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ഗ്രൂപ്പ് 1 (ഡിസൈ�നിങ്ങിന്റെ� ല�ോകല�ക്ക്)

പ്രവർ�നം 1.1

ചുവടെ� തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയില് ഒരു ചിത്രം Inkscape സ�ാഫ്റ്റ് ടെവയറില് തയാറാക്കുക. 
സൂചനകൾ:

• ചതുരം വരച്ച് നിറം നല്കി ക്രമീകരിക്കുക.
• മാതൃകയിസ തു സ!ാടെ  !ി�ി നിര്മ്മിക്കുക.  
• കപ്പില് Coffee എന്ന് ടൈ�പ്പ് ടെചയ്യുക.

ഈ ചിത്രം Home ടെ  Exam10 സ)ാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് )യല് 
നാമമായി നല്കി png സ)ാര്മാറ്റില് Export ടെചയ്യുക. (svg  )യല് സ�വ് ടെചസ4ണ്ടതില്ല.)

പ്രവർ�നം 1.2

ചുവടെ� തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയില് ഒരു ബാനര് Inkscape സ�ാഫ്റ്റ് ടെവയറില് തയാറാക്കുക. 
സൂചനകൾ:

• ഒരു ചതുരം വരച്ച് നിറം നല്കി,  സബാര്ഡറിടെ8 വീതി കൂട്ടി മാതൃക സ!ാടെ  ക്രമീകരിക്കുക.
• Uroob എന്ന Font ഉ!സയാഗിച്ച് Ubuntu എന്ന് ടൈ�പ്പ് ടെചയ്യുക. 
• Home ടെ  Images10 സ)ാള്ഡറിലുള്ള Ubuntu_logo.png എന്ന ചിത്രം ഉള്ടെപ്പടുത്തുക.

ഈ  )യല് Home ടെ  Exam10  സ)ാള്ഡറില്  നിങ്ങളുടെ�  രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര്  )യല് 
നാമമായി നല്കി png സ)ാര്മാറ്റില് Export ടെചയ്യുക. (svg  )യല് സ�വ് ടെചസ4ണ്ടതില്ല.)



പ്രവർ�നം 1.3

ചുവടെ� തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയില് ഒരു സ്റ്റിക്കര്  Inkscape സ�ാഫ്റ്റ് ടെവയറില് തയാറാക്കുക. 
സൂചനകൾ:

• മാതൃകയിസ തു സ!ാടെ  ചതുരം വരച്ചു നിറം നല്കുക. 
• OMICRON എന്ന് ടൈ�പ്പ് ടെചയ്ത് വലുപ്പം ക്രമീകരിക്കുക.
• Home ടെ  Images10 സ)ാള്ഡറിലുള്ള Omicron.png എന്ന ചിത്രം  ഉള്ടെപ്പടുത്തുക. 
• ഉള്ടെപ്പടുത്തിയ ചിത്രം ആവശ്യാനു�രണം !കര്ടെപ്പടുത്ത് സ്റ്റിക്കര് പൂര്ത്തിയാക്കുക.

ഈ  )യല് Home ടെ  Exam10  സ)ാള്ഡറില്  നിങ്ങളുടെ�  രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര്  )യല് 
നാമമായി നല്കി png സ)ാര്മാറ്റില് എക്സ്സ!ാര്ട്ട് ടെചയ്യുക. (svg  )യല് സ�വ് ടെചസ4ണ്ടതില്ല.)

പ്രവർ�നം 1.4

ചുവടെ� തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയില് ഒരു ചിത്രം Inkscape സ�ാഫ്റ്റ് ടെവയറില് തയാറാക്കുക.
സൂചനകൾ:

• Home  ടെ  Images10  സ)ാള്ഡറിലുള്ള  Train.svg  എന്ന  ചിത്രം  Inkscape  സ�ാഫ്റ്റ് 
ടെവയറില് തുറന്നാണ് പ്രവര്ത്തനം ടെചസ4ണ്ടത്.

