IT PRACTICAL EXAM
STANDARD 10

SAMPLE QUESTIONS
1. ജിോയോജിബ ോസോഫ്െവയര ജോലകം തറന് അതില രണ് ബിനകള (A, B) അടയോളെപടതക.
A എന ബിനവില ൈസഡര ഉപോയോഗിച് നിയനികോവന ഒര ോകോണ നിരമികക. ൈസഡര
നിരമികോമോള ലഭികന ബിന ോകനമോകി B യില കടി കടന ോപോകന ഒര വതം വരയക. ഈ
വതതിെന trace അടയോളെപടതി ഒര പോോറണ നിരമികക. നിരമിതി Home െല Exam10 എന
ോഫോളഡറില നിങളെട രജിസര നമര_ോചോദയനമര എന് ോപര െകോടത് ോസവ െചയക.

2. ജിോയോജിബ ോസോഫ്െവയര ജോലകം തറന് അതില രണ് ബിനകള (A, B) അടയോളെപടതക.
A എന ബിനവില ൈസഡര ഉപോയോഗിച് നിയനികോവന ഒര ോകോണ നിരമികക. ൈസഡര
നിരമികോമോള ലഭികന ബിന ോകനമോകി A യില കടി കടന ോപോകന ഒര വതം വരയക.
വതതിെന trace അടയോളെപടതി ഒര പോോറണ നിരമികക. നിരമിതി Home െല Exam10 എന
ോഫോളഡറില നിങളെട രജിസര നമര_ോചോദയനമര എന് ോപര െകോടത് ോസവ െചയക.

3. ഒര വതം ജിോയോജിബ ോസോഫ്െവയറില വരയക (tool: Circle with center and
radius). തടരന് തോെഴ കോണിചിരികനത ോപോെലയള (അളവകള വയതയോസെപടോം)
ഒര നിരമിതി തയോറോകക. നിരമിതി Home െല Exam10 എന ോഫോളഡറില
നിങളെട രജിസര നമര_ോചോദയനമര എന് ോപര െകോടത് ോസവ െചയക.

4. ജിോയോജിബ ജോലകതില ഒര വര നിരമിച് അതില ഒര ബിന

(ചിതതില C)

അടയോളെപടതക. ഈ ബിന ോകനമോകി ൈസഡര ഉപോയോഗിച് നിയനികോവന ആരമള ഒര
വതം വരയക. ഈ വതം വരയമോയി സനികന ബിനകള (D,E) അടയോളെപടതക. ഈ രണ
സംഗമ ബിനകളം ോകനമോകി നടവിെല ബിനവില കടി കടന ോപോകന രണ വതങള വരയക.
ഈ രണ ചിതങളോടയം ോടസ് പവരതിപിച് ലഭികന പോോറണ നിരമികക. നിരമിതി Home
െല Exam10 എന ോഫോളഡറില നിങളെട രജിസര നമര_ോചോദയനമര എന് ോപര െകോടത് ോസവ
െചയക.

5. ഉബണ ഗ / ലിനകിനോവണിയള ഒര ബോനറോണ് തോെഴ െകോടതിരികനത്. ഇങ്ോസപ്
ോസോഫ്ോവര ഉപോയോഗിച് ഈ ബോനര തയോറോകി png ോഫോരമോറിോലക് എക്ോപോരട് െചയ്
നിങളെട രജിസര നമര_ോചോദയനമര ഫയല നോമമോയി നലകി Home െല Exam10 എന
ോഫോളഡറില ോസവ് െചയക.

6. കോറില നിന് ഉലപോദിപികന ൈവദയതിയെട പോധോനയെത കോണികന ഒര
ോപോസറോണ് തോെഴ െകോടതിരികനത്. ഇങ്ോസപ് ോസോഫ്ോവര ഉപോയോഗിച് ഈ ോപോസര
തയോറോകി png ോഫോരമോറിോലക് എക്ോപോരട് െചയ് നിങളെട രജിസര നമര _ോചോദയനമര
ഫയല നോമമോയി നലകി Home െല Exam10 എന ോഫോളഡറില ോസവ് െചയക.

