
മാതകാ ോചാദയങള

Group I          Open office Writer  
ഉതരം െചയന രീതി
Application Office Open office Writer എന കമതില ോവരഡ് െപാസസര തറകക.
Insert Frame എന കമതില കിക് െചയക തറന വരന ജാലകതില െഫയിമിെന വലപം, ോബാരഡര, 
ോബാരഡര കളര ൈസല,പശാതല നിറം എനിവ െസലക് െചയ് OK കിക് െചയക.
െഫയിമിനകത് െചറ കളികള        ഉളെപടതാന Drawing tool bar ല നിനം െറക് ആങ്ള ടള െസലക് 
െചയ് വരകക.കളര നീകം െചയാന Tool properties bar ല നിനം Colour Invisible െസലക് െടയക.

ചിതം ഉളെപടതാന  .  Insert Picture from file ആവശയമായ ചിതം തറകക.
ോസവ് െചയാന File Save Exam10 എന ോഫാളഡര തറകക െറജിസര നമര 
ൈടപ് െചയ് Save കിക് െചയക

മാതകാ ോചാദയങള
SOFT WARES

System Softwares Application Softwares

• Unix

• Linux

• Windows

• Macos

• Solaris

• Gimp

• Inkscape

• Tupi

• Calc

• Kdenlive

ഉതരം െചയന രീതി Table Insert Table എന കമതില എന കമതില കിക് 
െചയോമാള വരന ോബാകില ആവശയമായ ോകാളം,ോറാ കളെട എണം െകാടകക.െസലകള െമരജ് െചയാന Table 
െമനവില Merge cells click െചയക.

GROUP II      Open office Calc
Application Office Open office Calc എന കമതില സെപഡ് ഷീറ് തറകക.
ഒര വരി (row) ഉളെപടതാന Insert Row
നിര (column)ഉളെപടതാന Insert Column
െസലകള െമരജ് െചയാന Format Merge cells Merge cells
Sort െചയാന Data Sort   (Ascending[ആോരാഹണം]Descending[അവോരാഹണം)
Filter Data Filter Auto filter
െസലകളക് ോബാരഡര നലകാന Format cell Borders set outer and all inner borders  OK.
ചാരട് ഉളെപടതാന ചാരട് വരോകണ ോകാളം െസലക് െചയക Insert Chart Create.
ഓോടാ ോഫാരമാറ് format Autoformat ഇഷമള െടംോപറ് െസലക് െചയക. OK
കമ നമര ോചരകാന Edit Fill Series തറന വരന ജാലകതില start value (തടോങണ 
നമര) End value (അവസാനിോകണ നമര) increment (വരദനവ്)എനിവ ോരഖെപടതി OK കിക് െചയക.
തക കാണാന =sum(െസല അഡസ്+െസല അഡസ്) enter
ഗണനം =(െസല അഡസ്*െസല അഡസ്) enter
ഹരണം =(െസല അഡസ്/െസല അഡസ്) enter
ശരാശരി =(ആെകതക/ആെക നമര) enter
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Entry form
Name os Participant
Standard
Admission N:

Pencil Drawing
Water colour painting

Oil colour painting

Essay writing 
Malayalam
Essay writing English
Story writing

Show Good Manners

To Computer

Save Nature

Save the Earth
Fadil.XG



ശതമാനം =(ലഭിച തക/ആെകതക*100) enter
കണീഷണല ോസറ്െമന്. =if(െസല അഡസ് > 80; over user ; under user )“ ” “ ”

Group III   Open Office Impress
ൈസഡകള നിരമികാന ഓപണ ഓഫീസ് ഇംപസ്

Application Office open office Impress
തറന വരന ജാലകതില Empty presentation ല Create കിക് െചയക

 രൈണമെതാര ൈസഡ് കടി ഉളെപടതാന Insert Slide

 ചിതം ഉളെപടതാന Insert Picture Fromfile 

 പശാതല നിറം നലകാന Format Page Background 

 അനിോമഷന നലകാന Slideshow Custom Annimation add

 ൈസഡ് ടാനസിഷന Slideshow Slide Transition 

 ബളറ് ആന് നമറിങ് Format Bullet and numbering

 ൈഹപരലിങ് ലിങ് നലോകണ വാക് െസലക് െചയക Insert      Hyperlink 
തറനവരന ജാലകതില Documents െസലക് െചയക    Document path ല കിക് െചയ് ഫയല െസലക് 
െചയക.   