• ചിത്രത്തിടെ  സബാഗിയുടെ�  !കര്ടെപ്പടുത്ത്  മൂന്നു  സബാഗികള്  കൂ�ി  ഉള്ടെപ്പടുത്തി  ചിത്രം 
പൂര്ത്തിയാക്കുക.

പൂര്ത്തിയാക്കിയ )യല് Home ടെ  Exam10 സ)ാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് 
)യല്  നാമമായി  നല്കി  png സ)ാര്മാറ്റില്  എക്സ്സ!ാര്ട്ട്  ടെചയ്യുക.  (svg   )യല്  സ�വ് 
ടെചസ4ണ്ടതില്ല.)



പ്രവർ�നം 1.5

ചുവടെ� തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയില് ഒരു ചിത്രം Inkscape സ�ാഫ്റ്റ് ടെവയറില് തയാറാക്കുക.
സൂചനകൾ:

• ഒരു ചതുരം വരച്ച് നിറം Gradient ആയി മാതൃക സ!ാടെ  നല്കുക.
• Home ടെ  Images10 സ)ാള്ഡറിലുള്ള Tree.png എന്ന ചിത്രം ഉള്ടെപ്പടുത്തുക. 
• വൃത്തം വരച്ച് നിറം നല്കി ചിത്രത്തിസ തുസ!ാടെ  

സൂര്യടെ8 ചിത്രം ക്രമീകരിക്കക.

ഈ )യല് Home ടെ  Exam10 സ)ാള്ഡറില് 
നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് )യല് നാമമായി 
നല്കി png സ)ാര്മാറ്റില് എക്സ്സ!ാര്ട്ട്  ടെചയ്യുക. (svg  
)യല് സ�വ് ടെചസ4ണ്ടതില്ല.)

ഗ്രൂപ്പ് 2 (പ്ര�ിദ്ധീകരണ�ില�ക്ക്, ഭൂപടവോയന)

പ്രവർ�നം 2.1

സകാവിഡ്  19  എന്ന മഹാമാരിടെയക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ ഖനം  Home  ടെ  Exam_documents  എന്ന 
സ)ാള്ഡറില്  Covid19.ott  എന്ന  സ!രില്  നല്കിയിരിക്കുന്നു.  ഈ  )യല്   ിബര്ഓ)ീ�് 
ടൈററ്ററില് തുറന്ന് ചുവടെ� ടെകാടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ടെചയ്യുക.

1. ഉ!ശീര്ഷകങ്ങള്ക്ക് Heading2 എന്ന ടൈസ്റ്റല് നല്കുക.
2. ഒന്നാമടെത്ത സ!ജില് ത ടെക്കട്ടിനു താടെWയായി ഉള്ള�ക്കപ്പട്ടിക ഉള്ടെപ്പടുത്തുക.

സൂചന :
• ഉ!ശീര്ഷകങ്ങള് !ച്ച നിറത്തില് നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

മാറ്റം വരുത്തിയ )യല് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് )യല്നാമമായി നല്കി Home ടെ  
Exam10 എന്ന സ)ാള്ഡറില് സ�വ് ടെചയ്യുക.



പ്രവർ�നം 2.2

ഓൺടൈ ൻ വിദ്യാഭ്യാ�വുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട ഒരു സ ഖനം  Home  ടെ  Exam_documents  എന്ന 
സ)ാള്ഡറില്  ELearning.ott  എന്ന  )യ ില്  നല്കിയിരിക്കുന്നു.  ഈ  )യല്   ിബര്ഓ)ീ�് 
ടൈററ്ററില് തുറന്ന് ചുവടെ� ടെകാടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ടെചയ്യുക.

1. ഒന്നാമടെത്ത സ!ജില് ത ടെക്കട്ടിനുതാടെWയായി ഉള്ള�ക്കപ്പട്ടിക ഉള്ടെപ്പടുത്തുക.
2. എല്ലാ !ാരഗ്രാഫുകള്ക്കും Technology എന്ന ടൈസ്റ്റല് നല്കുക.

