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ആമഖം
എടാം

കാസിൊല

ൊചയണൊമങില പസകൊത

പതിയ

ഐ.സി.ടി

പാഠപസകം

ഫലപദമായി

വിനിമയം

സംബനിച വയകമായ ധാരണ രപീകരിേകണിയിരികന.ഇതിന്

ഫലപദമായ പരിശീലനം ആവശയമാണ്.ഇതിന് േവണിയാണ് ഈ േമാഡയള തയാറാകിയിരികനത്.
ഏത് വിഷയം ൈകകാരയം ൊചയന അദയാപകനം ഈ പാഠപസകതിൊല വിവിധ യണിറകള
അനായാസമായി കാസില വിനിമയം ൊചയനതിനള േശഷി ആരജികലാണ് നാല് ദിവസമായി
ആസതണം ൊചയിരികന ഈ പരിശീലനതിൊന മഖയ ലകയം. വിവരവിനിമയ സാേങതികവിദയയൊട
അനനസാധയതകള

പേയാജനൊപടതി

പഠനപകിയയൊട

ഗണേമന

ൊമാതതില

വരധിപികനതിനം, സവയം പഠനതിന് സഹായികന തരതിലമാണ് ഈ പാഠപസകതിൊല ഓേരാ
അദയായവം

ചിടൊപടതിയിരികനത്.േകവലം

സാേങതിക

വിദയാപഠനം

മാതമായി

ചരകന

തരതിലല വിവരവിനിമയ സാേങതികവിദയാപഠനം ഇവിൊട ആസതണം ൊചയിരികനത്.
ചിതരചനാപരിശീലനം, ഭാഷാപഠനതിന് സഹായികന കാസ് പതികാ നിരമാണം,
വിജാനതിൊന മഹാസാഗരമായ ഇനരൊനറിൊന പരിചയൊപടല,കമയടര േസാഫ് ൊവയര സാേങതിക
വിദയയൊട

ബാലപാഠങള

കളികളിലൊട

പടികയാകല,േകാഡീകരികല,അപഗഥികല
കതയതേയാടം
ഭാഗമായള

കടി

ൊചയനതിനള

കൊണതലകള

പഠികനതിനള
തടങിയ

ൊസരഡഷീറ്

ഫലപദമായി

പവരതനങള,വിവരങളൊട

പവരതനങള

േസാഫ്

ൊവയറകള,

അനായാസമായം

പഠനപവരതനതിൊന

അവതരിപികനതിനള

പസേനഷന

േസാഫ്

ൊവയര,ഗണിതശാസം, സാമഹയശാസം, അടിസാന ശാസം തടങിയ വിഷയങളൊട പഠനതിന്
സഹായകമായ ഐ.ടി പഠനവിഭവങള എനിവ ഉളൊപടതാണ് എടാം കാസിൊല പതിയ ഐ.സി.ടി
പാഠപസകം.
ഐ.സി.ടി സഹായേതാട കടിയള പഠനം നടപലാകാന സഹായകമായ േസാഫ്
ൊവയറകൊളകറിചള പഠനം വളൊരയധികം അതയാവശയമായ ഒര ഘടമാണിത്. ഇതിനാവശയമായ
ശകമായ

ഒര

ചവട്

ൊവപ്

ഈ

പസകതില

നടതിയിടണ്.ഇതില

നലകിയിരികന

തടരപവരതനങള വിവിധ വിഷയങളമായി ബനൊപടതാണ്. മറ് വിഷയങളൊട പഠനതിന്
സഹായികന

ചില

േസാഫ്

ൊവയറകള

പവരതികനതിനാവശയമായ

നിരേദശങള

ഈ

പാഠപസകതില ഉളൊപടതിയിടണ്. ഇത കടാൊത നിരവധി േസാഫ് ൊവയറകള നമക് ലഭയമാണ്.
വിഷയങളൊട പഠനം എളപമാകനതിന് സഹായികന ഇതരം േസാഫ് ൊവയറകളൊട ഉപേയാഗം
വിഷയഗപകളില
തടരപവരതനമായി

ചരച

ൊചയ്

ആസതണം

പാവരതികമാകനതിനള
ൊചേയണതണ്.

