Sample Questions
S S L C Model Examination 2014
1. ಪ್ರಾರಾದೇೇಶಿಕ ಸ೦ಪನ್ಮೂಮೂಲ ಭೂಪಟವನ್ಮುನು ನಿರ್ಮಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೇಕೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ೦ತೇ ಅಪುಪು ಮತ್ತುತು ಗೇಳೇಯರು
ತ್ತಯಾರಿಸಿದ Ward2.qgs ಎ೦ಬ ಭೂಪಟವು Home ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿದೇ. ಈ ಭೂಪಟವನ್ಮುನು
ಕೂಯಜಿಸ್ ಸೇಫ್ಟುಟುವೇೇರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ತೇರೇದು Building ಲೇೇಯರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಹೊಸ ಕಟಟುಡವನ್ಮುನು ಗುರುತಿಸಿರಿ. ಹೊಸ
ಕಟಟುಡದ

Attribute

ನ್ಮಲ್ಲಿ

Name

ಆಗಿ

ನಿರ್ಮಮೂ

ಹೇಸರನ್ಮುನು

ಕೊಡಿರಿ.

ಎಲಾಲಿ

ಕಟಟುಡಗಳ

ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನುಳಗೊ೦ಡ ಪಟ್ಟುಯನ್ಮುನು ಪರಾದಶಿರ್ಮಿಸಿರಿ. ಇದರ ಸಿಕೆರೇನ್ ಶೇಟ್ ತೇಗೇದು ಅದಕ್ಕೇಕೆ ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ
ನ್ಮ೦ಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮ೦ಬರನ್ಮುನು ಫೇೈಲ್ನ್ಮ ಹೇಸರಾಗಿ ಕೊಟುಟು Home ನ್ಮ Exam10 ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇೇವ್
ಮಾಡಿರಿ. (ಸಿಕೆರೇನ್ ಶೇಟ್ ತೇಗೇಯಲು ಕೇಬೇಡಿರ್ಮಿನ್ಮ PrtSc ಕೇಯನ್ಮುನು ಒತಿತುರಿ)
2. ಕೂಯಜಿಸ್ ಸೇಫ್ಟುಟುವೇೇರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿೇನ್ಮ ತ್ತಯಾರಿಸಿದ Map3.qgs ಎ೦ಬ ಭೂಪಟವು Home ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ
ಲಭಯವಿದೇ. ಈ ಭೂಪಟವನ್ಮುನು ಸೇಫ್ಟುಟುವೇೇರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ತೇರೇದು PWD Road ಲೇೇಯರನ್ಮುನು ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ
ಪರಾದಶಿರ್ಮಿಸಿರಿ. ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಸರೇವರವನ್ಮುನು ಸೇೇರುವ ಮತ್ತುಂದು ರಸೇತುಯನ್ಮುನು PWD Road
ಲೇೇಯರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರಿ. ಇದರ ಸಿಕೆರೇನ್ ಶೇಟ್ ತೇಗೇದು ಅದಕ್ಕೇಕೆ ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮ೦ಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮ೦ಬರನ್ಮುನು
ಫೇೈಲ್ನ್ಮ ಹೇಸರಾಗಿ ಕೊಟುಟು Home ನ್ಮ Exam10 ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇೇವ್ ಮಾಡಿರಿ. (ಸಿಕೆರೇನ್ ಶೇಟ್
ತೇಗೇಯಲು ಕೇಬೇಡಿರ್ಮಿನ್ಮ PrtSc ಕೇಯನ್ಮುನು ಒತಿತುರಿ)
3. ಶ್ನಾಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲಿಬ್ ಚಟುವಟ್ಕ್ಕೇಗೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಆಕಷಯ ಮತ್ತುತು ಗೇಳೇಯರು ಕೂಯಜಿಸ್ ಸೇಫ್ಟುಟುವೇೇರಿನ್ಮಲ್ಲಿ
ತ್ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಾರಾದೇೇಶಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಮೂಲ ಭೂಪಟವು Alappuzha.qgs ಎ೦ಬ ಹೇಸರಿನ್ಮಲ್ಲಿ Home
ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿದೇ. ಈ ಭೂಪಟವನ್ಮುನು ಸೇಫ್ಟುಟುವೇೇರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ತೇರೇದು ಬಾವಿಗಳನ್ಮುನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಕೆಗಿ
Well ಎ೦ಬ ಹೇಸರಿನ್ಮ ಲೇೇಯರನ್ಮುನು ನಿರ್ಮಿರ್ಮಿಸಿರಿ. ಈ ಲೇೇಯರಿಗೇ Name, Width ಎ೦ಬೇ Attribute
ಗಳನ್ಮುನು ನಿರ್ೇಡಿರಿ. Well ಲೇೇಯರನ್ಮುನು Road ಲೇೇಯರಿನ್ಮ ಮೇಲೇ ಪರಾದಶಿರ್ಮಿಸಿರಿ. ಫೇೈಲನ್ಮುನು Save Project As
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮ೦ಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮ೦ಬರನ್ಮುನು ಫೇೈಲ್ನ್ಮ ಹೇಸರಾಗಿ ಕೊಟುಟು Home ನ್ಮ Exam10
ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇೇವ್ ಮಾಡಿರಿ.
4. ಅರುಣ್ ಮತ್ತುತು ಗೇಳೇಯರು ಕೂಯಜಿಸ್ ಸೇಫ್ಟುಟುವೇೇರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ತ್ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಾರಾದೇೇಶಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಮೂಲ ಭೂಪಟವು
Kappad.qgs ಎ೦ಬ ಹೇಸರಿನ್ಮಲ್ಲಿ Home ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿದೇ. ಈ ಭೂಪಟವನ್ಮುನು ಸೇಫ್ಟುಟುವೇೇರಿನ್ಮಲ್ಲಿ
ತೇರೇದು Print Composer ಸೇೇರಿಸಿರಿ. ಭೂಪಟಕ್ಕೇಕೆ ಸೂಕತುವಾದ ಲೇೇಬಲ್, legend ಎ೦ಬವುಗಳನ್ಮುನು
ಸೇೇರಿಸಿರಿ. ಇದನ್ಮುನು png ಫೇಮರ್ಮಿಟ್ಗೇ export ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮ೦ಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮ೦ಬರನ್ಮುನು ಫೇೈಲ್ನ್ಮ
ಹೇಸರಾಗಿ ಕೊಟುಟು Home ನ್ಮ Exam10 ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇೇವ್ ಮಾಡಿರಿ.

