
SSLC IT EXAMINATION - MARCH 2020

PRACTICAL EXAMINATION - SAMPLE QUESTIONS

(Kannada Medium)

1. ಕೆ�ಳಗೆ� ನೀ	ಡಿರು�ವ ಮಾ�ದರಿಯಂ�ತೆ� ಒಂ�ದ� ಗ್ರೀ�	ಟಿಂ�ಗೆ� ಕೆ�ರ್ಡ�ನ್ನು�� Inkscape ಸೋ��	ಫ್ಟು!"ವೇ�	ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ತಯಾ�ರಿಸಿರಿ.

•  Home ನ್ನು 10 Images ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ%ರು�ವ .  flower png ಎಂ�ಬ ಚಿತ�ವನ್ನು�� ಸೋ�	ರಿಸಿರಿ.

• ಈ ಚಿತ�ವನ್ನು�� Home ನ್ನು 10 Exam ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ನೀಮ್ಮ2 ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� ನ್ನು� ಎಂ�ಬ ಕ್ರ�ಮ್ಮದಲ್ಲಿ% 
ಫೈ�:ಲ್� ನೇ�	ಮ್ಮನ್ನು�� ನೀ	ಡಿ  png ಫೋ	ಮಾ�=�ಟಿಂಗೆ�  Export ಮಾ�ಡಿರಿ.

2. ಕೆ�ಳಗೆ� ನೀ	ಡಿರು�ವ ಮಾ�ದರಿಯಂ�ತೆ� ಒಂ�ದ� ಚಿತ�ವನ್ನು��   Inkscape ಸೋ��	ಫ್ಟು!"ವೇ�	ರುನ್ನು�� ಉಪ್ರಯೋ	ಗ್ರೀಸಿ ತಯಾ�ರಿಸಿರಿ.

• ಚಿತ�ವನ್ನು�� ಸ್ಟ�ಪ್ರAರ್ಣ�ವೇ�ಗ್ರೀ ಗ್ರೂ��ಪ್� ಮಾ�ಡಿರಿ.

• ಕೆ�ಳಗೆ� ನೀ	ಡಿರು�ವ  Text ನ್ನು�� ಟೈ�:ಪ್� ಮಾ�ಡಿ ಸೋ�	ರಿಸಿರಿ
• ಈ ಚಿತ�ವನ್ನು��  Home ನ್ನು  10  Exam ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ನೀಮ್ಮ2 ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ��  ನ್ನು� ಎಂ�ಬ ಕ್ರ�ಮ್ಮದಲ್ಲಿ%

ಫೈ�:ಲ್� ನೇ�	ಮ್ಮನ್ನು�� ನೀ	ಡಿ ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ಡಿರಿ.

(  svg   ಫೈ�ಲನ್ನು�� ಸೇ�ವ್ಮಾಡಬೇ�ಕಾಗಿಲ� .)



3. ಕೆ�ಳಗೆ� ನೀ	ಡಿರು�ವ ಮಾ�ದರಿಯಂ�ತೆ� ಒಂ�ದ� ಶ್ನೆ�ಲ್�ಯಂ ಕ್ರಮಾ�ನೀನ್ನು ಚಿತ�ವನ್ನು�� Inkscape ಸೋ��	ಫ್ಟು!"ವೇ�	ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% 
ತಯಾ�ರಿಸಿರಿ.ಈ ಚಿತ�ವನ್ನು�� Home ನ್ನು 10 Exam ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ನೀಮ್ಮ2 ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� ನ್ನು� ಎಂ�ಬ ಕ್ರ�ಮ್ಮದಲ್ಲಿ% 
ಫೈ�:ಲ್� ನೇ�	ಮ್ಮನ್ನು�� ನೀ	ಡಿ   svg ಫೋ	ಮಾ�=�ಟಿಂನ್ನುಲ್ಲಿ% ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ಡಿರಿ.

4. ಒಂ�ದ� ಸ್ಟ�ಪ್ರನ್ನು�2ಲ್ಡ ಭೂ�ಪ್ರಟದ ಮಾ�ದರಿಯಂನ್ನು��   Home ನ್ನು  Exam_documents ನ್ನುಲ್ಲಿ%ರು�ವ   Qgis Projects

ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% .  localmap qgs ಎಂ�ಬ ಹೆ�ಸ್ಟರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ನೀ	ರ್ಡಲ್�ಗ್ರೀದೆ�. ಈ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು��   QGIS Desktop

ಸೋ��	ಫ್ಟು!"ವೇ�	ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ತೆ�ರ್�ದ� ಕೆ�ಳಗೆ� ನೀ	ಡಿರು�ವ ಸ್ಟ�ಚನೇ�ಗ್ರೂಳನ್ನು�� ಉಪ್ರಯೋ	ಗ್ರೀಸಿ ಭೂ�ಪ್ರಟವನ್ನು�� ಪ್ರAರ್ತಿ�ಗೆ��ಳಿಸಿರಿ.

• ,  Name Area ಎಂ�ಬೀ	 ವಿಶ್ನೆ�	ಷತೆ�ಗ್ರೂಳನ್ನು�� ನೀ	ಡಿ   Lake ಎಂ�ಬ ಲ್�	ಯಂರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಒಂ�ದ� ಹೆ��ಸ್ಟ ಸ್ಟರ್��	ವರುವನ್ನು��
ಗ್ರೂ�ರು�ರ್ತಿಸಿರಿ. ( :   : ,   )Hints New field Name Name Area

• ಸ್ಟರ್��	ವರುಗ್ರೂಳಿಗೆ�  ಗೆ�ಢ ನೀ	ಲ್ಲಿ (  ) dark blue ಬರ್ಣWವನ್ನು�� ನೀ	ಡಿರಿ.

• ಇದರು ಸಿYZ	ನೇ� ಶ್ನೆ��	ಟನ್ನು�� ತೆ�ಗೆ�ಯಿರಿ.(ಸಿYZ	ನೇ� ಶ್ನೆ��	ಟನ್ನು�� ತೆ�ಗೆ�ಯಂಲ್ಡ� ಕೀ	ಬೋ��	ಡಿ�ನ್ನು    Print Screen ಕೀ	ಯಂನ್ನು�� 
ಉಪ್ರಯೋ	ಗ್ರೀಸ್ಟಬಹು�ದ�.)

Home ನ್ನು Pictureಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಸೋ�	ವೇ� ಆದ ಸಿYZ	ನೇ� ಶ್ನೆ��	ಟೈ� ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ಕೆ��	ಪಿ ಮಾ�ಡಿ Home ನ್ನು 10Exam

ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಪ್�	ಸೋ�" ಮಾ�ಡಿರಿ. ಈ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ನೀಮ್ಮ2 ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� ನ್ನು� ಎಂ�ಬ ಕ್ರ�ಮ್ಮದಲ್ಲಿ% ರಿ	ನೇ�	ಮಾ�
ಮಾ�ಡಿರಿ.



5. ಒಂ�ದ� ಸ್ಟ�ಪ್ರನ್ನು�2ಲ್ಡ ಭೂ�ಪ್ರಟದ ಮಾ�ದರಿಯಂನ್ನು��   Home ನ್ನು  Exam_documents ನ್ನುಲ್ಲಿ%ರು�ವ   Qgis Projects

ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% .  localmap qgs ಎಂ�ಬ ಹೆ�ಸ್ಟರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ನೀ	ರ್ಡಲ್�ಗ್ರೀದೆ�. ಈ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು��   QGIS Desktop

ಸೋ��	ಫ್ಟು!"ವೇ�	ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ತೆ�ರ್�ದ� ಕೆ�ಳಗೆ� ನೀ	ಡಿರು�ವ ಸ್ಟ�ಚನೇ�ಗ್ರೂಳನ್ನು�� ಉಪ್ರಯೋ	ಗ್ರೀಸಿ ಭೂ�ಪ್ರಟವನ್ನು�� ಪ್ರAರ್ತಿ�ಗೆ��ಳಿಸಿರಿ.

