Sample Questions
S S L C Model Examination 2014

1.

வட்டார வளநிலப்பட தயாரிப்பு ொதாடர்பாக அப்புவும,நண்பர்களும தயாராக்கிய
Ward2.qgs

என்ற

ொமென்ொபாருளில்

நிலப்படம

Home ல்

திறந்த

Building

உள்ளத.

இந்த

ேலயரில்

அைடயாளப்படுத்ததவும. புதிய கட்டிடத்ததின்

Attribute

நிலப்படத்தைத

புதிய

QGIS

கட்டிடமொக

களில் Name ஆக உங்கள்

ொபயர் அளிக்கவும. எல்லா கட்டிடங்களின் தகவல்கள் அடங்கிய அட்டவைணை
Home ல் Exam10 என்ற ேபால்டரில்

ொவளியிடவும.அதன் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தத
உங்களின் பதிவு எண், ேகள்வி எண்

ஆகியவற்றைற

ேகாப்புொபயராக

Save ொசெய்யவும. (ஸ்கிரீன்ஷாட் கிைடப்பதற்றகு கீபேபார்டில்

அளித்தத

PrtSc ொபாத்ததாைனை

அமெர்த்ததவும.)
2.
QGIS ொமென்ொபாருளில் சீனு தயாராக்கிய Map3.qgs என்ற நிலப்படம Home ல்
உள்ளத. இந்த நிலப்படத்தைத QGIS ொமென்ொபாருளில் திறந்த PWD Road ொலயரில்
நிலப்படைத காட்டவும. நிலப்படத்ததில் அைடயாளப்படுத்ததிய காயலில் இைணையும
மெற்றொறாறு சொைல PWD Road ேலயரில் அைடயாளப்படுத்ததவும.

அந்த ேலயரில்

அடங்கிய தகவல்களின் அட்டவைணை ொவளியிடவும. அதன் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தத
Home ல்

Exam10 என்ற ேபால்டரில்

ஆகியவற்றைற

ேகாப்புொபயராக

உங்களின் பதிவு எண், ேகள்வி எண்

அளித்தத

Save

ொசெய்யவும.

(ஸ்கிரீன்ஷாட்

கிைடப்பதற்றகு கீபேபார்டில் PrtSc ொபாத்ததாைனை அமெர்த்ததவும.)
3.
பள்ளி செமூக அறிவியல் கிளப்பின் சொர்பில்

அக்ஷயாவும, நண்பர்களும QGIS

ொமென்ொபாருளில் தயாராக்கிய வட்டார வளநிலப்படம Alappuzha.qgs என்ற ொபயரில்
உங்களுைடய ொபயரில்

Home ல் உள்ளத. அந்த வளநிலப்படத்தைத QGIS

ொமென்ொபாருளில் திறந்த

கிணைறுகள் அைடயாளப்படுத்ததவதற்றகாக Well என்ற

ொபயரில் ொபாருத்ததமொனை ஒரு ேலயர் தயாரிக்கவும.அந்த ேலயருக்கு

Name, Width

ேபான்ற Attribute கள் அளிக்கவும Well ேலயைர Road ேலயரின் ேமெல் பகுதியில்
வரிைசெப்படுத்ததவும. ேகாப்ைப Save Project As முறைறயில் Home ல் Exam10
ேபால்டரில் உங்களின் பதிவு எண், ேகள்வி எண் ஆகியவற்றைற
அளித்தத Save ொசெய்யவும.

என்ற

ேகாப்புொபயராக

4.
அருணும, நண்பர்களும QGIS
என்ற நிலப்படம

ொமென்ொபாருளில் தயாராக்கிய

Home ல்

வளநிலப்படத்தைத QGIS

என்ற

QGIS

Kappad.qgs

ேகாப்பில் உள்ளத. அந்த

ொமென்ொபாருளில் திறந்த

New Print Composer ல்

உட்படுத்ததவும.நிலப்படத்ததில் ொபாருத்ததமொனை ேலபல், legend ேபான்றவற்றைற
உட்படுத்ததவும.

png நிலப்படத்தைத

png ேபார்ேமெட்டில் எக்ஸ்ேபார்ட் ொசெய்த

உங்களின் பதிவு Home ல் Exam10 என்ற ேபால்டரில் உங்களின் பதிவு எண்,
ேகள்வி எண் ஆகியவற்றைற

ேகாப்புொபயராக அளித்தத Save ொசெய்யவும.

