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குழு-1 (டிசை	னிங் உலகத்திற்கு)

செ	யல்பாடு 1.1 

 மாதிரியில் உள்ளது ப�ால் ஒரு �டத்தைத  Inkscape மெமன்மெ�ாருளில் உருவாக்கவும்.

குறிப்பு:

● சதுரம் வதைரந்து, நிறம் மெகாடுத்து ஒழுங்கு�டுத்தவும்.

● மாதிரியில் உள்ளது ப�ால் தைக�்�ிடிதைய உருவாக்கவும்.

● பகா�்தை�யில்  Coffee என தட்டச்சு மெசய்யவும்.

இந்த �டம் உங்களது �திவுஎண் _வினாஎண்  பகா�்பு மெ�யராக மெகாடுத்து  Home ல் 

10 Exam என்ற பகா�்புத்மெதாகு�்�ில்  png �ார்பமட்டிற்கு எக்ஸ்ப�ார்ட் மெசய்க.

(  svg பகா�்பு பசவ் மெசய்ய பவண்டாம்)



செ	யல்பாடு 1.2 

 கீழ் தர�்�ட்டுள்ளது ப�ால் ஒரு �தாதைக  Inkscape மெமன்மெ�ாருளில்  உருவாக்கவும்.

குறிப்பு:

● ஒரு சதுரம் வதைரந்து, நிறம் மெகாடுத்து,  பகாடுகளின் அகலத்தைத அதிகரித்து 

மாதிரியிலுள்ளது ப�ால் ஒழுங்கு�டுத்தவும்.

●  Uroob என்ற  Font �யன்�டுத்தி  Ubundu என தட்டச்சு மெசய்யவும்.

●  Home ல் 10 Images பகா�்புத்மெதாகு�்�ிலுள்ள _ .  Ubuntu logo png என்ற �டத்தைதச் 

மெசருகவும்.

இந்த �டம் உங்களது �திவுஎண் _வினாஎண்  பகா�்பு மெ�யராக மெகாடுத்து Home ல் 

10 Exam என்ற பகா�்புத்மெதாகு�்�ில்  png �ார்பமட்டிற்கு எக்ஸ்ப�ார்ட் மெசய்க.

(  svg பகா�்பு பசவ் மெசய்ய பவண்டாம்)



செ	யல்பாடு 1.3

கீழ் தர�்�ட்டுள்ளது ப�ால் ஒரு ஓட்டி   Inkscape மெமன்மெ�ாருளில்  உருவாக்கவும்.

குறிப்பு:

● மாதிரியில் உள்ளதைத�் ப�ால் ஒரு சதுரம் வதைரந்து நிறம் மெகாடுக்கவும்.

●  OMICRON என தட்டச்சு மெசய்து அளதைவ ஒழுங்கு�டுத்தவும்.

●  Home ல் 10 Images பகா�்புத்மெதாகு�்�ில் Omicron.png  என்ற �டத்தைதச் 

மெசருகவும்.

● உட்�டுத்திய �டத்தைத பததைவக்பகற்� நகமெலடுத்து, ஸ்டிக்கதைர முடிக்கவும்.

இந்த �டம் உங்களது �திவுஎண் _வினாஎண்  பகா�்பு மெ�யராக மெகாடுத்து Home ல் 

10 Exam என்ற பகா�்புத்மெதாகு�்�ில்  png �ார்பமட்டிற்கு எக்ஸ்ப�ார்ட் மெசய்க.

(  svg பகா�்பு பசவ் மெசய்ய பவண்டாம்)



செ	யல்பாடு 1.4

மாதிரியில் உள்ளது ப�ால் ஒரு �டத்தைத   Inkscape மெமன்மெ�ாருளில் உருவாக்கவும்.

குறிப்பு:

●  Home ல் 10 Images பகா�்புமெதாகு�்�ில் .  Train svgஎன்ற �டத்தைதத்  Inkscape

மெமன்மெ�ாருளில் திறந்து கீழ் குறி�்�ிட்டுள்ள மெசயல்�ாடுகதைள மெசய்க.