•  ( ) ,  (1200)  Owner Rajesh Area ಎಂ�ಬೀ	 ವಿಶ್ನೆ�	ಷತೆ�ಗ್ರೂಳನ್ನು�� ನೀ	ಡಿ   House ಎಂ�ಬ ಲ್�	ಯಂರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಒಂ�ದ�
ಹೆ��ಸ್ಟ ಮ್ಮನೇ�ಯಂನ್ನು�� ಗ್ರೂ�ರು�ರ್ತಿಸಿರಿ. (  :   : , )Hints Field name Owner Area

•  House ಲ್�	ಯಂರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ದೆ�ಖಲ್ಲಿಸ್ಟಲ್ಡcಟ" ಮಾ�ಹಿರ್ತಿಗ್ರೂಳನ್ನು�� (  ) Attribute table ಕೆ�ರ್ಣ�ವ�ತೆ� ಮಾ�ಡಿರಿ.

• ಇದರು ಸಿYZ	ನೇ� ಶ್ನೆ��	ಟನ್ನು�� ತೆ�ಗೆ�ಯಿರಿ.(ಸಿYZ	ನೇ� ಶ್ನೆ��	ಟನ್ನು�� ತೆ�ಗೆ�ಯಂಲ್ಡ� ಕೀ	ಬೋ��	ಡಿ�ನ್ನು    Print Screen ಕೀ	ಯಂನ್ನು�� 
ಉಪ್ರಯೋ	ಗ್ರೀಸ್ಟಬಹು�ದ�.)

Home ನ್ನು Pictureಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಸೋ�	ವೇ� ಆದ ಸಿYZ	ನೇ� ಶ್ನೆ��	ಟೈ� ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ಕೆ��	ಪಿ ಮಾ�ಡಿ Home ನ್ನು 10Exam

ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಪ್�	ಸೋ�" ಮಾ�ಡಿರಿ. ಈ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ನೀಮ್ಮ2 ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� ನ್ನು� ಎಂ�ಬ ಕ್ರ�ಮ್ಮದಲ್ಲಿ% ರಿ	ನೇ�	ಮಾ�
ಮಾ�ಡಿರಿ.

6. ಒಂ�ದ� ಸ್ಟ�ಪ್ರನ್ನು�2ಲ್ಡ ಭೂ�ಪ್ರಟದ ಮಾ�ದರಿಯಂನ್ನು��   Home ನ್ನು  Exam_documents ನ್ನುಲ್ಲಿ%ರು�ವ   Qgis Projects

ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% .  localmap qgs ಎಂ�ಬ ಹೆ�ಸ್ಟರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ನೀ	ರ್ಡಲ್�ಗ್ರೀದೆ�. ಈ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು��   QGIS Desktop

ಸೋ��	ಫ್ಟು!"ವೇ�	ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ತೆ�ರ್�ದ� ಕೆ�ಳಗೆ� ನೀ	ಡಿರು�ವ ಸ್ಟ�ಚನೇ�ಗ್ರೂಳನ್ನು�� ಉಪ್ರಯೋ	ಗ್ರೀಸಿ ಭೂ�ಪ್ರಟವನ್ನು�� ಪ್ರAರ್ತಿ�ಗೆ��ಳಿಸಿರಿ.

•  ( 4) ,  (5000), (8)  Name Road Length Width ಎಂ�ಬೀ	 ವಿಶ್ನೆ�	ಷತೆ�ಗ್ರೂಳನ್ನು�� ನೀ	ಡಿ  Panchayath_Road
ಎಂ�ಬ ಲ್�	ಯಂರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಒಂ�ದ� ಹೆ��ಸ್ಟ ರುಸೋ�gಯಂನ್ನು�� ಗ್ರೂ�ರು�ರ್ತಿಸಿರಿ. (  :-   : , ,Hints Field name Name Length

)Width

•   Panchayath_Road ಲ್�	ಯಂರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ದೆ�ಖಲ್ಲಿಸ್ಟಲ್ಡcಟ" ಮಾ�ಹಿರ್ತಿಗ್ರೂಳನ್ನು�� (  ) Attribute table ಕೆ�ರ್ಣ�ವ�ತೆ� 
ಮಾ�ಡಿರಿ.

• ಇದರು ಸಿYZ	ನೇ� ಶ್ನೆ��	ಟನ್ನು�� ತೆ�ಗೆ�ಯಿರಿ.(ಸಿYZ	ನೇ� ಶ್ನೆ��	ಟನ್ನು�� ತೆ�ಗೆ�ಯಂಲ್ಡ� ಕೀ	ಬೋ��	ಡಿ�ನ್ನು    Print Screen ಕೀ	ಯಂನ್ನು�� 
ಉಪ್ರಯೋ	ಗ್ರೀಸ್ಟಬಹು�ದ�.)

Home ನ್ನು Pictureಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಸೋ�	ವೇ� ಆದ ಸಿYZ	ನೇ� ಶ್ನೆ��	ಟೈ� ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ಕೆ��	ಪಿ ಮಾ�ಡಿ Home ನ್ನು 10Exam

ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಪ್�	ಸೋ�" ಮಾ�ಡಿರಿ. ಈ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ನೀಮ್ಮ2 ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� ನ್ನು� ಎಂ�ಬ ಕ್ರ�ಮ್ಮದಲ್ಲಿ% ರಿ	ನೇ�	ಮಾ�
ಮಾ�ಡಿರಿ.

7.  ಸ್ಟನೇ� ಕೆ��%	ಕೆ� ಸೋ��	ಫ್ಟು!"ವೇ�	ರುನ್ನು�� ತೆ�ರ್�ದ� ಕೆ��ಲ್ಡYತೆ�gದ ಸ್ಟ�ಯಾ��ಸ್ಟgಮಾ�ನ್ನು ಸ್ಟಮ್ಮಯಂವನ್ನು�� ಕ್ರ�ರ್ಡ�ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇದಕೆ�Yಗ್ರೀ
ಕೆ�ಳಗೆ� ನೀ	ಡಿದ ಚಟ�ವಟಿಂಕೆ�ಗ್ರೂಳನ್ನು�� ಮಾ�ಡಿರಿ.



• ಸ್ಟನೇ� ಕೆ��%	ಕೆ� ಸೋ��	ಫ್ಟು!"ವೇ�	ರುನ್ನು�� ತೆ�ರ್�ದ� ಸ್ಟಮ್ಮಯಂವಲ್ಡಯಂ ಭೂ�ಪ್ರಟವನ್ನು�� ಪ್ರ�ದರ್ಶಿ�ಸಿರಿ.

• ಸ್ಟkಳ ಕೆ��ಲ್ಡYತೆ�g ಆಗ್ರೀ ಕ್ರ�ಮೀ	ಕ್ರರಿಸಿರಿ.

• ಪ್ರೋ�	ಗ್ರೂ�ಸೋ� ವೇ�ಲ್ಡ�= 1 ಮೀನೀಟೈ� ಆಗ್ರೀ ಕ್ರ�ಮೀ	ಕ್ರರಿಸಿ ಆನೀಮೇ	ಶನೇ� ಕೆ�ಯಾ��ಚರಿಸ್ಟ�ವ�ತೆ� ಮಾ�ಡಿರಿ.

• ನೇ�ರುಳ� ಆರು�ಭೂವೇ�ಗ್ರೂ�ವ ಭಾ�ಗ್ರೂ ಕೆ��ಲ್ಡYತೆ�gದ ಮೇ	ಲ್�qಗ್ರೂಕೆ�Y ತಲ್ಡ�ಪ್ರ!ವೇ�ಗ್ರೂ ಆನೀಮೇ	ಶನ್ನುನ್ನು�� ನೀಲ್ಡ�%ವ�ತೆ� ಮಾ�ಡಿರಿ.

• ಇದರು ಸಿYZ	ನೇ� ಶ್ನೆ��	ಟನ್ನು�� ತೆ�ಗೆ�ಯಿರಿ.(ಸಿYZ	ನೇ� ಶ್ನೆ��	ಟನ್ನು�� ತೆ�ಗೆ�ಯಂಲ್ಡ� ಕೀ	ಬೋ��	ಡಿ�ನ್ನು    Print Screen ಕೀ	ಯಂನ್ನು�� 
ಉಪ್ರಯೋ	ಗ್ರೀಸ್ಟಬಹು�ದ�.)