5.
வட்டார வளநிலப்பட தயாரிப்பு ொதாடர்பாக ஆதிராவும நண்பர்களும
ொமென்ொபாருளில் தயாராக்கிய

QGIS

Wayanad.qgs என்ற நிலப்படம Home ல் உள்ளத.

இந்த நிலப்படத்தைத QGIS ொமென்ொபாருளில் திறந்த,முறக்கியச் சொைலயிலிருந்த
5 மீட்டர் வீதியில்

Buffer_zone என்ற

ொபயரில் புதிய ஒரு Buffer ைலயர்

தயாரிக்கவும. Buffer_zone ேலயைர NH Road ற்றகு கீபழ்வருமபடி

ஒழுங்குபடுத்ததி

Zoom in ொசெய்யவும. அதன் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தத Home ல் Exam10 எனைற
ேபால்டரில்

உங்களின்

பதிவு

எண்,

ேகள்வி

எண்

ஆகியவற்றைற

ேகாப்புொபயராக அளித்தத Save ொசெய்யவும. (ஸ்கிரீன்ஷாட் கிைடப்பதற்றகு
கீபேபார்டில் PrtSc ொபாத்ததாைனை அமெர்த்ததவும.)
6.
கமயூட்டர் ேலபில் ொபாருத்ததப்பட்டுள்ள ஒரு கமயூட்டரில் ொநட்வர்க் உபகரணைம
ொசெயல்படுவதில்ைல.

கமயூட்டரில் ொநட்வர்க் உபகரணைம பற்றறிய தகவல்கள்

சிஸ்டம யூனிட்ைட திறக்காமெேல கண்டைடவதற்றகானை முறயற்றசியில்
உள்ளான்.

ொபாருத்ததமொனை

ொமென்ொபாருளின்

உதவியுடன்

அஷ்வின்

அத்ததகவல்கைள

கண்டைடயும முறைறைய உங்கள் கமயூட்டரில் ொவளியிட்டு அஷ்வினுவிற்றகு
உதவவும. அதன் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தத Home ல் Exam10 என்ற ேபால்டரில்
உங்களின் பதிவு எண், ேகள்வி எண் ஆகியவற்றைற ேகாப்புொபயராக அளித்தத
Save ொசெய்யவும.
அமெர்த்ததவும.)

(ஸ்கிரீன்ஷாட் கிைடப்பதற்றகு கீபேபார்டில் PrtSc ொபாத்ததாைனை

7.

ைசெபர்குற்றறங்களுக்கு எதிராக நைடொபறும விழிப்புணைர்வு நிகழ்ச்சிைய
முறன்னிட்டு பள்ளியில்நடத்ததப்படுமகருத்ததரங்கத்ததில்ொவளியிடுவதற்றகு
மொதிரியில்ொகாடுக்கப்பட்டுள்ளைதப்ேபால்ஒருசுவொராட்டிஇங்க்ஸ்ேகப்ொமென்ொபாருளில்
தயாரிக்கவம அைத png பார்மெட்டிற்றக்கு எக்ஸ்ேபார்ட் ொசெய்த Home ல் Exam10 என்ற
ேபால்டரில் உங்களின் பதிவுஎணை, ேகள்விஎண் ஆகியவற்றைற ேகாப்புொபயராக
அளித்ததSave ொசெய்யவும.