● �டத்திலுள்ள ப�ாகிதைய நகமெலடுத்து, மூன்று ப�ாகிகதைளச் பசர்த்து �டத்தைத 

முடிக்கவும்.

பூர்த்தி மெசய்த �டம் உங்களது �திவுஎண் _வினாஎண்  பகா�்பு மெ�யராக மெகாடுத்து 

Home ல் 10 Exam என்ற பகா�்புத்மெதாகு�்�ில்  png �ார்பமட்டிற்கு எக்ஸ்ப�ார்ட் மெசய்க.

(  svg பகா�்பு பசவ் மெசய்ய பவண்டாம்)



 செ	யல்பாடு 1.5

  மாதிரியில் உள்ளது ப�ால் ஒரு �டத்தைத  Inkscape மெமன்மெ�ாருளில் உருவாக்கவும்.

குறிப்பு:

● ஒரு சதுரத்தைத வதைரந்து நிறம்  Gradient மெகாடுத்து மாதிரியிலுள்ளது ப�ால் 

மெசய்யவும்.

●  Home ல் 10 Images பகா�்புத்மெதாகு�்�ில் .  Tree png என்ற �டத்தைதச் மெசருகவும்.

● வட்டம் வதைரந்து, நிறம் மெகாடுத்து, �டத்தில் உள்ளது சூரியனின் �டம் 

ஒழுங்கதைமக்கவும்.

இந்த �டம் உங்களது �திவுஎண் _வினாஎண்  பகா�்பு மெ�யராக மெகாடுத்து Home ல் 

10 Exam என்ற பகா�்புத்மெதாகு�்�ில்  png �ார்பமட்டிற்கு எக்ஸ்ப�ார்ட் மெசய்க. (  svg

பகா�்பு பசவ் மெசய்ய பவண்டாம்)



குழு-2 (செ!ளியிட்டிற்கு, நிலப்பட !ா	ிப்பு)
செ	யல்பாடு 2.1

பகாவிட்-19 குறித்த ஒரு கட்டுதைர Home ல் _ _10 Exam documents ல் 19.Covid ott என்ற   

மெ�யரில் தர�்�ட்டுள்ளது. இந்தக் பகா�்தை� லி�ர் ஆபீஸ் தைரட்டரில் திறந்து கீழ் 

உள்ள மெசயல்�ாடுகதைள மெசய்யவும்.

1. துதைணத் ததைல�்புகளுக்கு 2 Heading என்ற ஸ்தைடல்( ) Style மெகாடுக்கவும்.

2. முதல் �க்கத்தில் ததைல�்புக்கு கீபழ உள்ளடக்க அட்டவதைணதையச் பசர்க்கவும்.

குறி�்பு :

● துதைணத் ததைல�்புக்கள் �ச்தைச நிறத்தில் மெகாடுக்க�்�ட்டுள்ளது.

மாறுதல் மெசய்த பகா�்தை� உங்களது �திவுஎண் _வினாஎண்  பகா�்பு மெ�யராக 

மெகாடுத்து  Home ல் 10 Exam பகா�்புத் மெதாகு�்�ில் பசவ் (  ) Save As மெசய்க.

செ	யல்பாடு 2.2

ஆன்தைலன் கல்வி மெதாடர்�ான கட்டுதைர Home ல் _ _10 Exam documents ல் .  ELearning ott

என்ற   மெ�யரில் தர�்�ட்டுள்ளது. இந்தக் பகா�்தை� லி�ர் ஆபீஸ் தைரட்டரில் திறந்து 

கீழ் உள்ள மெசயல்�ாடுகதைள மெசய்யவும்.

1. முதல் �க்கத்தில் ததைல�்புக்கு கீபழ உள்ளடக்க அட்டவதைணதையச் பசர்க்கவும்.

2. எல்லா �த்திகளுக்கு  Technology என்ற ஸ்தைடல் மெகாடுக்கவும்.

குறி�்பு : 

●   Styles சாளரத்தில் உள்ள �த்தி ஸ்தைடல்களில்  Technology என்ற ஸ்தைடல் 

பசர்க்க�்�ட்டுள்ளது.

