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വിവര വിനിമയ സാങ്കേ�തിക വിദ്യ

എസ് എസ് എല് സി പ്രാങ്കേയാഗിക പരീക്ഷ - മാര്ച്ച് 2021 

 എസ് എസ് എല് സി ഐ ടി പരീക്ഷ (മാര്ച്ച് 2021) യുടെട ച�ാദ്യങ്ങളും പ്രസ്തുത പ്രവര്

ത്തനങ്ങള് പരിശീലിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച  നിര്ച'ശങ്ങളും  പുറടെ*ടുവിക്കുന്നു.

1. 2021  മാര്ച്ചിടെല എസ് എസ് എല് സി ഐ ടി  പരീക്ഷയില് തിയറി  ഭാഗം  (10  ച5ാര്),

പ്രാക്ടിക്കല് ടെറക്കാര്ഡ് മൂല്യനിര്ണ്ണയം (2 ച5ാര് ) എന്നിവ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷയില്

40 ച5ാറും പ്രാചയാഗിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കാണ് നല്കുന്നത്. 

2. പ്രാചയാഗിക  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  ഊന്നല്  നല്കിയുളള  നാല്  അധ്യായങ്ങടെള

അടിസ്ഥാനമാക്കി 12 പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പ്രസിദ്ധടെ*ടുത്തുന്നു. 

ഡിസൈസനിംഗിടെN ചലാകചത്തക്ക് - 3 പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

പ്രസിദ്ധീകരണത്തിചലക്ക് - 3 പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

സൈപതണ് ഗ്രാഫിക്സ് - 3 പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

�ലിക്കും �ിത്രങ്ങള് - 3 പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

3. ഈ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കുട്ടികള്  പരിശീലിചക്കണ്ടതാണ്.  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

പരിശീലിക്കുന്നതിനുള്ള  റിചസാഴ്സുകള്  (ചഡാക്യുടെമന്റുക ള്,  �ിത്രങ്ങള്  തുടങ്ങിയവ)  സൈകറ്റ്

ടെവബ്സൈസറ്റില് പ്രസിദ്ധടെ*ടുത്തും. 

4. കുട്ടികടെള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പരി�യടെ*ടുത്തുന്നതിനും കുട്ടികള്ക്ക് പരിശീലിക്കുന്നതിനുമുള്ള

ടെഡചമാ  ചസാഫ്റ്റ് ടെവയര്  സൈകറ്റ്  ടെവബ്സൈസറ്റില്  (www.kite.kerala.gov.in)

പ്രസിദ്ധടെ*ടുത്തുന്നതാണ്.  ഈ ചസാഫ്റ്റ് ടെവയര് ഉപചയാഗിച്ച്  കുട്ടികള്ക്ക് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ്.

5. പ്രസിദ്ധടെ*ടുത്തുന്ന ച�ാദ്യങ്ങള് 4 ഗ്രൂപ്പുകളായി ചസാഫ്റ്റ് ടെവയറില് പ്രദര്ശി*ിക്കും.

6. ചസാഫ്റ്റ് ടെവയര് പ്രദര്ശി*ിക്കുന്ന ച�ാദ്യങ്ങളില് ഏടെതങ്കിലും 2 ഗ്രൂപ്പുകളില് നിന്നുള്ള ഓചരാ

ച�ാദ്യങ്ങള് കുട്ടികള് ടെ�ചiണ്ടതാണ്.

7. ഒചരാ ച�ാദ്യവും ശരിയായി പൂര്ത്തിയാക്കുന്നവര്ക്ക് 20 ച5ാര് വീതം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

8. നിരന്തര മൂല്യനിര്ണ്ണയത്തിടെN ച5ാര് 10  ആണ്.



9. പ്രാചയാഗിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പരിശീലിക്കുന്ന ചവളയില് നിരന്തര മൂല്യനിര്ണ്ണയം നടത്തി

ച5ാര് നല്ചകണ്ടതാണ്.



