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

പ്രവർ�നം 1.1

• ചുവടെ� തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയില് ഒരു ചിത്രതം, Inkscape സ�ാഫ്റ്റ് ടെവയറില് 
തയാറാക്കുക. 

• ഈ ചിത്രതം Home ടെ� 10 Exam സഫാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര്
ഫയല് നാമമായി നല്കി സ�വ് ( ) Save ടെചയ്യുക.

പ്രവർ�നം 1.2

• ചുവടെ� തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയില് ഒരു ചിത്രതം, Inkscape സ�ാഫ്റ്റ് ടെവയറില് 
തയാറാക്കുക. 

•  Home ടെ� 10 Images എന്ന സഫാള്ഡറി�ുള്ള  _ .  Ubuntu logo png എന്ന ചിത്രതം 
ഉള്ടെ3�ുത്തുക.

•  Ubuntu എന്ന് ടൈ�3് ടെചയ്യുക. (  Uroob എന്ന  Font ഉപസയാഗിക്കാം.)
• ഈ ചിത്രതം Home ടെ� 10 Exam സഫാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര്

ഫയല് നാമമായി നല്കി സ�വ് ( ) Save ടെചയ്യുക.



പ്രവർ�നം 1.3

• ചുവടെ� തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയില് ഒരു സ്റ്റിക്കര്, Inkscape സ�ാഫ്റ്റ് ടെവയറില് 
തയാറാക്കുക. 

•  OMICRON എന്ന് ടൈ�3് ടെചയ്ത് വ�ു3ം ത്രകമീകരിക്കുക.
•  Home ടെ� 10 Images എന്ന സഫാള്ഡറി�ുള്ള  .  Omicron png എന്ന ചിത്രതം 

ഉള്ടെ3�ുത്തുക.
• ഉള്ടെ3�ുത്തിയ ചിത്രതം ആവശ്യാനു�രണം പകര്ടെ3�ുത്്ത സ്റ്റിക്കര് 

പൂര്ത്തിയാക്കുക.
• ഈ സ്റ്റിക്കര് Home ടെ� 10 Exam സഫാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� 

രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് ഫയല് നാമമായി നല്കി സ�വ് ( ) Save ടെചയ്യുക.

പ്രവർ�നം 1.4

•  Home ടെ� 10 Images എന്ന സഫാള്ഡറി�ുള്ള  .Train svg എന്ന ചിത്രതം Inkscape 
സ�ാഫ്റ്റ് ടെവയറില് തുറക്കുക.

• ചിത്രതത്തിടെ� സ=ാഗിയുടെ� പകര്ടെ3�ുത്്ത മൂന്നു സ=ാഗികള് കൂ�ി ഉള്ടെ3�ുത്തി 
മാതൃകയിസ�തുസപാടെ� ചിത്രതം പൂര്ത്തിയാക്കുക.

• ഈ ചിത്രതം Home ടെ� 10 Exam സഫാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് 
ഫയല് നാമമായി നല്കി സ�വ് ( ) Save ടെചയ്യുക.



പ്രവർ�നം 1.5

• ചുവടെ� തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയില് ഒരു ചിത്രതം, Inkscape സ�ാഫ്റ്റ് ടെവയറില് 
തയാറാക്കുക. 

•  Home ടെ� 10 Images എന്ന സഫാള്ഡറി�ുള്ള  .Tree png എന്ന ചിത്രതം 
ഉള്ടെ3�ുത്തുക.

• വൃത്തം വരച്്ച നിറം നല്കി ചിത്രതത്തിസ�തുസപാടെ� �ൂര്യടെ? ചിത്രതം ത്രകമീകരിക്കുക.
• ഈ ചിത്രതം Home ടെ� 10 Exam സഫാള്ഡറില്

നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് 
ഫയല് നാമമായി നല്കി സ�വ് ( ) Save
ടെചയ്യുക.

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

പ്രവർ�നം 2.1

�ി=ര്  ഓഫീ�്  ടൈററ്ററിടെ�  ടൈസ്റ്റല്  ( )  Styles �സAതം  ഉപസയാഗടെ3�ുത്തി,  ചുവടെ�
നല്കിയ നിര്സBശങ്ങള്ക്കനു�രിച്്ച ഉള്ള�ക്ക3ട്ടിക ഉള്ടെ3�ുത്തുക.

•  Home ടെ� _  Exam documents ടെ� 19.Covid ott എന്ന ഫയല് തുറക്കുക.

• പച്ച നിറത്തില് നല്കിയിരിക്കുന്ന ഉപശീര്ഷകങ്ങള്ക്്ക  2 Heading എന്ന 
ടൈസ്റ്റല് നല്കുക. 