மாறுதல் மெசய்த பகா�்தை� உங்களது �திவுஎண் _வினாஎண்  பகா�்பு மெ�யராக 

மெகாடுத்து  Home ல் 10 Exam பகா�்புத் மெதாகு�்�ில் பசவ் (  ) Save As மெசய்க.



செ	யல்பாடு 2.3

கண்டங்கள் �ற்றிய கட்டுதைர Home ல் _ _10 Exam documents ல் .  Continents ott என்ற   

மெ�யரில் தர�்�ட்டுள்ளது. இந்தக் பகா�்தை� லி�ர்ஆபீஸ் தைரட்டரில் திறந்து 

�ின்வரும் மெசயல்�ாடுகதைளச் மெசய்யவும்.

1. துதைணத் ததைல�்புக்களுக்கு கீபழ உள்ள அம்சங்கதைளச் பசர்த்து 1 Heading ல்  Earth

என்ற புதிய ததைல�்பு ஸ்தைடதைல ( ) Style உருவாக்கவும்.

  Font Family :  Bitsteam Charter

  Font Size : 95%

  Font Color : Purple

Underline : Single  

2.கட்டுதைரயில் உள்ள அதைனத்து துதைணத் ததைல�்புக்களுக்கும் Earth என்ற ஸ்தைடல் 

( ) Style மெகாடுக்கவும். 

(துதைணத் ததைல�்புக்கள் �ச்தைச நிறத்தில் மெகாடுக்க�்�ட்டுள்ளது.)

மாறுதல் மெசய்த பகா�்தை� உங்களது �திவுஎண் _வினாஎண்  பகா�்பு மெ�யராக 

மெகாடுத்து  Home ல் 10 Exam பகா�்புத் மெதாகு�்�ில் பசவ் (  ) Save As மெசய்க.



செ	யல்பாடு 2.4

சன்கிளாக் மெமன்மெ�ாருதைளத் திறந்து,  பகாடுகதைளக் காட்டும் சாளரத்தைதக் 

காட்சி�்�டுத்தவும். இதைதச் மெசய்ய, �ின்வரும் மெசயல்கதைளச் மெசய்யவும்.

● சன்கிளாக் பநர மண்டல வதைர�டத்தைதக் காட்சி�்�டுத்தவும்.

● மெ�ாருத்தமான கருவிதைய�் �யன்�டுத்தி தீர்க பகாடுகதைளக் 

காட்சி�்�டுத்தவும்.

• இதன் ஸ்கிரீன்ஷாட் உங்களுது �திவு எண்_பகள்வி எண் பகா�்பு மெ�யராக 

மெகாடுத்து  Home ல் 10 Exam பகா�்புமெதாகு�்�ில் பசவ் மெசய்க. 

குறிப்பு :

• ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்க விதைச�்�லதைகயில் உள்ள �ிரிண்ட் ஸ்கிரீன் ( ) PrtSc

மெ�ாத்தாதைன அழுத்தவும்.

•  PrtSc �யன்�டுத்தும் ப�ாது  Home ல்  Pictures பகா�்புமெதாகு�்�ில் �டம் 

பசமிக்க�்�டுகிறது. அதைத  Rename மெசய்து 10 Exam பகா�்புமெதாகு�்�ிற்கு 

நகமெலடுக்கவும்.



செ	யல்பாடு 2.5

சன்கிளாக் மெமன்மெ�ாருதைளத் திறந்து, இரவு-�கல் �ிரி�்பு தவிர்க்க�்�ட்ட பநர 

மண்டல வதைர�ட  சாளரத்தைதக் காட்சி�்�டுத்தவும். இதைதச் மெசய்ய, �ின்வரும் 

மெசயல்கதைளச் மெசய்யவும்.

● சன்கிளாக் பநர மண்டல வதைர�டத்தைதக் காட்சி�்�டுத்தவும்.

● மெ�ாருத்தமான கருவி �யன்�டுத்தி இரவும் �கலும் �ிரி�்�தைதத் தவிர்க்கவும்

● இதைத ஸ்கிரீன்ஷாட் உங்களுது �திவு எண்_பகள்வி எண் பகா�்பு மெ�யராக 

மெகாடுத்து  ome ல் 10 Exam பகா�்புமெதாகு�்�ில் பசவ் மெசய்க. 