8.
DGHSSKOTTAYAM பள்ளியின் ொவப்ைசெட் தயாராக்குவதற்றகாக,பள்ளியின்
ொபயர்உட்படுமேலாேகாைவமொதிரியில்ொகாடுக்கப்பட்டுள்ளைதப்ேபால்
இங்க்ஸ்ேகப் ொமென்ொபாருளில் யாரிக்கவும. அைத Home ல் Exam10 என்ற
ேபால்டரில்உங்களின்பதிவுஎண்,ேகள்விஎண்ஆகியவற்றைற ேகாப்புொபயராக
அளித்தத Save ொசெய்யவும.
(Font ஸ்ைடல் Nafees , என்றும 'knowledge is light' என்பைத italic
என்று
அளிக்கவும. )

9.
ஷாகியா, , சுதந்திர ொமென்ொபாருள் தினை விழாைவவின் விளமபர சுவொராட்டியில்
உட்படுத்ததவதற்றகாக
ജിமெ்ப்பில்
logo
( படம:1) தயாராக்கினைாள். இப்படத்ததின்
முறக்கியபகுதிையமொதிரியில்ொகாடுக்கப்பட்டுள்ளைதப்
ேபால்
இங்க்ஸ்ேகப்
ொமென்ொபாருளில் (படம:2) தயாரிக்கவும.அைத Home ல் Exam10 என்ற ேபால்டரில்
உங்களின் பதிவுஎண், ேகள்வி எண் ஆகியவற்றைற ேகாப்புொபயராக அளித்தத Save
ொசெய்யவும.

10.
சுதந்திர ொமென்ொபாருள்தினை விழாைவ
முறன்னிட்டு தயாரிக்கும டிജിட்டல் இதழிற்றகு
ொபாருத்ததமொனை
ஒருஅட்ைடப்படம
மொதிரியில் காட்டப்பட்டுள்ளத ேபால்
தயாரிக்கவும. அைத png பார்மெட்டிற்றக்கு
எக்ஸ்ேபார்ட்
ொசெய்த
Home ல்
Exam10 என்ற ேபால்டரில் உங்களின்
பதிவுஎண், ேகள்விஎண் ஆகியவற்றைற
ேகாப்புொபயராக அளித்தத Save ொசெய்யவும.
குறிப்பு:Free Software என்பைத
அைரவட்ட வடிவில் ஒழுங்கைமெக்கவும.

11.
இங்க்ஸ்ேகப் ொமென்ொபாருளில் அமீபாவின் படம வைரயவும.Home ல்
Exam10 என்ற ேபால்டரில் உங்களின் பதிவுஎண், ேகள்விஎண் ஆகியவற்றைற
ேகாப்புொபயராக அளித்தத Save ொசெய்யவும. படத்ததின் கீபழ் "அமீபா" என்று
எழுதவும. அைத Home ல் Exam10 என்ற ேபால்டரில் உங்களின் பதிவுஎண்,
ேகள்விஎண் ஆகியவற்றைற ேகாப்புொபயராக அளித்தத Save ொசெய்யவும.
('குறிப்பு:'"அமீபா" என்பைத தமிழில் தட்டச்சு ொசெய்யவும.)

12

பள்ளி கைல விழாவிற்றகு volunteer ேதர்வு ொசெய்யப்படுவதற்றகாக MailMerge
நுட்பத்தைத பயன்படுத்தத பள்ளி நிர்வாகம தீர்மொனித்ததத. தகுதியுைடயவர்களின்
தகவல்கள் Home ல் Exam_documents என்ற ேபால்டரில் mela.odb என்னும
ேடட்டா ேபஸ் ேகாப்பில் உள்ளத. ேகாப்ைப திறந்த கீபழ்கூறப்படும ொசெயல்பாடுகள்
ொசெய்யவும
a)

OpenOffice Writer திறந்த Mail merge முறைறயில் ேடட்டா ேபஸ் ேகாப்பில்
தகவல்கைள ேடாக்குொமென்றில் உட்படுத்ததவும. (Insert Address Block).

b)

Mail merge நுட்பம பயன்படுத்ததி ேடட்டா ேபஸ் பட்டியலில் உட்பட்ட
அைனைத்தத மொணைவர்களின்Admission No, Name, House Name, Class, Division
ேபான்ற தகவல்கள் உட்படும Badge Slip தயாரிக்கவும. merge ொசெய்த
ேகாப்ைப Home ல் Exam10 என்ற ேபால்டரில் உங்களின் பதிவுஎண், ேகள்வி
எண் ஆகியவற்றைற ேகாப்பு ொபயராக அளித்தத Save ொசெய்யவும.

