
SSLC IT EXAMINATION - MARCH 2019

PRACTICAL EXAMINATION - SAMPLE QUESTIONS

(Tamil Medium)

1.          மாதிரியில் கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ளது பபால் ஒரு வாழ்த்து அட்டை�டை� Inkscape
  கெமன்கெபாருள் ப�ன்படுத்தி த�ாரிக்�வும்.

• Home  ல் Images10 ப�ாப்புத்கெதாகுப்பில் flower.png   என்ற ப�த்டைத ப$ர்க்�வும்.
•   இந்த ப�த்டைத Home    ல் Exam10    என்ற ப�ாப்புத்கெதாகுப்பில் உங்�ளது

பதிவுஎண்_    வினாஎண் என்ற கெப�ரில் png  பார்பமட்டில் Export கெ$ய்�. 

2.      மாதிரியில் கெ
ாடு
்
ப்பட்டுள்ளது பபால் Inkscape கெமன்கெபாருள்  பயன்படுதத்ி தயாரி
்
வும்.

• ப�ங்�டைள முழுவதுமா� குழுவாக்�வும்.
•  ப�த்தில் உள்ள Text   டை� தட்�ச்சு கெ$ய்�.

  இந்த ப�த்டைத Home    ல் Exam10    என்ற ப�ாப்புத்கெதாகுப்பில் உங்�ளது

பதிவுஎண்_    வினாஎண் என்ற ப�ாப்புகெப�ரில் ப$மிக்�வும். 

 svg ப�ாப்பு ப$மிக்� பதடைவயில்டை5.



3.          மாதிரியில் கெ
ாடு
்
ப்பட்டுள்ளது பபால் ஒரு பள்ளியின் கெபயர் பலகை
கைய Inkscape 
  கெமன்கெபாருள் பயன்படுத்தி தயாரி
்
வும். 

•   இந்த ப�த்டைத Home   ல் Exam10    என்ற ப�ாப்புத்கெதாகுப்பில் உங்�ளது

பதிவுஎண்_    வினாஎண் என்ற கெப�ரில் svg பார்பமட்டில் ப$மிக்�வும். 

4.      ஒரு நிலப்படத்தின் மாதிரி Home   ல் Exam_documents  ல் Qgis Projects   என்ற ப
ாப்புத்

  கெதாகுப்பில் localmap.qgs   என்ற ப
ாப்புகெபயரில் கெ
ாடு
்
ப்பட்டுள்ளது.  இகைத QGIS Desktop 
  கெமன்கெபாருளில் திறந்து    
ீப� கெ
ாடு
்
ப்படட்ுள்ள மாறற்ங்
ள் கெ�ய்யவும்.

• Name,  Area     என்ற சிறப்புக்�ள் கெ�ாடுத்து Lake     என்ற கெப�ரில் ஒரு ப5�டை8

 உருவாக்கி Home -  ல் ப$மிக்�வும். (Hints - New field Name: Name, Area )

• நதியின் நிறம் �றுநீ5ம்  (dark blue) ஆக்�வும்.
•  இதடைன Screen shot எடுக்�வும்.( Screen shot   எடுக்� கீபபார்டில் Print Screen  

 கெபாத்தாடைன அழுத்தவும்.)

Home   ல் Picture     ப�ாப்புத்கெதாகுப்பில் ப$மிக்�ப்பட்� ப�த்டைத Copy   கெ$ய்து Home  ல்
Exam10    என்ற ப�ாப்புத்கெதாகுப்பில் Paste  கெ$ய்�வும்.    இந்த ப�ாப்பிற்கு உங்�ளது

பதிவுஎண்_   வினாஎண்டைA ப�ாப்புகெப�8ா� கெ�ாடுக்�வும்.

