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 ಗುಂಪು 1 (ಡಿಸೈ
 ನಿಂಗ ್ ಜಗತ್ತಿ�ಗೆ)
ಚಟುವಟಿಕೆ 1.1

 Inkscape ಸೋ��ಫ್ಟು �ವೇ�ರನ್ನು� ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ನೀ�ಡಿರ್ನುವ ಮಾದರಿಯಂತೆ  ಒಂದ್ನು ಚಿತ್ರವನ್ನು� 
ತಯಾರಿಸಿರಿ.
ಸೂಚನೆಗಳು: 

• ಚೌಕವನ್ನು� ರಚಿಸಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು� ನೀ�ಡಿ ಕ್ರಮೀ�ಕರಿಸಿರಿ.
• ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ+ ನೀ�ಡಿರ್ನುವಂತೆ ಕಪ್ಪಿ-ನ ಹಿಡಿಯನ್ನು� ರಚಿಸಿರಿ.  
• ಕಪ್ಪಿ-ನಲ್ಲಿ+   Coffee ಎಂದ್ನು ಟೈ1ಪ ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು�  png ಫೋ�ಮಾ67ಟಿಗೆ  Export ಮಾಡಿ Home ನ 10 Exam ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ ನೀಮ್ಮ ರಿಜಿಸ�ರ ್ 
ನಂಬರ ್_ಪ್ರಶ್ನೆ� ನಂಬರ ್ ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ+  ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡಿರಿ. (  svg ಫೈ1ಲನ್ನು� ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡ್ನುವ ಅಗತ6ವಿಲ+)

ಚಟುವಟಿಕೆ 1.2
 Inkscape ಸೋ��ಫ್ಟು �ವೇ�ರನ್ನು� ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ನೀ�ಡಿರ್ನುವ ಮಾದರಿಯಂತೆ  ಒಂದ್ನು ಬಾ6ನರಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು� 

ತಯಾರಿಸಿರಿ. 
ಸೂಚನೆಗಳು:

• ಒಂದ್ನು ಚೌಕವನ್ನು� ರಚಿಸಿ ಅದಕೆM ಬಣ್ಣವನ್ನು�  ನೀ�ಡಿ ಅದರ ಅಗಲವನ್ನು� ಹೆಚಿOಸಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ+ 
ನೀ�ಡಿರ್ನುವಂತೆ ಕ್ರಮೀ�ಕರಿಸಿರಿ.

• Uroob ಎಂಬ   Font ನ್ನು� ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ  Ubuntu ಎಂದ್ನು ಟೈ1ಪ ್ ಮಾಡಿರಿ.  
• Home ನ 10 Images ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ರ್ನುವ _ .  Ubuntu logo png ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು� ಸೋ�ರಿಸಿರಿ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು�  png ಫೋ�ಮಾ67ಟಿಗೆ  Export ಮಾಡಿ Home ನ 10 Exam ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ ನೀಮ್ಮ ರಿಜಿಸ�ರ ್ 
ನಂಬರ ್_ಪ್ರಶ್ನೆ� ನಂಬರ ್ ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ+  ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡಿರಿ. (  svg ಫೈ1ಲನ್ನು� ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡ್ನುವ ಅಗತ6ವಿಲ+)



ಚಟುವಟಿಕೆ 1.3
 Inkscape ಸೋ��ಫ್ಟು �ವೇ�ರನ್ನು�  ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ನೀ�ಡಿರ್ನುವ ಮಾದರಿಯಂತೆ  ಒಂದ್ನು ಸಿ�ಕ Mರಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು� 

ತಯಾರಿಸಿರಿ.
ಸೂಚನೆಗಳು: 

• ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ+ ನೀ�ಡಿರ್ನುವಂತೆ  ಒಂದ್ನು ಚೌಕವನ್ನು� ರಚಿಸಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು� ನೀ�ಡಿರಿ.
• OMICRON ಎಂದ್ನು ಟೈ1ಪ ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಗಾತ್ರವನ್ನು� ಕ್ರಮೀ�ಕರಿಸಿರಿ.
• Home ನ 10 Images ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ರ್ನುವ Omicron.png ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು� ಸೋ�ರಿಸಿರಿ.
• ಸೋ�ರಿಸಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು� ಅಗತಾ6ನ್ನುಸಾರ ನಕಲನ್ನು� ತೆಗೆದ್ನು ಸಿ�ಕ Mರನ್ನು� ಪೂರ್ತಿ7ಗೆ�ಳಿಸಿರಿ.

ಈ  ಚಿತ್ರವನ್ನು�   png ಫೋ�ರ್ಮೇ�7ಟಿಗೆ   Export ಮಾಡಿ  Home ನ  10  Exam ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+  ನೀಮ್ಮ  ರಿಜಿಸ�ರ ್ 
ನಂಬರ ್_ಪ್ರಶ್ನೆ� ನಂಬರ ್ ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ+  ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡಿರಿ.(  svg ಫೈ1ಲನ್ನು� ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡ್ನುವ ಅಗತ6ವಿಲ+)

ಚಟುವಟಿಕೆ 1.4
 Inkscape ಸೋ��ಫ್ಟು �ವೇ�ರನ್ನು� ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ನೀ�ಡಿರ್ನುವ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಒಂದ್ನು ಚಿತ್ರವನ್ನು� ತಯಾರಿಸಿರಿ. 