ഈ

പവരതനം

േമാഡയളില

കടി

പറഞിരികന

ഇതിൊന
വിവിധ

പവരതനങള സമയബനിതമായം ഫലപദമായം ൊചയ തീരൊതങില മാതൊമ നാം വിഭാവനം ൊചയ
തരതില ഈ പാഠപസകം കാസില വിനിമയം ൊചയൊപടകയള. എലാവരേടയം ആതാരതമായ
സഹകരണം പതീകിചൊകാണ്
ൊക അനവരസാദത്
എകികയടീവ് ഡയറകര
ഐ ടി @ സള േപാജക്

3

4

ഒനാം ദിവസം
ൊസഷന - 1
പവരതനം 1.1
Time : 10.00 am to 10.30 am

ഐ സി ടി പരിശീലനതിൊന ഉേദശയലകയങള പരിശീലകന ൊപാതവായി
അവതരിപികന

തടരന്

പരിശിലനതിൊനതിയിരികന

അദയാപകര

ഗപകളായിതിരിഞ് വിവിധ ഗപകള താൊഴപറയന ആശയങള ചരചൊചയന.
▪

പരിപരിഷരിചപാഠയപദതി വിനിമയതില ഐ സി ടി യൊട പസകി,

▪

കാസറികളില ഐ സി ടി

പഠനവം വിവിധവിഷയങളൊട അധിഷിത

പഠനവം േനരിടന ൊവലവിളികള
▪

ഐ സി ടി പഠനേതാട ഉപേയാഗേതാടമള അദയാപകരൊട താലപരയം

▪

ഐ സി ടി അധിഷിത പഠനതിനമള പരിമിതികള

▪

നിലവിലള ഐ സി ടി പരിശീലനരീതി

ഗപ ചരച - ൊപാത അവതരണം - േകാഡീകരണം - RP േനതതവം നലകന
Time : 10.30 am to 01.00 pm

ചിതം വരയാം ോലോോഗോ നിരമികോം
ആമഖം (RP അവതരിപികന) : േസാഫ് ൊവയര ഉപേയാഗിചള ചിതരചന
മനകാസകളില കടി പരിചയൊപടിടണ്. ഡിജിറല മാഗസിന , േപാസര രചന എനീ
പവരതനങള തീരചയായം ൊപൊടന് ൊചയ് തീരകാന പറന ഒര പവരതനമല.
ചിതങളില വീണം വീണം എഡിറ് ൊചയകയം കടതല ഭംഗി വരതകയം ൊചേയണ
പവരതനമാണ് ഇവിൊട േവണിവരിക. കടതല ൊസൌകരയങളള ചിതരചനാ േസാഫ്
ൊവയറകള പരിചയൊപടാല മാതേമ ഇതരം പവരതനങള ഫലപദമായി
നിരവഹികാന നമക് സാധിക. ഇതിന് ഉപേയാഗികാവന േസാഫ് ൊവയറാണ് ജിമ്
(GIMP - GNU Image Manipulation Program). ഒര ഇേമജ് എഡിറിംഗ് േസാഫ് ൊവയര
എന തരതിലാണ് ജിമിന് പാധാനയൊമങിലം എടാം തരതില ഒര ചിതരചനാ േസാഫ്
ൊവയര ആയാണ് അവതരിപിചിടളത്. ഇതിൊന വളൊരകറിച് ടളകള മാതേമ ഈ
ഘടതില കടിൊയ പരിചയൊപടേതണതള..മമ് പരിചയൊപട േസാഫ് ൊവയറകളില
നിന് വയതയസമായി ജിമിന് മാതമായള പേതയകത കടിൊയ േബാധയൊപടതകയം
േവണം.
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പവരതനം 1.2
കാസ് മാഗസിന് പറംചട നിരമികക
ഉേദശയം
•ചിതം