13.

பள்ளி அளவிலானை கைலவிளாவில் பங்ொகடுக்கும அங்கத்ததினைர்களின் தகவல்கள்
ேடட்டா ேபஸில் ேசெகரிப்பதற்றகு பள்ளி நிர்வாகம தீர்மொனித்ததத அதற்றகாக
கீபழ்ொகாடுக்கப்பட்டுள்ள மொதிரியில்
OpenOffice Database ன் உதவியுடன் ஒரு
Form தயாரிக்கவும. Form உட்படும ேடட்டா ேபஸ் ேகாப்பு Home ல் Exam10 என்ற
ேபால்டரில் உங்களின் பதிவுஎண், ேகள்வி எண் ஆகியவற்றைற ேகாப்பு ொபயராக
அளித்தத Save ொசெய்யவும.

14.

ேகரளத்ததில் உள்ள அைனைத்தத மொவட்டங்களின் எழுத்ததறிவு விகிதம விளக்குகின்ற

ஒரு பட்டியல் Home ல் Exam_documents என்ற ேபால்டரில் literacy.ots என்ற
ொபயரில் உள்ளத. ேகாப்ைப திறந்த கீபழ்கூறப்படும ொசெயல்பாடுகள் ொசெய்யவும
a) கீபழ் ொகாடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்ேகற்றப Lookup சொர்ட் தயாராக்கவும.
Females

Category

Below 70

Grade C

70 to 90

Grade B

Above 90
Grade A
b) ேகாப்பில் category என்ற தைலப்ைப ஒரு புதிய கட்டத்ததில் , Lookup பங்ஷன்
பயன்படுத்ததி மொவட்டங்கள் எந்த பிரிைவச் சொர்ந்தைவ என்று கண்டுபிடிக்கவும.
மொற்றறம ொசெய்யப்பட்ட ேகாப்ைப Home ல் Exam10 என்ற ேபால்டரில் உங்களின்
பதிவுஎண், ேகள்வி எண் ஆகியவற்றைற ேகாப்பு ொபயராக அளித்தத Save ொசெய்யவும.

15. ேகரளத்ததில் உள்ள அைனைத்தத மொவட்டங்களின்
எழுத்ததறிவு விகிதம
விளக்குகின்ற ஒரு பட்டியல் Home ல் Exam_documents என்ற ேபால்டரில்
literacy.ots என்ற ொபயரில் உள்ளத. ேகாப்ைப திறந்த கீபழ்கூறப்படும மொற்றறங்கள்
ொசெய்தHome ல் Exam10 என்ற ேபால்டரில் உங்களின் பதிவுஎண், ேகள்வி எண்
ஆகியவற்றைற ேகாப்பு ொபயராக அளித்தத Save ொசெய்யவும.
a)Status என்ற தைலப்ைப ஒரு புதிய கட்டத்ததில் தயாரிக்கவும
b)Persons என்ற நிைரயில் மெக்கள்ொதாைக 93.91 ல் குைறொவனில் Below State
Percentage ல் என்றும அல்லத
Above/Equal to State percentage என்றும status
நிைரயில் வரேவண்டும.அதற்றகானை IF பங்ஷன் உட்படுத்ததவும.