7. തോെഴ കോണികന ോപോസര ഇങ്ോസപ് ോസോഫ്െവയര ഉപോയോഗിച് തയോറോകക . ചിതം
png ോഫോരമോറിോലക് എക്ോപോരട് െചയ് നിങളെട രജിസര നമര _ോചോദയനമര ഫയല
നോമമോയി നലകി Home െല Exam10 എന ോഫോളഡറില ോസവ് െചയക.

8. സള ഗണിോതോതവതിനോയി തയോറോകിയ ഒര ോപോസറോണ് തോെഴ കോണനത്. ഈ
ോപോസര ഇങ്ോസപ് ോസോഫ്െവയറില തയോറോകക .

ഇതിെന നിങളെട രജിസര

നമര_ോചോദയനമര ഫയല നോമമോയി നലകി Home െല Exam10 എന ോഫോളഡറില ോസവ്
െചയക.

9. ോലോക ജലദിന സോനശം ഉളെകോളിച െകോണള ഒര െവബോപജ് നിരമിച് സള
െവബൈസറില ഉളെപടതോന സള അധികതര തീരമോനിച. ഇതിനോയി KompoZer ോസോഫ്െവയര
ഉപോയോഗിച് template ോലത ോപോെല ഒര ോപജ് നിരമികക.
•

“World Water Day 2014 " എനത് തലവോചകമോയി (Page Heading) കമീകരികക.

•

Home െല Images10 ല നിനം water_logo.jpg എന ചിതഫയല യഥോസോനത്
ഉളെപടതക.

•

നിരമിച െവബോപജ് Home െല Exam10 എന
രജിസരനമര_ോചോദയനമര ഫയല നോമമോയി ോസവ് െചയക.
World Water Day 2014
Content

water_logo.jpg

ോഫോളഡറില

നിങളെട

10. Home െല Exam_documents ല നലകിയിടള MathsClub.html എന െവബ് ോപജിെന
KompoZer ോസോഫ്െവയറില തറന് , തോെഴ പറയന മോറങള വരതക.
•

ോപജിന് പശോതല നിറം നലകക.

•

ആദയെത വരി തലവോചകമോയി (Page Heading) ോപജിെന മധയതില കമീകരികക.

•

“Famous mathematicians” എന വോചകതില നിന് Home െല Exam_documents ലള
Mathematicians.html എന ോപജിോലക് ലിങ് നലകക.

•

Home െല Exam10 എന ോഫോളഡറില നിങളെട രജിസരനമര_ോചോദയനമര ഫയല
നോമമോയി ോസവ് (Save As) െചയക.

11. Home െല Exam_documents ല നലകിയിടള Activities.html എന െവബ് ോപജിെന
KompoZer ോസോഫ്െവയറില തറന് , തോെഴ പറയന മോറങള വരതക.
•

ോപജിന് പശോതല നിറം നലകക.

•

പടികയില നോലോമെതോര ോകോളം കടിോചരത് "Clubs” എന െടകസ് ഉളെപടതക.

•

െടകസ് Bold ആകി Cell കളെട മധയഭോഗത് കമീകരികക.

•

Home െല Exam10 എന ോഫോളഡറില നിങളെട രജിസരനമര_ോചോദയനമര ഫയല
നോമമോയി ോസവ് (Save As) െചയക.

12. സവതന ോസോഫ്െവയര പചോരണതിനോയി ഒര െവബോപജ് നിരമികോന ോഗോപവം കടരം
തീരമോനിച. അതിനോയി െതരെഞടത Template നലകിയിരികന.
Template ോലത ോപോലള ഒര െവബോപജ് Kampozer ോസോഫ്െവയര ഉപോയോഗിച് തയോറോകക .
•

“Free software Day 2014 " എനത് തലവോചകമോയി (Page Heading) കമീകരികക.

•

Home െല Images10 ല നിനം free_logo.jpg എന ചിതഫയല യഥോസോനത്
ഉളെപടതക.

