Information Technology
Sample Questions - Practical
Std 10 : Malayalam Medium
1.

മമാതൃക പപമാലലെ ഒരു ചചിതത്രം Inkscape പസമാഫഫ്റ്റ്ലവെയറചില് തയമാറമാക്കുക. ഫയല് നചിങ്ങളുലടെ
രജചിസ്റ്റര്നമ്പര്_പചമാദദ്യനമ്പര് ഫയല് നമാമമമായചി നല്കചി Home ലലെ Exam10 എന്ന
പഫമാള്ഡറചില് പസവെഫ്റ്റ് ലചയ്യുക.
സൂചന:
• വൃത്തങ്ങള്കഫ്റ്റ് Linear gradient നല്കുക.

2.

പഞമായത്തഫ്റ്റ് തയമാറമാകചിയ പമാപദശചികവെചിഭവെഭൂപടെത്തചിലന്റെ മമാതൃക localbody_map.qgs എന്ന
പപരചില് Home/Exam_documents/QGIS_Map എന്ന പഫമാള്ഡറചില് ലെഭദ്യമമാണഫ്റ്റ്. ഈ ഭൂപടെത്രം
കക്യൂജചിസഫ്റ്റ് പസമാഫഫ്റ്റ്ലവെയറചില് തുറന്നഫ്റ്റ് തമാലഴെ നല്കചിയ പവെര്ത്തനങ്ങള് ലചയ്യുക.
•

പപദശലത്ത ലനല്വെയലുകള് പരഖലപ്പെടുത്തമാനമായചി Area, Place, Owner എന്നന
വെചിപശഷണങ്ങള് നലചി ' Paddy Fields ' എന്ന ഒരു ലലെയര് നചിര്മചിക്കുക. ( ലലെയര് ടടെപ്പെഫ്റ്റ് Polygon )

•

Toggle Editing, Add Feature എന്നന ടൂളുകള് ഉപപയമാഗചിചഫ്റ്റ് ഭൂപടെത്തചില് ലനല്വെയല്

പരഖലപ്പെടുത്തുക.
•

ഈ ഭൂപടെത്തചിലന്റെ സനന് പഷമാടഫ്റ്റ് നചിങ്ങളുലടെ രജചിസ്റ്റര് നമ്പര് _പചമാദദ്യനമ്പര് ഫയല് നമാമമമായചി
നല്കചി Home ലലെ Exam10 എന്ന പഫമാള്ഡറചില് പസവെഫ്റ്റ് ലചയ്യുക.(സനന്പഷമാടഫ്റ്റ്
ലെഭചികമാനമായചി കനപബമാര്ഡചിലലെ പചിന്റെഫ്റ്റ്സനന് കന അമര്ത്തുക.)

3.

സണ്പകമാകഫ്റ്റ് പസമാഫഫ്റ്റ്ലവെയര് തുറന്നഫ്റ്റ് ഭൂപടെത്തചിലലെ സമയത്രം 2017 ജൂണ് 3 , 9.30am ആയചി
ക്രമനകരചിചഫ്റ്റ്, സൂരദ്യചന്ദ്രമമാലര പദര്ശചിപ്പെചിക്കുക. ഇതചിലന്റെ സനന്പഷമാടഫ്റ്റ് എടുത്തഫ്റ്റ് നചിങ്ങളുലടെ രജചിസ്റ്റര്
നമ്പര്_പചമാദദ്യനമ്പര് ഫയല് നമാമമമായചി നല്കചി Home ലലെ Exam10 എന്ന പഫമാള്ഡറചില് പസവെഫ്റ്റ്
ലചയ്യുക. (സനന്പഷമാടഫ്റ്റ് ലെഭചികമാനമായചി കനപബമാര്ഡചിലലെ പചിന്റെഫ്റ്റ്സനന് കന അമര്ത്തുക.)

4.

Home ലലെ Exam_documents ലുള്ള styles.ott ഫയല് തുറന്നഫ്റ്റ്

ശനര്ഷകങ്ങള്കഫ്റ്റ്

പവെണചി

ചുവെലടെ നല്കചിയചിരചിക്കുന്ന പപതദ്യകതകള് ഉള്ലപ്പെടുത്തചി ഒരു ടസ്റ്റല് തയമാറമാക്കുക.
പഫമാണഫ്റ്റ് വെലുപ്പെത്രം

- 16 Pt

പഫമാണഫ്റ്റ്നചിറത്രം

- പച

പഫമാണഫ്റ്റ്ഫമാമചിലെചി

- രചന

എലമാ ശനര്ഷകങ്ങള്ക്കുത്രം ഈ ടസ്റ്റല് നല്കചി നചിങ്ങളുലടെ രജചിസ്റ്റര്നമ്പര്_പചമാദദ്യനമ്പര് ഫയല്
നമാമമമായചി Home ലലെ Exam10 എന്ന പഫമാള്ഡറചില് പസവെഫ്റ്റ് ലചയ്യുക.

5.