ಸೂಚನೆಗಳು:
• Home ನ 10 Images ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ರ್ನುವ Train.svg ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು�  Inkscape

ಸೋ��ಫ್ಟು �ವೇ�ರಿನಲ್ಲಿ+ ತೆರೆದ್ನು ಚಟ್ನುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು� ಮಾಡಿರಿ.
• ಚ [ಿತ್ರದಲ್ಲಿ+ರ್ನುವ ಬೋ��ಗಿಗಳ ನಕಲನ್ನು� ತೆಗೆದ್ನು ಇನ�� ಮ�ರ್ನು ಬೋ��ಗಿಗಳನ್ನು� ಸೋ�ರಿಸಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು� 

ಪೂರ್ತಿ7ಗೆ�ಳಿಸಿರಿ.
ಈ  ಚಿತ್ರವನ್ನು�   png ಫೋ�ಮಾ67ಟಿಗೆ  Export ಮಾಡಿ  Home ನ  10  Exam ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+  ನೀಮ್ಮ  ರಿಜಿಸ�ರ ್ 
ನಂಬರ ್_ಪ್ರಶ್ನೆ� ನಂಬರ ್ ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ+  ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡಿರಿ. (  svg ಫೈ1ಲನ್ನು� ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡ್ನುವ ಅಗತ6ವಿಲ+)



ಚಟುವಟಿಕೆ 1.5
 Inkscape ಸೋ��ಫ್ಟು �ವೇ�ರನ್ನು� ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ನೀ�ಡಿರ್ನುವ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಒಂದ್ನು ಚಿತ್ರವನ್ನು� ತಯಾರಿಸಿರಿ. 

ಸೂಚನೆಗಳು:
• ಒಂದ್ನು ಚೌಕವನ್ನು� ರಚಿಸಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ+ರ್ನುವಂತೆ Gradient ಬಣ್ಣವನ್ನು�  ನೀ�ಡಿರಿ.
• Home ನ 10 Images ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ರ್ನುವ .  Tree png ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು� ಸೋ�ರಿಸಿರಿ.
• ವೃತ್ತವನ್ನು� ರಚಿಸಿ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು� ನೀ�ಡಿ ಸ�ಯ7ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು� ಕ್ರಮೀ�ಕರಿಸಿರಿ.

ಈ  ಚಿತ್ರವನ್ನು�   png ಫೋ�ಮಾ67ಟಿಗೆ   Export ಮಾಡಿ  Home ನ  10  Exam ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+  ನೀಮ್ಮ  ರಿಜಿಸ�ರ ್ 
ನಂಬರ ್_ಪ್ರಶ್ನೆ� ನಂಬರ ್ ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ+  ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡಿರಿ.(  svg ಫೈ1ಲನ್ನು� ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡ್ನುವ ಅಗತ6ವಿಲ+)

ಗುಂಪು 2 (ಪ್ರಕಟಣೆಯತ�, ಭೂಪಟ ವಾಚನ)

ಚಟುವಟಿಕೆ 2.1
ಕೆ��ವಿಡ ್ 19 ಮಹಾಮಾರಿಯ ಕ್ನುರಿತಾದ ಒಂದ್ನು ಲೇ�ಖನವನ್ನು�   Home ನ  _  Exam documents ಎಂಬ 
ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+  19.  Covid ott ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಫೈ1ಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ+ ನೀ�ಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೈ1ಲನ್ನು� ಲ್ಲಿಬರ ್ ಆಫೀ�ಸ ್ ರೆ1ಟರಿನಲ್ಲಿ+ 
ತೆರೆದ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀ�ಡಿರ್ನುವ ಚಟ್ನುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು� ಮಾಡಿರಿ.

1. ಉಪಶೀ�ರ್ಷಿ7ಕೆಗಳಿಗೆ 2 Heading ಎಂಬ ಸೋ � 1ಲನ್ನು� ನೀ�ಡಿರಿ.
2. ಒಂದನೇ� ಪುಟದಲ್ಲಿ+ ಶೀ�ರ್ಷಿ7ಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ+ ಅನ್ನುಕ್ರಮಣಿಕಾ ಪಟಿ�ಯನ್ನು� ಸೋ�ರಿಸಿರಿ. 

ಸೂಚನೆ :
• ಉಪಶೀ�ರ್ಷಿ7ಕೆಗಳನ್ನು� ಹಸಿರ್ನು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ+ ನೀ�ಡಲಾಗಿದೆ. 

ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಫೈ1ಲನ್ನು� ನೀಮ್ಮ ರಿಜಿಸ�ರ ್ ನಂಬರ ್_ಪ್ರಶ್ನೆ� ನಂಬರ ್ ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ+ ಫೈ1ಲ ್ ನೇ�ಮನ್ನು� ನೀ�ಡಿ 
Home ನ  10 Exam ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 2.2



ಓನ ್ ಲೇ1ನ ್ ವಿದಾ6ಭಾ6ಸದ ಕ್ನುರಿತಾದ ಒಂದ್ನು ಲೇ�ಖನವನ್ನು�   Home ನ  _  Exam documents ಎಂಬ 
ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ .  ELearning ott ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಫೈ1ಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ+ ನೀ�ಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೈ1ಲನ್ನು� ಲ್ಲಿಬರ ್ ಆಫೀ�ಸ ್ ರೆ1ಟರಿನಲ್ಲಿ+ 
ತೆರೆದ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀ�ಡಿರ್ನುವ ಚಟ್ನುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು� ಮಾಡಿರಿ.