സൂചന : 
• Styles ജാ കത്തിടെ  !ാരഗ്രാ)് ടൈസ്റ്റലുകളില് Technology എന്ന ടൈസ്റ്റല് 

ഉള്ടെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
മാറ്റങ്ങള് വരുത്തിയ )യല് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് എന്ന )യല്നാമമായി നല്കി 
Home ടെ  Exam10 എന്ന സ)ാള്ഡറില് സ�വ് ടെചയ്യുക.

പ്രവർ�നം 2.3

ഭൂഖണ്ഡങ്ങടെളക്കുറിച്ചുള്ള  ഒരു  സ ഖനം  Home  ടെ  Exam_documents  എന്ന  സ)ാള്ഡറില് 
Continents.ott എന്ന )യ ില് നല്കിയിരിക്കുന്നു.  ഈ )യല്  ിബര്ഓ)ീ�് ടൈററ്ററില് തുറന്ന് 
ചുവടെ� ടെകാടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ടെചയ്യുക.

1. ഉ!ശീര്ഷകങ്ങള്ക്കായി  ചുവടെ�  നല്കിയിരിക്കുന്ന  �വിസശഷതകള്  ഉള്ടെപ്പടുത്തി 
Heading1 ല് Earth എന്ന സ!രില് പുതിയ ടെഹഡിങ് ടൈസ്റ്റല് നിര്മിക്കുക. 

Font Family : Bitsteam Charter
Font Size : 95%
Font Color : Purple
Underline : Single  

2. സ ഖനത്തിലുള്ള എല്ലാ ഉ!ശീര്ഷകങ്ങള്ക്കും Earth എന്ന ടൈസ്റ്റല് നല്കുക. 
(ഉ!ശീര്ഷകങ്ങള് !ച്ച നിറത്തില് നല്കിയിരിക്കുന്നു.)

മാറ്റം വരുത്തിയ )യല് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് എന്ന )യല്നാമമായി നല്കി 
Home ടെ  Exam10 എന്ന സ)ാള്ഡറില് സ�വ് ടെചയ്യുക.



പ്രവർ�നം 2.4

�ൺസdാക്ക്  സ�ാഫ്റ്റ് ടെവയര്  തുറന്ന്  ഭൂ!�ത്തില്  സരഖാംശസരഖകള് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുക.  ഇതിനായി 
ചുവടെ� നല്കിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ടെചയ്യുക.

• �ൺസdാക്കില് �മയസമഖ ാ ഭൂ!�ം പ്രദര്ശിപ്പിക്കുക.
• അനുസയാജ്യമായ ടൂള് ഉ!സയാഗിച്ച് സരഖാംശസരഖകള് ദൃശ്യമാക്കുക.

• ഇതിടെ8  സ്ക്രീൻസഷാട്ട്  നിങ്ങളുടെ�  രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര്  )യല്നാമമായി  നല്കി 
Home ടെ  Exam10 എന്ന സ)ാള്ഡറില് സ�വ് ടെചയ്യുക.

സൂചനകൾ:

• സ്ക്രീൻസഷാട്ട് എടുക്കാനായി കീസബാര്ഡിടെ  PrtSc കീ ഉ!സയാഗിക്കാം.

• PrtSc  ഉ!സയാഗിക്കുസമ്പാള്  Home ടെ  Pictures  സ)ാള്ഡറി ാണ് ചിത്രം സ�വ് ആകുന്നത്.  ഇത് 

Rename ടെചയ്ത്  Exam10 സ)ാള്ഡറിസ ക്ക് സകാപ്പി ടെചയ്യുക.