Home ನ್ನು Pictureಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಸೋ�	ವೇ� ಆದ ಸಿYZ	ನೇ� ಶ್ನೆ��	ಟೈ� ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ಕೆ��	ಪಿ ಮಾ�ಡಿ Home ನ್ನು 10Exam

ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಪ್�	ಸೋ�" ಮಾ�ಡಿರಿ. ಈ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ನೀಮ್ಮ2 ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� ನ್ನು� ಎಂ�ಬ ಕ್ರ�ಮ್ಮದಲ್ಲಿ% ರಿ	ನೇ�	ಮಾ�
ಮಾ�ಡಿರಿ.

8.  ಸ್ಟನೇ� ಕೆ��%	ಕೆ� ಸೋ��	ಫ್ಟು!"ವೇ�	ರುನ್ನು�� ತೆ�ರ್�ದ� ಸ್ಟಪ್�"�ಬರ್�  23 (ಸ್ಟಮ್ಮರ್�ರ್ತಿ� ದಿನ್ನು)  ರು ವಿ�ಡೋ��	ವನ್ನು�� ತೆ�ರ್�ದ� ಪ್ರ�ದರ್ಶಿ�ಸಿರಿ.

ಇದಕೆ�Yಗ್ರೀ ಕೆ�ಳಗೆ� ನೀ	ಡಿದ ಚಟ�ವಟಿಂಕೆ�ಗ್ರೂಳನ್ನು�� ಮಾ�ಡಿರಿ.

• ಸ್ಟನೇ� ಕೆ��%	ಕೆ� ಸೋ��	ಫ್ಟು!"ವೇ�	ರುನ್ನು�� ತೆ�ರ್�ದ� ಸ್ಟಮ್ಮಯಂವಲ್ಡಯಂ ಭೂ�ಪ್ರಟವನ್ನು�� ಪ್ರ�ದರ್ಶಿ�ಸಿರಿ.

• ಪ್ರ�ಧಾ�ನ್ನು ಅಕೆ�v�ಶ ರ್�	ಖೆ�ಗ್ರೂಳನ್ನು�� ಪ್ರ�ದರ್ಶಿ�ಸಿರಿ.

• ದಿನೇ��ಕ್ರ ಸ್ಟಪ್�"�ಬರ್� 23 ಆಗ್ರೀ ಕ್ರ�ಮೀ	ಕ್ರರಿಸಿರಿ.

• ಸ್ಟ�ಯಂ�ನ್ನುನ್ನು�� ಕೆ�ರ್ಣ�ವ�ತೆ�  ಮಾ�ಡಿರಿ.

• ಇದರು ಸಿYZ	ನೇ� ಶ್ನೆ��	ಟನ್ನು�� ತೆ�ಗೆ�ಯಿರಿ.(ಸಿYZ	ನೇ� ಶ್ನೆ��	ಟನ್ನು�� ತೆ�ಗೆ�ಯಂಲ್ಡ� ಕೀ	ಬೋ��	ಡಿ�ನ್ನು    Print Screen ಕೀ	ಯಂನ್ನು�� 
ಉಪ್ರಯೋ	ಗ್ರೀಸ್ಟಬಹು�ದ�.)

Home ನ್ನು Pictureಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಸೋ�	ವೇ� ಆದ ಸಿYZ	ನೇ� ಶ್ನೆ��	ಟೈ� ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ಕೆ��	ಪಿ ಮಾ�ಡಿ Home ನ್ನು 10Exam

ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಪ್�	ಸೋ�" ಮಾ�ಡಿರಿ. ಈ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ನೀಮ್ಮ2 ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� ನ್ನು� ಎಂ�ಬ ಕ್ರ�ಮ್ಮದಲ್ಲಿ% ರಿ	ನೇ�	ಮಾ�
ಮಾ�ಡಿರಿ.

9. ಸೋyರು ಚೆ�ತನ್ನು=ದ ಕ್ರ�ರಿತೆ�ದ ಒಂ�ದ� ಲ್�	ಖನ್ನುವನ್ನು��  Home ನ್ನು  Exam_documents ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ%ರು�ವ 

.  SolarEnergy ott ಎಂ�ಬ ಫೈ�:ಲ್ಲಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಕೆ��ರ್ಡಲ್�ಗ್ರೀದೆ�. ಈ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ಲ್ಲಿಬರ್� ಆಫೀ	ಸೋ� ರ್�:ಟರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ತೆ�ರ್�ದ�   Paragraph

 Styles ವಿಭಾ�ಗ್ರೂದಲ್ಲಿ%ರು�ವ  Default Style ನ್ನುಲ್ಲಿ% ಕೆ�ಳಗೆ� ಕೆ��ಟಿಂ"ರು�ವ ನೀದೆ�	�ಶಗ್ರೂಳಿಗ್ರೂನ್ನು�ಸೋ�ರುವೇ�ಗ್ರೀ  Solar ಎಂ�ಬ ಸೋ�":ಲ್ಡನ್ನು�� 

ತಯಾ�ರಿಸಿ ಅದನ್ನು�� ಲ್�	ಖನ್ನುದಲ್ಲಿ%ರು�ವ ಎಂಲ್�% ಪ್�ರ್�ಗೆ��ಪ್ರ!ಗ್ರೂಳಿಗ್ರೂ� ನೀ	ಡಿರಿ.

 Font family FreeSans

 Font Size - 13 pt

 Font color - Blue



 Line spacing 1.5 lines

ಈ ಫೈ�:ಲ್ಲಿಗೆ� ನೀಮ್ಮ2  ನೀಮ್ಮ2 ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�ಬರ್�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� ನ್ನು�ಬರುನ್ನು��  ಫೈ�:ಲ್� ನೇ�	ಮಾ� ಆಗ್ರೀ ನೀ	ಡಿ   Home ನ್ನು 10Exam

ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ಡಿರಿ.

10. ಯಂ�ಕ್ರg ರ್�ಷ"| ಸ್ಟ�ಘದ ಕ್ರ�ರಿತೆ�ದ  ಒಂ�ದ� ಲ್�	ಖನ್ನುವನ್ನು��   Home ನ್ನು  Exam_documents ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ%ರು�ವ 

.  UnitedNations ott ಎಂ�ಬ ಫೈ�:ಲ್ಲಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಕೆ��ರ್ಡಲ್�ಗ್ರೀದೆ�.ಈ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ಲ್ಲಿಬರ್� ಆಫೀ	ಸೋ� ರ್�:ಟರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ತೆ�ರ್�ದ� ಉಪ್ರ 

ರ್ಶಿ	ರ್ಷಿ�ಕೆ�ಗ್ರೂಳಿಗೆ� ಕೆ�ಳಗೆ� ಕೆ��ರ್ಡಲ್�ದ ವಿಶ್ನೆ�	ಷತೆ�ಗ್ರೂಳನ್ನು�� ನೀ	ಡಿ     United ಎಂ�ಬ ಹೆ�ಸ್ಟರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಒಂ�ದ� ಸೋ�":ಲ್� ತಯಾ�ರಿಸಿರಿ. 

(ಸೂ�ಚನೆ� :  Paragraph Stylesವಿಭಾ�ಗ್ರೂದಲ್ಲಿ%ರು�ವ   2  Heading ನ್ನುಲ್ಲಿ% ಹೆ��ಸ್ಟ ಸೋ�":ಲ್ಡನ್ನು�� ತಯಾ�ರಿಸ್ಟಬೋ�	ಕ್ರ�.)