•

നിരമിച െവബോപജ് Home െല Exam10 എന
രജിസരനമര_ോചോദയനമര ഫയല നോമമോയി ോസവ് െചയക.
Free software Day 2014
Content

free_logo.jpg

ോഫോളഡറില

നിങളെട

13. സളില നടതിയ ആോരോഗയ സരോവയിലെട ോശഖരിച വിവരങള Home െല
Exam_documents ല survey.ots എന ോപരില നലകിയിരികന. ഇത് ഓപണ ഓഫീസ് കോലകില
തറന് BMI കണകോകക (BMI കണകോകോന ഭോരെത (Kg) ഉയരതിെന (m) വരഗം െകോണ്
ഹരിചോല മതി). പടിക തോെഴ തനിരികന മോനദണതിെന അടിസോനതില LOOKUP
Function ഉപോയോഗിച് വരഗീകരിച് റിമോരക് ോകോളതില കമന് ഉളെപടതക. Home െല Exam10
എന ോഫോളഡറില നിങളെട രജിസര നമര_ോചോദയനമര ഫയല നോമമോയി ോസവ് െചയക.
•

BMI

0 മതല 18 വെര

-

Under Weight

•

BMI

19 മതല 24 വെര

-

Normal Weight

•

BMI

25 മതല 29 വെര

-

Over Weight

•

BMI

30 ന മകളില

-

Obesity

14. ഐടി െഫസിെന ഭോഗമോയി നടതിയ ോപോജക് മത്സരതില പെങടത കടികളക ലഭിച
ോസോര Home െല Exam_documents ല project.ots എന ോപരില നലകിയിടണ്. ഈ ഫയല
ഓപണ ഓഫീസ് കോലകില തറന് ആെക ോസോര, ശതമോനം എനിവ കോണക. 70 ശതമോനോമോ
അതിന മകളിോലോ ോസോര ോനടിയവരക ോനെര A Grade എനം അലോതവരക ോനെര B Grade
എനം IF ഫങഷന ഉപോയോഗിച് ോരഖെപടതക പടിക ആെക മോരകിെന അവോരോഹണകമതില
(Descending) കമീകരിച് Home െല Exam10 എന ോഫോളഡറില നിങളെട രജിസര
നമര_ോചോദയനമര ഫയല നോമമോയി ോസവ് െചയക.
15. സളില UID ലഭിച കടികളെട വിവരം തോെഴ തനിരികന. ഈ വിവരങള ോചരകനതിന്
ആവശയമോയ ഒര ഡോറോോബസ് ഓപണ ഓഫീസ് ഡോറോോബസില തയോറോകി Home െല Exam10
എന ോഫോളഡറില നിങളെട രജിസര നമര_ോചോദയനമര ഫയല നോമമോയി നലകി ോസവ് െചയക.
Ad. No. ൈപമറി കീ ആകി ഒര Table നിരമികക. അനോയോജയമോയ ഒര Form തയോറോകക.
Ad. No.

Name

UID

EID

1947

Jose

Nil

2013/0000/1234

1950

Lalitha

Nil

2013/0000/4567

1956

Abu

Nil

2013/0000/8910

16. ഒര ഐഡനിറി കോരഡ് െടംോപറ് Home െല Exam_documents ല idcard.ott എന ോപരില
നലകിയിരികന. ഇത് ഓപണ ഓഫീസ് ൈറററില തറകക. Home െല Exam_documents ല
healthsurvey.ods എന ോപരില നലകിയിരികന ഫയലിെല വിവരങള െമയില െമരജ് സോങതം
ഉപോയോഗിച്
െടംോപറിോലയളെപടതി അതിെല മഴവന കടികളകം ഐഡനിറി കോരഡ്
തയോറോകക. അത് ഒറ ഫയലോയി (Save as single document) Home െല Exam10 എന
ോഫോളഡറില നിങളെട രജിസററര നമര_ോചോദയനമര ഫയല നോമമോയി ോസവ് െചയക.

17. പതിന തോെഴയള എണല സംഖയകള പിന െചയനതിനള ൈപതണ ോപോഗോം തോെഴ
നലകന. നലകിയിരികന ോപോഗോം ൈടപ് െചയ് നിങളെട രജിസരനമര_ോചോദയനമര
ഫയല നോമമോയി നലകി ോസവ് െചയ് പവരതിപികക.
a=1
while(a<10):
print a
a=a+1
ഇോത ോപോഗോമില മോറം വരതി ഇരപതിന