16. பள்ளி கபடி அணியின் உறுப்பினைர்களின் ொபயர்கள் அடங்கிய பட்டியல் Home
ல் Exam_documents என்ற ேபால்டரில் kabadi.ots என்ற ேபரில் உள்ளத.அணியில்
13 ம அதற்றகு கீபழ் வயத
உைடயவர்கைள மொவட்ட விைளயாட்டு ேதர்வு
ைமெயத்ததிற்றகு பங்ொகடுப்பதற்றகாக தீர்மொனிக்கப்பட்டத. அவர்கைள கண்டுபிடிப்பதற்றகு
ொகாடுக்கப்பட்டுள்ள Calc ேகாப்ைப திறந்த ஒரு புதிய கட்டம திறந்த 13 வயதம,
அதற்றகு குைறவானை வயத உள்ளவர்களுக்கு ேநராக
Selected என்றும
இல்லாதவர்களுக்கு ேநராக Not Applicable என்றும வருவதற்றகுள்ள IF பங்ஷன்
உட்படுத்ததவும.. மொற்றறம ொசெய்த ேகாப்ைப Home ல் Exam10 என்ற ேபால்டரில்
உங்களின் பதிவுஎண், ேகள்வி எண் ஆகியவற்றைற ேகாப்பு ொபயராக அளித்தத Save
ொசெய்யவும.

17. இரண்டு எண்களின் ொபருக்கல் பலன்
கான்பதற்றகானை
பங்ஷன் உட்படும
ைபத்ததான் புேராகிராம நிகிலுக்கு கிைடத்ததள்ளத.அதில் சில தவறுகள் ஏற்றபட்டுள்ளத.
புேராகிராம ொசெயல்படுத்ததி அதன் தவறுகைள கண்டறியவும. அைத Home ல்
Exam10 என்ற ேபால்டரில் உங்களின் பதிவுஎண், ேகள்வி எண் ஆகியவற்றைற
ேகாப்பு ொபயராக அளித்தத Save ொசெய்யவும

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

18.

நீத தயாரித்தத ைபத்ததன் புேராகிராமுறம அதன் ொவளியீடும (ொவளியீடு1)
ொகாடுக்கப்பட்டுள்ளத.
புேராகிராம
ொவளியீடு 1
ொவளியீடு 2
a="alan"
for i in range(1,5):
print a[:i]

a
al
ala
alan

alan
ala
al
a

ொகாடுக்கப்பட்டுள்ள புேராகிராம தட்டச்சு ொசெய்த ொசெயல்படுத்ததவும.இரண்டாம
ொவளியீடு கிைடப்பதற்றகு
(ொவளியீடு 2) ேதைவயானை மொற்றறங்கள் புேராகிராமில்
ொசெய்யவும. மொற்றறம ொசெய்த புேராகிராம
ேகாப்ைப Home ல் Exam10 என்ற
ேபால்டரில் உங்களின் பதிவுஎண், ேகள்வி எண் ஆகியவற்றைற ேகாப்பு ொபயராக
அளித்தத Save ொசெய்யவும.
19. முறக்ேகாணைம தயாரிப்பதற்றகானை ஒரு ைபத்ததன் புேராகிராம
உதவியுடன் தயாரித்ததைத காண்கவும.

for கட்டைளயின்

from turtle import*
for i in range(3):
fd(100)
rt(120)
புேராகிராைமெ ொசெயல்படுத்ததிய பின்பு அேத புேராகிராைமெ
while கட்டைள
பயன்படுத்ததி மொற்றறி எழுதி Home ல் Exam10 என்ற ேபால்டரில் உங்களின்
பதிவுஎண், ேகள்வி எண் ஆகியவற்றைற ேகாப்பு ொபயராக அளித்தத
Save
ொசெய்யவும.

20.

வினிதா தயாரித்தத ைபத்ததன் புேராகிராமுறம அதன் ொவளியீடும (ொவளியீடு1)
ொகாடுக்கப்பட்டுள்ளத.