5. ಪ್ರಾರಾದೇೇಶಿಕ ಸ೦ಪನ್ಮೂಮೂಲ ಭೂಪಟವನ್ಮುನು ನಿರ್ಮಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೇಕೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ೦ತೇ ಆದಿರ ಮತ್ತುತು ಗೇಳೇಯರು
ತ್ತಯಾರಿಸಿದ Wayanad.qgs ಎ೦ಬ ಭೂಪಟವನ್ಮುನು Home ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿದೇ. ಈ ಭೂಪಟವನ್ಮುನು
ಕೂಯಜಿಸ್ ಸೇಫ್ಟುಟುವೇೇರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ತೇರೇದು ಪರಾಧಾನ್ಮ ರಸೇತುಯಿಂದ 5 ಮಿೇಟರ್ ಅಗಲದ Buffer_area ಎ೦ಬ
ಹೇಸರಿನ್ಮ ಬಫ್ಟರ್ ವಲಯವನ್ಮುನು ನಿರ್ಮಿರ್ಮಿಸಿರಿ. Buffer_area ಲೇೇಯರನ್ಮುನು NH Road ಲೇೇಯರಿನ್ಮ ಕ್ಕೇಳಗಡೇ
ಕರಾಮಿೇಕರಿಸಿ Zoom in ಮಾಡಿರಿ. ಇದರ ಸಿಕೆರೇನ್ ಶೇಟ್ ತೇಗೇದು ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮ೦ಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮ೦ಬರನ್ಮುನು
ಫೇೈಲ್ನ್ಮ ಹೇಸರಾಗಿ ಕೊಟುಟು Home ನ್ಮ Exam10 ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇೇವ್ ಮಾಡಿರಿ. (ಸಿಕೆರೇನ್ ಶೇಟ್
ತೇಗೇಯಲು ಕೇಬೇಡಿರ್ಮಿನ್ಮ PrtSc ಕೇಯನ್ಮುನು ಒತಿತುರಿ)
6. ಶ್ನಾಲಾ

ಕಂಪೂಯಟರ್

ಲಾಯಬನ್ಮಲ್ಲಿ

ಸಾಥಾಪಿಸಿದ

ಒಂದು

ಕಂಪೂಯಟರಿನ್ಮಲ್ಲಿ

ನೇಟ್ವಕ್ಕ್ರ್ಮಿ

ಉಪಕರಣವು

ಕ್ಕಾಯಾರ್ಮಿಚರಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಕಂಪೂಯಟರಿನ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನೇಟ್ವಕ್ಕ್ರ್ಮಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ಮುನು ಸಿಸಟುಂ
ಯುನಿರ್ಟನ್ಮುನು ತೇರಯದೇಯೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕಕೆರುವ ಪಯತ್ತನುದಲ್ಲಿ ಅಶಿವಿನ್ ನಿರ್ರತ್ತನಾಗಿರುವನ್ಮು. ಸೂಕತುವಾದ
ಸೇಫ್ಟುಟುವೇೇರಿನ್ಮ

ಸಹಾಯದಿಂದ

ಈ

ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ಮುನು

ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕಕೆರುವ

ರಿೇತಿಯನ್ಮುನು

ನಿರ್ಮಮೂ

ಕಂಪೂಯಟರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಾದಶಿರ್ಮಿಸಿ ಅಶಿವಿನ್ಗೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ಇದರ ಸಿಕೆರೇನ್ ಶೇಟ್ ತೇಗೇದು ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ
ನ್ಮ೦ಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮ೦ಬರನ್ಮುನು ಫೇೈಲ್ನ್ಮ ಹೇಸರಾಗಿ ಕೊಟುಟು Home ನ್ಮ Exam10 ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇೇವ್
ಮಾಡಿರಿ. (ಸಿಕೆರೇನ್ ಶೇಟ್ ತೇಗೇಯಲು ಕೇಬೇಡಿರ್ಮಿನ್ಮ PrtSc ಕೇಯನ್ಮುನು ಒತಿತುರಿ)

7.

ಸೇೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗೇಗಿನ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಕ್ಕಾಯರ್ಮಿಕರಾಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಶ್ನಾಲೇಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪರ್ಮಿಡಿಸುವ

ಸೇಮಿನಾರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಾದಶಿರ್ಮಿಸಲು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ೦ತೇ ಒ೦ದು ಪೇಸಟುರನ್ಮುನು ಇ೦ಕ್ಕ್ಸೇಕೆೇಪ್ರ್ ಸೇಫ್ಟುಟುವೇೇರಿನ್ಮಲ್ಲಿ
ತ್ತಯಾರಿಸಿರಿ. ಇದನ್ಮುನು png ಫೇಮೇರ್ಮಿಟ್ಗೇ export ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮ೦ಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮ೦ಬರನ್ಮುನು
ಫೇೈಲ್ನ್ಮ ಹೇಸರಾಗಿ ಕೊಟುಟು Home ನ್ಮ Exam10 ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇೇವ್ ಮಾಡಿರಿ.