ഡിസൈ�നിങ്ങിന്റെ� ല�ോകല�ക്ക്

3 പ്രവര്ത്തനങ്ങള് (ഏടെത�ിലും ഒരു പ്രവര്ത്തനം ടെചങ്കേ9ണ്ടതാണ്)

ഗ്രൂപ്പ് 1 : പ്രവര്ത്തനം 1

മുകളിൽ കാണുന്ന മാതൃകയിലുള്ളത് പ�ാലെല ഒരു സ്റ്റിക്കർ  Inkscape പ�ാഫ്റ്്റ ലെ�യർ
ഉ�പയാഗിച്ച്  തയാറാക്കുക.  ഇതിപലക്ക്  ആ�ശ്യമായ  മാ�്കിലെ&  ചിത്രതം  Homeലെല

10  Images പഫാൾഡറിൽ .mask png എന്ന ഫയലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

തയാറാക്കിയ  ചിത്രതം  നിങ്ങളുലെ1  രജിസ്റ്റർനമ്പർ_  sticker എന്ന  പ�രിൽ  Homeലെല
10 Exam പഫാൾഡറിൽ  svg ഫയലായി പ��് ലെചയ്യുക.

ഗ്രൂപ്പ് 1 : പ്രവര്ത്തനം 2

മുകളിൽ  കാണുന്ന  മാതൃകയിലുള്ളത്  പ�ാലെല  ഒരു  പ6ാബിലെ&  ചിത്രതം  Inkscape
പ�ാഫ്റ്്റ ലെ�യർ ഉ�പയാഗിച്ച് തയാറാക്കുക. 

�ൂചന : 

• ഒരു �ൃത്തം �രച്ച്   Radial Gradient ആയി നിറം നൽകുക.

•  Home ലെല 10 Images പഫാൾഡറിലെല .land png എന്ന ചിത്രതം ഉൾലെ;1ുത്തുക.

തയാറാക്കിയ  ചിത്രതം  നിങ്ങളുലെ1  രജിസ്റ്റർനമ്പർ_  globe എന്ന  പ�രിൽ  Homeലെല
10 Exam പഫാൾഡറിൽ  svg ഫയലായി പ��് ലെചയ്യുക.



ഗ്രൂപ്പ് 1 : പ്രവര്ത്തനം 3

ഒരു �ൂലെച്ച1ിയുലെ1 ചിത്രതം  Home ലെല 10 Images എന്ന പഫാൾഡറിൽ .  flowers svg എന്ന
ഫയലിൽ  നൽകിയിരിക്കുന്നു.  ഇത്   Inkscape പ�ാഫ്റ്്റ ലെ�യറിൽ  തുറന്ന്  മുകളിൽ
കാണുന്ന മാതൃകയിലുള്ളത് പ�ാലെല ഒരു ലെച1ിച്ചട്ടി �രച്ച് പചർക്കുക. 

തയാറാക്കിയ ചിത്രതം   png പഫാർമാറ്റിൽ  Homeലെല  10  Exam എന്ന പഫാൾഡറിപലക്ക്
നിങ്ങളുലെ1 രജിസ്റ്റർനമ്പർ_  flowers എന്ന പ�രിൽ  Export ലെചയ്യുക.  (  svg ഫയൽ പ��്
ലെചപയ്യണ്ടതില്ല).

പ്ര��ിദ്ധീകരണ�ില�ക്ക്

3 പ്രവര്ത്തനങ്ങള് (ഏടെത�ിലും ഒരു പ്രവര്ത്തനം ടെചങ്കേ9ണ്ടതാണ്)