 Font Size - 16   105 %pt or

 Font family Andika

  Font color - Red

 Underlining Single

ಲ್�	ಖನ್ನುದಲ್ಲಿ%ರು�ವ ಎಂಲ್ಡ% ಉಪ್ರ ರ್ಶಿ	ರ್ಷಿ�ಕೆ�ಗ್ರೂಳಿಗ್ರೂ� ಈ ಸೋ�":ಲ್ಡನ್ನು�� ನೀ	ಡಿ ಈ ಫೈ�:ಲ್ಲಿಗೆ� ನೀಮ್ಮ2  ನೀಮ್ಮ2 ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�ಬರ್�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ��

ನ್ನು�ಬರುನ್ನು�� ಫೈ�:ಲ್� ನೇ�	ಮಾ� ಆಗ್ರೀ ನೀ	ಡಿ   Home ನ್ನು 10 Exam ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ಡಿರಿ.

11. ಭೂ�ಮೀಯಂ ಉಪ್ರಗ್ರೂ�ಹುವೇ�ದ ಚ�ದ�ನ್ನು ಕ್ರ�ರಿತೆ�ದ ಲ್�	ಖನ್ನುವನೇ���ಳಗೆ���ರ್ಡ ಒಂ�ದ� ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು��    Home ನ್ನು 

 Exam_documents ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ%ರು�ವ   .moon ottಎಂ�ಬ ಹೆ�ಸ್ಟರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಕೆ��ರ್ಡಲ್�ಗ್ರೀದೆ�.ಈ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ಲ್ಲಿಬರ್� ಆಫೀ	ಸೋ� 

ರ್�:ಟರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ತೆ�ರ್�ದ�   Paragraph Stylesವಿಭಾ�ಗ್ರೂದಲ್ಲಿ%ರು�ವ    1 Heading ನ್ನುಲ್ಲಿ% ಕೆ�ಳಗೆ� ಕೆ��ಟಿಂ"ರು�ವ ಬದಲ್�ವಣೆ�ಗ್ರೂಳನ್ನು��  

ಮಾ�ಡಿರಿ. 

  Font family -   Bitstream Vera Sans

 Font Size - 18  150 %or

   Font color - Blue

Underline - Single

ಲ್�	ಖನ್ನುದಲ್ಲಿ%ರು�ವ ಎಂಲ್ಡ% ಉಪ್ರ ರ್ಶಿ	ರ್ಷಿ�ಕೆ�ಗ್ರೂಳಿಗ್ರೂ� ಈ ಸೋ�":ಲ್ಡನ್ನು�� ನೀ	ಡಿರಿ.



ಈ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ನೀಮ್ಮ2  ನೀಮ್ಮ2 ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�ಬರ್�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� ನ್ನು�ಬರುನ್ನು�� ಫೈ�:ಲ್� ನೇ�	ಮಾ� ಆಗ್ರೀ ನೀ	ಡಿ   Home ನ್ನು 10 Exam ಎಂ�ಬ

ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ಡಿರಿ.

12.   Home ನ್ನು  Exam_documents ಪ್ರೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ%ರು�ವ  - .  e waste ott ಎಂ�ಬ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ಲ್ಲಿಬರ್� ಆಪಿ	ಸೋ� 

ರ್�:ಟರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ತೆ�ರ್�ದ� ಸೋ�":ಲ್�( ), Styles ಸೋyಲ್ಡಭೂ=ವನ್ನು�� ಉಪ್ರಯೋ	ಗ್ರೀಸಿ,ಕೆ�ಳಗೆ� ನೀ	ಡಿದ ಸ್ಟ�ಚನೇ�ಗ್ರೂಳಿಗ್ರೂನ್ನು�ಸೋ�ರುವೇ�ಗ್ರೀ 

ಆಕ್ರಷ�ಣೀ	ಯಂಗೆ��ಳಿಸಿ  ಒಂ�ದ� ಅನ್ನು�ಕ್ರ�ಮ್ಮಣೀಕೆ� ಪ್ರಟಿಂ"ಯಂನ್ನು�� ಸೋ�	ರಿಸಿರಿ.  

• ಪ್ರ�ಧಾ�ನ್ನು ರ್ಶಿ	ರ್ಷಿ�ಕೆ�ಗ್ರೂಳಿಗೆ� (  ) 2 Main Headings Heading ಎಂ�ಬ  Style ನ್ನು�� ನೀ	ಡಿರಿ.

• ಉಪ್ರರ್ಶಿ	ರ್ಷಿ�ಕೆ�ಗ್ರೂಳಿಗೆ�(  )  3 Sub Headings Heading ಎಂ�ಬ   Style ನೀ	ಡಿರಿ. 

• ಮೊದಲ್ಡ ಪ್�	ಜಿನ್ನು ಮೇ	ಲ್�qಗ್ರೂದಲ್ಲಿ%      Table of Contents and Index ಸೋyಲ್ಡಭೂ=ವನ್ನು�� ಉಪ್ರಯೋ	ಗ್ರೀಸಿ
ಅನ್ನು�ಕ್ರ�ಮ್ಮಣೀಕೆ� ಪ್ರಟಿಂ"ಯಂನ್ನು�� ಸೋ�	ರಿಸಿರಿ. 

ಬದಲ್�ವಣೆ�  ಮಾ�ಡಿದ ಫೈ�:ಲ್ಲಿಗೆ�  ನೀಮ್ಮ2 ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�ಬರ್�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ��  ನ್ನು�ಬರುನ್ನು��  ಫೈ�:ಲ್� ನೇ�	ಮಾ� ಆಗ್ರೀ ನೀ	ಡಿ

 Home ನ್ನು 10 Exam ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಸೋ�	ವೇ�(  ) Save As ಮಾ�ಡಿರಿ.

13.  ಸೋ�:ಬರ್� ಜಗ್ರೂರ್ತಿgನ್ನು ಮೊ	ಸ್ಟದ ಜಾ�ಲ್ಡಗ್ರೂಳ ಕ್ರ�ರಿತ� ಮಾ�ತೆ�ಯಂರುಲ್ಲಿ% ಜಾ�ಗ್ರೂZರ್ತಿ ಮ್ಮ�ಡಿಸ್ಟಲ್ಡ� ಲ್ಲಿಟೈ�% ಕೆ�:ಟೈ�� ಸ್ಟದಸ್ಟ=ರು�  

ನ್ನುಡೋ�ಸ್ಟ�ವ ರ್ಶಿಬೀರುದಲ್ಲಿ% ಭಾ�ಗ್ರೂವಹಿಸ್ಟಲ್ಡ� ಆಹೆ��ನೀಸ್ಟ�ವ!ದಕೆ�Yಗ್ರೀ ಒಂ�ದ� ಆಮ್ಮ�ತ�ರ್ಣ ಪ್ರತ�ವನ್ನು�� ಮೇ:ಲ್� ಮ್ಮಜಾ�� 

ಸೋyಲ್ಡಭೂ=ವನ್ನು�� ಉಪ್ರಯೋ	ಗ್ರೀಸಿ ತಯಾ�ರಿಸಿರಿ.

 Home ನ್ನು  Exam_documents ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ%  ಮ್ಮಕ್ರYಳ� ಮ್ಮತ�g ಮಾ�ತೆ�ಯಂರು ಮಾ�ಹಿರ್ತಿಗ್ರೂಳನ್ನು��  .  Mothers ods ಎಂ�ಬ 

ಫೈ�:ಲ್ಲಿನ್ನುಲ್ಲಿ%ಯಂ� ಪ್ರತ�ದ ಮಾ�ದರಿಯಂನ್ನು��  .  Letter_Mothers ott ಎಂ�ಬ ಫೈ�:ಲ್ಲಿನ್ನುಲ್ಲಿ%ಯಂ� ಕೆ��ರ್ಡಲ್�ಗ್ರೀದೆ�.

ಸ್ಟ�ಚನೇ�:

• .  Letter_Mothers ott ಎಂ�ಬ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ಲ್ಲಿಬರ್� ಆಫೀ	ಸೋ� ರ್�:ಟರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ತಯಾ�ರಿಸಿರಿ.