1. ಒಂದನೇ� ಪುಟದಲ್ಲಿ+ ಶೀ�ರ್ಷಿ7ಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ+ ಅನ್ನುಕ್ರಮಣಿಕಾ ಪಟಿ�ಯನ್ನು� ಸೋ�ರಿಸಿರಿ.
2. ಎಲಾ+ ಪಾ6ರಾಗಾ್ರಫ್ಟುಗಳಿಗೆ  Technology ಎಂಬ ಸೋ � 1ಲನ್ನು� ನೀ�ಡಿರಿ. 

ಸೂಚನೆ :
•   Styles ವಿಂಡೋ��ದಲ್ಲಿ+ರ್ನುವ ಪಾ6ರಾಗಾ್ರಫ ್ ಸೋ � 1ಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ+   Technology ಎಂಬ ಸೋ � 1ಲನ್ನು� ಸೋ�ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಫೈ1ಲನ್ನು� ನೀಮ್ಮ ರಿಜಿಸ�ರ ್ ನಂಬರ ್_ಪ್ರಶ್ನೆ� ನಂಬರ ್ ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ+ ಫೈ1ಲ ್ ನೇ�ಮನ್ನು� ನೀ�ಡಿ 
Home ನ  10 Exam ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 2.3
ಭ�ಖಂಡಗಳ ಕ್ನುರಿತಾದ ಒಂದ್ನು ಲೇ�ಖನವನ್ನು�   Home ನ  _  Exam documents ಎಂಬ ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ 

.  Continents ott ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಫೈ1ಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ+ ನೀ�ಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೈ1ಲನ್ನು� ಲ್ಲಿಬರ ್ ಆಫೀ�ಸ ್ ರೆ1ಟರಿನಲ್ಲಿ+ ತೆರೆದ್ನು 
ಕೆಳಗೆ ನೀ�ಡಿರ್ನುವ ಚಟ್ನುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು� ಮಾಡಿರಿ.
1. ಉಪಶೀ�ರ್ಷಿ7ಕೆಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ನೀ�ಡಿರ್ನುವ ವಿಶ್ನೆ�ಷತೆಗಳನ್ನು� ಸೋ�ರಿಸಿ  1 Heading ರಲ್ಲಿ+ Earth ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ+ 
ಹೆ�ಸ ಹೆಡಿಂಗ ್ ಸೋ � 1ಲನ್ನು� ತಯಾರಿಸಿರಿ.
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Underline : Single
2. ಲೇ�ಖನದಲ್ಲಿ+ರ್ನುವ ಎಲಾ+ ಉಪಶೀ�ರ್ಷಿ7ಕೆಗಳಿಗ�   Earth ಎಂಬ ಸೋ � 1ಲನ್ನು� ನೀ�ಡಿರಿ. (ಉಪಶೀ�ರ್ಷಿ7ಕೆಗಳನ್ನು� 
ಹಸಿರ್ನು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ+ ನೀ�ಡಲಾಗಿದೆ)
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಫೈ1ಲನ್ನು� ನೀಮ್ಮ ರಿಜಿಸ�ರ ್ ನಂಬರ ್_ಪ್ರಶ್ನೆ� ನಂಬರ ್ ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ+ ಫೈ1ಲ ್ ನೇ�ಮನ್ನು� ನೀ�ಡಿ 
Home ನ  10 Exam ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡಿರಿ.  



ಚಟುವಟಿಕೆ 2.4
ಸನ ್ ಕೆ�+�ಕ ್ ಸೋ��ಫ್ಟು �ವೇ�ರನ್ನು� ತೆರೆದ್ನು ಭ�ಪಟದಲ್ಲಿ+ ರೆ�ಖಾಂಶಗಳನ್ನು� ಪ್ರದಶೀ7ಸಿರಿ.  ಇದಕಾMಗಿ ಕೆಳಗೆ ನೀ�ಡಿರ್ನುವ 
ಚಟ್ನುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು� ಮಾಡಿರಿ. 

