ഠനയാത്ര സ6ാകുന്നതിന് രക്ഷിതാക്കളുടെ� 

�മ്മത6ത്രം ടെകാണ്ടുവന്ന കുട്ടികളുടെ� 6ട്ടിക തയാറാക്കുക. 
സൂചന:

• Home ടെ� Exam_documents സ!ാള്ഡറിലുള്ള Students.odb എന്ന !യല് 

�ിWർഓ!ീ�് സW�ില് തുറക്കുക. 
• ഈ !യല് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ !യല്നാമമായി നല്കി Home ടെ� 

Exam10 സ!ാള്ഡറില് Save As �സsതം ഉ6സയാഗിച്ച് സ�വ് ടെചയ്യുക. 
• �മ്മത6ത്രം നല്കിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ� വിവരങ്ങള് മാത്രം �ഭ്യമാകുന്ന ക്വറി തയാറാക്കുക. 

ഉള്ടെ&ടുസത്തണ്ട വിവരങ്ങള് (fields) : Adno, Name, Class, StudyTour. 
(Search Condition : StudyTour = Yes)

• ക്വറിയിടെ� വിവരങ്ങള് പ്രദർശി&ിക്കുന്ന റിസ&ാർട്ട് തയാറാക്കി StudyTour എന്ന സ6രില് 

സ�വ് ടെചയ്യുക. 

21. സ്കൂളുകളിടെ� അമ്മമാരുടെ� 6രിശീ�നവുമായി Wന്ധടെ&ട്ട  ഒരു ടെവW്സ6ജ് ചുവടെ� തന്നിരിക്കുന്ന 
മാതൃകയിസ�തുസ6ാടെ� തയാറാക്കുക. 



ഇതിനായി Home ടെ� Exam_documents ലുള്ള  mother_pta.html എന്ന !യല് ടെ�ക് സ്റ്റ് 
എഡിറ്ററില് തുറന്ന് കാ�് സകഡിങ് ടൈസ്റ്റലുകളില് (CSS) ചുവടെ� ടെകാടുത്തിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള് 
വരുത്തുക.

◦ ടെവW്സ6ജിടെA 6ശ്ചാത്ത�ത്തിന് ഇളം6ച്ച (lightgreen) നിറം നല്കുക.  
◦ ടെവW്സ6ജിടെ� 6ാരഗ്രാഫുകള്ക്ക്  Verdana എന്ന അക്ഷരരൂ6ം നല്കുക.

മാറ്റം  വരുത്തിയ  !യല്  Home ടെ�  Exam10  എന്ന  സ!ാള്ഡറില്  നിങ്ങളുടെ�
രജിസ്റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ !യല് നാമമായി നല്കി (Save as �സsതം ഉ6സയാഗിച്ച് ) സ�വ് 
ടെചയ്യുക.  തു�ർന്ന് ഈ !യല് ടെവW് ബ്രൗ�റില് തുറക്കുക.

22. സകരള സ്കൂള് കസ�ാത്സവ വിവരങ്ങള് �ഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ടെവW്സ6ജ് ചുവടെ� തന്നിരിക്കുന്ന 
മാതൃകയിസ�തുസ6ാടെ� തയാറാക്കുക. 

ഇതിനായി Home ടെ� Exam_documents ലുള്ള  kalolsavam.html എന്ന !യല് ടെ�ക് സ്റ്റ് 
എഡിറ്ററില് തുറന്ന് കാ�് സകഡിങ് ടൈസ്റ്റലുകളില് (CSS) ചുവടെ� ടെകാടുത്തിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള് 
വരുത്തുക.

• ടെവW്സ6ജിടെ� പ്രധാനത�ടെക്കട്ടിടെA (Kerala School Kalolsavam) 6ശ്ചാത്ത�ം 
�ിയാന് (cyan) നിറത്തി�ാക്കുക. 

• ടെവW്സ6ജിടെ� 6ാരഗ്രാഫുകള്ക്ക്  അക്ഷരവലു&ം 20px നല്കുക.  

മാറ്റം  വരുത്തിയ  !യല്  Save  as  �സsതം  ഉ6സയാഗിച്ച്,  Home ടെ�  Exam10  എന്ന  
സ!ാള്ഡറില്  നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ !യല് നാമമായി നല്കി  (Save as  
�സsതം ഉ6സയാഗിച്ച് ) സ�വ് ടെചയ്യുക.  തു�ർന്ന് ഈ !യല് ടെവW് ബ്രൗ�റില് തുറക്കുക.