ഗ്രൂപ്പ് 2 : പ്രവര്ത്തനം 1

ഇന്ത്യൻ  �്വാതത്രന്ത്യ  �മര  ചരിത്രതത്തിലെല  ത്ര�ധാനലെ;ട്ട  �മരങ്ങലെളക്കുറിച്ചുള്ള  ഒരു
പലഖനം,  Homeലെല  _Exam documentsൽ  _ .Freedom Struggle ott എന്ന  ഫയലിൽ
നൽകിയിരിക്കുന്നു.  ഈ  ഫയൽ  ലിബർ  ഓഫീ�്  റൈററ്ററിൽ  തുറന്ന്  രണ്ടാമലെത്ത
പ�ജിൽ ഉള്ള1ക്ക �ട്ടിക ഉൾലെ;1ുത്തുക. ലിബർഓഫീ�ിലെല    Table of Contents and

 Index എന്ന �പKതം ഉ�പയാഗിച്ചാണ് ഉള്ള1ക്ക �ട്ടിക തയാപറപക്കണ്ടത്.

�ൂചന:

• ഉ�ശീർഷകങ്ങൾക്ക്  1  Heading എന്ന  റൈസ്റ്റൽ  നൽകുക.  (ഉ�ശീർഷകങ്ങൾ
തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി അ� നീല നിറത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു)

മാറ്റങ്ങൾ  �രുത്തിയ  ഫയൽ  നിങ്ങളുലെ1  രജിസ്റ്റർനമ്പർ_  India എന്ന  ഫയൽനാമം
നൽകി Homeലെല 10 Exam എന്ന പഫാൾഡറിൽ പ��് ലെചയ്യുക.



ഗ്രൂപ്പ് 2 : പ്രവര്ത്തനം 2

കാലാ�സ്ഥാ �്യതിയാനത്തിലെ& അനന്തര ഫലങ്ങൾ �ിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു പലഖനം,
Homeലെല  _Exam documentsൽ  _ .Climate Change ott എന്ന  ഫയലിൽ
നൽകിയിട്ടുണ്്ട.   ഈ  ഫയൽ  ലിബർഓഫീ�്  റൈററ്ററിൽ  തുറന്ന്
ഉ�ശീർഷകങ്ങൾക്കായി  ചു�ലെ1  നൽകിയിരിക്കുന്ന  ത്ര�പത്യകതകൾ  ഉൾലെ;1ുത്തി

21  style എന്ന  പ�രിൽ  ഒരു  �ുതിയ  ലെPഡിംഗ്  റൈസ്റ്റൽ  തയ്യാറാക്കുക.  (Heading
�ിഭാഗത്തിലെല  2 Heading എന്നതിലാണ് �ുതിയ റൈസ്റ്റൽ നിർമ്മിപക്കണ്ടത്)

 Font family -  Bitstream Charter

 Font Size - 105 %  16or pt

 Font color - Purple

 Shadow നൽകുക

പലഖനത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ ഉ�ശീർഷകങ്ങൾക്കും  21  style എന്ന റൈസ്റ്റൽ നൽകുക.
(ഉ�ശീർഷകങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി അ� �ച്ച നിറത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു)

ഈ ഫയൽ നിങ്ങളുലെ1 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ_climate എന്ന ഫയൽ നാമം നൽകി Homeലെല
10 Exam എന്ന പഫാൾഡറിൽ പ��് ലെചയ്യുക.

ഗ്രൂപ്പ് 2: പ്രവര്ത്തനം 3

പകരളത്തിലെല ജില്ലകലെള �ംബന്ധിച്ച ഒരു  പലഖനം  Homeലെല  _Exam documentsൽ
_ .  Kerala districts ott എന്ന  ഫയലിൽ  നൽകിയിട്ടുണ്്ട.  ഈ  ഫയൽ  ലിബർ  ഓഫീ�്

റൈററ്ററിൽ  തുറന്ന്  ഉ�ശീർഷകങ്ങൾ  ആകർഷകമാക്കുകയും  ഒരു  ഉള്ള1ക്ക;ട്ടിക
ഉൾലെ;1ുത്തുകയും ലെചയ്യുക.