• ಸನ ್ ಕೆ�+�ಕಿನಲ್ಲಿ+ ಸಮಯವಲಯ ಭ�ಪಟವನ್ನು� ಪ್ರದಶೀ7ಸಿರಿ.
• ಸ�ಕ್ತವಾದ ಟ�ಲನ್ನು� ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ ರೆ�ಖಾಂಶಗಳನ್ನು� ಪ್ರದಶೀ7ಸಿರಿ. 
• ಇದರ ಸಿ M ೃ�ನ ್ ಶ್ನೆ��ಟನ್ನು� ತೆಗೆದ್ನು  Home ನ 10 Exam ಎಂಬ ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ ನೀಮ್ಮ ರಿಜಿಸ�ರ ್ 

ನಂಬರ ್_ಪ್ರಶ್ನೆ� ನಂಬರ ್ ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ+ ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡಿರಿ.
ಸೂೂಚನೆಗಳು:

• ಸಿ M ೃ�ನ ್ ಶ್ನೆ��ಟನ್ನು� ತೆಗೆಯ್ನುವುದಕಾMಗಿ ಕಿ�ಬೋ��ಡಿ7ನ   Prt Sc ಕಿ�ಯನ್ನು� ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿರಿ.
•   Prt Sc ಕಿ�ಯನ್ನು� ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿದಾಗ  Home ನ  Pictures ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ ಚಿತ್ರವು ಸೋ�ವ ್ ಆಗ್ನುವುದ್ನು. 

ಇದನ್ನು�   Rename ಮಾಡಿ  Exam10  ಫೋ�ಲ್ಡರಿಗೆ ಕೆ��ಪ್ಪಿ ಮಾಡಿರಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 2.5
ಸನ ್ ಕೆ�+�ಕ ್  ಸೋ��ಫ್ಟು �ವೇ�ರನ್ನು�  ತೆರೆದ್ನು  ರಾರ್ತಿ್ರ  ಮತ್ನು್ತ  ಹಗಲ್ಲಿನ  ಪ್ರತೆ6�ಕಿಸ್ನುವಿಕೆಯ್ನು  ಇಲ+ದ  ಸಮಯವಲಯ 
ಭ�ಪಟದ  ವಿಂಡೋ��ವನ್ನು� ಪ್ರದಶೀ7ಸಿರಿ. ಇದಕಾMಗಿ ಕೆಳಗೆ ನೀ�ಡಿರ್ನುವ ಚಟ್ನುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು� ಮಾಡಿರಿ. 

• ಸನ ್ ಕೆ�+�ಕಿನಲ್ಲಿ+ ಸಮಯವಲಯ ಭ�ಪಟವನ್ನು� ಪ್ರದಶೀ7ಸಿರಿ.
• ಸ�ಕ್ತವಾದ ಟ�ಲನ್ನು� ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ ರಾರ್ತಿ್ರ ಮತ್ನು್ತ ಹಗಲ್ಲಿನ ಪ್ರತೆ6�ಕಿಸ್ನುವಿಕೆಯನ್ನು� ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. 
• ಇದರ ಸಿ M ೃ�ನ ್ ಶ್ನೆ��ಟನ್ನು� ತೆಗೆದ್ನು  Home ನ 10 Exam ಎಂಬ ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ ನೀಮ್ಮ ರಿಜಿಸ�ರ ್ 

ನಂಬರ ್_ಪ್ರಶ್ನೆ� ನಂಬರ ್ ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ+ ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡಿರಿ.
ಸೂೂಚನೆಗಳು:

• ಸಿ M ೃ�ನ ್ ಶ್ನೆ��ಟನ್ನು� ತೆಗೆಯ್ನುವುದಕಾMಗಿ ಕಿ�ಬೋ��ಡಿ7ನ   Prt Sc ಕಿ�ಯನ್ನು� ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿರಿ.
•   Prt Sc ಕಿ�ಯನ್ನು� ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿದಾಗ  Home ನ  Pictures ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ ಚಿತ್ರವು ಸೋ�ವ ್ ಆಗ್ನುವುದ್ನು. 

ಇದನ್ನು�   Rename ಮಾಡಿ  Exam10  ಫೋ�ಲ್ಡರಿಗೆ ಕೆ��ಪ್ಪಿ ಮಾಡಿರಿ.



 ಗುಂಪು 3 (ಪೈ
 ಥನ ್ ಗಾ್ರಫಿಕ ್ಸ್)
ಚಟುವಟಿಕೆ 3.1
ಒಂದ್ನು ಪೈ1ಥನ ್ ಪ್ರ್ರ�ಗಾ್ರಮ ್ ಮತ್ನು್ತ ಅದ್ನು ಕಾಯಾ7ಚರಿಸ್ನುವಾಗ ಲಭಿಸ್ನುವ ಔಟ ್ ಪುಟ ್ ನ��(ಔಟ ್ ಪುಟ ್ 1) 
ಕೆಳಗೆ ನೀ�ಡಲಾಗಿದೆ. 

   ಪ್ರ್ರೋಗಾ್ರಮ ್ ಔಟ ್ ಪುಟ ್ 1 ಔಟ ್ ಪುಟ ್ 2

   *from turtle import

     (45):for i in range

      ( %2==0):if i

          (" ")color blue

      :else

          (" ")color purple

      (5)pensize

      ( +60)forward i

      (59)left

 (10)forward

ಪ್ರ್ರ�ಗಾ್ರಮನ್ನು� ಟೈ1ಪ ್ ಮಾಡಿ ಕಾಯಾ7ಚರಿಸ್ನುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ರ್ಮೇ�ಲೇ ಅದೆ� ಪ್ರ್ರ�ಗಾ್ರಮೀನಲ್ಲಿ+ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು� 
ಮಾಡಿ,  ಎರಡನೇ�  ಔಟ ್ ಪುಟ ್  (ಔಟ ್ ಪುಟ ್  2)  ಲಭಿಸ್ನುವ  ರಿ�ರ್ತಿಯ  ಪ್ರ್ರ�ಗಾ್ರಮಾಗಿ ಅದನ್ನು�  ಬದಲಾಯಿಸಿರಿ. 
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಫೈ1ಲನ್ನು�  Home ನ  10  Exam ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ ನೀಮ್ಮ ರಿಜಿಸ�ರ ್  ನಂಬರ ್_ಪ್ರಶ್ನೆ�  ನಂಬರ ್ 
ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ+ ಫೈ1ಲ ್ ನೇ�ಮನ್ನು� ನೀ�ಡಿ ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 3.2