പ്രവർ�നം 2.5

�ൺസdാക്ക് സ�ാഫ്റ്റ് ടെവയര് തുറന്ന്  അതിടെ  രാത്രി-!കല് സവര്തിരിവ് ഒWിവാക്കിയ �മയസമഖ ാ 
ഭൂ!� ജാ കം പ്രദര്ശിപ്പിക്കുക. ഇതിനായി ചുവടെ� നല്കിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ടെചയ്യുക.

• �ൺസdാക്കില് �മയസമഖ ാ ഭൂ!�ം പ്രദര്ശിപ്പിക്കുക.
• അനുസയാജ്യമായ ടൂള് ഉ!സയാഗിച്ച് രാത്രി-!കല് സവര്ത്തിരിവ് ഒWിവാക്കുക
• ഇതിടെ8  സ്ക്രീൻസഷാട്ട്  നിങ്ങളുടെ�  രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര്  )യല്നാമമായി  നല്കി 

Home ടെ  Exam10 എന്ന സ)ാള്ഡറില് സ�വ് ടെചയ്യുക.

സൂചനകൾ:

• സ്ക്രീൻസഷാട്ട് എടുക്കാനായി കീസബാര്ഡിടെ  PrtSc കീ ഉ!സയാഗിക്കാം.

• PrtSc  ഉ!സയാഗിക്കുസമ്പാള്  Home ടെ  Pictures  സ)ാള്ഡറി ാണ് ചിത്രം സ�വ് ആകുന്നത്.  ഇത് 

Rename ടെചയ്ത്  Exam10 സ)ാള്ഡറിസ ക്ക് സകാപ്പി ടെചയ്യുക.



ഗ്രൂപ്പ് 3 (സൈപ�ൺ ഗ്രോഫിക്സ്)

പ്രവർ�നം 3.1

ഒരു ടൈ!ത്തൺ  സപ്രാഗ്രാമും അതു പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുസമ്പാള്  ഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും  (ഔട്ട്പുട്ട്  1) 

നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

    ലപ്രോഗ്രോം ഔട്ട്പുട്ട് 1 ഔട്ട്പുട്ട് 2

 from turtle import*
 for i in range (45):
      if(i%2==0):
          color("blue")
      else:
          color("purple")
      pensize(5)
      forward(i+60)
      left(59)
 forward(10)

സപ്രാഗ്രാം  ടൈ�പ്പ്  ടെചയ്ത്  പ്രവര്ത്തിപ്പിച്ച  സശഷം  ഇസത  സപ്രാഗ്രാമില്  മാറ്റം  വരുത്തി, 
രണ്ടാമടെത്ത ഔട്ട്പുട്ട്  (ഔട്ട്പുട്ട്  2)   ഭിക്കുന്നതിനുള്ള സപ്രാഗ്രാമായി മാറ്റിടെയഴുതുക.  മാറ്റം വരുത്തിയ 
)യല്  Home ടെ  Exam10  എന്ന സ)ാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് )യല് 
നാമമായി നല്കി സ�വ് ടെചയ്യുക.



പ്രവർ�നം 3.2

ഒരു ടൈ!ത്തൺ  സപ്രാഗ്രാമും അതു പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുസമ്പാള്  ഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും  (ഔട്ട്പുട്ട്  1) 

നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

    ലപ്രോഗ്രോം ഔട്ട്പുട്ട് 1 ഔട്ട്പുട്ട് 2

from turtle import*
for i in range (64):
    if(i%2==0):
        color("purple")
    else:
        color("pink")
    pensize(2)
    forward(i+10)
    dot(20)
    left(44)

സപ്രാഗ്രാം  ടൈ�പ്പ്  ടെചയ്ത്  പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുക.  അതിനു  സശഷം  സപ്രാഗ്രാമില്  മാറ്റം  വരുത്തി 
രണ്ടാമടെത്ത ഔട്ട്പുട്ട്  (ഔട്ട്പുട്ട്  2)   ഭിക്കുന്നതിനുള്ള സപ്രാഗ്രാമായി മാറ്റിടെയഴുതുക.  മാറ്റം വരുത്തിയ 
)യല്  Home ടെ  Exam10  എന്ന സ)ാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് )യല് 
നാമമായി നല്കി സ�വ് ടെചയ്യുക.