• .Mothers ods ಎಂ�ಬ ಫೈ�:ಲ್ಲಿನೀ�ದ ಮ್ಮಕ್ರYಳ ಹೆ�ಸ್ಟರು� (   ) Name of Student ಹೆ�ಗ್ರೂ� ತೆ�ಯಿಯಂ ಹೆ�ಸ್ಟರುನ್ನು��  
(    )Name of Mother ಸೋ�	ರಿಸಿರಿ.

ಪ್ರತ�ಗ್ರೂಳನ್ನು�� ಒಂ�ದೆ�	 ಫೈ�:ಲ್�ಗ್ರೀ  (  ), Single File ನೀಮ್ಮ2 ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�ಬರ್�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� ನ್ನು�ಬರುನ್ನು�� ಫೈ�:ಲ್� ನೇ�	ಮಾ� ಆಗ್ರೀ ನೀ	ಡಿ  

 Home ನ್ನು 10 Exam ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ಡಿರಿ. (ಮಾ�ದರಿಯಂನ್ನು�� ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ರ್ಡಬೋ�	ಕೆ��ದಿಲ್ಡ%.)



14. ನೀಮ್ಮ2 ಶ್ನೆ�ಲ್�ಯಿ�ದ   (  ) CPR Cardiopulmonary Resuscitation ತರುಬೋ�	ರ್ತಿಯಂಲ್ಲಿ% ಭಾ�ಗ್ರೂವಹಿಸ್ಟ�ವ ಮ್ಮಕ್ರYಳಿಗೆ� 

ನೀ	ರ್ಡ�ವ ಪ್ರ�ಮಾ�ರ್ಣ ಪ್ರತ�ವನ್ನು�� ಲ್ಲಿಬರ್� ಆಫೀ	ಸೋ� ರ್�:ಟರಿನ್ನು ಮೇ:ಲ್� ಮ್ಮಜಾ�� ಸೋyಲ್ಡಭೂ=ವನ್ನು�� ಉಪ್ರಯೋ	ಗ್ರೀಸಿ ತಯಾ�ರಿಸಿರಿ. 

 ಹೆ��	ಮೀನ್ನು    Exam_documents ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಮ್ಮಕ್ರYಳ ಮಾ�ಹಿರ್ತಿಗ್ರೂಳನ್ನು��  .  CPR_Students ods ಎಂ�ಬ 

ಫೈ�:ಲ್ಲಿನ್ನುಲ್ಲಿ%ಯಂ� ಪ್ರ�ಮಾ�ರ್ಣಪ್ರತ�ದ ಮಾ�ದರಿಯಂನ್ನು�� .   CPR_Certificate ott ಎಂ�ಬ ಫೈ�:ಲ್ಲಿನ್ನುಲ್ಲಿ%ಯಂ� ಕೆ��ರ್ಡಲ್�ಗ್ರೀದೆ�.

ಸ್ಟ�ಚನೇ� :

• .CPR_Certificate ott ಎಂ�ಬ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ಲ್ಲಿಬರ್� ಆಫೀ	ಸೋ� ರ್�:ಟರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ತೆ�ರ್�ಯಿರಿ.

• .CPR_Students ods ಎಂ�ಬ ಫೈ�:ಲ್ಲಿನೀ�ದ ಮ್ಮಗ್ರೂ�ವಿನ್ನು ಹೆ�ಸ್ಟರು� (   ) Name of Student ಕೆ�%ಸೋ�, ಡಿವಿಶನೇ� 
(   ) Class & Division ಸೋ�	ರಿಸಿರಿ.

ಪ್ರ�ಮಾ�ರ್ಣ ಪ್ರತ�ಗ್ರೂಳನ್ನು�� ಒಂ�ದೆ�	 ಫೈ�:ಲ್�ಗ್ರೀ (  ), Single File ನೀಮ್ಮ2 ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�ಬರ್�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� ನ್ನು�ಬರುನ್ನು�� ಫೈ�:ಲ್� ನೇ�	ಮಾ� ಆಗ್ರೀ 

ನೀ	ಡಿ   Home ನ್ನು 10 Exam ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ಡಿರಿ. (ಮಾ�ದರಿಯಂನ್ನು�� ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ರ್ಡಬೋ�	ಕೆ��ದಿಲ್ಡ%.)

15.  ಒಂ�ದ� ಪ್�:ತನೇ� ಪ್ರೋ�	ಗೆ��ಮಾ� ಮ್ಮತ�g ಅದ� ಕೆ�ಯಾ��ಚರಿಸ್ಟ�ವ�ತೆ� ಮಾ�ಡಿದೆ�ಗ್ರೂ ಲ್ಡಭಿಸ್ಟ�ವ ಔಟ�cಟ"ನ್ನು�� 

(ಔಟ�cಟೈ� 1) ಕೆ�ಳಗೆ� ನೀ	ರ್ಡಲ್�ಗ್ರೀದೆ�.

    ಪ್ರೋ�	ಗ್ರಾ��ಮ್ ಔಟ್ಪು��ಟ್ 1 ಔಟ್ಪು��ಟ್  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()

ಪ್ರೋ�	ಗೆ��ಮಾ� ಟೈ�:ಪ್� ಮಾ�ಡಿ ಕೆ�ಯಾ��ಚರಿಸ್ಟ�ವ�ತೆ� ಮಾ�ಡಿರಿ. ಎಂರುರ್ಡನೇ�	 ಔಟ�cಟೈ� (ಔಟ�cಟೈ� 2) ಲ್ಡಭಿಸ್ಟ�ವ ರಿ	ರ್ತಿಯಂಲ್ಲಿ% 
ಈ ಪ್ರೋ�	ಗೆ��ಮೀನ್ನುಲ್ಲಿ%  ಬದಲ್�ವಣೆ�ಯಂನ್ನು�� ಮಾ�ಡಿ Home ನ್ನು 10 Exam ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ನೀಮ್ಮ2 ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� 
ನ್ನು� ಎಂ�ಬ ಕ್ರ�ಮ್ಮದಲ್ಲಿ% ಫೈ�:ಲ್� ನೇ�	ಮ್ಮನ್ನು�� ನೀ	ಡಿ ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ಡಿರಿ.



16.  ಒಂ�ದ�  ಪ್�:ತನೇ�  ಪ್ರೋ�	ಗೆ��ಮಾ�  ಮ್ಮತ�g  ಅದ�  ಕೆ�ಯಾ��ಚರಿಸ್ಟ�ವ�ತೆ�  ಮಾ�ಡಿದೆ�ಗ್ರೂ  ಲ್ಡಭಿಸ್ಟ�ವ  ಔಟ�cಟ"ನ್ನು��  
(ಔಟ�cಟೈ� 1) ಕೆ�ಳಗೆ� ನೀ	ರ್ಡಲ್�ಗ್ರೀದೆ�.

    ಪ್ರೋ�	ಗ್ರಾ��ಮ್ ಔಟ್ಪು��ಟ್ 1 ಔಟ್ಪು��ಟ್  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()

ಪ್ರೋ�	ಗೆ��ಮಾ� ಟೈ�:ಪ್� ಮಾ�ಡಿ ಕೆ�ಯಾ��ಚರಿಸ್ಟ�ವ�ತೆ� ಮಾ�ಡಿರಿ. ಎಂರುರ್ಡನೇ�	 ಔಟ�cಟೈ� (ಔಟ�cಟೈ� 2) ಲ್ಡಭಿಸ್ಟ�ವ ರಿ	ರ್ತಿಯಂಲ್ಲಿ% 
ಈ ಪ್ರೋ�	ಗೆ��ಮೀನ್ನುಲ್ಲಿ%  ಬದಲ್�ವಣೆ�ಯಂನ್ನು�� ಮಾ�ಡಿ Home ನ್ನು 10 Exam ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ನೀಮ್ಮ2 ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� 
ನ್ನು� ಎಂ�ಬ ಕ್ರ�ಮ್ಮದಲ್ಲಿ% ಫೈ�:ಲ್� ನೇ�	ಮ್ಮನ್ನು�� ನೀ	ಡಿ ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ಡಿರಿ.