ಒಂದ್ನು ಪೈ1ಥನ ್ ಪ್ರ್ರ�ಗಾ್ರಮ ್ ಮತ್ನು್ತ ಅದ್ನು ಕಾಯಾ7ಚರಿಸ್ನುವಾಗ ಲಭಿಸ್ನುವ ಔಟ ್ ಪುಟ ್ ನ��(ಔಟ ್ ಪುಟ ್ 1) 
ಕೆಳಗೆ ನೀ�ಡಲಾಗಿದೆ. 

   ಪ್ರ್ರೋಗಾ್ರಮ ್ ಔಟ ್ ಪುಟ ್ 1 ಔಟ ್ ಪುಟ ್ 2

  *from turtle import

    (64):for i in range

    ( %2==0):if i

        (" ")color purple

    :else

        (" ")color pink

    (2)pensize

    ( +10)forward i

    (20)dot

    (44)left

ಪ್ರ್ರ�ಗಾ್ರಮನ್ನು� ಟೈ1ಪ ್ ಮಾಡಿ ಕಾಯಾ7ಚರಿಸ್ನುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ರ್ಮೇ�ಲೇ ಅದೆ� ಪ್ರ್ರ�ಗಾ್ರಮೀನಲ್ಲಿ+ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು� 
ಮಾಡಿ,  ಎರಡನೇ�  ಔಟ ್ ಪುಟ ್  (ಔಟ ್ ಪುಟ ್  2)  ಲಭಿಸ್ನುವ  ರಿ�ರ್ತಿಯ  ಪ್ರ್ರ�ಗಾ್ರಮಾಗಿ ಅದನ್ನು�  ಬದಲಾಯಿಸಿರಿ. 
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಫೈ1ಲನ್ನು�  Home ನ  10  Exam ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+  ನೀಮ್ಮ  ರಿಜಿಸ�ರ ್  ನಂಬರ ್_ಪ್ರಶ್ನೆ�  ನಂಬರ ್ 
ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ+ ಫೈ1ಲ ್ ನೇ�ಮನ್ನು� ನೀ�ಡಿ ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 3.3



ಒಂದ್ನು ಪೈ1ಥನ ್ ಪ್ರ್ರ�ಗಾ್ರಮ ್ ಮತ್ನು್ತ ಅದ್ನು ಕಾಯಾ7ಚರಿಸ್ನುವಾಗ ಲಭಿಸ್ನುವ ಔಟ ್ ಪುಟ ್ ನ��(ಔಟ ್ ಪುಟ ್ 1) 
ಕೆಳಗೆ ನೀ�ಡಲಾಗಿದೆ. 

   ಪ್ರ್ರೋಗಾ್ರಮ ್ ಔಟ ್ ಪುಟ ್ 1 ಔಟ ್ ಪುಟ ್ 2

     from turtle 
*import

        (60):for i in range

        ( %2==0):if i

            (" ")color purple

        :else

            (" ")color blue

        (20)pensize

        ( +20)forward i

        (30)left

ಪ್ರ್ರ�ಗಾ್ರಮನ್ನು� ಟೈ1ಪ ್ ಮಾಡಿ ಕಾಯಾ7ಚರಿಸ್ನುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ರ್ಮೇ�ಲೇ ಅದೆ� ಪ್ರ್ರ�ಗಾ್ರಮೀನಲ್ಲಿ+ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು� 
ಮಾಡಿ,  ಎರಡನೇ�  ಔಟ ್ ಪುಟ ್  (ಔಟ ್ ಪುಟ ್  2)  ಲಭಿಸ್ನುವ  ರಿ�ರ್ತಿಯ  ಪ್ರ್ರ�ಗಾ್ರಮಾಗಿ ಅದನ್ನು�  ಬದಲಾಯಿಸಿರಿ. 
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಫೈ1ಲನ್ನು�  Home ನ  10  Exam ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ ನೀಮ್ಮ ರಿಜಿಸ�ರ ್  ನಂಬರ ್_ಪ್ರಶ್ನೆ� ನಂಬರ ್ 
ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ+ ಫೈ1ಲ ್ ನೇ�ಮನ್ನು� ನೀ�ಡಿ ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 3.4



ಒಂದ್ನು ಪೈ1ಥನ ್ ಪ್ರ್ರ�ಗಾ್ರಮ ್ ಮತ್ನು್ತ ಅದ್ನು ಕಾಯಾ7ಚರಿಸ್ನುವಾಗ ಲಭಿಸ್ನುವ ಔಟ ್ ಪುಟ ್ ನ��(ಔಟ ್ ಪುಟ ್ 1) 
ಕೆಳಗೆ ನೀ�ಡಲಾಗಿದೆ. 