(എട്ട് പ�ജുകളുള്ള ഈ പലഖനത്തിലെല മൂന്നു മുതൽ എട്ടു �ലെരയുള്ള പ�ജുകളിലെല ജില്ലകളുലെ1
പ�രുകളാണ് ഉ�ശീർഷകങ്ങളായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്)

ചു�ലെ1 നൽകിയ നിർപYശങ്ങൾക്കനു�രിച്ചാണ് ഈ ത്ര��ർത്തനങ്ങൾ ലെചപയ്യണ്ടത്.

• ഉ�ശീർഷകങ്ങളുലെ1 നില�ിലുള്ള റൈസ്റ്റലിൽ (  1) Heading ചു�ലെ1 
നൽകിയിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ �രുത്തുക.

  Font family -   Gentium Book Basic

 Font color - Green
Underline - Single

•      Table of Contents and Index എന്ന �പKതം ഉ�പയാഗിച്ച് രണ്ടാമലെത്ത 
പ�ജിൽ ഉള്ള1ക്ക �ട്ടിക ഉൾലെ;1ുത്തുക.

മാറ്റങ്ങൾ �രുത്തിയ ഫയൽ നിങ്ങളുലെ1  രജിസ്റ്റർനമ്പർ_  Kerala എന്ന ഫയൽ നാമം
നൽകി Homeലെല 10 Exam പഫാൾഡറിൽ പ��് ലെചയ്യുക.



സൈ��ൺ പ്ര�ോഫിക്�്

3 പ്രവര്ത്തനങ്ങള് (ഏടെത�ിലും ഒരു പ്രവര്ത്തനം ടെചങ്കേ9ണ്ടതാണ്)

ഗ്രൂപ്പ് 3 : പ്രവര്ത്തനം 1

ഒരു  റൈ�ത്തണ്   പത്ര�ാത്രഗാമും  അതു  ത്ര��ർത്തി;ിക്കുപമ്പാൾ  ലഭിക്കുന്ന  ഔട്്ട�ുട്ടും
(ഔട്്ട�ുട്്ട 1) നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

    ലപ്ര�ോപ്ര�ോം ഔട്ട�്ുട്ട് 1 ഔട്ട�്ുട്ട് 2

from turtle import*
pensize(5)
color("purple","pink")
begin_fill()
for i in range(20):
    circle(60)
    penup()
    forward(40)
    pendown()
    left(18)
end_fill()

പത്ര�ാത്രഗാം റൈ1;് ലെചയ്ത് ത്ര��ർത്തി;ിക്കുക. 

അതിനു  പശഷം  പത്ര�ാത്രഗാമിൽ  മാറ്റം  �രുത്തി  രണ്ടാമലെത്ത  ഔട്്ട�ുട്്ട  (ഔട്്ട�ുട്്ട  2)

ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള  പത്ര�ാത്രഗാമായി  മാറ്റിലെയഴുതി  Homeലെല  10Exam  എന്ന
പഫാൾഡറിൽ  നിങ്ങളുലെ1  രജിസ്റ്റർനമ്പർ_ 1  pattern ഫയൽ  നാമമായി  നൽകി  പ��്
ലെചയ്യുക.



ഗ്രൂപ്പ് 3 : പ്രവര്ത്തനം 2

ഒരു  റൈ�ത്തണ്   പത്ര�ാത്രഗാമും  അതു  ത്ര��ർത്തി;ിക്കുപമ്പാൾ  ലഭിക്കുന്ന  ഔട്്ട�ുട്ടും
(ഔട്്ട�ുട്്ട 1) നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

    ലപ്ര�ോപ്ര�ോം ഔട്ട�്ുട്ട് 1 ഔട്ട�്ുട്ട് 2

from turtle import*
color("purple")
begin_fill()
for i in range(8):
    right(45)
    for j in range(5):
        forward(90)
        dot(20)
        right(72)
color("pink")
end_fill()

പത്ര�ാത്രഗാം റൈ1;് ലെചയ്ത് ത്ര��ർത്തി;ിക്കുക. 