5.       ஒரு நிலப்படதத்ின் மாதிரி Home    ல் Exam_documents   ல் Qgis  Projects   என்ற ப
ாப்புத்

  கெதாகுப்பில் localmap.qgs    என்ற ப
ாப்புகெபயரில் கெ
ாடு
்
ப்பட்டுள்ளது.   இகைத QGIS  Desktop
  கெமன்கெபாருளில் திறந்து     
ீப� கெ
ாடு
்
ப்படட்ுள்ள மாறற்ங்
ள் கெ�ய்து முழுகைமபடுதத்வும்.

• Owner (Rajesh), Area(1200) என்ற சிறப்புக்�ள் கெ�ாடுத்து House என்ற கெப�ரில் ஒரு 

ப5�டை8 உருவாக்கி Home -ல் ப$மிக்�வும். (Hints :- Field name : Owner, Area)

• House ப5�ரில் அடை��ாளப்படுத்தும் த�வல்�டைளக்  (Attribute table)  �ாட்சிபடுத்தவும்.

• இதடைன Screen shot எடுக்�வும்.( Screen shot எடுக்� கீபபார்டில் Print Screen  

கெபாத்தாடைன அழுத்தவும்.)
Home   ல் Picture     ப�ாப்புத்கெதாகுப்பில் ப$மிக்�ப்பட்� ப�த்டைத Copy   கெ$ய்து Home  ல்
Exam10    என்ற ப�ாப்புத்கெதாகுப்பில் Paste  கெ$ய்�வும்.    இந்த ப�ாப்பிற்கு உங்�ளது

பதிவுஎண்_   வினாஎண்டைA ப�ாப்புகெப�8ா� கெ�ாடுக்�வும்.



6.       ஒரு நிலப்படதத்ின் மாதிரி Home    ல் Exam_documents   ல் Qgis  Projects   என்ற ப
ாப்புத்

  கெதாகுப்பில் localmap.qgs    என்ற ப
ாப்புகெபயரில் கெ
ாடு
்
ப்பட்டுள்ளது.   இகைத QGIS  Desktop
  கெமன்கெபாருளில் திறந்து     
ீப� கெ
ாடு
்
ப்படட்ுள்ள மாறற்ங்
ள் கெ�ய்து முழுகைமபடுதத்வும்.

• Name (Road4), Length (5000), Width(8) என்ற சிறப்புக்�ள் கெ�ாடுத்து Panchayath_Road 

என்ற கெப�ரில் ஒரு ப5�டை8 உருவாக்கி பமலும் ஒரு $ாடை5டை� உட்படுத்தவும். (Hints :- 

Field name : Name, Length, Width)
• Panchayath_Road ப5�ரில் அடை��ாளப்படுத்தும் த�வல்�டைளக்  (Attribute table)  

�ாட்சிபடுத்தவும்.

• இதடைன Screen shot எடுக்�வும்.( Screen shot எடுக்� கீபபார்டில் Print Screen  

கெபாத்தாடைன அழுத்தவும்.)
Home   ல் Picture     ப�ாப்புத்கெதாகுப்பில் ப$மிக்�ப்பட்� ப�த்டைத Copy   கெ$ய்து Home  ல்
Exam10   என்ற ப�ாப்புத்கெதாகுப்பில் Paste  கெ$ய்�வும்.    இந்த ப�ாப்பிற்கு உங்�ளது

பதிவுஎண்_   வினாஎண்டைA ப�ாப்புகெப�8ா� கெ�ாடுக்�வும்.

7.  $ன் கிளாக் கெமன்கெபாருடைளத் திறந்து �ல்�த்தாவில் சூரி� உத� பந8த்டைத �ண்டுபிடிக்�வும். 

இதற்கு கீபD கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ள கெ$�ல்பாடு�டைளச் கெ$ய்�வும்.

• $ன் கிளாக் கெமன்கெபாருடைளத் திறந்து பந8 மண்� புவிப் ப�த்டைதக் �ாட்சிப்படுத்தவும்.

• �ல்�த்தாவின் பந8மண்�5ம் வரும்படி�ா� ஒழுங்குபடுத்தவும்.