വരകാനള ടള എന തരതില ജിമ് േസാഫ് ൊവയറിൊന
പരിചയൊപടനതിന്
•ജിമിൊന
•ജിമില

ടള േബാക് പരിചയൊപടനതിന്

വരച ചിതം േസവ് ൊചയനതിന്

പഠേനാപകരണങള : ഡിജിറല മാഗസിന, ഐ.സി.ടി.പാഠപസകം

പകിയ:
(കടികള തയാറാകിയ ഒര ഡിജിറല മാഗസിന എല.സി.ഡി. ഉപേയാഗിച് RP പദരശിപികന .)
RP:

സളിൊല ഐ.ടി. കബ് വിദയാരഥികള തയാറാകിയ ഡിജിറല മാഗസിനാണിത്.

നമക് ഇതിന് ഒര പറം ചട നിരമികണം. ഈ പവരതനം ഒര ചിതരചനാ േസാഫ്
ൊവയര ഉപേയാഗിച്

ൊചയേമാള എൊനലാം സൌകരയങളാണ് നാം േസാഫ് ൊവറില

ആഗഹികക എന േചാദയം RP ഉനയികന.
…................................................

RP േകാഡീകരികന
േസാഫ് ൊവയറിന് ആവശയമായ സൌകരയങള...
•പലതരതിലമള ടളകള േവണം...
•ചിതങളില യേഥഷം മാറം വരതാന കഴിയണം,
•…........................................................................
•….......................................................................

മമ് പരിചയൊപട േസാഫ് ൊവയറകളൊട പരിമിതികള
tuxpaint - ടളകളൊട പരിമിതികള, ....
• create a drawing... ടളകളൊട പരിമിതികള, ....
•xpaint - ചിതങളില വീണം മാറം വരതാനള ബദിമട്..
•…...............................................................................
•…............................................................................
(ഒേനാ രേണാ േപരക് പതികരികാന അവസരം നലകന)
•

മമ് പരിചയൊപട േസാഫ് ൊവയറകള ഉപേയാഗിച് ചിതങള വരകേമാള

എനങിലം

പരിമിതികള അനഭവൊപടാറേണാ ? RP േചാദയം ഉനയികന.
എങില മനകാസകളില

പരിചയൊപട

േസാഫ് ൊവയറകളില നിനം വിഭിനമായി കടതല

സൌകരയങളള മൊറാര ചിതരചനാ േസാഫ് ൊവയറില മാഗസിൊന കവരേപജ് നിരമിചാേലാ ?
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RP േചാദയം ഉനയികന .തടരന് ജിമ് പരിചയൊപടതന.
എവിൊട വരകം എന േചാദയം ഉനയിചതിന് േശഷം ൊടംേപറ് നിരമികന വിധം RP
പരിചയൊപടതന.

പതലം പരിചയൊപടാം
ചിതം വരകാന ഒര ചിതരചനാജാലകം (template) േവണം. ഇതിനായി ജിമ് തറകേമാള
കാണന പധാനജാലകതിൊല File-New എന രീതിയില കിക് ൊചയേമാള ലഭികന
വിനേഡായില image size എന സലത് ആവശയമായ അളവില width ,Height എനിവ
നലകി OK കിക് ൊചേയാ , Template എന േബാകില നിനം നമകിഷമള ൊടംേപറ് ൊസലക്
ൊചയ് OK ബടണില കിക് ൊചേയാ ചിതരചനാജാലകം സഷികാം.

രണ് േപര വീതമള ഗപകളായി ഇേത പവരതനം പരിശീലികാന നിരേദശികന.
ഗപകള ൊടംേപറ് സഷികന

RP:നാം തയാറാകിയ ൊടംേപറില ചിതം വരകാന ൊപനസില/ബഷം മായനതിനം മറമള
ടളകളം
േവേണ ? ഇടത് ഭാഗതള ടളേബാക് എന വിനേഡായില നിനം ചിതം
വരകാനാവശയമായ ടളകള കൊണത..