ഒരു ഐ ഡചി കമാര്ഡചിലന്റെ മമാതൃക id_card.odt എന്ന പപരചിലുത്രം കുടചികളുലടെ വെചിവെരങ്ങള്
students.ods എന്ന ഫയലെചിലുത്രം Home ലലെ Exam_documents പഫമാള്ഡറചില് നല്കചിയചിട്ടുണഫ്റ്റ്.
id_card.odt തുറന്നഫ്റ്റ് ലമയചില്ലമര്ജഫ്റ്റ് സപങ്കേതത്രം പപയമാജനലപ്പെടുത്തചി എലമാ കുടചികള്ക്കുത്രം ഐ ഡചി

കമാര്ഡഫ്റ്റ് തയമാറമാകചി നചിങ്ങളുലടെ രജചിസ്റ്റര്നമ്പര്_പചമാദദ്യനമ്പര് ഫയല് നമാമമമായചി

Home

ലലെ

Exam 10 എന്ന പഫമാള്ഡറചില് പസവെഫ്റ്റ് ലചയ്യുക

6.

പകരളത്തചില് നടെപ്പെമാക്കുന്ന നവെപകരള മചിഷലന സത്രംബനചിക്കുന്ന ഒരു വെചിവെരണത്രം

Home ലലെ

Exam_documents പഫമാള്ഡറചില് kerala.ott എന്ന പപരചില് പസവെഫ്റ്റ് ലചയചിട്ടുണഫ്റ്റ്. ഫയല് തുറന്നഫ്റ്റ്

അതചിലലെ ശനര്ഷകങ്ങള്കഫ്റ്റ് Heading 1 എന്ന ടസ്റ്റല് നല്കുക, ഈ പഡമാകക്യുലമന്റെചിനഫ്റ്റ്
ഉള്ളടെകപ്പെടചിക തയമാറമാകചി നചിങ്ങളുലടെ രജചിസ്റ്റര്നമ്പര്_പചമാദദ്യനമ്പര് ഫയല് നമാമമമായചി Home ലലെ
Exam10 എന്ന പഫമാള്ഡറചില് പസവെഫ്റ്റ് ലചയ്യുക

7.

ഒരു സമപഞഭുജത്രം നചിര്മചിക്കുന്നതചിനുള്ള ടപത്തണ് പപമാഗമാമത്രം
ലെഭചിക്കുന്ന ഔടഫ്റ്റ്പുട്ടുത്രം (ഔടഫ്റ്റ്പുടഫ്റ്റ് 1) കമാണുക.
പപമാഗമാത്രം

അതു പവെര്ത്തചിപ്പെചിക്കുപമ്പമാള്

ഔടഫ്റ്റ്പുടഫ്റ്റ് 1

ഔടഫ്റ്റ്പുടഫ്റ്റ് 2

from turtle import*
for n in range(5):
forward(100)
right(72)

പപമാഗമാത്രം ടടെപ്പെഫ്റ്റ് ലചയ്തു പവെര്ത്തചിചചിച പശഷത്രം ഇപത പപമാഗമാമചില് pensize(5), color("blue")
എന്നന വെരചികള് അനുപയമാജദ്യമമായ സ്ഥലെങ്ങളചില് കൂടചിപചര്ത്തഫ്റ്റ് സമപഞഭുജത്രം കടചിയുള്ള നനലെ
(ഔടഫ്റ്റ്പുടഫ്റ്റ് 2) വെരപയമാടു കൂടെചിയതമാക്കുക. മമാറചിലയഴുതചിയ

പപമാഗമാത്രം Home ലലെ Exam10 എന്ന

പഫമാള്ഡറചില് നചിങ്ങളുലടെ രജചിസ്റ്റര്നമ്പര്_പചമാദദ്യനമ്പര് ഫയല് നമാമമമായചി നല്കചി പസവെഫ്റ്റ് ലചയ്യുക.

8.

ഒരു ടപത്തണ് പപമാഗമാമത്രം അതു പവെര്ത്തചിപ്പെചിക്കുപമ്പമാള് ലെഭചിക്കുന്ന പമാപറണുത്രം (ഔടഫ്റ്റ്പുടഫ്റ്റ്)
നല്കചിയചിരചിക്കുന.
പപമാഗമാത്രം

ഔടഫ്റ്റ്പുടഫ്റ്റ്

from turtle import*
for i in range(6):
right(60)
for i in range(5):
forward(70)
right(72)

പപമാഗമാത്രം ടടെപ്പെഫ്റ്റ് ലചയഫ്റ്റ് പവെര്ത്തചിപ്പെചിക്കുക. അതചിനു പശഷത്രം പപമാഗമാമചില് pensize(5) എന്ന വെരചി
അനുപയമാജദ്യമമായ സ്ഥലെത്തഫ്റ്റ് കൂടചിപചര്ത്തഫ്റ്റ് പമാപറണചിലലെ വെരകള് കടചിയുള്ളതമാക്കുക. മമാറത്രം വെരുത്തചിയ
ഫയല് Home ലലെ Exam10 എന്ന പഫമാള്ഡറചില് നചിങ്ങളുലടെ രജചിസ്റ്റര്നമ്പര്_പചമാദദ്യനമ്പര് ഫയല്
നമാമമമായചി നല്കചി പസവെഫ്റ്റ് ലചയ്യുക.