• ആദ്യ സപജില് ഏറ്റവും മുകളി�ായി      Table of Contents and Index �സAതം 
ഉപസയാഗിച്്ച ഉള്ള�ക്ക3ട്ടിക ഉള്ടെ3�ുത്തുക.
(   --->      ---> .............. )Insert Table of Contents and Index

മാറ്റം വരുത്തിയ ഫയല് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് ഫയല്നാമമായി നല്കി
 Home ടെ� 10 Exam എന്ന സഫാള്ഡറില് സ�വ് ടെചയ്യുക.



പ്രവർ�നം 2.2

�ി=ര്  ഓഫീ�്  ടൈററ്ററിടെ�  ടൈസ്റ്റല്  ( )  Styles �സAതം  ഉപസയാഗടെ3�ുത്തി,  ചുവടെ�
നല്കിയ നിര്സBശങ്ങള്ക്കനു�രിച്്ച ഉള്ള�ക്ക3ട്ടിക ഉള്ടെ3�ുത്തുക.

•  Home ടെ� _  Exam documents ടെ� .ELearning ott എന്ന ഫയല് തുറക്കുക.

• ആദ്യ സപജില് ഏറ്റവും മുകളി�ായി      Table of Contents and Index �സAതം 
ഉപസയാഗിച്്ച ഉള്ള�ക്ക3ട്ടിക ഉള്ടെ3�ുത്തുക.
(   --->      ---> .............. )Insert Table of Contents and Index

• എല്ലാ പാരത്രഗാഫുകള്ക്കും  Technology എന്ന ടൈസ്റ്റല് നല്കുക.

മാറ്റം വരുത്തിയ ഫയല് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് ഫയല്നാമമായി നല്കി
 Home ടെ� 10 Exam എന്ന സഫാള്ഡറില് സ�വ് ടെചയ്യുക.

പ്രവർ�നം 2.3

�ി=ര്  ഓഫീ�്  ടൈററ്ററിടെ�  ടൈസ്റ്റല്  ( )  Styles �സAതം  ഉപസയാഗടെ3�ുത്തി,  ഒരു
സ�ഖനത്തിടെ�  ഉപശീര്ഷകങ്ങള്  (  )  Sub Headings ചുവടെ�  നല്കിയ  നിര്സBശങ്ങള്
ക്കനു�രിച്്ച ആകര്ഷകമാക്കുക.

•  Home ടെ� _  Exam documents ടെ� .Continents ott എന്ന ഫയല് തുറക്കുക.

•  Styles ജാ�കം തുറന്ന്   2 Heading ല് താടെK3റയുന്ന മാറ്റങ്ങള് വരുത്തുക.
  Font Family :  Bitsteam Charter
  Font Color : Purple

Underline : Single

• പച്ച നിറത്തില് നല്കിയിരിക്കുന്ന ഉപശീര്ഷകങ്ങള്ക്്ക  2 Heading എന്ന 
ടൈസ്റ്റല് നല്കുക. 

മാറ്റം വരുത്തിയ ഫയല് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് ഫയല്നാമമായി നല്കി
 Home ടെ� 10 Exam എന്ന സഫാള്ഡറില് സ�വ് ടെചയ്യുക.



പ്രവർ�നം 2.4

�ണ്സNാക്്ക സ�ാഫ്റ്റ് ടെവയര് തുറന്ന് ഭൂപ�ത്തില് ചുവടെ� നല്കിയ ത്രപവര്ത്തനങ്ങള്
ടെചയ്യുക.

• �ണ്സNാക്കില് �മയസമഖ�ാ ഭൂപ�ം ത്രപദര്ശി3ിക്കുക.
• അനുസയാജ്യമായ �ൂള് ഉപസയാഗിച്്ച സരഖാംശസരഖകള് ദൃശ്യമാക്കുക.
• ഇതിടെ? സ്ക്ര�ീന്ഷ�ോട്ട് എ�ുക്കുക. (കീസ=ാര്ഡിടെ�  PrtSc കീ ഉപസയാഗിച്്ച)
•  Home ടെ�  Pictures സഫാള്ഡറി�ാണ് ചിത്രതം സ�വ് ആകുന്നത്. ഇത്  Rename

ടെചയ്ത്, നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് ഫയല്നാമമായി നല്കി  Home
ടെ� 10 Exam എന്ന സഫാള്ഡറില് സ�വ് ടെചയ്യുക.

പ്രവർ�നം 2.5

�ണ്സNാക്്ക സ�ാഫ്റ്റ് ടെവയര് തുറന്ന് ഭൂപ�ത്തില് ചുവടെ� നല്കിയ ത്രപവര്ത്തനങ്ങള്
ടെചയ്യുക.