   ಪ್ರ್ರೋಗಾ್ರಮ ್ ಔಟ ್ ಪುಟ ್ 1 ಔಟ ್ ಪುಟ ್ 2

  *from turtle import

(" ")color gray

(5)pensize

_ ()begin fill

   (5):for i in range

    (72)right

       (5):for i in range

        (90)forward

        (20," ")dot black

        (72)right

(" ")color purple

_ ()end fill

ಪ್ರ್ರ�ಗಾ್ರಮನ್ನು�  ಟೈ1ಪ ್  ಮಾಡಿ  ಕಾಯಾ7ಚರಿಸ್ನುವಂತೆ  ಮಾಡಿದ  ರ್ಮೇ�ಲೇ  ಅದೆ�  ಪ್ರ್ರ�ಗಾ್ರಮೀನಲ್ಲಿ+ 
ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು� ಮಾಡಿ,  ಎರಡನೇ�  ಔಟ ್ ಪುಟ ್  (ಔಟ ್ ಪುಟ ್  2)  ಲಭಿಸ್ನುವ ರಿ�ರ್ತಿಯ ಪ್ರ್ರ�ಗಾ್ರಮಾಗಿ ಅದನ್ನು� 
ಬದಲಾಯಿಸಿರಿ.  ಬದಲಾವಣೆ  ಮಾಡಿದ  ಫೈ1ಲನ್ನು�   Home ನ   10  Exam ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+  ನೀಮ್ಮ  ರಿಜಿಸ�ರ ್ 
ನಂಬರ ್_ಪ್ರಶ್ನೆ� ನಂಬರ ್ ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ+ ಫೈ1ಲ ್ ನೇ�ಮನ್ನು� ನೀ�ಡಿ ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 3.5



ಒಂದ್ನು ಪೈ1ಥನ ್ ಪ್ರ್ರ�ಗಾ್ರಮ ್ ಮತ್ನು್ತ ಅದ್ನು ಕಾಯಾ7ಚರಿಸ್ನುವಾಗ ಲಭಿಸ್ನುವ ಔಟ ್ ಪುಟ ್ ನ��(ಔಟ ್ ಪುಟ ್ 1) 
ಕೆಳಗೆ ನೀ�ಡಲಾಗಿದೆ. 

   ಪ್ರ್ರೋಗಾ್ರಮ ್ ಔಟ ್ ಪುಟ ್ 1 ಔಟ ್ ಪುಟ ್ 2

  *from turtle import

    (60):for i in range

    ( %2==0):if i

        (" ")color purple

    :else

        (" ")color grey

    (20)pensize

    ( )forward i

    (30," ")dot Black

    (30)left

ಪ್ರ್ರ�ಗಾ್ರಮನ್ನು� ಟೈ1ಪ ್ ಮಾಡಿ ಕಾಯಾ7ಚರಿಸ್ನುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ರ್ಮೇ�ಲೇ ಅದೆ� ಪ್ರ್ರ�ಗಾ್ರಮೀನಲ್ಲಿ+ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು� 
ಮಾಡಿ,  ಎರಡನೇ�  ಔಟ ್ ಪುಟ ್  (ಔಟ ್ ಪುಟ ್  2)  ಲಭಿಸ್ನುವ  ರಿ�ರ್ತಿಯ  ಪ್ರ್ರ�ಗಾ್ರಮಾಗಿ ಅದನ್ನು�  ಬದಲಾಯಿಸಿರಿ. 
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಫೈ1ಲನ್ನು�  Home ನ  10  Exam ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ ನೀಮ್ಮ ರಿಜಿಸ�ರ ್  ನಂಬರ ್_ಪ್ರಶ್ನೆ�  ನಂಬರ ್ 
ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ+ ಫೈ1ಲ ್ ನೇ�ಮನ್ನು� ನೀ�ಡಿ ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡಿರಿ.



ಗುಂಪು 4 (ಚಲಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆಕರ್ಷ=ಕ ವೆಬ  ್ಡಿಸೈ
 ನಿಂಗ ್)
ಚಟುವಟಿಕೆ 4.1

  Synfig Studio ಸೋ��ಫ್ಟು �ವೇ�ರನ್ನು� ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ ರಸೋ್ತಯಲ್ಲಿ+ ಸಂಚರಿಸ್ನುವ ಒಂದ್ನು ಕಾರಿನ ಆನೀರ್ಮೇ�ಶನನ್ನು� 
ತಯಾರಿಸಿರಿ. ಇದಕಾMಗಿ ಕೆಳಗೆ ನೀ�ಡಿರ್ನುವ ಚಟ್ನುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು� ಮಾಡಿರಿ.