അതിനു  പശഷം  പത്ര�ാത്രഗാമിൽ  മാറ്റം  �രുത്തി  രണ്ടാമലെത്ത  ഔട്്ട�ുട്്ട  (ഔട്്ട�ുട്്ട  2)
ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള  പത്ര�ാത്രഗാമായി  മാറ്റിലെയഴുതി  Homeലെല  10Exam  എന്ന
പഫാൾഡറിൽ  നിങ്ങളുലെ1  രജിസ്റ്റർനമ്പർ_ 2  pattern ഫയൽ  നാമമായി  നൽകി  പ��്
ലെചയ്യുക.



ഗ്രൂപ്പ് 3 : പ്രവര്ത്തനം 3

ഒരു  റൈ�ത്തണ്   പത്ര�ാത്രഗാമും  അതു  ത്ര��ർത്തി;ിക്കുപമ്പാൾ  ലഭിക്കുന്ന  ഔട്്ട�ുട്ടും
(ഔട്്ട�ുട്്ട 1) നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

    ലപ്ര�ോപ്ര�ോം ഔട്ട�്ുട്ട് 1 ഔട്ട�്ുട്ട് 2

from turtle import*
pensize(5)
color("purple","pink")
begin_fill()
for i in range(40):
    circle(40)
    forward(20)
    left(9)
end_fill()

പത്ര�ാത്രഗാം റൈ1;് ലെചയ്ത് ത്ര��ർത്തി;ിക്കുക. 

അതിനു  പശഷം  പത്ര�ാത്രഗാമിൽ  മാറ്റം  �രുത്തി  രണ്ടാമലെത്ത  ഔട്്ട�ുട്്ട  (ഔട്്ട�ുട്്ട  2)
ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള  പത്ര�ാത്രഗാമായി  മാറ്റിലെയഴുതി  Homeലെല  10Exam  എന്ന
പഫാൾഡറിൽ  നിങ്ങളുലെ1  രജിസ്റ്റർനമ്പർ_ 3  pattern ഫയൽ  നാമമായി  നൽകി  പ��്
ലെചയ്യുക.



ച�ിക്കും ചിപ്ര!ങ്ങൾ

3 പ്രവര്ത്തനങ്ങള് (ഏടെത�ിലും ഒരു പ്രവര്ത്തനം ടെചങ്കേ9ണ്ടതാണ്)

ഗ്രൂപ്പ് 4 : പ്രവര്ത്തനം 1

Home ടെല Exam_documents ല് നല്കിയിട്ടുള്ള Moon_descends.sifz  എന്ന ഫയല് ഉപചയാഗിച്ച്

'�ന്ദ്രടെN  �ലനം'  എന്ന  അനിചമഷൻ

തയാറാക്കുക. 
ഇതിനായി ചുവടെട നല്കിയ സൂ�നകള്

പ്രചയാജനടെ*ടുത്താം.

• Moon_descends.sifz എന്ന ഫയല് 

Synfig Studio ല് തുറക്കുക.

• ഈ ഫയല് Home ടെല Exam10 
എന്ന ചഫാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെട

രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_moon എന്ന ചപര്

നല്കി ചസവ് ടെ�യ്യുക.
• കാൻവാസില് �ന്ദ്രടെN �ിത്രം വരച്ചു ച�ര്ക്കുക.

• �ന്ദ്രടെN  �ിത്രത്തിന്  'മുകളില്  നിന്നും  താചഴാട്ട്'  �ലിക്കുന്ന  അനിചമഷൻ  നല്കുക.
അനിചമഷൻ പ്രവര്ത്തി*ിക്കുക.

പൂര്ത്തിയാക്കിയ  അനിചമഷൻ  flv  ചഫാര്മാറ്റില്  Render  ടെ�യ്ത്  Home ടെല  Exam10  എന്ന

ചഫാള്ഡറില് നിങ്ങളുടെട രജിസ്റ്റര്നമ്പര്_moon എന്ന ഫയല് നാമം നല്കി ചസവ് ടെ�യ്യുക.