 ചിതം വാടരമാരക് െചയാന ചിതം െസലക് െചയക Picture toolbar ല Default ല കിക് 
െചയ് water mark െസലക് െചയക.

Group IV     GIMP/HTML/BLASSIC
Gimp(Gnu Image Manipulation Programme)
Application Graphics Gimp image editor

   ഒര കാനവാസ് ഉണാകനതിന് File New     കിക് െചയോമാള തറന വരന ജാലകതില 
Template  ല 800x600   െസലക് െചയ് OK  കിക് െചയക.

   പശാതലം ോഗഡിയന് നലകാന Blend tool  െസലക് െചയക കിക് െചയ് ഡാഗ് െചയക

          നിറം മാറാന കളര പാലറില കിക് െചയ് ആവശയമള കളര െസലക് െചയക.
   െലയര വിോനാ കാണാന Windows Dockable dialogs Layers
   ഒര െലയര ോചരകാന Layer New layer
  ോലാോഗാ ഉളെപടതാന (ഉബണവില) File Create Logos
  ോലാോഗാ ഉളെപടതാന (ഗലിനകില) Xtns Scriptfu Logos
   ോലാോഗാ കാനവാസിോലക് പകരതാന Edit Copyvisible, Edit Paste
  ചിതം ോചരകാന File Open(Select Picture) Open Edit Copy,Edit Paste
  ോസവ് െചയാന File Save(type your reg:no.as file name)

െവബ് ോപജ് തയാറാകനതിന്
Application        Accessories        GeditText editor   

 ഓപണിങ് ടാഗ് <html> 

 ോകാസിങ് ടാഗ് </html> 

  ൈടപ് െചയാന
ആവശയമള

    ോല ഔടില കിക്
െചയക.



 ൈടറ്ല <title> </title> 

 പശാതല നിറം <body bg color= .....................> 

 ചിതം ോചരകാന <img src=ചിതതിെന ോപരം എകെസനഷനം> 

 ലിങ് നലകാന (a href> </a> 

 ോഫാണ് <font> </font> 

 ോഫാണ് ൈസസ് <font size = > 

 ോഫാണ് കളര <font color= > 

 അകരങളക് ചലനം നലകാന <marquee> </marquee> 

 ചലനതിെന Direction മാറാന <marquee direction=right/left/up/down>

 അകരങള ോബാളഡ് <b> </b> 

 അകരങള ഇറാലിക് <i> </i> 

 അകരങള അണര ൈലന <u> </u> 

 ോടബള <table> </table>

 ഒര വരില നിരതി താെഴ വരിയിോലക് <br> 

 പാരഗാഫ് <p> </p> 
സള ശാോസാലസവതിെന െവബ് ോപജ് തയാറാകക
SCHOOL SASTHROLSAVAM  “ ” എന െഹഡിംഗ് ോവണം

പശാതല നിറം yellow ആയിരികണം
ോഹാമിെല images 10 എന ോഫാളഡറില നിെനാര ചിതം ഉളെപടതണം
All are Welcome എന വാചകം ചലികന രീതിയില ഉളെപടതണം
<html>
<body bgcolor= yellow >” ”
<h1> 
SCHOOL SASTHROLSAVAM
</h1> 
<img src=/home/ceeyem/science.jpg>
<marquee direction=right>
all are welcome
</marquee>
</html>

BLASSIC

Prepared by,CK.Muhammad,SITC,JDT ISLAM HS,Calicut-12.
ckmuhammad@gmail.com

    ഒര വാക് ഇന പടായി നലകിയാല,   ആ വാകം
   അതിെല ആകരങളെട എണവം

 പദരശിപികനതിനള ോപാഗാം

10 CLS
20 INPUT A$
30 PRINT A$
40 L =LEN(A$)
50 PRINT L
60 END

     നിങള ഇന പടായി നലകന വാകിെല
   ആദയെതയം അവസാനെതയം അകരങള

 പദരശിപികനതിനള ോപാഗാം

10 CLS
20 INPUT A$
30 B$=LEFT$(A$,1)
40 C$=RIGHT$(A$,1)
50 PRINT ” THE FIRST LETTER,”B$
60 PRINT ” THE LAST LETTER,”C$
70 END