• புப8ாகி8ஸ் பவல்யு 1 நிமி�மா� ஒழுங்குபடுத்தி அனிபமஷடைன கெ$�ல்படுத்தவும்.
•        இ8வு துவங்கும் பகுதி �ல்�த்தாவிற்கு பமல் வரும்பபாது அனிபமஷடைன

நிறுத்தவும்.
•  இதடைன Screen shot எடுக்�வும்.( Screen shot   எடுக்� கீபபார்டில் Print Screen  

 கெபாத்தாடைன அழுத்தவும்.)

Home  ல் Picture    ப�ாப்புத்கெதாகுப்பில் ப$மிக்�ப்பட்� ப�த்டைத Copy  கெ$ய்து Home  ல்

Exam10    என்ற ப�ாப்புத்கெதாகுப்பில் Paste கெ$ய்�வும்.   இந்த ப�ாப்பிற்கு  உங்�ளது

பதிவுஎண்_   வினாஎண்டைA ப�ாப்புகெப�8ா� கெ�ாடுக்�வும்.

8.       �ன்
ிளா
் கெமன்கெபாருகைளத் திறந்து கெ�ப்டம்பர் 23   (Equinox)   ல் �ாளரத்கைத
்


ாட்�ிப்படுத்தவும்.     இதற்
ா
 
ீப� கெ
ாடு
்
ப்பட்டுள்ள கெ�ய்முகைற
கைள கெ�ய்
.

• $ன் கிளாக் கெமன்கெபாருடைளத் திறந்து பந8 மண்� புவிப் ப�த்டைதக் �ாட்சிப்படுத்தவும்.

• முக்கி� அட்$க் ப�ாடு�டைள �ாட்சிப்படுத்தவும்.

• பததி கெ$ப்�ம்பர் 23 ஆ� ஒழுங்குபடுத்தவும்.
•  சூரி�டைனக் �ாட்சிப்படுத்தவும். 



•  இதடைன Screen shot எடுக்�வும்.( Screen shot   எடுக்� கீபபார்டில் Print Screen  
 கெபாத்தாடைன அழுத்தவும்.)

Home  ல் Picture    ப�ாப்புத்கெதாகுப்பில் ப$மிக்�ப்பட்� ப�த்டைத Copy  கெ$ய்து Home  ல்

Exam10    என்ற ப�ாப்புத்கெதாகுப்பில் Paste கெ$ய்�வும்.   இந்த ப�ாப்பிற்கு  உங்�ளது

பதிவுஎண்_   வினாஎண்டைA ப�ாப்புகெப�8ா� கெ�ாடுக்�வும்.

9.  சூரி� ஆற்றடை5க் குறித்த ஒரு �ட்டுடை8  Home ல் Exam_documents ப�ாப்புத் கெதாகுப்பில்  

SolarEnergy.ott என்ற கெப�ரில் கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ளது. இந்த ப�ாப்டைப லிபர் ஆப்பீஸ் டை8ட்�ரில் 

திறந்து Paragraph Styles பிரிவில் Default Style ல், கீபD கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ள பரிந்துடை8�ளின்படி 

Solar என்ற ஸ்டை�ல் உருவாக்கி, �ட்டுடை8யின் எல்5ா பத்தி�ளுக்கும் கெ�ாடுக்�வும்.

Font family - FreeSans

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

 இந்த ப�ாப்டைப, உங்�ளுடை�� பதிவுஎண்_வினாஎண் என்ற ப�ாப்பு கெப�ரில் Homeல் 10 Exam

என்ற ப�ாப்புத் கெதாகுப்பில் ப$மிக்�வும்.

10.  ஐக்கி� நாடு�ள் குறித்த �ட்டுடை8, Home ல் Exam_documents என்ற ப�ாப்புத் கெதாகுப்பில் 

UnitedNations.ott என்ற ப�ாப்பு கெப�ரில் கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ளது. இந்த ப�ாப்டைப லிபர் ஆப்பீஸ் 

டை8ட்�ரில் திறந்து உபதடை5ப்ப�ளுக்கு கீபD உள்ள பரிந்துடை8�ளின்படி United என்ற கெப�ரில் 

ஒரு ஸ்டை�ல் உருவாக்கு�.  (குறிப்பு : Paragraph Styles பிரிவில் Heading 2  ல் புதி� ஸ்டை�ல் 

உருவாக்� பவண்டும்.)