തോെഴയള

ഇരടസംഖയകള

പദരശിപികനതിനള ോപോഗോമോകി മോറക.
18. മപത വെരയള മനിെന ഗണിതങള പിന് െചയനതിനള ൈപതണ ോപോഗോം
തയോറോകിയതില ചില െതറകള സംഭവിച. ഈ ോപോഗോം ചവെട നലകിയിരികന. ഇത്
ൈടപ് െചയ് നിങളെട രജിസരനമര_ോചോദയനമര ഫയല നോമമോയി നലകി ോസവ് െചയ്
പവരതിപികക.
a=1
while(a<30):
print a
a=a+1

ോപോഗോമിെല െതറകള തിരതിയ ോശഷം ോസവ് െചയ് പവരതിപികക.
19. രണ സംഖയകളെട വയതയോസം കോണനതിന് രവി നിരമിച ൈപതണ ഫങഷന ചവെട
നലകിയിരികന.
നലകിയിരികന
ഫങഷന
ൈടപ്
െചയ്
നിങളെട
രജിസരനമര_ോചോദയനമര ഫയല നോമമോയി നലകി ോസവ് െചയ് പവരതിപികക.
def fun(a,b):
c=a-b
return c
print fun(5,4)
ഇോത ഫയലില മോറം വരതി മന സംഖയകളെട തക കോണനതിനള ഫങഷനോകി മോറക.

20.
a="INDIAN"
print a[3]
print a[4:]
നലകിയിരികന ൈപതണ ോപോഗോം പവരതിപിചോല ആദയ വരിയില I എനം
രണോമെത വരിയില AN എനം പവരതനഫലം (Output) ലഭിയം. ഈ ോപോഗോം ൈടപ്
െചയ് നിങളെട രജിസരനമര_ോചോദയനമര ഫയല നോമമോയി നലകി ോസവ് െചയ്
പവരതിപികക. ആദയ വരിയില INDIA എനം രണോമെത വരിയില IAN എനം
പവരതനഫലം (Output) ലഭികോന ഈ ോപോഗോമില എന മോറമോണ് വരോതണത്? ഇോത
ഫയലില ഈ മോറം വരതിയ ോശഷം പവരതിപികക.
21. QGIS ോസോഫ്െവയര തറന് Home െല Exam_documents ലള QGIS എന ോഫോളഡറിെല
panchayath_map.qgs എന ഫയല open െചയക. Road, Village Road, River എനീ െലയറകള
മോതം ഭപടതില പദരശിപികക. Road ഏറവം മകളിെല െലയറോയി

കമീകരികക.

ഇതിെന സീനോഷോട് നിങളെട രജിസരനമര_ോചോദയനമര ഫയല നോമം നലകി Home
Exam10 എന ോഫോളഡറില ോസവ് െചയക. (സീനോഷോട് ലഭികോനോയി

െല

കീോബോരഡിെല

Print Screen കീ അമരതക.)
22.

QGIS

ോസോഫ്െവയര

തറന്

Home െല

Exam_documents

ലള

QGIS എന

ോഫോളഡറിെലpanchayath_map.qgs എന ഫയല open െചയക. House, Road െലയറകെള
ഭപടതില

പദരശിപികക.

വിവരങള

അടങിയ

ദശയമോോകണതില) ോചരത്

തടരന്

ഭപടതില

ോരഖെപടതിയ

attribute table പദരശിപികക.
സീനോഷോട്

രജിസരനമര_ോചോദയനമര ഫയല

വീടകളെടയം

പടികയം

(പരണമോയം

തയോറോകക.

നോമമോയി നലകി

ോസവ് െചയക. (സീനോഷോട് ലഭികോനോയി

മോപം

എലോ
ഇത്

Home െല

കീോബോരഡിെല

നിങളെട

Exam10 ോഫോളഡറില

Print Screen കീ അമരതക.)

23. QGIS ോസോഫ്െവയര തറന് Home െല Exam_documents ലള QGIS എന ോഫോളഡറിെല
panchayath_map.qgs എന ഫയല open െചയക. River, Stream െലയറകെള ഭപടതില
പദരശിപികക. തടരന്

ഭപടതില അടയോളെപടതിയ നദിെയ സംബനികന വിവരങള

Identify

ഉപോയോഗിച്

Features ടള

പദരശിപികക.