8.

DGHSS KOTTAYAM ಶ್ನಾಲೇಗೇ ವೇಬ್ಸೇೈಟ್ ತ್ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಕೆಗಿ ಶ್ನಾಲೇಯ ಹೇಸರನ್ನುಳಗೊ೦ಡ

ಲೇಗೊೇವನ್ಮುನು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ೦ತೇ ಇ೦ಕ್ಕ್ಸೇಕೆೇಪ್ರ್ ಸೇಫ್ಟುಟುವೇೇರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ತ್ತಯಾರಿಸಿರಿ. ಇದನ್ಮುನು ನಿರ್ಮಮೂ
ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮ೦ಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮ೦ಬರನ್ಮುನು ಫೇೈಲ್ನ್ಮ ಹೇಸರಾಗಿ ಕೊಟುಟು Home ನ್ಮ Exam10 ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ
ಸೇೇವ್ ಮಾಡಿರಿ.
(ಸೂಚನೇ: ಫೇ೦ಟ್ ಸೇಟುೈಲ್ Nafees, 'learning made simple' ಎ೦ಬುದನ್ಮುನು italic ಆಗಿ
ಕೊಡಬೇೇಕು)

9.

ಸವಿತ್ತ೦ತ್ತರಾ ಸೇಫ್ಟುಟುವೇೇರ್ ದಿನಾಚರಣೇಯ ಪರಾಚಾರದ ಪೇಸಟುರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಕೆಗಿ ಅನಿರ್ೇಷ್

ಜಿ೦ಪಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಲೇಗೊೇವನ್ಮುನು (ಚಿತ್ತರಾ 1) ತ್ತಯಾರಿಸುತಿತುದಾದಾನೇ. ಈ ಚಿತ್ತರಾದ ಅಪೂಣರ್ಮಿವಾದ ಭಾಗವನ್ಮುನು
ಇ೦ಕ್ಕ್ಸೇಕೆೇಪ್ರ್ ಸೇಫ್ಟುಟುವೇೇರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ೦ತೇ (ಚಿತ್ತರಾ 2) ತ್ತಯಾರಿಸಿರಿ. ಇದನ್ಮುನು ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ
ನ್ಮ೦ಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮ೦ಬರನ್ಮುನು ಫೇೈಲ್ನ್ಮ ಹೇಸರಾಗಿ ಕೊಟುಟು Home ನ್ಮ Exam10 ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇೇವ್
ಮಾಡಿರಿ.

10.

ಸವಿತ್ತ೦ತ್ತರಾ ಸೇಫ್ಟುಟುವೇೇರ್ ದಿನಾಚರಣೇಗೇ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿ

ತ್ತಯಾರಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಯಗಸಿನಿರ್ಗೇ ಸೂಕತುವಾದ ಒ೦ದು
ಮುಖವುಟವನ್ಮುನು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ೦ತೇ ಇ೦ಕ್ಕ್ಸೇಕೆೇಪಿನ್ಮಲ್ಲಿ
ತ್ತಯಾರಿಸಿರಿ.
ಇದನ್ಮುನು png ಫೇಮೇರ್ಮಿಟ್ಗೇ export ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಮೂ
ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮ೦ಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮ೦ಬರನ್ಮುನು ಫೇೈಲ್ನ್ಮ ಹೇಸರಾಗಿ
ಕೊಟುಟು Home ನ್ಮ Exam10 ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ
ಸೇೇವ್ ಮಾಡಿರಿ.
(ಸೂಚನೇ: Free Software ಎ೦ಬುದನ್ಮುನು put on
path

ಉಪಯೇಗಿಸಿ

ಅಧರ್ಮಿ

ವೃತಾತುಕೃತಿಯಲ್ಲಿ

ಕರಾಮಿೇಕರಿಸಬೇೇಕು)

11.

ಇ೦ಕ್ಕ್ಸೇಕೆೇಪ್ರ್ ಸೇಫ್ಟುಟುವೇೇರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಅಮಿೇಬದ ಚಿತ್ತರಾವನ್ಮುನು ರಚಿಸಿರಿ. ಚಿತ್ತರಾದ ಕ್ಕೇಳಗೇ ಅಮಿೇಬ ಎ೦ದು

ಬರೇಯಿರಿ.

ಇದನ್ಮುನು

ನಿರ್ಮಮೂ

ರಿಜಿಸಟುರ

ನ್ಮ೦ಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು

ನ್ಮ೦ಬರನ್ಮುನು

ಫೇೈಲ್ನ್ಮ

ಹೇಸರಾಗಿ

ಕೊಟುಟು

Home ನ್ಮ Exam10 ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇೇವ್ ಮಾಡಿರಿ.
(ಸೂಚನೇ: ಸಿದಧತೇ ಎ೦ಬುದು gubbi ಫೇ೦ಟ್ನ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಮನುಡದಲ್ಲಿರಬೇೇಕು)

12.