Font Size - 16 pt or 105 %

Font family - Andika

Font color - Red

Underlining - Single

�ட்டுடை8யில் உள்ள எல்5ா உபதடை5ப்பு�ளுக்கும் இந்த ஸ்டை�ல் கெ�ாடுத்து, உங்�ளுடை�� 

பதிவுஎண்_வினாஎண் என்ற ப�ாப்பு கெப�ரில் Homeல் 10 Exam என்ற ப�ாப்புத் கெதாகுப்பில் 

ப$மிக்�வும்.



11.  பூமியின் துடைAக் ப�ா5ான $ந்தி8டைனக் குறித்த ஒரு �ட்டுடை8 Home ல் Exam_documents 

ப�ாப்புத் கெதாகுப்பில் moon.ott  என்ற ப�ாப்பு கெப�ரில் கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ளது. இந்த ப�ாப்டைப 

லிபர் ஆப்பீஸ் டை8ட்�ரில் திறந்து  Paragraph Styles பிரிவில்  Heading 1 ல் கீபD 

கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ளபடி கெ$ய்�.

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

�ட்டுடை8யில் உள்ள எல்5ா உபதடை5ப்பு�ளுக்கும் இந்த ஸ்டை�ல் கெ�ாடுத்து, உங்�ளுடை�� 

பதிவுஎண்_வினாஎண் என்ற ப�ாப்பு கெப�ரில் Homeல் 10 Exam என்ற ப�ாப்புத் கெதாகுப்பில் 

ப$மிக்�வும்.

12.  

Home ல்  Exam_documents ல் e-waste.ott என்ற ப�ாப்புக் கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ளது. இந்த 

ப�ாப்டைப லிபர் ஆப்பீஸ் டை8ட்�ரில் திறந்து ஸ்டை�ல் (Styles), உட்படுத்தி, கீபD 

கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ள கெ$ய்முடைறக் குறிப்பு��ளின்படி �வர்ச்சி�8மாக்கி உள்ள�க்�ப் பட்டி�டை5 

உட்படுத்தவும்.

• முக்கி� தடை5ப்புக்�ளுக்கு (Main Headings) Heading2 என்ற  Style கெ�ாடுக்�வும்.

• துடைAத் தடை5ப்பு�ளுக்கு  (Sub Headings) Heading3 என்ற Style கெ�ாடுக்�வும். 

• முதல் பக்�த்தின் துவக்�த்தில் Table of Contents and Index நுட்பம் ப�ன்படுத்தி 

உள்ள�க்� பட்டி�டை5ச்  (Index Table) ப$ர்க்�வும்.

மாற்றம் கெ$ய்தக் ப�ாப்டைப, உங்�ளுடை�� பதிவுஎண்_வினாஎண் என்ற ப�ாப்பு 

கெப�ரில் Home ல் Exam10 என்ற ப�ாப்புத் கெதாகுப்பில் ப$மிக்�வும்.

13.  லிட்டில் டை�ட்ஸ் உறுப்பினர்�ள், அம்மாக்�ளுக்கு டை$பர் உ5கின் குற்றங்�டைளக் குறித்த 

விளக்கும் பயிற்சி வகுப்பில் பங்கெ�டுப்பதற்�ான அடைDப்பிதழ் ஒன்டைற லிபர் ஆப்பீஸ் டை8ட்�ரில் 

கெமயில் கெமர்ஜ் நுட்பம் ப�ன்படுத்தி த�ார் கெ$ய்�. Home ல் Exam_documents ப�ாப்பிலுள்ள 

மாAவர்�ள் மற்றும் அம்மாக்�ளின் த�வல்�ள் Mothers.ods என்ற ப�ாப்பில் �டிதத்தின் மாதிரி 

Letter_Mothers.ott  என்ற ப�ாப்பில் த8ப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பு:

• Letter_Mothers.ott என்ற ப�ாப்டைப லிபர் ஆப்பீஸ் டை8ட்�ரில் திறக்�வும்.