Map

ഉം

നദിയം

ദശയമോകന

വിധംസീനോഷോട് തയോറോകക. ഇത് നിങളെട രജിസരനമര_ോചോദയനമര ഫയല നോമമോയി

നലകി Home െല

Exam10 എന ോഫോളഡറില ോസവ് െചയക.(സീനോഷോട് ലഭികോനോയി

കീോബോരഡിെല Print Screen കീ അമരതക.)
24.

QGIS

ോസോഫ്െവയര

തറന്

Home െല

Exam_documents

ലള

QGIS എന

ോഫോളഡറിെലpanchayath_map.qgs എന ഫയല open െചയക. Road, River, House എനീ
െലയറകെള

ഭപടതില പദരശിപികക. തടരന് New Print Composer ജോലകതില ഭപടം

ഉളെപടതി

Panchayat

എന

തലെകട്

നിങളെടരജിസരനമര_ോചോദയനമര
എനോഫോളഡറില

(Label)

ഫയലനോമമോയി

നലകക.

ഇതിെന

നലകി

Home െല

സീനോഷോട്

ോസവ് െചയക. (സീനോഷോട് ലഭികോനോയി കീോബോരഡിെല Print Screen

കീ അമരതക.)
25. Home െല Exam_documents ല നലകിയിടള alien_take_off.tup എന ഫയല
Tupi ോസോഫ്െവയറില തറകക . Home െല

Images10 ല നിനം തളികയെട

(spaceship.png) ചിതം ഉപോയോഗിച് പറനയരന ഒര തളികയെട ആനിോമഷന (7
െഫയിം കടിെയങിലം ോചരത് ) തയോറോകക. പശോതല ചിതം ചലിപിചോണ് തളികയ്
ചലനം നലോകണത്. ആനിോമഷന Home െല Exam10 എന ോഫോളഡറില നിങളെട
രജിസര നമര_ോചോദയനമര ഫയല നോമമോയി avi ോഫോരമോറില ോസവ് െചയക.
26. പറനിറങന ഒര തളികയെട ആനിോമഷെന ആദയ ഭോഗം (6 െഫയിമകള) Home െല
Exam_documents എന ോഫോളഡറില alien.tup എന ോപരില ോസവ് െചയിടണ്. ഈ
ഫയല Tupi ോസോഫ്െവയറില തറന് , ആനിോമഷന (7 െഫയിം കടിെയങിലം ോചരത് )
പരതിയോകക. ഇത്

Home െല Exam10 എന ോഫോളഡറില നിങളെട രജിസര

നമര_ോചോദയനമര ഫയല നോമമോയി avi ോഫോരമോറില ോസവ് െചയക.
27. ബോറില നിനം െതറിചോപോകന ഒര പനിെന (ball) ആനിോമഷനിെല ആദയഭോഗം (4
െഫയിമകള) Home െല

Exam_documents എന ോഫോളഡറില

cricket_catch.tup

എന ോപരില ോസവ് െചയിടണ്. ഈ ഫയല Tupi ോസോഫ്െവയറില തറന് , പന്
പിടികോന

Exam10

ശമികന

കളികോരെന

അടെതതിച്

ആനിോമഷന

(5

െഫയിം

കടിെയങിലം ോചരത് ) പരതിയോകക. ഇത് Home െല Exam10 എന ോഫോളഡറില
നിങളെട രജിസര നമര_ോചോദയനമര ഫയല നോമമോയി avi ോഫോരമോറില ോസവ് െചയക.

28. കളികോരന എറിയന പനിെന (ball) ആനിോമഷനിെല ആദയ ഭോഗം (4 െഫയിമകള)
Home െല Exam_documents എന ോഫോളഡറില cricket_bowling.tup എന ോപരില
ോസവ് െചയിടണ്. ഈ ഫയല Tupi ോസോഫ്െവയറില തറന് , പനിെന ബോറമോയി
നിലകന കളികോരെന അടെതതിച് ആനിോമഷന (7 െഫയിം കടിെയങിലം ോചരത് )
പരതിയോകക. ഇത്

Home െല Exam10 എന ോഫോളഡറില നിങളെട രജിസര

നമര_ോചോദയനമര ഫയല നോമമോയി avi ോഫോരമോറില ോസവ് െചയക.