ಶ್ನಾಲೇಯ ಕಲೇತ್ತಸವಕ್ಕೇಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸವಿಯಂಸೇೇವಕರಿಗೇ ಬಾಯಜನ್ಮುನು ಕೊಡಲು Mail Merge

ಸೌಕಯರ್ಮಿವನ್ಮುನು ಉಪಯೇಗಿಸುವುದಕ್ಕೇಕೆ ಶ್ನಾಲಾ ಅಧಿಕೃತ್ತರು ತಿೇಮಾರ್ಮಿನಿರ್ಸಿದರು. ಸವಿಯಂಸೇೇವಕರ ಮಾಹಿತಿಗಳು
Home ನ್ಮಲ್ಲಿರುವ Exam_documents ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ mela.odb ಎ೦ಬ ಡೇೇಟಾಬೇೇಸ್
ಫೇೈಲ್ನ್ಮಲ್ಲಿದೇ. ಈ ಫೇೈಲನ್ಮುನು ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕ್ಕೇಳಗೇ ಕೊಟ್ಟುರುವ ಚಟುವಟ್ಕ್ಕೇಗಳನ್ಮುನು ಮಾಡಿರಿ.
a) OpenOffice Writer ತೇರೇದು Mail merge ವಯವಸೇಥಾಯನ್ಮುನು ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಡೇೇಟಾಬೇೇಸ್
ಫೇೈಲ್ನ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ಮುನು ಡೇಕುಯಮಂಟ್ನ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇೇರಿಸಿರಿ (Insert Address Block).
b) Mail merge ಸೌಕಯರ್ಮಿವನ್ಮುನುಪಯೇಗಿಸಿ ಡೇೇಟಾಬೇೇಸ್ ಟೇೇಬಲ್ನ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲಲಿರ Admission No,
Name, House Name, Class, Division, Date of Birth, Participating Items
ಎ೦ಬೇ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನುಳಗೊಂಡ ಬಾಯಜ್ ಸಿಲಿಪಪುನ್ಮುನು ತ್ತಯಾರಿಸಿರಿ. ಮಜ್ರ್ಮಿ ಮಾಡಿದ ಫೇೈಲನ್ಮುನು Home
ನ್ಮಲ್ಲಿರುವ Exam10 ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮಂಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮಂಬರ್ ಫೇೈಲ್ ಹೇಸರನಾನುಗಿ
ಕೊಟುಟು ಸೇೇವ್ ಮಾಡಿರಿ.

13.

ಶ್ನಾಲೇಯ ಕಲೇತ್ತಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಹೇಸರನ್ನುಳಗೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಮುನು ಡೇೇಟಾಬೇೇಸಿನ್ಮಲ್ಲಿ

ಸಂಗರಾಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಕೆಗಿ ಶ್ನಾಲಾ ಆಡಳಿತ್ತವು ತಿೇಮಾರ್ಮಿನಿರ್ಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಕೆಗಿ ಕ್ಕೇಳಗೇ ಕೊಟ್ಟುರುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ
OpenOffice Database ನ್ಮ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು Form ನ್ಮುನು ತ್ತಯಾರಿಸಿರಿ. Form ನ್ನುಳಗೊಂಡ
ಡೇೇಟಾಬೇೇಸ್ ಫೇೈಲ್ Home ನ್ಮಲ್ಲಿರುವ Exam10 ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮಂಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು
ನ್ಮಂಬರ್ ಫೇೈಲ್ ಹೇಸರನಾನುಗಿ ಕೊಟುಟು ಸೇೇವ್ ಮಾಡಿರಿ.

14.

ಕ್ಕೇೇರಳದ ಎಲಾಲಿ ಜಿಲೇಲಿಗಳ ಸಾಕಷರತೇಯ ದರವನ್ಮುನು ತ್ೇರಿಸುವ ಒಂದು ಪಟ್ಟುಯು Home ನ್ಮಲ್ಲಿರುವ

Exam_documents ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ literacy.ots ಎ೦ಬ ಹೇಸರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿದೇ. ಇದನ್ಮುನು
ತೇರೇದು ಕ್ಕೇಳಗೇ ಕೊಟ್ಟುರುವ ಚಟುವಟ್ಕ್ಕೇಗಳನ್ಮುನು ಮಾಡಿರಿ.
a) ಕ್ಕೇಳಗೇ ಕೊಟ್ಟುರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗನ್ಮುಸಾರವಾಗಿ Lookup ಚಾಟರ್ಮಿನ್ಮುನು ತ್ತಯಾರಿಸಿರಿ.
Females

Category

Below 70

Grade C

70 to 90

Grade B

Above 90

Grade A

b) ಫೇೈಲ್ನ್ಮಲ್ಲಿ category ಎ೦ಬ ಶಿೇಷಿರ್ಮಿಕ್ಕೇ ಕೊಟುಟು ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಕಾಲಮನ್ಮುನು ಸೇೇರಿಸಿ, Lookup ಫ್ಟಂಕಷನ್
ಉಪಯೇಗಿಸಿ ರಾಜಯಗಳು ವಿಭಾಗದವರೇಂಬುದನ್ಮುನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಬದಲಾವಣೇ ಮಾಡಿದ ಫೇೈಲನ್ಮುನು Home
ನ್ಮಲ್ಲಿರುವ Exam10 ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮಂಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮಂಬರ್ ಫೇೈಲ್ ಹೇಸರನಾನುಗಿ
ಕೊಟುಟು ಸೇೇವ್ ಮಾಡಿರಿ.

15.