• �ണ്സNാക്കില് �മയസമഖ�ാ ഭൂപ�ം ത്രപദര്ശി3ിക്കുക.
• അനുസയാജ്യമായ �ൂള് ഉപസയാഗിച്്ച രാത്രതി-പകല് സവര്ത്തിരിവ് ഒKിവാക്കുക
• ഇതിടെ? സ്ക്ര�ീന്ഷ�ോട്ട് എ�ുക്കുക. (കീസ=ാര്ഡിടെ�  PrtSc കീ ഉപസയാഗിച്്ച)
•  Home ടെ�  Pictures സഫാള്ഡറി�ാണ് ചിത്രതം സ�വ് ആകുന്നത്. ഇത്  Rename

ടെചയ്ത്, നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് ഫയല്നാമമായി നല്കി  Home
ടെ� 10 Exam എന്ന സഫാള്ഡറില് സ�വ് ടെചയ്യുക.



ഗ്രൂപ്പ് 3 (സൈപ�ൺ ഗ്രോഫിക്സ്)

പ്രവർ�നം 3.1

ഒരു ടൈപത്തണ്  സത്രപാത്രഗാമും അതു ത്രപവര്ത്തി3ിക്കുസമ്പാള് �ഭിക്കുന്ന ഔട്ടപ്ുട്ടും
നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

    ഷക്ര�ോക്ര�ോം ഔട്ട�്ുട്ട് 

1. സത്രപാത്രഗാം ടൈ�3് ടെചയ്യുക. 
2. Home ടെ� 10 Exam എന്ന സഫാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് 

ഫയല് നാമമായി നല്കി സ�വ് ( ) Save ടെചയ്യുക. 
3. സത്രപാത്രഗാം ത്രപവര്ത്തി3ിക്കുക ( ). Run

പ്രവർ�നം 3.2

ഒരു ടൈപത്തണ്  സത്രപാത്രഗാമും അതു ത്രപവര്ത്തി3ിക്കുസമ്പാള് �ഭിക്കുന്ന ഔട്ടപ്ുട്ടും
നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

    ഷക്ര�ോക്ര�ോം ഔട്ട�്ുട്ട് 

1. സത്രപാത്രഗാം ടൈ�3് ടെചയ്യുക. 
2. Home ടെ� 10 Exam എന്ന സഫാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് 

ഫയല് നാമമായി നല്കി സ�വ് ( ) Save ടെചയ്യുക. 
3. സത്രപാത്രഗാം ത്രപവര്ത്തി3ിക്കുക ( ). Run



പ്രവർ�നം 3.3

ഒരു ടൈപത്തണ്  സത്രപാത്രഗാമും അതു ത്രപവര്ത്തി3ിക്കുസമ്പാള് �ഭിക്കുന്ന ഔട്ടപ്ുട്ടും
നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

ഷക്ര�ോക്ര�ോം ഔട്ട�്ുട്ട് 

1. സത്രപാത്രഗാം ടൈ�3് ടെചയ്യുക. 
2. Home ടെ� 10 Exam എന്ന സഫാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് 

ഫയല് നാമമായി നല്കി ( ) Save സ�വ് ടെചയ്യുക. 
3. സത്രപാത്രഗാം ത്രപവര്ത്തി3ിക്കുക ( ). Run

പ്രവർ�നം 3.4

ഒരു ടൈപത്തണ്  സത്രപാത്രഗാമും അതു ത്രപവര്ത്തി3ിക്കുസമ്പാള് �ഭിക്കുന്ന ഔട്ടപ്ുട്ടും
നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

    ഷക്ര�ോക്ര�ോം ഔട്ട�്ുട്ട് 

1. സത്രപാത്രഗാം ടൈ�3് ടെചയ്യുക. 
2. Home ടെ� 10 Exam എന്ന സഫാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര്

ഫയല് നാമമായി നല്കി സ�വ് ( ) Save ടെചയ്യുക. 
3. സത്രപാത്രഗാം ത്രപവര്ത്തി3ിക്കുക ( ). Run



പ്രവർ�നം 3.5

ഒരു ടൈപത്തണ്  സത്രപാത്രഗാമും അതു ത്രപവര്ത്തി3ിക്കുസമ്പാള് �ഭിക്കുന്ന ഔട്ടപ്ുട്ടും
നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

    ഷക്ര�ോക്ര�ോം ഔട്ട�്ുട്ട് 

1. സത്രപാത്രഗാം ടൈ�3് ടെചയ്യുക. 
2. Home ടെ� 10 Exam എന്ന സഫാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് 

ഫയല് നാമമായി നല്കി സ�വ് ( ) Save ടെചയ്യുക. 
3. സത്രപാത്രഗാം ത്രപവര്ത്തി3ിക്കുക ( ). Run

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

പ്രവർ�നം 4.1

  Synfig Studio സ�ാഫ് റ്റ് ടെവയര് ഉപസയാഗിച്്ച  'സറാഡി�ൂടെ� �ഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാറിടെ?
അനിസമഷന്' തയാറാക്കുക.  ഇതിനായി  ചുവടെ� ടെകാ�ുത്തിരിക്കുന്ന ത്രപവര്ത്തനങ്ങള്
ടെചയ്യുക.