புேராகிராம
a="1"
c="0"
for i in range(1,5):
print i*a,(5-i)*c
for i in range(1,5):
print i*c,(5-i)*a

ொவளியீடு 1

ொவளியீடு 2

1 0000
11 000
111 00
1111 0
0 1111
00 111
000 11
0000 1

0 1111
00 111
000 11
0000 1
1 0000
11 000
111 00
1111 0

ொகாடுக்கப்பட்டுள்ள புேராகிராம தட்டச்சு ொசெய்த ொசெயல்படுத்ததவும . 'a', 'c' என்ற
ஸ்டிரிங்குகளின் மெதிப்புகள் மொறாமெல், இேத புேராகிராமில் என்னை மொற்றறம ொசெய்தால்
இரண்டாம ொவளியீடு
(ொவளியீடு 2) கிைடக்கும? மொற்றறம ொசெய்த புேராகிராம
ேகாப்ைப Home ல் Exam10 என்ற ேபால்டரில் உங்களின் பதிவுஎண், ேகள்வி எண்
ஆகியவற்றைற ேகாப்பு ொபயராக அளித்தத Save ொசெய்யவும.
21
ஒரு
ைபத்ததான்
ொகாடுக்கப்பட்டுள்ளத.
புேராகிராம

புேராகிராமுறம

I Lo
ve
India

புேராகிராம

ொவளியீடு கிைடப்பதற்றகு

ொவளியீடும

ொவளியீடு 1

s="I Love India"
print s[:4]
print s[4:7]
print s[7:]
ொகாடுக்கப்பட்டுள்ள

அதன்

தட்டச்சு

(ொவளியீடு1)

ொவளியீடு 2
I
Love
India

ொசெய்த

ொசெயல்படுத்ததவும.இரண்டாம

(ொவளியீடு 2) ேதைவயானை மொற்றறங்கள் புேராகிராமில்

ொசெய்யவும. மொற்றறம ொசெய்த புேராகிராம

ேகாப்ைப Home ல் Exam10 என்ற

ேபால்டரில் உங்களின் பதிவுஎண், ேகள்வி எண் ஆகியவற்றைற ேகாப்பு ொபயராக
அளித்தத Save ொசெய்யவும.

22.

Home

ல்

Exam_documents

லுள்ள

road.tup

என்ற

ேகாப்ைப

Tupi

ொமென்ொபாருளில் திறந்த, ேபருந்தின் அைசெைவ (7 பிேரமகளாவத ேசெர்த்தத )
அனிேமெஷனைாக உருவாக்கவும.
Home ல் Images10 லுள்ள ேபருந்தின் படத்தைதப் (bus.png)
பயன்படுத்ததலாம.
தயாரித்தத அனிேமெஷைனை Save project As பயன்படுத்ததி Home லுள்ள
Exam10 என்ற ேகாப்புத்த ொதாகுப்பில் உங்கள் பதிவுஎண்_ேகள்விஎண்
என்ற ொபயரில் ேசெமிக்கவும.

23.

பூவைவ ேநாக்கிப் பறக்கும பட்டாம பூவச்சியின் அனிேமெஷன் (5

frames)Home ல் Exam_documents லுள்ள butterfly.tup என்ற
ேகாப்பிலுள்ளத.
இக்ேகாப்ைப Tupi ல் திறந்த (7 பிேரமகளாவத ேசெர்த்தத) முறழுைமெ
ொசெய்யவும.
தயாரித்தத அனிேமெஷைனை

Save project As பயன்படுத்ததி Home லுள்ள Exam10

என்ற ேகாப்புத்த ொதாகுப்பில் உங்கள் பதிவுஎண்_ேகள்விஎண் என்ற ொபயரில்
ேசெமிக்கவும.

24.

GeoGebra

ொமென்ொபாருைளத்த

திறக்கவும.