ಕ್ಕೇೇರಳದ ಎಲಾಲಿ ಜಿಲೇಲಿಗಳ ಸಾಕಷರತೇಯ ದರವನ್ಮುನು ತ್ೇರಿಸುವ ಒಂದು ಪಟ್ಟುಯು Home ನ್ಮಲ್ಲಿರುವ

Exam_documents ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ literacy.ots ಎ೦ಬ ಹೇಸರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿದೇ. ಫೇೈಲನ್ಮುನು
ತೇರೇದು ಕ್ಕೇಳಗೇ ಕೊಟ್ಟುರುವ ಬದಲಾವಣೇಗಳನ್ಮುನು ಮಾಡಿ Home ನ್ಮಲ್ಲಿರುವ Exam10 ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮಂಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮಂಬರ್ ಫೇೈಲ್ ಹೇಸರನಾನುಗಿ ಕೊಟುಟು ಸೇೇವ್ ಮಾಡಿರಿ.
a) Status ಎ೦ಬ ಶಿೇಷಿರ್ಮಿಕ್ಕೇಯ ಹೊಸ ಕ್ಕಾಲಮನ್ಮುನು ನಿರ್ಮಿರ್ಮಿಸಿರಿ.
b) persons ಎ೦ಬ ಕ್ಕಾಲಮಿನ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೇಯ 93.91 ಕ್ಕೇಕೆ ಕ್ಕೇಳಗಿದದಾರೇ Below State Percentage
ಎ೦ದೂ ಅಲಲಿದಿದದಾರೇ Above/Equal to State Percentage ಎ೦ದೂ status ಕ್ಕಾಲಮಿನ್ಮಲ್ಲಿ
ಬರಬೇೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಕೆಗಿರುವ IF ಫ್ಟಂಕಷನ್ಮನ್ಮುನು ಸೇೇರಿಸಿರಿ.
16.

ಶ್ನಾಲಾ

ಕಬಡಿಡ

ತ್ತಂಡದ

ಸದಸಯರ

ಹೇಸರನ್ನುಳಗೊಂಡ

ಪಟ್ಟುಯು

Home

ನ್ಮಲ್ಲಿರುವ

Exam_documents ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ kabaddi.ots ಎ೦ಬ ಹೇಸರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿದೇ. ತ್ತಂಡದಲ್ಲಿ
ಹದಿಮೂರು ಅಥವಾ ಅದಕಕೆಂತ್ತ ಕ್ಕೇಳಗಿನ್ಮ ವಯಸಿಸನ್ಮವರಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿಮಟಟುದ ಸೇಲೇಕಷನ್ ಕ್ಕಾಯಂಪಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು
ತಿಳಿಸಿದರು. ಇವರನ್ಮುನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಕೆಗಿ, ಕೊಟ್ಟುರುವ ಪಟ್ಟುಯನ್ಮುನು ತೇರೇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಕೊೇಲಮಿನ್ಮಲ್ಲಿ
ಹದಿಮೂರು ಅಥವಾ ಅದಕಕೆಂತ್ತ ಕ್ಕೇಳಗಿನ್ಮ ವಯಸುಸಳಳವರ ಎದುರಿಗೇ Selected ಎ೦ದೂ ಅಲಲಿದವರ ಎದುರಿಗೇ
Not Applicable ಎ೦ದೂ ಬರುವಂತೇ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಕೆಗಿರುವ IF ಫ್ಟಂಕಷನ್ಮನ್ಮುನು ಸೇೇರಿಸಿರಿ. ಬದಲಾವಣೇ
ಮಾಡಿದ ಫೇೈಲನ್ಮುನು Home ನ್ಮಲ್ಲಿರುವ Exam10 ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮಂಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು
ನ್ಮಂಬರ್ ಫೇೈಲ್ ಹೇಸರನಾನುಗಿ ಕೊಟುಟು ಸೇೇವ್ ಮಾಡಿರಿ.

17.

ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೇಯಗಳ ಗುಣಾಕ್ಕಾರವನ್ಮುನು ಕ್ಕಾಣುವುದಕಕೆರುವ ಫ್ಟಂಕಷನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪರಾೇಗಾರಾಮ್ ನಿರ್ಖಿಲ್ಗೇ

ಸಿಕಕೆತ್ತು.

ಆದರೇ

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಅದರಲ್ಲಿ

ಕ್ಕೇಲವು

ತ್ತಪುಪುಗಳಿದುದಾವು.

ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಪರಾೇಗಾರಾಮನ್ಮುನು

ಪರಾೇಗಾರಾಮನ್ಮುನು

ಕ್ಕಾಯರ್ಮಿಗತ್ತಗೊಳಿಸಿ

Home ನ್ಮಲ್ಲಿರುವ Exam10 ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ

ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮಂಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮಂಬರ್ ಫೇೈಲ್ ಹೇಸರನಾನುಗಿ ಕೊಟುಟು ಸೇೇವ್ ಮಾಡಿರಿ.

def mult(a,b):
c=a+b
return b
print summ(4,5)

ತ್ತಪುಪುಗಳನ್ಮುನು

18.