17.  ಒಂ�ದ�  ಪ್�:ತನೇ�  ಪ್ರೋ�	ಗೆ��ಮಾ�  ಮ್ಮತ�g  ಅದ�  ಕೆ�ಯಾ��ಚರಿಸ್ಟ�ವ�ತೆ�  ಮಾ�ಡಿದೆ�ಗ್ರೂ  ಲ್ಡಭಿಸ್ಟ�ವ  ಔಟ�cಟ"ನ್ನು��  
(ಔಟ�cಟೈ� 1) ಕೆ�ಳಗೆ� ನೀ	ರ್ಡಲ್�ಗ್ರೀದೆ�.

    ಪ್ರೋ�	ಗ್ರಾ��ಮ್ ಔಟ್ಪು��ಟ್ 1 ಔಟ್ಪು��ಟ್  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()

ಪ್ರೋ�	ಗೆ��ಮಾ� ಟೈ�:ಪ್� ಮಾ�ಡಿ ಕೆ�ಯಾ��ಚರಿಸ್ಟ�ವ�ತೆ� ಮಾ�ಡಿರಿ. ಎಂರುರ್ಡನೇ�	 ಔಟ�cಟೈ� (ಔಟ�cಟೈ� 2) ಲ್ಡಭಿಸ್ಟ�ವ ರಿ	ರ್ತಿಯಂಲ್ಲಿ% 
ಈ ಪ್ರೋ�	ಗೆ��ಮೀನ್ನುಲ್ಲಿ%  ಬದಲ್�ವಣೆ�ಯಂನ್ನು�� ಮಾ�ಡಿ Home ನ್ನು 10 Exam ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ನೀಮ್ಮ2 ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� 
ನ್ನು� ಎಂ�ಬ ಕ್ರ�ಮ್ಮದಲ್ಲಿ% ಫೈ�:ಲ್� ನೇ�	ಮ್ಮನ್ನು�� ನೀ	ಡಿ ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ಡಿರಿ.



18.  ಒಂ�ದ�  ಪ್�:ತನೇ�  ಪ್ರೋ�	ಗೆ��ಮಾ�  ಮ್ಮತ�g  ಅದ�  ಕೆ�ಯಾ��ಚರಿಸ್ಟ�ವ�ತೆ�  ಮಾ�ಡಿದೆ�ಗ್ರೂ  ಲ್ಡಭಿಸ್ಟ�ವ  ಔಟ�cಟ"ನ್ನು��  
(ಔಟ�cಟೈ� 1) ಕೆ�ಳಗೆ� ನೀ	ರ್ಡಲ್�ಗ್ರೀದೆ�.

    ಪ್ರೋ�	ಗ್ರಾ��ಮ್ ಔಟ್ಪು��ಟ್ 1 ಔಟ್ಪು��ಟ್  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()

ಪ್ರೋ�	ಗೆ��ಮಾ� ಟೈ�:ಪ್� ಮಾ�ಡಿ ಕೆ�ಯಾ��ಚರಿಸ್ಟ�ವ�ತೆ� ಮಾ�ಡಿರಿ. ಎಂರುರ್ಡನೇ�	 ಔಟ�cಟೈ� (ಔಟ�cಟೈ� 2) ಲ್ಡಭಿಸ್ಟ�ವ ರಿ	ರ್ತಿಯಂಲ್ಲಿ% 
ಈ ಪ್ರೋ�	ಗೆ��ಮೀನ್ನುಲ್ಲಿ%  ಬದಲ್�ವಣೆ�ಯಂನ್ನು�� ಮಾ�ಡಿ Home ನ್ನು 10 Exam ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ನೀಮ್ಮ2 ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� 
ನ್ನು� ಎಂ�ಬ ಕ್ರ�ಮ್ಮದಲ್ಲಿ% ಫೈ�:ಲ್� ನೇ�	ಮ್ಮನ್ನು�� ನೀ	ಡಿ ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ಡಿರಿ.

19.  ಒಂ�ದ� ಶ್ನೆ�ಲ್�ಯಂ ಮ್ಮಕ್ರYಳ ಮಾ�ಹಿರ್ತಿಗ್ರೂಳನ್ನು�� Home ನ್ನು  Exam_documents ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% 
.  Students odb ಎಂ�ಬ ಫೈ�:ಲ್ಲಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ನೀ	ರ್ಡಲ್�ಗ್ರೀದೆ�.  ಇದರಿ�ದ ಆಟೈ��	ಟ ಸ್ಟcಧಾ��ಯಂಲ್ಲಿ% Tennis ನ್ನು�� ಆಯ್ಕೆYಮಾ�ಡಿದ   

ಮ್ಮಕ್ರYಳ ಪ್ರಟಿಂ"ಯಂನ್ನು�� ತಯಾ�ರಿಸಿರಿ. ಇದಕೆ�Yಗ್ರೀ ಕೆ�ಳಗೆ� ನೀ	ರ್ಡಲ್�ದ ಚಟ�ವಟಿಂಕೆ�ಗ್ರೂಳನ್ನು�� ಮಾ�ಡಿರಿ. 

• Home ನ್ನು  Exam_documents ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನೀ�ದ .  Students odb ಎಂ�ಬ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ಲ್ಲಿಬರ್� ಆಫೀ	ಸೋ� 
ಬೋ�	ಸೋ� ನ್ನುಲ್ಲಿ% ತೆ�ರ್�ಯಿರಿ.

• ಈ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು��   Save As ಸೋyಲ್ಡಭೂ=ವನ್ನು�� ಉಪ್ರಯೋ	ಗ್ರೀಸಿ Home ನ್ನು 10 Exam ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ನೀಮ್ಮ2 
ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� ನ್ನು� ಎಂ�ಬ ಕ್ರ�ಮ್ಮದಲ್ಲಿ% ಫೈ�:ಲ್� ನೇ�	ಮ್ಮನ್ನು�� ನೀ	ಡಿ ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ಡಿರಿ.

• Tennis ನ್ನು�� ಆಯ್ಕೆYಮಾ�ಡಿದ  ಮ್ಮಕ್ರYಳ ಮಾ�ಹಿರ್ತಿಗ್ರೂಳನ್ನು�� ಮಾ�ತ� ಲ್ಡಭಿಸ್ಟ�ವ�ತೆ� ಮಾ�ರ್ಡಲ್ಡ� ಕೆ��ರಿ ತಯಾ�ರಿಸಿರಿ. 

ಸೋ�	ರಿಸ್ಟಬೋ�	ಕೆ�ದ ಮಾ�ಹಿರ್ತಿಗ್ರೂಳ�( ) : , , , . fields Adno Name Class Sports

(   :  = )Search Condition Sports Tennis

• ಕೆ��ರಿಯಂಲ್ಲಿ%ರು�ವ ಮಾ�ಹಿರ್ತಿಗ್ರೂಳನ್ನು�� ಪ್ರ�ದರ್ಶಿ�ಸ್ಟ�ವ ರಿಪ್ರೋ	ಟೈ�� ತಯಾ�ರಿಸಿ ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ಡಿರಿ.  Tennis  എന്ന

പേ�രിൽ



20.  ಒಂ�ದ� ಶ್ನೆ�ಲ್�ಯಂ ಮ್ಮಕ್ರYಳ ಮಾ�ಹಿರ್ತಿಗ್ರೂಳನ್ನು�� Home ನ್ನು  Exam_documents ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% 
.  Students odb ಎಂ�ಬ ಫೈ�:ಲ್ಲಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ನೀ	ರ್ಡಲ್�ಗ್ರೀದೆ�.  ಇದರಿ�ದ ಶ್ನೆ�:ಕ್ರvಣೀಕ್ರ ಪ್ರ�ವೇ�ಸ್ಟಕೆ�Y ಹೆ��	ಗ್ರೂಲ್ಡ� ಹೆ�ತgವರಿ�ದ ಸ್ಟಮ್ಮ2ರ್ತಿ 

ಪ್ರತ�ವನ್ನು�� ತ�ದ ಮ್ಮಕ್ರYಳ ಪ್ರಟಿಂ"ಯಂನ್ನು�� ತಯಾ�ರಿಸಿರಿ. ಇದಕೆ�Yಗ್ರೀ ಕೆ�ಳಗೆ� ನೀ	ರ್ಡಲ್�ದ ಚಟ�ವಟಿಂಕೆ�ಗ್ರೂಳನ್ನು�� ಮಾ�ಡಿರಿ. 