23. ഒരു ടെഹ�ിടെകാ6്റ്റർ 6റന്ന് നീങ്ങുന്നതിടെA ആനിസമഷന്  Synfig Studio software ഉ6സയാഗിച്ച് 

ത=ാറാക്കുക.  ഇതിനായി ചുവടെ� ടെകാടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങള് ടെചയ്യുക.
• Synfig Studio സ�ാ!് റ്റ് ടെവയർ തുറന്ന് Home ടെ� Images10 ല് നിന്നും village.png 

എന്ന ചിത്രം 6ശ്ചാത്ത�മായി ഉള്ടെ&ടുത്തുക.
• Home ടെ� Images10 ല് നിന്നും helicopter.png  എന്ന ചിത്രം  ഉള്ടെ&ടുത്തി വലു&ം 

ക്രമീകരിക്കുക.
• ടെഹ�ിടെകാ6്റ്ററിടെA ചിത്രത്തിന്  ആനിസമഷന്  നല്കുക.

ഈ ആനിസമഷന് flv സ!ാർമാറ്റില് എക്സ്സ6ാർട്ട് ടെചയ്ത് Home ടെ� Exam10  എന്ന സ!ാള്ഡറില്

നിങ്ങളുടെ� രജി�് റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ !യല് നാമമായി നല്കി സ�വ് ടെചയ്യുക.



24. ഒരു സ��്ഷി&് 6റന്ന് നീങ്ങുന്നതിടെA ആനിസമഷന്  Synfig Studio software ഉ6സയാഗിച്ച് 

ത=ാറാക്കുക.  ഇതിനായി ചുവടെ� ടെകാടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങള് ടെചയ്യുക.
• Synfig Studio സ�ാ!് റ്റ് ടെവയർ തുറന്ന് Home ടെ� Images10 ല് നിന്നും space.png 

എന്ന ചിത്രം 6ശ്ചാത്ത�മായി ഉള്ടെ&ടുത്തുക.
• Home ടെ� Images10 ല് നിന്നും space_ship.png  എന്ന ചിത്രം  ഉള്ടെ&ടുത്തി വലു&ം 

ക്രമീകരിക്കുക.
• സ��്ഷി&ിടെA ചിത്രത്തിന്  ആനിസമഷന്  നല്കുക.

ഈ ആനിസമഷന് flv സ!ാർമാറ്റില് എക്സ്സ6ാർട്ട് ടെചയ്ത് Home ടെ� Exam10  എന്ന സ!ാള്ഡറില്

നിങ്ങളുടെ� രജി�് റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ !യല് നാമമായി നല്കി സ�വ് ടെചയ്യുക.

25. Home ടെ� Exam_documents ല് നല്കിയിട്ടുള്ള  balloon-bg.sifz   എന്ന !യല് ഉ6സയാഗിച്ച്  

കുട്ടിയുടെ� ക=ില് നിന്നും 6ി�ിവിട്ട് 6റന്നുയരുന്ന WലൂണിടെA ആനിസമഷന്  പൂർത്തിയാക്കുക.  
ഇതിനായി ചുവടെ� ടെകാടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങള് ടെചയ്യുക.

• balloon-bg.sifz  എന്ന !യല്  Synfig Studio സ�ാ!് റ്റ് ടെവയറില് തുറക്കുക.
• ഇത് Home ടെ� Exam10  എന്ന സ!ാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� രജി�് റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ 

!യല് നാമമായി,  save as �സsതം ഉ6സയാഗിച്ച് സ�വ് ടെചയ്യുക.
• Home ടെ� Images10 ല് നിന്നും boy.png, balloon.png എന്നീ  ചിത്രങ്ങള് ഉള്ടെ&ടുത്തി 

അവയുടെ� വലു&ം ക്രമീകരിക്കുക.
• WലൂണിടെA ചിത്രത്തിന് ആനിസമഷന്  നല്കുക.

ഈ അനിസമഷടെന flv സ!ാർമാറ്റില് എക്സ്സ6ാർട്ട്ടെചയ്ത് Home ടെ� Exam10  എന്ന സ!ാള്ഡറില് 

നിങ്ങളുടെ� രജി�് റ്റർനമ്പർ_സചാദ്യനമ്പർ !യല് നാമമായി നല്കി സ�വ് ടെചയ്യുക.