ನಿರ್ೇತಾ ತ್ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರೇೈಥನ್ ಪರಾೇಗಾರಾಮ್ ಮತ್ತುತು ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್(ಔಟ್ಪುಟ್ 1) ಕೊಡಲಾಗಿದೇ.
ಪರಾೇಗಾರಾಂ
a="alan"
for

i

in

range(1,5):
print a[:i]

ಔಟ್ಪುಟ್ 1

ಔಟ್ಪುಟ್ 2

a

alan

al

ala

ala

al

alan

a

ಕೊಟ್ಟುರುವ ಪರಾೇಗಾರಾಮನ್ಮುನು ಟೇೈಪ್ರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಕಾಯರ್ಮಿಗತ್ತಗೊಳಿಸಿರಿ. ಎರಡನೇೇ ಒಟ್ಪುಟ್ ಲಭಯವಾಗಬೇೇಕ್ಕಾದರೇ
(ಒಟ್ಪುಟ್ 2) ಬೇೇಕ್ಕಾದ ಬದಲಾವಣೇಗಳನ್ಮುನು ಪರಾೇಗಾರಾಮಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ. ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಪರಾೇಗಾರಾಮ್
ಫೇೈಲನ್ಮುನು Home ನ್ಮಲ್ಲಿರುವ Exam10 ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮಂಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮಂಬರ್
ಫೇೈಲ್ ಹೇಸರನಾನುಗಿ ಕೊಟುಟು ಸೇೇವ್ ಮಾಡಿರಿ.
19.

ತಿರಾಕೊೇನ್ಮ ರಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಕೆಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರೇೈಥನ್ ಪರಾೇಗಾರಾಮನ್ಮುನು for ನಿರ್ದೇೇರ್ಮಿಶವನ್ಮುನು ಉಪಯೇಗಿಸಿ

ತ್ತಯಾರಿಸಿರುವುದನ್ಮುನು ನ್ೇಡಿರಿ.
from turtle import*
for i in range(3):
fd(100)
rt(120)
ಪರಾೇಗಾರಾಮನ್ಮುನು ಕ್ಕಾಯರ್ಮಿಗತ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೇ ಇದೇೇ ಪರಾೇಗಾರಾಮನ್ಮುನು while ನಿರ್ದೇೇರ್ಮಿಶವನ್ಮುನು ಉಪಯೇಗಿಸಿ
ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬರೇದು Home ನ್ಮಲ್ಲಿರುವ Exam10 ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮಂಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು
ನ್ಮಂಬರ್ ಫೇೈಲ್ ಹೇಸರನಾನುಗಿ ಕೊಟುಟು ಸೇೇವ್ ಮಾಡಿರಿ.

20.

ವಿನ್ಮಯನ್ಮು ತ್ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರೇೈಥನ್ ಪರಾೇಗಾರಾಮ್ ಮತ್ತುತು ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್(ಔಟ್ಪುಟ್ 1)

ಕೊಡಲಾಗಿದೇ.
ಪರಾೇಗಾರಾಮ್

ಔಟ್ಪುಟ್ 1

ಔಟ್ಪುಟ್ 2

a="1"

1 0000

0 1111

c="0"

11 000

00 111

for i in range(1,5):

111 00

000 11

print i*a,(5-i)*c

1111 0

0000 1

0 1111

1 0000

for i in range(1,5):

00 111

11 000

print i*c,(5-i)*a

000 11

111 00

0000 1

1111 0

ಕೊಟ್ಟುರುವ ಪರಾೇಗಾರಾಮನ್ಮುನು ಟೇೈಪ್ರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಕಾಯರ್ಮಿಗತ್ತಗೊಳಿಸಿರಿ. 'a', 'c' ಎ೦ಬೇ ಚರಗಳ ಬೇಲೇಗಳನ್ಮುನು
ಬದಲಾಯಿಸದೇ ಈ ಪರಾೇಗಾರಾಮಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೇಯನ್ಮುನು ಮಾಡಿದರೇ ಎರಡನೇೇ ಔಟ್ಪುಟ್
(ಔಟ್ಪುಟ್ 2) ಸಿಗುತ್ತತುದೇ? ಬದಲಾವಣೇ ಮಾಡಿದ ಫೇೈಲನ್ಮುನು Home ನ್ಮಲ್ಲಿರುವ Exam10 ಎ೦ಬ
ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮಂಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮಂಬರ್ ಫೇೈಲ್ ಹೇಸರನಾನುಗಿ ಕೊಟುಟು ಸೇೇವ್ ಮಾಡಿರಿ.
21.

ಒಂದು ಪ್ರೇೈಥನ್ ಪರಾೇಗಾರಾಮ್ ಮತ್ತುತು ಅದನ್ಮುನು ಕ್ಕಾಯರ್ಮಿಗತ್ತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಔಟ್ಪುಟ್(ಔಟ್ಪುಟ್ 1)
ಕೊಡಲಾಗಿದೇ.
ಪರಾೇಗಾರಾಮ್

ಔಟ್ಪುಟ್ 1

ಔಟ್ಪುಟ್ 2

s="I Love India"

I Lo

I

print s[:4]

ve

Love

print s[4:7]

India

India

print s[7:]
ಕೊಟ್ಟುರುವ ಪರಾೇಗಾರಾಮನ್ಮುನು ಟೇೈಪ್ರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಕಾಯರ್ಮಿಗತ್ತಗೊಳಿಸಿರಿ. ಎರಡನೇೇ ಒಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗಬೇೇಕ್ಕಾದರೇ
(ಒಟ್ಪುಟ್ 2) ಬೇೇಕ್ಕಾದ ಬದಲಾವಣೇಗಳನ್ಮುನು ಪರಾೇಗಾರಾಮಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ. ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಪರಾೇಗಾರಾಮ್
ಫೇೈಲನ್ಮುನು Home ನ್ಮಲ್ಲಿರುವ Exam10 ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮಂಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮಂಬರ್
ಫೇೈಲ್ ಹೇಸರನಾನುಗಿ ಕೊಟುಟು ಸೇೇವ್ ಮಾಡಿರಿ.