• Sports.ods என்ற ப�ாப்பிலிருந்து மாAவனின் கெப�டை8யும் (Name of Student) 

அம்மாவின் கெப�டை8யும் (Name of  Mother) உட்படுத்து�.

அடை��ாள அட்டை��டைள ஒப8 ப�ாப்பா� (Single File), உங்�ளுடை�� பதிவுஎண்_வினாஎண் 

என்ற ப�ாப்பு கெப�ரில் Homeல் 10 Exam என்ற ப�ாப்புத் கெதாகுப்பில் ப$மிக்�வும். (மாதிரிடை�ச் 

ப$மிக்� பவண்�ாம்.)

14.  உங்�ளது பள்ளியிலிருந்து CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) பயிற்சியில் பங்கெ�டுத்த 

மாAவர்�ளுக்கு கெ�ாடுக்கும் $ான்றிதழ் ஒன்டைற லிபர் ஆப்பீஸ் டை8ட்�ர் ப�ன்படுத்தி 

த�ாரிக்�வும். Home ல்  Exam_documents ப�ாப்பில் மாAவர்�ளின் த�வல்�ள்  

CPR_Students.ods என்ற ப�ாப்பிலும் $ான்றிதழ் மாதிரி  CPR_Certificate.ott என்� ப�ாப்பில் 

கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பு :

• CPR_Certificate.ott என்ற ப�ாப்டைப லிபர் ஆப்பீஸ் டை8ட்�ரில் திறக்�வும்.

• CPR_Students.ods என்ற ப�ாப்பிலிருந்து, மாAவரின் கெப�ர் (Name of Student)

வகுப்பு மற்றும் பிரிவு (Class & Division) உட்படுத்தவும்.

அடை��ாள அட்டை��டைள ஒப8 ப�ாப்பா� (Single File), உங்�ளுடை�� பதிவுஎண்_வினாஎண் 

என்ற ப�ாப்பு கெப�ரில் Homeல் 10 Exam என்ற ப�ாப்புத் கெதாகுப்பில் ப$மிக்�வும். (மாதிரிடை�ச் 

ப$மிக்� பவண்�ாம்.)

15.  ஒரு டைபத்தன் புப8ாகி8ாமும் அடைத கெ$�ல்படுத்தும்பபாதும் கிடை�க்கும் கெவளியீடும் 

(கெவளியீடு 1) கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ளது.

   புப8ாகி8ாம் கெவளியீடு 1 கெவளியீடு 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()



புப8ாகி8ாடைம தட்�ச்சு கெ$ய்து கெ$�ல்படுத்து�. இ8ண்�ாவது கெவளியீடு (கெவளியீடு 2) கிடை�க்குமாறு 

புப8ாகி8ாடைம மாற்றி அடைமத்து  Home ல் 10 Exam என்ற ப�ாப்புத்கெதாகுப்பில் உங்�ளது 

பதிவுஎண்_வினாஎண் என்ற கெப�ரில் ப$மிக்�வும்.

16.  ஒரு டைபத்தன் புப8ாகி8ாமும் அடைத கெ$�ல்படுத்தும்பபாதும் கிடை�க்கும் கெவளியீடும் 

(கெவளியீடு 1)  கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ளது.

   புப8ாகி8ாம் கெவளியீடு 1 கெவளியீடு 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()

புப8ாகி8ாடைம தட்�ச்சு கெ$ய்து கெ$�ல்படுத்து�. இ8ண்�ாவது கெவளியீடு (கெவளியீடு 2) கிடை�க்குமாறு 

புப8ாகி8ாடைம மாற்றி அடைமத்து  Home ல் 10 Exam என்ற ப�ாப்புத்கெதாகுப்பில் உங்�ளது 

பதிவுஎண்_வினாஎண் என்ற கெப�ரில் ப$மிக்�வும்.