9.

സ്കൂള് ടലെബ്രറചിയചിലലെ ഏതമാനുത്രം പുസ്തകങ്ങളുലടെ വെചിവെരങ്ങള് ചുവെലടെ പടചികയചില് ലകമാടുത്തചിരചിക്കുന.
Book_No

10.

Name

Author

Price

Category

101

Randamoozham

M T Vasudevan Nair

250

Novel

102

Khasakkinte
Itihasam

O V Vijayan

150

Novel

103

Indulekha

O Chandumenon

90

Novel

104

Chemmeen

Thakazhi
Sivasankara Pillai

210

Novel

•

ലെചിബര് ഓഫനസഫ്റ്റ് പബസചില് (LibreOffice Base) ഒരു ഡമാറമാ പബസഫ്റ്റ് നചിര്മചിചഫ്റ്റ്, Home ലലെ
Exam10 എന്ന പഫമാള്ഡറചില് നചിങ്ങളുലടെ രജചിസഫ്റ്റ്റര് നമ്പര്_പചമാദദ്യനമ്പര് ഫയല്നമാമമമായചി
നല്കചി പസവെഫ്റ്റ് ലചയ്യുക.

•

നല്കചിയചിട്ടുള്ള വെചിവെരങ്ങള് ഉള്ലപ്പെടുത്തമാന് Book No ടപമറചി കന ആയുള്ള ഒരു പടചിക
Book_details എന്ന പപരചില് നചിര്മചിക്കുക.

•

ഒരു പഫമാത്രം തയമാറമാകചി, പടചികയചില് ലകമാടുത്തചിരചിക്കുന്ന ആദദ്യലത്ത പുസഫ്റ്റ്തകത്തചിലന്റെ
വെചിവെരങ്ങള് ഇതചിപലെകഫ്റ്റ് പചര്ക്കുക.

Home

ലലെ Exam_documents ല് നല്കചിയചിട്ടുള്ള
പവെര്ത്തചിപ്പെചിചപപ്പെമാള് ലെഭചിച ലവെബഫ്റ്റ്പപജഫ്റ്റ് നല്കചിയചിരചിക്കുന.

reading.html

എന്ന

ഫയല്

ഈ ഫയല് ബ്രബ്രൗസറചില് പവെര്ത്തചിപ്പെചിക്കുക. അതചിനു പശഷത്രംText Editor ഉപപയമാഗചിചഫ്റ്റ് ഫയല്
തുറന്നഫ്റ്റ് css പകമാഡുകള് എഡചിറ്റു ലചയഫ്റ്റ് തമാലഴെ പറയുന്ന മമാറങ്ങള് വെരുത്തചി Home ലലെ Exam10
എന്ന പഫമാള്ഡറചില് നചിങ്ങളുലടെ രജചിസ്റ്റര്നമ്പര്_പചമാദദ്യനമ്പര് ഫയല് നമാമമമായചി നല്കചി പസവെഫ്റ്റ്
ലചയ്യുക (Save as).
◦ ലവെബഫ്റ്റ്പപജചിലലെ തലെലകടഫ്റ്റ് നനലെ (blue) നചിറത്തചിലെമാക്കുക.
◦ തലെലകടചിനഫ്റ്റ് പശമാത്തലെമമായചി മഞ്ഞ (yellow) നചിറത്രം നല്കുക.

11.

Home ലലെ Exam_documents ല് നല്കചിയചിട്ടുള്ള butterfly_fly.sifz എന്ന ഫയല് SynfigStudio

പസമാഫഫ്റ്റ്റഫ്റ്റ്ലവെയറചില് തുറന്നഫ്റ്റ് ചുവെലടെ ലകമാടുത്തചിരചിക്കുന്ന പവെര്ത്തനങ്ങള് ലചയ്യുക.
•

Save as ഉപപയമാഗചിചഫ്റ്റ് Home ലലെ Exam10 എന്ന പഫമാള്ഡറചില് നചിങ്ങളുലടെ രജചിസഫ്റ്റ്റര്

നമ്പര്_പചമാദദ്യനമ്പര് ഫയല് നമാമമമായചി നല്കചി പസവെഫ്റ്റ് ലചയ്യുക.
•

Home ലലെ Images10 ല് നചിനത്രം butterfly.png എന്ന ചചിതത്രം ഉള്ലപ്പെടുത്തുക.

•

ചചിതശലെഭത്രം പറക്കുന്നതചിലന്റെ അനചിപമഷന് തയമാറമാക്കുക.

•

ഇതഫ്റ്റ് Home ലലെ Exam10 എന്ന പഫമാള്ഡറചില് നചിങ്ങളുലടെ രജചിസഫ്റ്റ്റര് നമ്പര്_പചമാദദ്യനമ്പര്
ഫയല് നമാമമമായചി നല്കചി flv പഫമാര്മമാറചിപലെകഫ്റ്റ് എകഫ്റ്റ്പപമാര്ടഫ്റ്റ്ലചയ്യുക.