22.

Home ನ್ಮಲ್ಲಿರುವ Exam_documents ನ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟುರುವ road.tup ಎ೦ಬ ಫೇೈಲನ್ಮುನು

Tupi ಸೇಫ್ಟುಟುವೇೇರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ತೇರೇದು ಬಸಿಸನ್ಮ ಎನಿರ್ಮೇಶನ್ ತ್ತಯಾರಿಸಿರಿ(7

ಫೇರಾೇಮುಗಳನಾನುದರೂ ಸೇೇರಿಸಿ).

ಇದಕ್ಕಾಕೆಗಿ Home ನ್ಮಲ್ಲಿ Images10 ನಿರ್ಂದ ಬಸಿಸನ್ಮ ಚಿತ್ತರಾವನ್ಮುನು (bus.png) ಉಪಯೇಗಿಸಿರಿ.
ತ್ತಯಾರಿಸಿದ ಎನಿರ್ಮೇಶನ್ Save project As ಟೂಲ್ ಉಪಯೇಗಿಸಿ Home ನ್ಮಲ್ಲಿರುವ Exam10
ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮಂಬರ್-ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮಂಬರ್ ಫೇೈಲ್ ಹೇಸರಾಗಿ ಕೊಟುಟು ಸೇೇವ್ ಮಾಡಿರಿ.

23.

ಹೂವಿಗೇ

ಹಾರುವ

ಚಿಟೇಟುಯ

ಎನಿರ್ಮೇಶನಿರ್ನ್ಮ

ಮೊದಲಭಾಗ(5

frames)Home

ನ್ಮಲ್ಲಿರುವ

Exam_documents ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ butterfly.tup ಎ೦ಬ ಹೇಸರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇೇವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೇ.
ಈ

ಫೇೈಲನ್ಮುನು

Tupi

ಸೇೇರಿಸಿ)ಪೂಣರ್ಮಿಗೊಳಿಸಿರಿ.

ಸೇಫ್ಟುಟುವೇೇರಿನ್ಮಲ್ಲಿ
ಎನಿರ್ಮೇಶನ್

ತೇರೇದು

Save

ಎನಿರ್ಮೇಶನ್
project

As

(7

ಫೇರಾೇಮುಗಳನಾನುದರೂ

ಟೂಲ್

ಉಪಯೇಗಿಸಿ

Home ನ್ಮಲ್ಲಿರುವ Exam10 ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮಂಬರ್-ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮಂಬರ್ ಫೇೈಲ್
ಹೇಸರಾಗಿ ಕೊಟುಟು ಸೇೇವ್ ಮಾಡಿರಿ.
24.

ಜಿಯಜಿಬರಾ ಸೇಫ್ಟುಟುವೇೇರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧರ್ಮಿವೃತ್ತತುವನ್ಮುನು ರಚಿಸಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಯತ್ತಯಸಥಾ ಬಂದುಗಳನ್ಮುನು
ಗುರುತಿಸಿರಿ. ಈ ಬಂದುಗಳನ್ಮುನು ಶಿರಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿರಾಕೊೇನ್ಮವನ್ಮುನು ರಚಿಸಿರಿ. ಈ ತಿರಾಕೊೇನ್ಮದ ಮೂರು
ಆಂತ್ತರಿಕ ಕೊೇನ್ಮಗಳನ್ಮುನು ಅಳತೇಮಾಡಿ ಬರೇಯಿರಿ. ಇದು ಯಾವ ವಿಧದ ತಿರಾಕೊೇನ್ಮವಾಗಿದೇಯಂದು
(ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕೊೇನ್ಮವು 900 ಆಗಿದದಾರೇ Right triangle-ಲಂಬಕೊೇನ್ಮ ತಿರಾಕೊೇನ್ಮ, 900 ಯಿಂದ
ಹೇಚಾಚಾಗಿದದಾರೇ

Obtuse

triangle-ವಿಶ್ನಾಲಕೊೇನ್ಮ

ತಿರಾಕೊೇನ್ಮ,

ಎಲಾಲಿ

ಕೊೇನ್ಮಗಳೂ

900

ಗಿಂತ್ತ

ಕಡಿಮಯಾಗಿದದಾರೇ Acute triangle-ಲಘುಕೊೇನ್ಮ ತಿರಾಕೊೇನ್ಮ) ರಚನೇಯ ಕ್ಕೇಳಗೇ ಬರೇಯಿರಿ. ಈ ಕೊೇನ್ಮದ
ಅಳತೇಯನ್ಮುನು ಚಿತ್ತರಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಸಿರಿ. ನಿರ್ೇವು ಮಾಡಿದ ರಚನೇಯನ್ಮುನು Home ನ್ಮ

Exam10 ಎ೦ಬ

ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮಂಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮಂಬರನ್ಮುನು ಫೇೈಲ್ನ್ಮ ಹೇಸರಾಗಿ ಕೊಟುಟು ಸೇೇವ್ ಮಾಡಿರಿ.

25.