ജിമിൊന ടള കിറ് ഓേരാ ഗപം പരിചയൊപടന
ഇേതാൊടാപം RP ചില പേതയക ടളകള കൊണതാന നിരേദശികന
•പശാതലനിറം മാറനതിന്
•മാഗസിന് േപര നലകാന ഏത്
•േകാണ ടളിൊന ഉപേയാഗം
•….......................................

തടരന്

ടള ഉപേയാഗികാം..

പരിചയൊപട ടളകള ഉപേയാഗിച് മാഗസിൊന പറം ചട നിരമികകയം അതിന്

ൊടകസ് ടള ഉപേയാഗിച് ഒര ശീരഷകം നലകാനമള നിരേദശം RP നലകന.
(ഗപകള നിരേദശങളകനസരിചള പവരതനങള ൊചയന , ആവശയമായ സഹായങള RP
നലകന)
ഗപ് പവരതനങള ഏകേദശം പരതിയാകേമാള ചിതം വരച് കഴിേഞാ ? ഇനി ചിതം
േസവ് ൊചേയേണ

എന േചാദയം ഉനയിച് ൊകാണ് േസവ് ൊചയനതിനള മാരഗം

പരിചയൊപടതന.
ചിതം േസവ് ൊചയാന ജിമ് ചിതജാലകതിൊല File-Save
എന് കിക്
ൊചയേമാള ലഭികന വിനേഡായില ഫയലനാമം നലകക . േശഷം File Type
എന ഭാഗത് കിക് ൊചയ് xcf എന എകസനഷന ൊതരൊഞടകക. േസവ്
ൊചയേമാള നാം നലകന ഫയലനാമതിന് േശഷം എകസനഷന കടി
നലകണം. ചിതങളൊട േഫാരമാറിൊന സചിപികാനാണ് ഇത് നലകനത്.
ജിമിൊന തനതായ േഫാരമാറ് xcf ആണ്.

തടരന് ഗപകള തങള തയാറാകിയ ചിതം േസവ് ൊചയന.
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RP

പവരതനം 1.3
മാഗസിൊന ശീരഷകം ആകരഷകമാകല
ഉേദശയം
•ജിമില

ഒര േലാേഗാ നിരമികനത് മനസിലാകനതിനം ചിതങളില പാളികള
ഉപേയാഗികേമാഴള േമനകള തിരിചറിയനതിനം.

പകിയ
•മാഗസിന്

നലകാന േപര നലകാന നാം ഉപേയാഗിച ടള ഏതാണ് ? ഈ ടള
ഉപേയാഗിച് അകരങള കടതല മേനാഹരമാകാന സാധികനേണാ ?

•ഇേപാള

നാം ഉപേയാഗിച ടളിന് പകരം മൊറാര മാരഗതിലൊട കേറകടി
മേനാഹരമായ ശീരഷകം തയാറാകാന സാധികേമാ ? തടങിയ േചാദയങളക്
േശഷം താൊഴ പറയന പവരതനം നലന

പവരതനം
•പധാനജാലകതിൊല

File-Create-Logos- 3D Outline വഴി തറകന വിനേഡായിൊല
Text എനതിന് േനൊരയള The Gimp എന ൊടകസ് മായ് കളഞ്
Class
Magazine ൈടപ് ൊചയ് OK എനര ൊചയ് േനാക.

•തയാറാകിയ

ശീരഷകൊത (േലാേഗാ) േനരൊത തയാറാകിയ കവര േപജിേലക്
ഉളൊപടതണൊമങില എന് ൊചയണം ?
( ഗപകള പവരതനം ൊചയ് േനാകന )

ഇേതാൊടാപം േലാേഗാ േകാപി ൊചയ് േനരൊത തയാറാകിയ ൊടംേപറിേലക് േപസ്
ൊചയന മാരഗം RP പരിചയൊപടതന.