പ്രവർ�നം 3.3

ഒരു ടൈ!ത്തൺ  സപ്രാഗ്രാമും അതു പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുസമ്പാള്  ഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും  (ഔട്ട്പുട്ട്  1)  നല്
കിയിരിക്കുന്നു. 

    ലപ്രോഗ്രോം ഔട്ട്പുട്ട് 1 ഔട്ട്പുട്ട് 2

    from turtle import*
    for i in range (60):
        if(i%2==0):
            color("purple")
        else:
            color("blue")
        pensize(20)
        forward(i+20)
        left(30)

സപ്രാഗ്രാം  ടൈ�പ്പ്  ടെചയ്ത്  പ്രവര്ത്തിപ്പിച്ച  സശഷം  ഇസത  സപ്രാഗ്രാമില്  മാറ്റം  വരുത്തി, 
രണ്ടാമടെത്ത ഔട്ട്പുട്ട്  (ഔട്ട്പുട്ട്  2)   ഭിക്കുന്നതിനുള്ള സപ്രാഗ്രാമായി മാറ്റിടെയഴുതുക.  മാറ്റം വരുത്തിയ 
)യല്  Home ടെ  Exam10  എന്ന സ)ാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് )യല് 
നാമമായി നല്കി സ�വ് ടെചയ്യുക.



പ്രവർ�നം 3.4

ഒരു ടൈ!ത്തൺ  സപ്രാഗ്രാമും അതു പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുസമ്പാള്  ഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും  (ഔട്ട്പുട്ട്  1)  നല്
കിയിരിക്കുന്നു. 

    ലപ്രോഗ്രോം ഔട്ട്പുട്ട് 1 ഔട്ട്പുട്ട് 2

from turtle import*
color("gray")
pensize(5)
begin_fill()
for i in range(5):
    right(72)
    for i in range(5):
        forward(90)
        dot(20,"black")
        right(72)
color("purple")
end_fill()

സപ്രാഗ്രാം  ടൈ�പ്പ്  ടെചയ്ത്  പ്രവര്ത്തിപ്പിച്ച  സശഷം  ഇസത  സപ്രാഗ്രാമില്  മാറ്റം  വരുത്തി, 
രണ്ടാമടെത്ത ഔട്ട്പുട്ട്  (ഔട്ട്പുട്ട്  2)   ഭിക്കുന്നതിനുള്ള സപ്രാഗ്രാമായി മാറ്റിടെയഴുതുക.  മാറ്റം വരുത്തിയ 
)യല്  Home ടെ  Exam10  എന്ന സ)ാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് )യല് 
നാമമായി നല്കി സ�വ് ടെചയ്യുക.

പ്രവർ�നം 3.5

ഒരു ടൈ!ത്തൺ  സപ്രാഗ്രാമും അതു പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുസമ്പാള്  ഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും  (ഔട്ട്പുട്ട്  1)  നല്
കിയിരിക്കുന്നു. 

    ലപ്രോഗ്രോം ഔട്ട്പുട്ട് 1 ഔട്ട്പുട്ട് 2

from turtle import*
for i in range (60):
    if(i%2==0):
        color("purple")
    else:
        color("grey")
    pensize(20)
    forward(i)
    dot(30,"Black")
    left(30)

സപ്രാഗ്രാം  ടൈ�പ്പ്  ടെചയ്ത്  പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുക.  അതിനു  സശഷം  സപ്രാഗ്രാമില്  മാറ്റം  വരുത്തി 
രണ്ടാമടെത്ത ഔട്ട്പുട്ട്  (ഔട്ട്പുട്ട്  2)   ഭിക്കുന്നതിനുള്ള സപ്രാഗ്രാമായി മാറ്റിടെയഴുതുക.  മാറ്റം വരുത്തിയ 
)യല്  Home ടെ  Exam10  എന്ന സ)ാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് )യല് 
നാമമായി നല്കി സ�വ് ടെചയ്യുക.