• Home ನ್ನು  Exam_documents ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನೀ�ದ .  Students odb ಎಂ�ಬ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ಲ್ಲಿಬರ್� ಆಫೀ	ಸೋ� 
ಬೋ�	ಸೋ� ನ್ನುಲ್ಲಿ% ತೆ�ರ್�ಯಿರಿ.

• ಈ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು��   Save As ಸೋyಲ್ಡಭೂ=ವನ್ನು�� ಉಪ್ರಯೋ	ಗ್ರೀಸಿ Home ನ್ನು 10 Exam ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ನೀಮ್ಮ2 
ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� ನ್ನು� ಎಂ�ಬ ಕ್ರ�ಮ್ಮದಲ್ಲಿ% ಫೈ�:ಲ್� ನೇ�	ಮ್ಮನ್ನು�� ನೀ	ಡಿ ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ಡಿರಿ.

• ಸ್ಟಮ್ಮ2ರ್ತಿ ಪ್ರತ�ವನ್ನು�� ತ�ದ ಮ್ಮಕ್ರYಳ ಮಾ�ಹಿರ್ತಿಗ್ರೂಳನ್ನು�� ಮಾ�ತ� ಲ್ಡಭಿಸ್ಟ�ವ�ತೆ� ಮಾ�ರ್ಡಲ್ಡ� ಕೆ��ರಿ ತಯಾ�ರಿಸಿರಿ. 

ಸೋ�	ರಿಸ್ಟಬೋ�	ಕೆ�ದ ಮಾ�ಹಿರ್ತಿಗ್ರೂಳ�( ) : , , , .                                     fields Adno Name Class StudyTour

(   :  = )Search Condition StudyTour Yes

• ಕೆ��ರಿಯಂಲ್ಲಿ%ರು�ವ ಮಾ�ಹಿರ್ತಿಗ್ರೂಳನ್ನು�� ಪ್ರ�ದರ್ಶಿ�ಸ್ಟ�ವ ರಿಪ್ರೋ	ಟೈ�� ತಯಾ�ರಿಸಿ ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ಡಿರಿ.  StudyTour  എന്ന

 പേ�രിൽ

21.   ಶ್ನೆ�ಲ್�ಯಂಲ್ಲಿ% ಮಾ�ತೆ�ಯಂರಿಗೆ�  ತರುಬೋ�	ರ್ತಿ ನೀ	ರ್ಡ�ವ!ದಕೆ�Y  ಸ್ಟ�ಬ�ಧಿಸಿದ  ಒಂ�ದ� ವೇ�ಬೋ� ಪ್�	ಜನ್ನು��  ಕೆ�ಳೆ�ಗ್ರೂ  ಕೆ��ಟಿಂ"ರು�ವ
ಮಾ�ದರಿಯಂಲ್ಲಿ%ರು�ವ�ತೆ� ತಯಾ�ರಿಸಿರಿ. 

ಇದಕೆ�Yಗ್ರೀ   Home ನ್ನು  Exam_documents ನ್ನುಲ್ಲಿ%ರು�ವ  .mother_pta htmlಎಂ�ಬ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ಟೈ�ಕೆ��� ಎಂಡಿಟರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% 
ತೆ�ರ್�ದ� ಕೆ�ಸೋ�Y	ಡಿ�ಗೆ� ಸೋ�":ಲ್ಡ�ಗ್ರೂಳಲ್ಲಿ% ( ) CSS ಕೆ�ಳಗೆ� ಕೆ��ಟಿಂ"ರು�ವ ಬದಲ್�ವಣೆ�ಗ್ರೂಳನ್ನು�� ಮಾ�ಡಿರಿ.

◦ ವೇ�ಬೋ� ಪ್�	ಜಿಗೆ� ರ್ತಿಳಿ ಹುಸಿರು�( )lightgreen ಹಿನೇ��ಲ್� ಬರ್ಣW  ನೀ	ಡಿರಿ.

◦ ವೇ�ಬೋ� ಪ್�	ಜಿನ್ನು ಪ್�ರ್�ಗೆ��ಫ್ಟು!ಗ್ರೂಳಿಗೆ� Verdana ಎಂ�ಬ ಫೋ	�ಟೈ� ನೀ	ಡಿರಿ.

ಬದಲ್�ವಣೆ�ಗ್ರೂಳನ್ನು�� ಮಾ�ಡಿದ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು��    Save as ಸೋyಕ್ರಯಂ�ವನ್ನು�� ಉಪ್ರಯೋ	ಗ್ರೀಸಿ , Home ನ್ನು 10 Exam ಎಂ�ಬ
ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ%   ನೀಮ್ಮ2 ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�ಬರ್�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� ನ್ನು�ಬರುನ್ನು�� ಫೈ�:ಲ್� ನೇ�	ಮಾ� ಆಗ್ರೀ ನೀ	ಡಿ ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ಡಿರಿ. ಬಳಿಕ್ರ ಈ
ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ವೇ�ಬೋ� ಬೋy�ಸ್ಟರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ತೆ�ರ್�ಯಿರಿ.



22.  

ಕೆ�	ರುಳ ಶ್ನೆ�ಲ್� ಕ್ರಲ್��	ತ�ವದ ಕ್ರ�ರಿತೆ�ದ ಮಾ�ಹಿರ್ತಿಗ್ರೂಳನ್ನು�� ಲ್ಡಭೂ=ವೇ�ಗ್ರೂ�ವ�ತೆ� ಮಾ�ರ್ಡಲ್ಡ� ಒಂ�ದ� ವೇ�ಬೋ� ಪ್�	ಜನ್ನು�� ಕೆ�ಳಗೆ� 
ಕೆ��ಟಿಂ"ರು�ವ ಮಾ�ದರಿಯಂಲ್ಲಿ%ರು�ವ�ತೆ� ತಯಾ�ರಿಸಿರಿ.

ಇದಕೆ�Yಗ್ರೀ   Home ನ್ನು  Exam_documents ನ್ನುಲ್ಲಿ%ರು�ವ  .kalolsavam htmlಎಂ�ಬ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ಟೈ�ಕೆ��� ಎಂಡಿಟರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% 
ತೆ�ರ್�ದ� ಕೆ�ಸೋ�Y	ಡಿ�ಗೆ�  ಸೋ�":ಲ್ಡ�ಗ್ರೂಳಲ್ಲಿ% ( )  CSS ಕೆ�ಳಗೆ� ಕೆ��ಟಿಂ"ರು�ವ ಬದಲ್�ವಣೆ�ಗ್ರೂಳನ್ನು�� ಮಾ�ಡಿರಿ.

◦ ವೇ�ಬೋ� ಪ್�	ಜಿನ್ನು ಪ್ರ�ಧಾ�ನ್ನು ರ್ಶಿ	ರ್ಷಿ�ಕೆ�ಗೆ�  (   ) Kerala School Kalolsavam ಸ್ಟಯಾ�ನೇ�  ( ) cyan ಬರ್ಣW ಕೆ��ಡಿರಿ.