േലാേഗാ േകാപി ൊചയാന.
േലാേഗാ ജാലകതിൊല Edit ൊമനവിൊല copy കിക് ൊചയക. േശഷം േപസ്
ൊടംേപറ് ജാലകതിൊല Edit-Paste കിക് ൊചയക.

ൊചേയണ

േലാേഗാ നിങള േപസ് ൊചയാന ആഗഹിച സലത് തൊനയാേണാ അവ േപസ്
ൊചയത്. അവ ഇനിയം സാനം മാറണതേണാ ? അനേയാജയമായ ടള ഉപേയാഗിച്
േലാേഗായൊട സാനം മാറക.
( ഗപകള പവരതനം ൊചയന )

RP ചില ചരചാസചകങള നലകന.
ഗപകള ചരച ൊചയ് അവതരിപികന..
•മവ്

ടള ഉപേയാഗിച് അവ ആവശയാനസരണം മാറാന സാധികാതത് എന്
ൊകാണാണ് ?

•േനരൊത

നാം ൊടകസ് ടള ഉപേയാഗിച് വരച ശീരഷകതില
വരതാന കഴിഞവേലാ ? എന് ൊകാണാവാം ?

RP ൊടകസ്
തയാറാകന.

ടള

ഉപേയാഗിച്

8

വീണം

ഒര

മാറം

ശീരഷകം

ചിതരചനാജാലകതിൊല Windows-Dockable Dialogs-Layers കിക് ൊചയന. Layers
എന വിനേഡാ തറന് വരേമാള
കാണന
രണ് പാളികള ശദികാന
ആവശയൊപടന. ഇവിൊട ൊടകസം ചിതവം വയതയസ പാളി(layer)കളിലായതിനാലാണ്
ശീരഷകതില മാറം വരതാന നമക് സാധിചൊതനം േലാേഗാ രണാമൊത പാളിയില
ഒടിേചരനതിനാലാണ് അവ മാറാന സാധികാതൊതനം RP േകാഡീകരികന.
RP: ഇവിൊട പതിൊയാര ൊലയറില േലാേഗാ
ചലിപികാന പറേമാ എന് േനാകാം.

േപസ് ൊചയകയാൊണങില അത്

പതിയ പാളിയിേലക് (layer) േലാേഗാ േപസ് ൊചയന വിധം RP പരിചയൊപടതന.

ൊലയര നിരമികാം.
•ചിതരചനാജാലകതിൊല

Layer എന ൊമനവിൊല New Layer കിക് ൊചയക.
Layers ജാലകതില പതിൊയാര ൊലയര പതയകൊപടത് കണിേല ? ഈ
ൊലയറില േലാേഗാ േപസ് ൊചയക...
• ഇനി മവ് ടള ഉപേയാഗിച് േലാേഗാൊയ
ഇഷാനസരണം ചലിപിച് േനാക..
മാഗസിൊന ശീരഷകം േയാജിച സലത് സാപിചാല കവരേപജ് തയാറായി.
•Layers ജാലകതിൊല േനരൊത തയാറാകിയ ൊടകസ് ൊലയര ഡീലിറ് ൊചയ്
പവരതനം തടരനതിന് നിരേദശികന

RP േകാഡീകരികന
ജിമ് എന േസാഫ് ൊവയറിൊന മമ് നാം പരിചയൊപട ചിതരചനാ േസാഫ് ൊവയറില
നിനം േവറിട്
നിരതനതില പധാനം ൊലയര എന ഈ ൊസൌകരയം തൊനയാണ്.
ൊലയറകള ഉളൊപടതിയ ഒര ചിതതില പിനീട് മാറം വരതണൊമങില ചിതം
എേപാള ജിമില തറകേമാഴം
ൊലയറകളായിട് തൊന ലഭികണം .
ഇത്
ലഭികാനാണ് ചിതം േസവ് ൊചയേമാള xcf േഫാരമാറില തൊന േസവ് ൊചയാന
നിരേദശികനത്. ചിതതില പിനീട് മാറം വരതാന ഉേദശികനിൊലങില jpg, png
തടങിയ േഫാരമാറിലാണ് േസവ് ൊചേയണത്.