குறிப்பு :

● ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்க விதைச�்�லதைகயில் உள்ள �ிரிண்ட் ஸ்கிரீன் ( ) PrtSc

மெ�ாத்தாதைன அழுத்தவும்.

●  PrtSc �யன்�டுத்தும் ப�ாது  Home ல்  Pictures பகா�்புமெதாகு�்�ில் �டம் 

பசமிக்க�்�டுகிறது. அதைத  Rename மெசய்து 10 Exam பகா�்புமெதாகு�்�ிற்கு 

நகமெலடுக்கவும்.



குழு-3 (சைபத்தன் கிராபிக்ஸ்)
செ	யல்பாடு 3.1

ஒரு தை�த்தன் நிரலும் அதைத இயக்கும் ப�ாது கிதைடக்கும் மெவளியீடும் 

(மெவளியீடு 1) மெகாடுக்க�்�ட்டுள்ளது. 

    நிரல் மெவளியீடு 1 மெவளியீடு 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

நிரதைலத் தட்டச்சு மெசய்து மெசயல்�டுத்துக. இரண்டாவது மெவளியீடு (மெவளியீடு 2) 

கிதைடக்குமாறு இந்த நிரதைல மாற்றிமெயழுதவும். மாறுதல் மெசய்த பகா�்தை�   Home ல் 

10 Exam என்ற பகா�்புத் மெதாகு�்�ில் உங்களது �திவுஎண் _வினாஎண்  பகா�்பு�் 

மெ�யராக மெகாடுத்து பசவ் மெசய்க.



செ	யல்பாடு 3.2

ஒரு தை�த்தன் நிரலும் அதைத இயக்கும் ப�ாது கிதைடக்கும் மெவளியீடும் 

(மெவளியீடு 1) மெகாடுக்க�்�ட்டுள்ளது. 

    நிரல் மெவளியீடு 1 மெவளியீடு 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

நிரதைலத் தட்டச்சு மெசய்து மெசயல்�டுத்துக. இரண்டாவது மெவளியீடு (மெவளியீடு 2) 

கிதைடக்குமாறு இந்த நிரதைல மாற்றிமெயழுதவும். மாறுதல் மெசய்த பகா�்தை�   Home ல் 

10 Exam என்ற பகா�்புத் மெதாகு�்�ில் உங்களது �திவுஎண் _வினாஎண்  பகா�்பு�் 

மெ�யராக மெகாடுத்து பசவ் மெசய்க.



செ	யல்பாடு 3.3

ஒரு தை�த்தன் நிரலும் அதைத இயக்கும் ப�ாது கிதைடக்கும் மெவளியீடும் 

(மெவளியீடு 1) மெகாடுக்க�்�ட்டுள்ளது.

    நிரல் மெவளியீடு 1 மெவளியீடு 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

நிரதைலத் தட்டச்சு மெசய்து மெசயல்�டுத்துக. இரண்டாவது மெவளியீடு (மெவளியீடு 2) 

கிதைடக்குமாறு இந்த நிரதைல மாற்றிமெயழுதவும். மாறுதல் மெசய்த பகா�்தை�   Home ல் 

10 Exam என்ற பகா�்புத் மெதாகு�்�ில் உங்களது �திவுஎண் _வினாஎண்  பகா�்பு�் 

மெ�யராக மெகாடுத்து பசவ் மெசய்க.



செ	யல்பாடு 3.4

ஒரு தை�த்தன் நிரலும் அதைத இயக்கும் ப�ாது கிதைடக்கும் மெவளியீடும் 

(மெவளியீடு 1) மெகாடுக்க�்�ட்டுள்ளது. 