ஒரு

அைரவட்டத்தைத

உருவாக்கவும.
அதில் மூன்று ொவவ்வேவறு புள்ளிகைளக் குறிக்கவும. புள்ளிகைள முறைனைகளாகக்
ொகாண்ட ஒரு முறக்ேகாணைத்தைத உருவாக்கவும.
முறக்ேகாணைத்ததின் மூன்று முறைனைகளின் உட்ேகாணைங்கைளயும அளந்த எழுதவும. இத
எவ்வவைக முறக்ேகாணைம? (ஏதாவத ஒரு ேகாணைம 900 எனில் Right triangle, 900 ைய
விடக்கூடுதலானைால்

Obtuse

triangle,

அைனைத்ததக்

ேகாணைங்களும

900

ைய

விடக்குைறவானைால் Acute triangle) என்பைதப் படத்ததின் கீபேழ குறிப்பிடுக.
உருவாக்கியைத உங்கள் பதிவு எண்_ேகள்வி எண் எனை ேகாப்பிற்றகு ொபயர் ொகாடுத்தத
Home ல் Exam10 என்ற ேகாப்புத்த ொதாகுப்பில் ேசெமிக்கவும.

25.

GeoGebra ொமென்ொபாருைளத்த திறக்கவும. ஒரு வட்டத்தைதயும (tool: Circle

with center and radius) அதில் ஒரு நாைணையும வைரயவும. ொதாடர்ந்த கீபேழ
உள்ளதேபால் ஒரு அைமெப்ைப உருவாக்கவும ( அளவுகள் ேவறுபடலாம). D என்ற
புள்ளிைய ொமெௌஸ் பயன்படுத்ததி அைசெத்தத D யின் ேகாணைம சுமொர் 900

யாக

அைமெக்கவும.
ேகாணைம 900 யாகுமேபாத BD, DC இவற்றறுக் கிைடேயயானை ொதாடர்ைப (BD < DC
அல்லத BD = DC அல்லத BD > DC) இவ்வவைமெப்புக்குக் கீபேழ குறிப்பிடவும.
உருவாக்கியைத உங்கள் பதிவு எண்_ேகள்வி எண் எனை ேகாப்பிற்றகு ொபயர் ொகாடுத்தத
Home ல் Exam10 என்ற ேகாப்புத்த ொதாகுப்பில் ேசெமிக்கவும.

Home ல் Exam_documents லுள்ள Gandhiji.html என்ற இைணையபக்கத்தைத
KompoZer ொமென்ொபாருளில் திறந்த, கீபழ்க்காணும மொற்றறங்கைளச் ொசெய்யவும. .

26.

•
•
•
•
•

பக்கத்ததிற்றகு பின்னைணி நிறம அளிக்கவும.
பட்டியலிற்றகு பின்னைணி நிறம அளிக்கவும.
முறதல் வரிையத்த தைலப்பாகக் (Page Heading) ொகாடுத்தத பக்கத்ததின் நடுவில்
அைமெக்கவும.
Home ல் Images10 லுள்ள Gandhiji.jpg படத்தைதப் பயன்படுத்ததவும.
தயாரித்தத இைணையபக்கத்தைத Home ல் Exam10 என்ற ேகாப்புத்த ொதாகுப்பில்
உங்கள் பதிவுஎண்_ேகள்விஎண் என்ற ொபயரில் (Save As) பயன்படுத்ததிச்
ேசெமிக்கவும.

27. விைளயாட்டுப்
ேபாட்டிகளுக்கானை
ஒரு
ொமென்ொபாருள் பயன்படுத்ததித்த தயாரிக்கவும.
இைணையபக்கத்ததின் Template கீபேழ தரப்பட்டுள்ளத.
•
•
•
•

இைணையதளத்தைத

.

KompoZer

“SUB-DISTRICT SPORTS" என்பைதத்த தைலப்பாக் (Page Heading) ொகாடுக்கவும.
பக்கத்ததிற்றகு பின்னைணி நிறம அளிக்கவும.
Home ல் Images10 லுள்ள sports_logo.jpg என்ற படத்தைத உட்படுத்ததவும.
தயாரித்தத இைணையபக்கத்தைத Home ல் Exam10 என்ற ேகாப்புத்த ொதாகுப்பில் உங்கள்
பதிவுஎண்_ேகள்விஎண் என்ற ொபயரில் ேசெமிக்கவும.
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