•   Synfig Studio സ�ാഫ് റ്റ് ടെവയര് തുറന്ന്  Home ടെ� 10 Images ല് നിന്നും 
.road png പശ്ചാത്ത�മായി ഉള്ടെ3�ുത്തുക.

•  Home ടെ� 10 Images ല് നിന്നും .car png എന്ന ചിത്രതം  ഉള്ടെ3�ുത്തി വ�ു3ം 
ത്രകമീകരിക്കുക.

• കാറിന്  അനിസമഷന് നല്കുക.
തയാറാക്കിയ അനിസമഷന്   Home ടെ�  10  Exam എന്ന സഫാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ�
രജി�് റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് ഫയല് നാമമായി നല്കി സ�വ് (  ) Save As ടെചയ്യുക.



പ്രവർ�നം 4.2

  Synfig Studio സ�ാഫ് റ്റ് ടെവയര് ഉപസയാഗിച്്ച 'പൂസXാട്ടത്തി�ൂടെ� പറക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റയുടെ�
അനിസമഷന്'    തയാറാക്കുക.  ഇതിനായി ചുവടെ� ടെകാ�ുത്തിരിക്കുന്ന ത്രപവര്ത്തനങ്ങള്
ടെചയ്യുക.

•   Synfig Studio സ�ാഫ് റ്റ് ടെവയര് തുറന്ന്,  Home ടെ� _  Exam documents ല് 
നല്കിയിട്ടുള്ള - .butterfly bg sifz എന്ന ഫയല്  Open ടെചയ്യുക.

•  Home ടെ� 10 Images ല് നിന്നും .butterfly png എന്ന ചിത്രതം  ഉള്ടെ3�ുത്തി  
വ�ു3ം ത്രകമീകരിക്കുക.

• പൂമ്പാറ്റയ്ക് അനിസമഷന് നല്കുക.
തയാറാക്കിയ അനിസമഷന്  Home ടെ� 10  Exam എന്ന സഫാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� 
രജി�് റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് ഫയല് നാമമായി നല്കി സ�വ് (  ) Save As ടെചയ്യുക.

പ്രവർ�നം 4.3

  Synfig Studio സ�ാഫ് റ്റ് ടെവയര് ഉപസയാഗിച്്ച  'ഒരു ടെY�ിസകാപ് റ്റര് പറന്നുയരുന്നതിടെ? 
അനിസമഷന്' തയാറാക്കുക.  ഇതിനായി ചുവടെ� ടെകാ�ുത്തിരിക്കുന്ന ത്രപവര്ത്തനങ്ങള് 
ടെചയ്യുക.

•  Synfig Studio സ�ാഫ് റ്റ് ടെവയര് തുറന്ന്  Home ടെ� 10 Images ല് നിന്നും 
- .fly bg pngപശ്ചാത്ത�മായി ഉള്ടെ3�ുത്തുക.

•  Home ടെ� 10 Images ല് നിന്നും .  helicopter png എന്ന ചിത്രതം  ഉള്ടെ3�ുത്തി 
വ�ു3ം ത്രകമീകരിക്കുക.

• ടെY�ിസകാപ് റ്റര് പറന്നുയരുന്നതിടെ? അനിസമഷന് നല്കുക.
തയാറാക്കിയ അനിസമഷന്  Home ടെ� 10  Exam എന്ന സഫാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെ� 
രജി�് റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് ഫയല് നാമമായി നല്കി സ�വ് (  ) Save As ടെചയ്യുക.



പ്രവർ�നം 4.4

ഒരു ടെവ=്സപജിടെ? സ�ാK്�് സകാഡ് താടെK ടെകാ�ുത്തിരിക്കുന്നു.

• ഇത് ടെ�ക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററില് ടൈ�3് ടെചയ്ത്, Home ടെ� 10 Exam എന്ന സഫാള്ഡറില്
നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് ഫയല് നാമമായി നല്കി  html ഫയ�ായി
സ�വ് ടെചയ്യുക.

• ഈ ഫയല് ടെവ=്സപജായി തുറക്കുക.

പ്രവർ�നം 4.5

ഒരു ടെവ=്സപജിടെ? സ�ാK്�് സകാഡ് താടെK ടെകാ�ുത്തിരിക്കുന്നു.

• ഇത് ടെ�ക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററില് ടൈ�3് ടെചയ്ത്, Home ടെ� 10 Exam എന്ന സഫാള്ഡറില്
നിങ്ങളുടെ� രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_സചാദ്യനമ്പര് ഫയല് നാമമായി നല്കി  html ഫയ�ായി
സ�വ് ടെചയ്യുക.

• ഈ ഫയല് ടെവ=്സപജായി തുറക്കുക.