•   Synfig Studio ಸೋ��ಫ್ಟು �ವೇ�ರನ್ನು� ತೆರೆದ್ನು  Home ನ 10 Images ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ರ್ನುವ .  road png

ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು� ಹಿನ�ಲೇಯಾಗಿ ಸೋ�ರಿಸಿರಿ.
•  Home ನ 10 Images ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ರ್ನುವ .  car png ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು� ಸೋ�ರಿಸಿ ಗಾತ್ರವನ್ನು� 

ಕ್ರಮೀ�ಕರಿಸಿರಿ.
• ಕಾರಿನ ಚಿತ್ರಕೆ M ಆನೀರ್ಮೇ�ಶನನ್ನು� ನೀ�ಡಿರಿ.

ತಯಾರಿಸಿದ ಆನೀರ್ಮೇ�ಶನನ್ನು�  flv ಫೋ�ಮಾ67ಟಿಗೆ ಎಕೆ�� -�ಟ ್7 ಮಾಡಿ  Home ನ 10 Exam ಎಂಬ 
ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ ನೀಮ್ಮ ರಿಜಿಸ�ರ ್ ನಂಬರ ್_ಪ್ರಶ್ನೆ� ನಂಬರ ್ ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ+ ಫೈ1ಲ ್ ನೇ�ಮನ್ನು� ನೀ�ಡಿ ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 4.2
 Home ನ _  Exam documents ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ರ್ನುವ  - .  butterfly bg sifz ಎಂಬ ಫೈ1ಲನ್ನು� ತೆರೆದ್ನು, 

ಹ�ತೆ��ಟದಲ್ಲಿ+ ಹಾರಿ ಹೆ��ಗ್ನುವ ಚಿಟೈ�ಯ ಆನೀರ್ಮೇ�ಶನನ್ನು�   Synfig Studio ಸೋ��ಫ್ಟು �ವೇ�ರಿನಲ್ಲಿ+ 
ಪೂರ್ತಿ7ಗೆ�ಳಿಸಿರಿ. ಇದಕಾMಗಿ ಕೆಳಗೆ ನೀ�ಡಿರ್ನುವ ಚಟ್ನುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು� ಮಾಡಿರಿ.

• - .  butterfly bg sifz ಎಂಬ ಫೈ1ಲನ್ನು�   Synfig Studio ಸೋ��ಫ್ಟು �ವೇ�ರಿನಲ್ಲಿ+ ತೆರೆಯಿರಿ.
•  Home ನ 10 Images ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ರ್ನುವ .  butterfly png ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು� ಸೋ�ರಿಸಿ ಗಾತ್ರವನ್ನು� 

ಕ್ರಮೀ�ಕರಿಸಿರಿ.
• ಚಿಟೈ�ಗೆ ಆನೀರ್ಮೇ�ಶನನ್ನು� ನೀ�ಡಿರಿ.

ತಯಾರಿಸಿದ ಆನೀರ್ಮೇ�ಶನನ್ನು� ಕಾಯಾ7ಚರಿಸ್ನುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ರ್ಮೇ�ಲೇ  flv ಫೋ�ಮಾ67ಟಿಗೆ ಎಕೆ�� -�ಟ ್7 ಮಾಡಿ 
 Home ನ 10 Exam ಎಂಬ ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ ನೀಮ್ಮ ರಿಜಿಸ�ರ ್ ನಂಬರ ್_ಪ್ರಶ್ನೆ� ನಂಬರ ್ ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ+ ಫೈ1ಲ ್ 

ನೇ�ಮನ್ನು� ನೀ�ಡಿ ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 4.3



  Synfig Studio ಸೋ��ಫ್ಟು �ವೇ�ರನ್ನು� ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ ಒಂದ್ನು ಹೆಲ್ಲಿಕಾಪ�ರ ್ ಹಾರಿಹೆ��ಗ್ನುವ ಆನೀರ್ಮೇ�ಶನನ್ನು� 
ತಯಾರಿಸಿರಿ. ಇದಕಾMಗಿ ಕೆಳಗೆ ನೀ�ಡಿರ್ನುವ ಚಟ್ನುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು� ಮಾಡಿರಿ.

• ಸೋ��ಫ್ಟು �ವೇ�ರನ್ನು� ತೆರೆದ್ನು  Home ನ 10 Images ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ರ್ನುವ - .  fly bg png ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು� 
ಹಿನ�ಲೇಯಾಗಿ ಸೋ�ರಿಸಿರಿ.

•  Home ನ 10 Images ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ರ್ನುವ .  helicopter png ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು� ಸೋ�ರಿಸಿ ಗಾತ್ರವನ್ನು� 
ಕ್ರಮೀ�ಕರಿಸಿರಿ.

• ಹೆಲ್ಲಿಕಾಪ�ರಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೆ��ಗ್ನುವ ಆನೀರ್ಮೇ�ಶನನ್ನು� ನೀ�ಡಿರಿ.
ತಯಾರಿಸಿದ ಆನೀರ್ಮೇ�ಶನನ್ನು�  flv ಫೋ�ಮಾ67ಟಿಗೆ ಎಕೆ�� -�ಟ ್7 ಮಾಡಿ  Home ನ 10 Exam ಎಂಬ 
ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ ನೀಮ್ಮ ರಿಜಿಸ�ರ ್ ನಂಬರ ್_ಪ್ರಶ್ನೆ� ನಂಬರ ್ ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ+ ಫೈ1ಲ ್ ನೇ�ಮನ್ನು� ನೀ�ಡಿ ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 4.4
   National Technology Day ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದ್ನು ವೇಬ ್ ಪೈ�ಜಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು� ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ+ ನೀ�ಡಲಾಗಿದೆ. 

ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ+  ನೀ�ಡಿರ್ನುವಂತೆ  ಒಂದ್ನು  ವೇಬ ್ ಪೈ�ಜನ್ನು�,  Home ನ  _  Exam documents ನಲ್ಲಿ+ರ್ನುವ 
_ _ .national technology day html ಎಂಬ ಫೈ1ಲನ್ನು� ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿರಿ.  ಇದಕಿMರ್ನುವ ಸ�ಚನೇಗಳನ್ನು� 

ಕೆಳಗೆ ನೀ�ಡಲಾಗಿದೆ.

•

• ವೇಬ ್ ಪೈ�ಜಿನ  ಪ್ರಧಾನ  ಶೀ�ರ್ಷಿ7ಕೆ(   )National Technology Day ಯ  ಅಕ್ಷರಗಳ  ಗಾತ್ರವನ್ನು�  30 
px ಗೆ ಕ್ರಮೀ�ಕರಿಸಿರಿ. 

• ಎರಡನೇ� ಶೀ�ರ್ಷಿ7ಕೆ( , 11 )Wednesday May ಗೆ ಕೆಂಪು( ) red ಬಣ್ಣವನ್ನು� ನೀ�ಡಿರಿ.

ಸೂೂಚನೆ:

• ಫೈ1ಲನ್ನು� ಟೈಕ � �್  ಎಡಿಟರಿನಲ್ಲಿ+ ತೆರೆದ್ನು ಕಾ6ಸೋ M�ಡಿಂಗ ್ ಸೋ � 1ಲ್ನು( )CSS ಗಳಲ್ಲಿ+  ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು� 
ಮಾಡಿರಿ.

ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಫೈ1ಲನ್ನು�   Save as ಸೌಲಭ6ವನ್ನು�  ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ,   Home ನ  10  Exam ಎಂಬ 
ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+  ನೀಮ್ಮ  ರಿಜಿಸ�ರ ್  ನಂಬರ ್_ಪ್ರಶ್ನೆ�  ನಂಬರ ್  ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ+  ಫೈ1ಲ ್  ನೇ�ಮನ್ನು�  ನೀ�ಡಿ ಸೋ�ವ ್ 
ಮಾಡಿರಿ. ನಂತರ ಈ ಫೈ1ಲನ್ನು� ವೇಬ ್ ಬ ್ೌರಸರಿನಲ್ಲಿ+ ತೆರೆಯಿರಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 4.5



2022 ಇಸವಿಗೆ ಸ್ನುಸಿ�ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ�ಗಾಗಿ ಮ�ಲಭ�ತ ವಿಜ್ಞಾ�ನಗಳ ಅಂತರಾರ್ಷಿ� ್ರ�ಯ ವಷ7 ಎಂಬ ವಿಶ್ನೆ�ಷತೆ 
ಕ�ಡಾ ಇದೆ. ಇದಕೆM ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದ್ನು ವೇಬ ್ ಪೈ�ಜನ್ನು� , Home ನ _  Exam documents ನಲ್ಲಿ+ರ್ನುವ  
year_Basic_Sciences.html ಎಂಬ ಫೈ1ಲನ್ನು� ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿರಿ. ಇದಕಿMರ್ನುವ ಸ�ಚನೇಗಳನ್ನು� ಕೆಳಗೆ 
ನೀ�ಡಲಾಗಿದೆ.

• ವೇಬ ್ ಪೈ�ಜಿನ ಶೀ�ರ್ಷಿ7ಕೆಗೆ ಹಳದ್ಧಿ( ) yellow ಬಣ್ಣವನ್ನು� ನೀ�ಡಿರಿ. 

• ಪಾ6ರಾಗಾ್ರಫೀನ ಅಕ್ಷರಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು� 20  px ಗೆ ಕ್ರಮೀ�ಕರಿಸಿರಿ. 

ಸೂೂಚನೆ:

• ಫೈ1ಲನ್ನು� ಟೈಕ � �್  ಎಡಿಟರಿನಲ್ಲಿ+ ತೆರೆದ್ನು ಕಾ6ಸೋ M�ಡಿಂಗ ್ ಸೋ � 1ಲ್ನು( )CSS ಗಳಲ್ಲಿ+  ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು� 
ಮಾಡಿರಿ.

ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಫೈ1ಲನ್ನು� Home ನ  10 Exam ಎಂಬ ಫೋ�ಲ್ಡರಿನಲ್ಲಿ+ ನೀಮ್ಮ ರಿಜಿಸ�ರ ್ ನಂಬರ ್_ಪ್ರಶ್ನೆ� 
ನಂಬರ ್ ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ+ ಫೈ1ಲ ್ ನೇ�ಮನ್ನು� ನೀ�ಡಿ ಸೋ�ವ ್ ಮಾಡಿರಿ.  ನಂತರ ಈ ಫೈ1ಲನ್ನು� ವೇಬ ್ ಬ ್ೌರಸರಿನಲ್ಲಿ+ 
ತೆರೆಯಿರಿ.