ഗ്രൂപ്പ് 4 (ച�ിക്കും ചിത്രങ്ങൾ, ന്റെവബ് ഡിസൈ�നിങ് മിഴിലവോന്റെട)

പ്രവർ�നം 4.1

Synfig Studio ഉ!സയാഗിച്ച്  'സറാഡിലൂടെ� �ഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാറിടെ8 അനിസമഷൻ'  ത4ാറാക്കുക. 
ഇതിനായി  ചുവടെ� ടെകാടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ടെചയ്യുക.

• സ�ാ)് റ്റ് ടെവയര് തുറന്ന് Home ടെ  Images10 ല് നിന്നും road.png !ശ്ചാത്ത മായി 
ഉള്ടെപ്പടുത്തുക.

• Home ടെ  Images10 ല് നിന്നും car.png എന്ന ചിത്രം  ഉള്ടെപ്പടുത്തി വലുപ്പം 
ക്രമീകരിക്കുക.

• കാറിടെ8 ചിത്രത്തിന്  ആനിസമഷൻ നല്കുക.

തയാറാക്കിയ ആനിസമഷൻ flv സ)ാര്മാറ്റില് എക്സ്സ!ാര്ട്ട് ടെചയ്ത്  Home ടെ  Exam10  എന്ന 
സ)ാള്ഡറില്  നിങ്ങളുടെ�  രജി�് റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര്  )യല്  നാമമായി  നല്കി  സ�വ് 
ടെചയ്യുക.

പ്രവർ�നം 4.2

Home  ടെ  Exam_documents  ല് നല്കിയിട്ടുള്ള  butterfly-bg.sifz  എന്ന )യല് ഉ!സയാഗിച്ച് 
'പൂസpാട്ടത്തിലൂടെ�  !റക്കുന്ന  പൂമ്പാറ്റയുടെ�   അനിസമഷൻ'  �ിൻ)ിഗ്  സ്റ്റുഡിസയായില് 
പൂര്ത്തിയാക്കുക.  ഇതിനായി ചുവടെ� ടെകാടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ടെചയ്യുക.

• butterfly-bg.sifz എന്ന )യല്  Synfig Studio സ�ാ)് റ്റ് ടെവയറില് തുറക്കുക.
• Home ടെ  Images10 ല് നിന്നും butterfly.png എന്ന ചിത്രം  ഉള്ടെപ്പടുത്തി  വലുപ്പം 

ക്രമീകരിക്കുക.
• !ട്ടത്തിന് അനിസമഷൻ നല്കുക.

തയാറാക്കിയ ആനിസമഷൻ flv സ)ാര്മാറ്റില് എക്സ്സ!ാര്ട്ട് ടെചയ്ത്  Home ടെ  Exam10  എന്ന 
സ)ാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� രജി�് റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് )യല് നാമമായി നല്കി സ�വ് ടെചയ്യുക.



പ്രവർ�നം 4.3

Synfig Studio ഉ!സയാഗിച്ച്  'ഒരു ടെഹ ിസകാ!് റ്റര് !റന്നുയരുന്നതിടെ8 അനിസമഷൻ' ത4ാറാക്കുക.  
ഇതിനായി ചുവടെ� ടെകാടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ടെചയ്യുക.

• സ�ാ)് റ്റ് ടെവയര് തുറന്ന് Home ടെ  Images10 ല് നിന്നും fly-bg.png !ശ്ചാത്ത മായി 
ഉള്ടെപ്പടുത്തുക.

• Home ടെ  Images10 ല് നിന്നും helicopter.png എന്ന ചിത്രം  ഉള്ടെപ്പടുത്തി വലുപ്പം 
ക്രമീകരിക്കുക.