17.  ஒரு டைபத்தன் புப8ாகி8ாமும் அடைத கெ$�ல்படுத்தும்பபாதும் கிடை�க்கும் கெவளியீடும் 

(கெவளியீடு 1)  கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ளது.

   புப8ாகி8ாம் கெவளியீடு 1 கெவளியீடு 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()

புப8ாகி8ாடைம தட்�ச்சு கெ$ய்து கெ$�ல்படுத்து�. இ8ண்�ாவது கெவளியீடு (கெவளியீடு 2) கிடை�க்குமாறு 

புப8ாகி8ாடைம மாற்றி அடைமத்து  Home ல் 10 Exam என்ற ப�ாப்புத்கெதாகுப்பில் உங்�ளது 

பதிவுஎண்_வினாஎண் என்ற கெப�ரில் ப$மிக்�வும்.



18.  ஒரு டைபத்தன் புப8ாகி8ாமும் அடைத கெ$�ல்படுத்தும்பபாதும் கிடை�க்கும் கெவளியீடு (கெவளியீடு 1) 

ல் கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ளது.

   புப8ாகி8ாம் கெவளியீடு 1 கெவளியீடு 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()

புப8ாகி8ாடைம தட்�ச்சு கெ$ய்து கெ$�ல்படுத்து�. இ8ண்�ாவது கெவளியீடு (கெவளியீடு 2) கிடை�க்குமாறு 

புப8ாகி8ாடைம மாற்றி அடைமத்து  Home ல் 10 Exam என்ற ப�ாப்புத்கெதாகுப்பில் உங்�ளது 

பதிவுஎண்_வினாஎண் என்ற கெப�ரில் ப$மிக்�வும். 

19.  ஒரு பள்ளியின் மாAவர்�ளின் த�வல்�ள்  Home ல் _  Exam documents என்ற ப�ாப்புத் 

கெதாகுப்பில் .  Students odb என்ற ப�ாப்பு கெப�ரில் கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து  Tennis

விடைள�ாட்டுப்பபாட்டிக்கு பதர்வு கெ$ய்த மாAவர்�ளின் பட்டி�ல் த�ார் கெ$ய்�. இதற்கு கீபD 

கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ள கெ$ய்முடைறடை� ப�ன்படுத்தவும். 

•  Home ல் _  Exam documents ப�ாப்புத்கெதாகுப்பிலுள்ள .  Students odb என்ற ப�ாப்டைப லிபர் 

ஆப்பீஸ் பபஸில் திறக்�வும்.

• இந்த ப�ாப்டைப  Home ல் 10 Exam என்ற ப�ாப்புத்கெதாகுப்பில் உங்�ளது 

பதிவுஎண்_வினாஎண் என்ற கெப�ரில்   Save As கெ$ய்�. 

•  Tennis விடைள�ாட்டுப்பபாட்டியில் பங்கெ�டுக்கும் மாAவர்�ளின் த�வல்�ள் கிடை�க்கும் கெ�ாரி

தா�ாரிக்�வும். ப$ர்க்� பவண்டி� த�வல்�ள் ( ): , , , . fields Adno Name Class Sports

(   :  = )Search Condition Sports Tennis

• கெ�ாரியின் த�வல்�டைள �ாட்சிப்படுத்தும் அறிக்டை�டை�த் த�ார் கெ$ய்து ப$மிக்�வும். 

 Tennis  എന്ന പേ%രിൽ





20.  ஒரு பள்ளியின் மாAவர்�ளின் த�வல்�ள்  Home ல் _  Exam documents ப�ாப்புத்கெதாகுப்பில் 

.  Students odb என்ற ப�ாப்பு கெப�ரில் கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து �ல்விச்சுற்று5ாவிற்கு 

கெ$ல்5 கெபற்பறார்�ளின் அனுமதி கிடை�த்த மாAவர்�ளின்  பட்டி�டை5த் த�ார் கெ$ய்�. இதற்கு கீபD 

கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ள கெ$ய்முடைறடை� ப�ன்படுத்தவும். 