    நிரல் மெவளியீடு 1 மெவளியீடு 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

நிரதைலத் தட்டச்சு மெசய்து மெசயல்�டுத்துக. இரண்டாவது மெவளியீடு (மெவளியீடு 2) 

கிதைடக்குமாறு இந்த நிரதைல மாற்றிமெயழுதவும். மாறுதல் மெசய்த பகா�்தை�   Home ல் 

10 Exam என்ற பகா�்புத் மெதாகு�்�ில் உங்களது �திவுஎண் _வினாஎண்  பகா�்பு�் 

மெ�யராக மெகாடுத்து பசவ் மெசய்க.



செ	யல்பாடு 3.5

ஒரு தை�த்தன் நிரலும் அதைத இயக்கும் ப�ாது கிதைடக்கும் மெவளியீடும் 

(மெவளியீடு 1) மெகாடுக்க�்�ட்டுள்ளது. 

    நிரல் மெவளியீடு 1 மெவளியீடு 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

நிரதைலத் தட்டச்சு மெசய்து மெசயல்�டுத்துக. இரண்டாவது மெவளியீடு (மெவளியீடு 2) 

கிதைடக்குமாறு இந்த நிரதைல மாற்றிமெயழுதவும். மாறுதல் மெசய்த பகா�்தை�   Home ல் 

10 Exam என்ற பகா�்புத் மெதாகு�்�ில் உங்களது �திவுஎண் _வினாஎண்  பகா�்பு�் 

மெ�யராக மெகாடுத்து பசவ் மெசய்க.



குழு-4 (அசை	யும் படங்கள், கண்சைணக் க!ரும் 
செ!ப்டிசை	னிங்)

செ	யல்பாடு 4.1

Synfig Studio பயன்படுத்தி 'சாலையில் பயணிக்கும் காரின் அனிமே�ஷலைன உருவாக்கவும்'.

இலைதச் செசய்ய, பிரன்வரும் செசய்முலை'கலை(ச் செசய்க.

•   Synfig Studio மெமன்மெ�ாருதைளத் திறந்து,  Home ல் 10 Images லிருந்து .  road png

என்ற �டத்தைத �ின்னணியாகச் பசர்க்கவும்.

•  Home ல் 10 Images லிருந்து .  car png என்ற �டத்தைதச் பசர்த்து அளதைவச் 

சரிமெசய்யவும்.

• காரின் �டத்திற்கு அனிபமஷன் மெகாடுக்கவும்.

      தயார் மெசய்த அனிபமஷதைன  flv வடிவத்தில் ஏற்றுமதி மெசய்து,  Home ல்  10 Exam

பகா�்புத்மெதாகு�்�ில் உங்கள் �திவு எண்_பகள்வி எண் பகா�்�ின் 

மெ�யராகச் பசவ் மெசய்யவும்.

செ	யல்பாடு 4.2

 Home ல் _  Exam documents ல் வழங்க�்�ட்டுள்ள - .  butterfly bg sifz என்ற பகா�்தை�த் 

திறந்து,’ பதாட்டத்தில் �றக்கும் �ட்டாம்பூச்சியின் அனிபமஷன்'    Synfig Studio

�யன்�டுத்தி முடிக்கவும். 

இதைதச் மெசய்ய, �ிரன்வரும் மெசய்முதைறகதைளச் மெசய்க.

•   Synfig Studio மெமன்மெ�ாருளில் - .  butterfly bg sifz பகா�்தை�த் திறக்கவும்.

•  Home ல் 10 Images லிருந்து .  butterfly png என்ற �டத்தைதச் பசர்த்து அளதைவச் 

சரிமெசய்யவும்.

• �ட்டத்திற்கு அனிபமஷன் மெகாடுக்கவும்.

      தயார் மெசய்த அனிபமஷதைன  flv வடிவத்தில் ஏற்றுமதி மெசய்து,  Home ல்  10 Exam

பகா�்புத்மெதாகு�்�ில் உங்கள் �திவு எண்_பகள்வி எண் பகா�்�ின் 

மெ�யராகச் பசவ் மெசய்யவும்.



செ	யல்பாடு 4.3
Synfig Studio  பயன்படுத்தி "மெQலிகா�்டர் �றந்து மெசல்லும் அனிபமஷன்" உருவாக்கவும்.  

இதைதச் மெசய்ய, �ிரன்வரும் மெசய்முதைறகதைளச் மெசய்க.