ഗ്രൂപ്പ് 4 : പ്രവര്ത്തനം 2

ഒരു  അപക്വറിയത്തിൽ  മത്സ്യം  �ഞ്ചരിക്കുന്നതിലെ&  അനിപമഷൻ   Synfig Studio

പ�ാഫ്റ്്റ ലെ�യർ ഉ�പയാഗിച്ച് തയാറാക്കുക. 

ഇതിനായി ചു�ലെ1 നൽകിയ �ൂചനകൾ
ത്ര�പയാജനലെ;1ുത്താം.

• പ�ാഫ്റ്്റ ലെ�യർ തുറന്ന്  Homeലെല
10Images ൽ  നൽകിയിട്ടുള്ള

.  aquarium png എന്ന  ചിത്രതം
�ശ്ചാത്തലമായി ഉൾലെ;1ുത്തുക.

• Homeലെല 10 Images ൽ
നൽകിയിട്ടുള്ള .  fish png എന്ന ചിത്രതം ഉൾലെ;1ുത്തുക.



• ഈ  ഫയൽ  Homeലെല  10  Exam എന്ന  പഫാൾഡറിൽ  നിങ്ങളുലെ1
രജിസ്റ്റർനമ്പർ_  fish എന്ന പ�ര് നൽകി പ��് ലെചയ്യുക.

• മത്സ്യം  ഒരു  �ശത്്ത  നിന്ന്  മലെറ്റാരു  �ശപത്തക്ക്  �ഞ്ചരിക്കുന്നതിലെ&
അനിപമഷൻ തയാറാക്കി ത്ര��ർത്തി;ിക്കുക.

�ൂർത്തിയാക്കിയ അനിപമഷൻ  flv പഫാർമാറ്റിൽ  Render ലെചയ്ത്  Homeലെല 10Exam

എന്ന പഫാൾഡറിൽ നിങ്ങളുലെ1 രജിസ്റ്റർനമ്പർ_  fish എന്ന ഫയൽ നാമം നൽകി പ��്
ലെചയ്യുക.

ഗ്രൂപ്പ് 4 : പ്രവര്ത്തനം 3

Homeലെല  _Exam documentsൽ  നൽകിയിട്ടുള്ള  _ .  Sun rise sifz എന്ന  ഫയൽ
ഉ�പയാഗിച്ച് �ൂപര്യാദയത്തിലെ& അനിപമഷൻ തയാറാക്കുക. 

ഇതിനായി ചു�ലെ1 നൽകിയ �ൂചനകൾ
ത്ര�പയാജനലെ;1ുത്തുക.

• _ .  Sun rise sifz എന്ന ഫയൽ Synfig
 Studio ൽ തുറക്കുക.

• ഈ  ഫയൽ   Home ലെല  10Exam

എന്ന  പഫാൾഡറിൽ  നിങ്ങളുലെ1
രജിസ്റ്റർനമ്പർ_  sun എന്ന  പ�ര്
നൽകി പ��് ലെചയ്യുക.

• കാൻ�ാ�ിൽ  �ൂര്യലെ&  ചിത്രതം  അനുപയാജ്യമായ സ്ഥാനത്്ത �രച്ചു  പചർത്്ത
നിറം നൽകുക.

• �ൂര്യലെ&  ചിത്രതത്തിന്  ചലനം  നൽകി  �ൂപര്യാദയത്തിലെ&   അനിപമഷൻ
തയാറാക്കുക. അനിപമഷൻ ത്ര��ർത്തി;ിക്കുക.

�ൂർത്തിയാക്കിയ അനിപമഷൻ  flv പഫാർമാറ്റിൽ  Render ലെചയ്ത്  Homeലെല 10Exam

എന്ന പഫാൾഡറിൽ നിങ്ങളുലെ1 രജിസ്റ്റർനമ്പർ_  sun എന്ന ഫയൽ നാമം നൽകി പ��്
ലെചയ്യുക.