•  Home ல் _  Exam documents ப�ாப்புத் கெதாகுப்பிலுள்ள .  Students odb என்ற ப�ாப்டைப லிபர்

ஆப்பீஸ் பபஸில் திறக்�வும்.

• இந்த ப�ாப்டைப  Home ல் 10 Exam என்ற ப�ாப்புத்கெதாகுப்பில் உங்�ளது 

பதிவுஎண்_வினாஎண் என்ற கெப�ரில்   Save As கெ$ய்�. 

•    Samathapathram nalgiya மாAவர்�ளின் த�வல்�ள் கிடை�க்கும் கெ�ாரி தா�ாரிக்�வும். 

ப$ர்க்� பவண்டி� த�வல்�ள் : , , , . (   : Adno Name Class StudyTour Search Condition

 = )StudyTour Yes

• கெ�ாரியின் த�வல்�டைள �ாட்சிப்படுத்தும் அறிக்டை�டை�த் த�ார் கெ$ய்து ப$மிக்�வும். 

 StudyTour   എന്ന പേ%രിൽ

21.           பள்ளியில் அம்மா
்
ளு
்
ான பயிற்�ி வகுப்பு கெதாடர்பான ஒரு கெவபப்பஜ் 
ீப� மாதிரியில்

  உள்ளகைத பபால தாயாரி
்
வும்.

இதற்�ா� Home ல் Exam_documents லுள்ள  mother_pta.html என்ற ப�ாப்டைப கெ�க்ஸ்ட் 
எடிட்�ரில் திறந்து, ப�ஸ்ப�டிங் ஸ்டை�ல்�ளில் (CSS) கீபD கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ள மாற்றங்�டைளச் 
கெ$ய்�.

• கெவப்பபஜின் பின்னணி நிறம் இளம் பச்டை$ (lightgreen) நிறமாக்கு�.

• கெவப்பபஜின் பத்தி�ளுக்கு Verdana என்ற எழுத்துரு அளிக்�வும்.

மாற்றம் கெ$ய்த ப�ாப்டைப Save as நுட்பம் ப�ன்படுத்தி, Home ல் Exam10 என்ற ப�ாப்புத் 
கெதாகுப்பில் உங்�ளுடை�� பதிவுஎண்_வினாஎண் என்ற ப�ாப்பு கெப�ரில் ப$மிக்�வும். பின்னர் 
கெவப் பிகெ8ௌ$ரில் திறக்�வும்.



22.   ப�8ள பள்ளி �டை5விDாவின் த�வல்�ள் கிடை�ப்பதற்�ான ஒரு கெவப்பபஜ் கீபD மாதிரியில் 
உள்ளடைத பபா5 தா�ரிக்�வும்.

இதற்�ா� Home ல் Exam_documents லுள்ள kalolsavam.html என்ற ப�ாப்டைப என்ற ப�ாப்டைப 
கெ�க்ஸ்ட் எடிட்�ரில் திறந்து, ப�ஸ்ப�டிங் ஸ்டை�ல்�ளில் (CSS) கீபD கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ள 
மாற்றங்�டைளச் கெ$ய்�.

• கெவப்பபஜின் முக்கி� தடை5ப்பின் (Kerala School Kalolsavam) பின்னணி சி�ான் (cyan) 
நிறமாக்�வும்.

• கெவப்பபஜில் பத்தி�ளின் எழுத்துரு 20px கெ�ாடுக்�வும்

மாற்றம் கெ$ய்த ப�ாப்டைப Save as நுட்பம் ப�ன்படுத்தி, Home ல் Exam10 என்ற ப�ாப்புத் 
கெதாகுப்பில் உங்�ளுடை�� பதிவுஎண்_வினாஎண் என்ற ப�ாப்பு கெப�ரில் ப$மிக்�வும். பின்னர் 
கெவப் பிகெ8ௌ$ரில் திறக்�வும்.