ಒಂದು ವೃತ್ತತುವನ್ಮೂನು (tool: Circle with center and radius) ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಯವನ್ಮೂನು ರಚಿಸಿರಿ.
ನ್ಮಂತ್ತರ ಕ್ಕೇಳಗಿನ್ಮ ಚಿತ್ತರಾದಲ್ಲಿ ತ್ೇರಿಸಿದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಚನೇಯನ್ಮುನು ಪೂತಿರ್ಮಿಗೊಳಿಸಿರಿ. (ಅಳತೇಗಳು
ವಯತಾಯಸವಾಗಬಹುದು). D ಎ೦ಬ ಬಂದುವನ್ಮುನು ಮೌಸ್ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಚಲ್ಸುವಂತೇ ಮಾಡಿ D ಯ ಕೊೇನ್ಮದ
ಅಳತೇಯನ್ಮುನು ಅಂದಾಜು 900 ಗೇ ಕರಾಮಿೇಕರಿಸಿರಿ. ಕೊೇನ್ಮವು 900 ಯಾಗುವಾಗ BD, DC ಎ೦ಬೇ
ಅಳತೇಗಳೊಳಗೇ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಬಂಧವನ್ಮುನು (BD < DC ಅಥವಾ BD = DC ಅಥವಾ BD > DC)
ರಚನೇಯ ಕ್ಕೇಳಗೇ ಬರೇಯಿರಿ. ನಿರ್ೇವು ಮಾಡಿದ ರಚನೇಯನ್ಮುನು Home ನ್ಮ Exam10 ಎ೦ಬ ಫೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಮೂ
ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮಂಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮಂಬರನ್ಮುನು ಫೇೈಲ್ನ್ಮ ಹೇಸರಾಗಿ ಕೊಟುಟು ಸೇೇವ್ ಮಾಡಿರಿ.

26.

Home ನ್ಮ Exam_documents ನ್ಮಲ್ಲಿ

ಕೊಟ್ಟುರುವ

Gandhiji.html

ಎ೦ಬ

ವೇಬ್

ಪ್ರೇೇಜನ್ಮುನು

KompoZer ಸೇಫ್ಟುಟುವೇೇರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ತೇರೇದು ಕ್ಕೇಳಗೇ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬದಲಾವಣೇಗಳನ್ಮುನು ಮಾಡಿರಿ.
• ಪ್ರೇೇಜಿನ್ಮ ಹಿನೇನುಲೇ ಬಣಣವನ್ಮುನು ಬದಲಾಯಿಸಿರಿ.
• ಪಟ್ಟುಗೇ ಹಿನೇನುಲೇ ಬಣಣ ಕೊಡಿರಿ.
• ಮೊದಲ ಗೇರೇಯನ್ಮುನು ಶಿೇಷಿರ್ಮಿಕ್ಕೇಯಾಗಿ (Page Heading) ಪ್ರೇೇಜಿನ್ಮ ಮಧಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಾಮಿೇಕರಿಸಿರಿ.
• Home ನ್ಮ Images10 ಫೇಲಡರಿನಿರ್ಂದ Gandhiji.jpg ಎ೦ಬ ಚಿತ್ತರಾವನ್ಮುನು ತೇಗೇದು ಸೂಕತುವಾದ ಸಥಾಳದಲ್ಲಿ
ಸೇೇರಿಸಿರಿ.
• ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮಂಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮಂಬರನ್ಮುನು ಫೇೈಲ್ನ್ಮ ಹೇಸರಾಗಿ ಕೊಟುಟು Home ನ್ಮ Exam10 ಎ೦ಬ
ಪೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇೇವ್ (Save As) ಮಾಡಿರಿ.

27.
ನಿರ್ಮಮೂ ಶ್ನಾಲೇಯಲ್ಲಿ ನ್ಮಡೇಯುವ ಉಪಜಿಲಾಲಿ ಕರಾೇಡಾಕೂಟದ ಸಫರ್ಧೇರ್ಮಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಮುನು ಯಥಾಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮರಿಗೇ
ನಿರ್ೇಡಲು ಒಂದು ವೇಬ್ ಸೇೈಟ್ ತ್ತಯಾರಿಸಬೇೇಕ್ಕಾಗಿದೇ. KompoZer ಸೇಫ್ಟುಟುವೇೇರ್ ತೇರೇದು ಕ್ಕೇಳಗೇ ಕೊಟ್ಟುರುವ
Template ನ್ಮ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಬ್ ಪ್ರೇೇಜನ್ಮುನು ತ್ತಯಾರಿಸಿರಿ.
• “SUB-DISTRICT SPORTS“ ಎ೦ಬುದನ್ಮುನು ಶಿೇಷಿರ್ಮಿಕ್ಕೇಯಾಗಿ (Page Heading) ಕರಾಮಿೇಕರಿಸಿರಿ.
• ಸೂಕತುವಾದ ಹಿನೇನುಲೇ ಬಣಣ ಕೊಡಿರಿ.
• Home ನ್ಮ Images10 ಫೇಲಡರಿನಿರ್ಂದ sports_logo.jpg ಎ೦ಬ ಚಿತ್ತರಾವನ್ಮುನು ತೇಗೇದು ಸೂಕತುವಾದ
ಸಥಾಳದಲ್ಲಿ ಸೇೇರಿಸಿರಿ.
• ನಿರ್ಮಮೂ ರಿಜಿಸಟುರ ನ್ಮಂಬರ್_ಪರಾಶ್ನೇನು ನ್ಮಂಬರನ್ಮುನು ಫೇೈಲ್ನ್ಮ ಹೇಸರಾಗಿ ಕೊಟುಟು Home ನ್ಮ Exam10 ಎ೦ಬ
ಪೇಲಡರಿನ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇೇವ್ (Save As) ಮಾಡಿರಿ.
SUB-DISTRICT SPORTS
sports_logo.jpg

NEWS

RESULTS