• ടെഹ ിസകാ!് റ്ററിന്  !റന്നുയരുന്നതിടെ8 ആനിസമഷൻ നല്കുക.

തയാറാക്കിയ ആനിസമഷൻ flv സ)ാര്മാറ്റില് എക്സ്സ!ാര്ട്ട് ടെചയ്ത്  Home ടെ  Exam10  എന്ന സ)ാള്
ഡറില് നിങ്ങളുടെ� രജി�് റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് )യല് നാമമായി നല്കി സ�വ് ടെചയ്യുക.

പ്രവർ�നം 4.4

National Technology Day യുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട് തയാറാക്കിയ ഒരു ടെവബ്സ!ജിടെ8 മാതൃക ചുവടെ� 
തന്നിരിക്കുന്നു. മാതൃകയിസ തുസ!ാടെ  ഒരു ടെവബ്സ!ജ്, Exam_documents ല് നല്കിയിരിക്കുന്ന 
national_technology_day.html എന്ന )യല് ഉ!സയാഗിച്ച് തയാറാക്കുക. നിര്സദശങ്ങള് ചുവടെ� 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

• ടെവബ്സ!ജിടെ  പ്രധാന ത ടെക്കട്ടിന് (National Technology Day) അക്ഷര വലുപ്പം 30 px 
നല്കുക. 

• രണ്ടാമടെത്ത ത ടെക്കട്ടിന് (Wednesday, 11 May) അക്ഷരനിറം ചുവപ്പ് (red) നല്കുക.

സൂചന: 

• )യല്  ടെ�ക്സ്റ്റ്  എഡിറ്ററില്  തുറന്ന്,  കാ�് സകഡിങ്  ടൈസ്റ്റലുകളി ാണ്  (CSS)  മാറ്റം 
വരുസത്തണ്ടത്.

മാറ്റം വരുത്തിയ )യല്  Home ടെ  Exam10  എന്ന സ)ാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്
_സചാദ്യനമ്പര് )യല് നാമമായി നല്കി സ�വ് ടെചയ്യുക. തു�ര്ന്ന് ഈ സ!ജ് ടെവബ് ബ്രൗ�റില് 
പ്രദര്ശിപ്പിക്കുക.



പ്രവർ�നം 4.5

സുസ്ഥിര വിക�നത്തിനായുള്ള അ�ിസ്ഥാന ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ� അpാരാഷ്ട്ര വര്ഷം എന്ന പ്രസത്യകത കൂ�ി 
2022  നുണ്ട്.  ഇതു  �ംബന്ധിച്ച ഒരു  ടെവബ്സ!ജ്   Exam_documents  ല്  നല്കിയിരിക്കുന്ന 
year_Basic_Sciences.html എന്ന  )യല്  ഉ!സയാഗിച്ച്  തയാറാക്കുക.  നിര്സദശങ്ങള്  ചുവടെ� 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

• ടെവബ്സ!ജിടെ8 ത ടെക്കട്ടിന് !ശ്ചാത്ത മായി മഞ്ഞ (yellow) നിറം നല്കുക.
• !ാരഗ്രാ)ിന് അക്ഷരവലുപ്പം 20px നല്കുക. 

സൂചന: 

• )യല്  ടെ�ക്സ്റ്റ്  എഡിറ്ററില്  തുറന്ന്,  കാ�് സകഡിങ്  ടൈസ്റ്റലുകളി ാണ്  (CSS)  മാറ്റം 
വരുസത്തണ്ടത്.

മാറ്റം വരുത്തിയ )യല്  Home ടെ  Exam10  എന്ന സ)ാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്
_സചാദ്യനമ്പര് )യല് നാമമായി നല്കി സ�വ് ടെചയ്യുക. തു�ര്ന്ന് ഈ സ!ജ്  ടെവബ് ബ്രൗ�റില് 
പ്രദര്ശിപ്പിക്കുക.