• மெமன்மெ�ாருதைளத் திறந்து,  Home ல் 10 Images லிருந்து - .  fly bg png என்ற 

�டத்தைத �ின்னணியாகச் பசர்க்கவும்.

•  Home ல் 10 Images லிருந்து .  helicopter png என்ற �டத்தைதச் பசர்த்து அளதைவச் 

சரிமெசய்யவும்.

• மெQலிகா�்டருக்கு �ற�்�தற்கான அனிபமஷன் மெகாடுக்கவும்.

தயார் மெசய்த அனிபமஷதைன  flv வடிவத்தில் ஏற்றுமதி மெசய்து,  Home ல்  10 Exam

பகா�்புத்மெதாகு�்�ில் உங்கள் �திவு எண்_பகள்வி எண் பகா�்�ின் 

மெ�யராகச் பசவ் மெசய்யவும்.



செ	யல்பாடு 4.4

   National Technology Day மெதாடர்�ாக உருவாக்க�்�ட்ட பவ�்ப�ஜின் மாதிரி கீபழ 

மெகாடுக்க�்�ட்டுள்ளது. மாதிரியில் உள்ளது ப�ான்ற ஒரு பவ�்ப�ஜ், _  Exam documents

ல் மெகாடுக்க�்�ட்டுள்ள _ _ .  National technology day html பகா�்தை��் �யன்�டுத்தி தயார் 

மெசய்யவும். மெசய்முதைற கீபழ மெகாடுக்க�்�ட்டுள்ளது.

• பவ�்ப�ஜின் முக்கிய ததைல�்புக்கு (   ) 30  National Technology Day px எழுத்துரு 

மெகாடுக்கவும்.

• இரண்டாவது ததைல�்புக்கு ( , 11 ) Wednesday May நிறம் சிவ�்பு ( ) red மெகாடுக்கவும்.

குறி�்பு: 

• மெடக்ஸ்ட் எடிட்டரில் பகா�்தை�த் திறந்து பகஸ்பகடிங் ஸ்தைடலில் ( ) CSS மாற்றம் 

வருத்தவும்.

மாற்றுதல் மெசய்த பகா�்தை�  உங்கள் �திவு எண்_பகள்வி எண் என பகா�்புமெ�யர் 

மெகாடுத்து  Home ல் 10 Exam பகா�்புமெதாகு�்�ில் பசவ் மெசய்க. மெதாடர்ந்து பகா�்தை� 

பவ�் �ிரவுசரில் திறக்கவும்.



செ	யல்பாடு 4.5

நிதைலயான வளர்ச்சிக்கான அடி�்�தைட அறிவியலின் சர்வபதச வருடம் என்ற 

சிற�்புகூட  2022 ஆம் ஆண்டிற்கு உண்டு. _  Exam documents இல் மெகாடுக்க�்�ட்டுள்ள 

_ _ .  year Basic Sciences html என்ற பகா�்தை��் �யன்�டுத்தி தயார் மெசய்யவும். இதைத 

குறிக்கும் ஒரு பவ�்ப�ஜ் மாதிரியிலுள்ளது ப�ால் தயார் மெசய்க.

• பவ�்ப�ஜின் ததைல�்�ிற்கு �ின்னணி நிறம் மஞ்சள் ( ) yellow மெகாடுக்கவும்.

• பவ�் ப�ஜின் �த்திக்கு 20  px எழுத்துரு அளதைவ மெகாடுக்கவும்.

குறி�்பு :

• மெடக்ஸ்ட் எடிட்டரில் பகா�்தை�த் திறந்து பகஸ்பகடிங் ஸ்தைடலில் ( ) CSS மாற்றம் 

வருத்தவும்.

மாற்றுதல் மெசய்த பகா�்தை� உங்கள் �திவு எண்_பகள்வி எண் என பகா�்புமெ�யர் 

மெகாடுத்து  Home ல் 10 Exam பகா�்புமெதாகு�்�ில் பசவ் மெசய்க. மெதாடர்ந்து பகா�்தை� 

பவ�் �ிரவுசரில் திறக்கவும்.