◦ ವೇ�ಬೋ� ಪ್�	ಜಿನ್ನು  ಪ್�ರ್�ಗೆ��ಫ್ಟು!ಗ್ರೂಳ ಅಕ್ರvರುಗ್ರೂಳ ಗೆ�ತ�ವನ್ನು��  20   px ಮಾ�ಡಿರಿ,

ಬದಲ್�ವಣೆ�ಗ್ರೂಳನ್ನು�� ಮಾ�ಡಿದ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು��    Save as ಸೋyಕ್ರಯಂ�ವನ್ನು�� ಉಪ್ರಯೋ	ಗ್ರೀಸಿ , Home ನ್ನು 10 Exam ಎಂ�ಬ
ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ನೀಮ್ಮ2 ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�ಬರ್�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� ನ್ನು�ಬರುನ್ನು�� ಫೈ�:ಲ್� ನೇ�	ಮಾ� ಆಗ್ರೀ ನೀ	ಡಿ ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ಡಿರಿ. ಬಳಿಕ್ರ ಈ
ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ವೇ�ಬೋ� ಬೋy�ಸ್ಟರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% ತೆ�ರ್�ಯಿರಿ.
---------------------------------------------
--------------------------------

23.  ಒಂ�ದ� ಹೆ�ಲ್ಲಿಕೆ��	ಪ್ರ"ರ್� ಹೆ�ರು�ತೆ�g ಸೋ�ಗ್ರೂ�ರ್ತಿgರು�ವ ಆನೀಮೇ	ಶನ್ನುನ್ನು��    Synfig Studio softwareಉಪ್ರಯೋ	ಗ್ರೀಸಿ 
ತಯಾ�ರಿಸಿರಿ.ಇದಕೆ�Yಗ್ರೀ ಕೆ�ಳಗೆ� ಕೆ��ಟಿಂ"ರು�ವ ಚಟ�ವಟಿಂಕೆ�ಗ್ರೂಳನ್ನು��  ಮಾ�ಡಿರಿ.

•   Synfig Studio ಸೋ��	ಫ್ಟು!"ವೇ�	ರ್� ತೆ�ರ್�ದ�   Home ನ್ನು 10 Images ನೀ�ದ .  village png ನ್ನು�� ಹಿನೇ��ಲ್�ಯಾ�ಗ್ರೀ 
ಸೋ�	ರಿಸಿರಿ.

•  Home ನ್ನು 10 Images ನೀ�ದ .  helicopter png  ಎಂ�ಬ ಚಿತ�ವನ್ನು�� ಸೋ�	ರಿಸಿ ಗೆ�ತ�ವನ್ನು�� ಕ್ರ�ಮೀ	ಕ್ರರಿಸಿರಿ.

• ಹೆ�ಲ್ಲಿಕೆ��	ಪ್ರ"ರಿನ್ನು ಚಿತ�ಕೆ�Y ಆನೀಮೇ	ಶನೇ� ನೀ	ಡಿರಿ.

ಈ ಆನೀಮೇ	ಶನ್ನು�� flvಫೋ	ಮೇ	�ಟಿಂಗೆ� ಎಂಕೆ����	ಟೈ�� ಮಾ�ಡಿ   Home ನ್ನು 10  Exam ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ%  ನೀಮ್ಮ2 
ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�ಬರ್�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� ನ್ನು�ಬರುನ್ನು�� ಫೈ�:ಲ್� ನೇ�	ಮಾ� ಆಗ್ರೀ ನೀ	ಡಿ ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ಡಿರಿ.



24.  ಒಂ�ದ� ಬೋ�ಹೆ�=ಕೆ�ಶ ನೇyಕೆ� ಸೋ�ಗ್ರೂ�ರ್ತಿgರು�ವ ಆನೀಮೇ	ಶನ್ನುನ್ನು��      Synfig Studio software ಉಪ್ರಯೋ	ಗ್ರೀಸಿ 
ತಯಾ�ರಿಸಿರಿ.  ಇದಕೆ�Yಗ್ರೀ , 

•   Synfig Studio ಸೋ��	ಫ್ಟು!"ವೇ�	ರುನ್ನು�� ತೆ�ರ್�ದ�   Home ನ್ನು 10 Images ನೀ�ದ .space pngಚಿತ�ವನ್ನು�� 
ಹಿನೇ��ಲ್�ಯಾ�ಗ್ರೀ ಸೋ�	ರಿಸಿರಿ.

•  Home ನ್ನು 10 Images ನೀ�ದ .  space_ship png ಎಂ�ಬ ಚಿತ�ವನ್ನು�� ಸೋ�	ರಿಸಿ ಗೆ�ತ�ವನ್ನು�� ಕ್ರ�ಮೀ	ಕ್ರರಿಸಿರಿ. 

• ಬೋ�ಹೆ�=ಕೆ�ಶ ನೇyಕೆ�ಯಂ ಚಿತ�ಕೆ�Y ಆನೀಮೇ	ಶನೇ� ನೀ	ಡಿರಿ.

ಈ ಆನೀಮೇ	ಶನ್ನು�� flvಪ್ರೋ	ಮೇ	�ಟಿಂಗೆ� ಎಂಕೆ����	ಟೈ�� ಮಾ�ಡಿ   Home ನ್ನು 10  Exam ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ%  ನೀಮ್ಮ2 
ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�ಬರ್�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� ನ್ನು�ಬರುನ್ನು�� ಫೈ�:ಲ್� ನೇ�	ಮಾ� ಆಗ್ರೀ ನೀ	ಡಿ ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ಡಿರಿ.

25.   Home ನ್ನು  Exam_documents ನ್ನುಲ್ಲಿ% ಕೆ��ಟಿಂ"ರು�ವ  balloon- .bg    sifz ಎಂ�ಬ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು�� ಉಪ್ರಯೋ	ಗ್ರೀಸಿ 
ಮ್ಮಗ್ರೂ�ವಿನ್ನು ಕೆ�:ಯಿ�ದ ಜಾ�ರಿ,  ಮೇ	ಲ್� ಹೆ�ರು�ರ್ತಿgರು�ವ ಪ್ರ!ಗೆ��ಯಂ ಆನೀಮೇ	ಶನ್ನುನ್ನು�� ಪ್ರAರ್ತಿ�ಗೆ��ಳಿಸಿರಿ. ಇದಕೆ�Yಗ್ರೀ ಕೆ�ಳಗೆ� 
ಕೆ��ಟಿಂ"ರು�ವ ಚಟ�ವಟಿಂಕೆ�ಗ್ರೂಳನ್ನು�� ಮಾ�ಡಿರಿ.

•  Home ನ್ನು 10 Images ನೀ�ದ - .   balloon bg sifz ಎಂ�ಬ ಫೈ�:ಲ್ಡನ್ನು��      Synfig Studio ಸೋ��	ಫ್ಟು!"ವೇ�	ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ% 
ತೆ�ರ್�ಯಿರಿ.

•  ಇದನ್ನು��  Home ನ್ನು 10  Exam ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ%  ನೀಮ್ಮ2 ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�ಬರ್�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� ನ್ನು�ಬರುನ್ನು�� ಫೈ�:ಲ್� 
ನೇ�	ಮಾ� ಆಗ್ರೀ ನೀ	ಡಿ ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ಡಿರಿ. 

•  Home ನ್ನು 10 Images ನೀ�ದ . , .  boy png balloon png ಎಂ�ಬೀ	 ಚಿತ�ಗ್ರೂಳನ್ನು�� ಸೋ�	ರಿಸಿ ಅವ!ಗ್ರೂಳ ಗೆ�ತ�ವನ್ನು�� 
ಕ್ರ�ಮೀ	ಕ್ರರಿಸಿರಿ .

• ಪ್ರ!ಗೆ��ಯಂ ಚಿತ�ಕೆ�Y ಆನೀಮೇ	ಶನೇ� ನೀ	ಡಿರಿ.

ಈ ಆನೀಮೇ	ಶನ್ನುನ್ನು�� flvಫೋ	ಮೇ	�ಟಿಂಗೆ� ಎಂಕೆ��%�	ಟೈ�� ಮಾ�ಡಿ  Home ನ್ನು 10  Exam ಎಂ�ಬ ಫೋ	ಲ್ಡ,ರಿನ್ನುಲ್ಲಿ%  ನೀಮ್ಮ2 
ರಿಜಿಸ್ಟ"ರ್� ನ್ನು�ಬರ್�_ಪ್ರ�ಶ್ನೆ�� ನ್ನು�ಬರುನ್ನು�� ಫೈ�:ಲ್� ನೇ�	ಮಾ� ಆಗ್ರೀ ನೀ	ಡಿ ಸೋ�	ವೇ� ಮಾ�ಡಿರಿ.