23.  ஒரு கெeலி�ாப்�ர் ஓடுதளத்திலிருந்து பறந்து ப�ணிக்கும் அனிபமஷன் Synfig Studio 
software ப�ன்படுத்தி த�ாரிக்�வும். இதற்�ா� கீபD கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ள கெ$�ல்பாடு�டைளச் 
கெ$ய்�.

• Synfig Studio கெமன்கெபாருள் திறந்து Home ல் Images10 லிருந்து village.png ஐ 
பின்னணி�ா� உட்படுத்தவும்.

• Home ல் Images10 லிருந்து helicopter.png  என்ற ப�த்டைத உட்படுத்தி அளடைவ 
ஒழுங்குபடுத்தவும்.

• கெeலி�ாப்�ர் ப�த்திற்கு அனிபமஷன் கெ�ாடுக்�வும்.

இந்த அனிபமஷடைன flv பார்பமட்டில் எக்ஸ்பபார்டு கெ$ய்து Home ல் Exam10 என்ற ப�ாப்புத் 
கெதாகுப்பில் பதிவுஎண்_வினாஎண் என்ற ப�ாப்பு கெப�ரில் ப$மிக்�வும்.

24.  ஒரு space_ship பறந்து ப�ணிக்கும் அனிபமஷன் Synfig Studio software ப�ன்படுத்தி 
த�ாரிக்�வும். இதற்�ா� கீபD கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ள கெ$�ல்பாடு�டைளச் கெ$ய்�.

• Synfig Studio கெமன்கெபாருள் திறந்து Home ல் Images10 லிருந்து space.png ஐ 
பின்னணி�ா� உட்படுத்தவும்.

• Home ல் Images10 லிருந்து space_ship.png  என்ற ப�த்டைத உட்படுத்தி அளடைவ 
ஒழுங்குபடுத்தவும்.

• space_ship - ன் ப�த்திற்கு அனிபமஷன் கெ�ாடுக்�வும்.

இந்த அனிபமஷடைன flv பார்பமட்டில் எக்ஸ்பபார்டு கெ$ய்து Home ல் Exam10 என்ற ப�ாப்புத் 
கெதாகுப்பில் பதிவுஎண்_வினாஎண் என்ற ப�ாப்பு கெப�ரில் ப$மிக்�வும்.



25.  Home ல் Exam_documents ல் கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ள balloon-bg.sifz என்ற ப�ாப்டைப 
ப�ன்படுத்தி குDந்டைதயின் டை�யிலிருந்து பறந்து உ�ரும் பலூணின் அனிபமஷடைன 
முழுடைமபடுத்து�. இதற்�ா� கீபD கெ�ாடுக்�ப்பட்டுள்ள கெ$�ல்பாடு�டைளச் கெ$ய்�.

• balloon-bg.sifz  என்ற ப�ாப்டைப Synfig Studio கெமன்கெபாருளில் திறக்�வும்.

• இடைத Home ல் Exam10  என்ற ப�ாப்புத் கெதாகுப்பில் உங்�ளுடை�� பதிவுஎண்_வினாஎண் 
என்ற முடைறயில் ப�ாப்பு கெப�8ா� கெ�ாடுத்து Save as கெ$ய்�வும்.

• Home ல் Images10 லிருந்து boy.png, balloon.png என்ற ப�ங்�டைள உட்படுத்தி அவற்றின் 
அளடைவ ஒழுங்குபடுத்தவும்.

• பலூணின் ப�த்திற்கு அனிபமஷன் கெ�ாடுக்�வும்.

இந்த அனிபமஷடைன flv பார்பமட்டில் எக்ஸ்பபார்டு கெ$ய்து Home ல் Exam10 என்ற ப�ாப்புத் 
கெதாகுப்பில் பதிவுஎண்_வினாஎண் என்ற ப�ாப்பு கெப�ரில் ப$மிக்�வும்.