അധിക വായനക്
ജിമ് (GIMP - GNU Image Manipulation Program)
ചിതങള വരകാനം ചിതങളില യേഥഷം മാറം വരതാനം േലാേഗാ നിരമാണം,
അനിേമഷന നിരമാണം
എനിങൊന ചിതരചനയമായി ബനൊപട അേനകം
പവരതനങള നിരവഹികാന സഹായികന ഇേമജ് എഡിറിംഗ് േസാഫ് ൊവയറാണ്
ജിമ്.
ഒേര സമയം ലളിതമായ
ൊപയിനിംഗ് േസാഫ് ൊവയറായം ഉയരന
നിലവാരതിലള ഇേമജ് എഡിറിംഗ് േസാഫ് ൊവയറായം ,ഇേമജ് േഫാരമാറ്
കണൊവരടറായം ജിമ് പവരതികന. ലിനകിന് പറേമ വിനേഡാസ് , മാക് എനീ
ഓപേററിംഗ് സിസങളിലം ജിമ് ലഭയമാണ്.
1995
ല
കാലിേഫാരണിയ
യണിേവഴിറിയിൊല
berkely
കാമസിൊല
വിദയാരഥികളായിരന Peter Mattis ,Spencer Kimball എനിവര േചരനാണ് ജിമിൊന
ആദയപതിപിന് രപം നലകിയത്. 1986 ല സാപിതമായ eXperimental Computing
Facility (XCF) എന സംഘടനക് കീഴിലായിരന ഇവര പവരതിചിരനത് . പിനീട്
Henrik Brix Andersen മതല Yoshinori Yamakawa തടങി ധാരാളം േപര േചരനാണ്
ജിമിൊന പരിഷരിച് പതിയ പതിപകള ഇറകിയത്.
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ൊസഷന - 2
പവരതനം 2.1

Time : 1.30pm to 4.30 pm
dntkmgvkv t]gvk¬ Hc-\p-`hw hni-Zo-I-cn-¡p-¶p.
കരിപര വിമോനതോവളതില നിനം

റിയോദിോലക് bm{X ]pd-s¸-Sm³ XpS-§p¶ HcmÄ dnbm-

Znse Xsâ kplr-¯n\p t^m¬ sNbvXv ]d-ªp. Ct¸mÄ ChnsS 4.50 Bbn. hnam\w ]pds¸-Sp-I-bm-Wv. dnbm-Znse kplr¯p ]d-ªp. ഇവിsS kabw 2.20 Bbn. C\n 2 1/2 aWn-¡qÀ
യാത െചയ് hnam\w 4.50-þ\v dnbm-ZnÂ F¯pw.

•C´-y-bnÂ 4.50 BIp-t¼mÄ Cdm-¡nse _mKvZm-ZnÂ Ahn-Ss¯ kabw 2.20
BWv.
•asämcp cmP-y-¯nÂ DÄs¸« Aâ-\-t\-dnthm F¶ Øe¯pw At¸mÄ 2.20
Bbn-cn-¡pw.
taÂ¸dª A\p-`-h-¯nÂ apws_-bn-epw, dnbm-Znepw Htc kabw BIm-Xn-cn-¡m³ Imc-Wsa´v? hy-X-ykvX cmP-y-§-fn-em-bn«pw dnbm-Zv,

_mKvZm-Zv, Aâ-\-t\-dnthm F¶n-hn-S-§-fnÂ

Htc ka-b-am-Im³ Imc-W-sa´v? Cu {]iv\-§Ä 3 AwK {Kq¸nÂ NÀ¨ sNbvXv [mc-W-bnse-¯p-¶p. k¬t¢m¡v F¶ tkm^vSvshbÀ ]mT-]p-kvX-I-¯nse klmbw 2.1se \nÀt±-i§Ä {]tbm-P-\-s¸-Sp¯n {]hÀ¯n-¸n¡pI. hy-X-ykvX \ndw \ÂIn temI-cm-P-y-§sf
hnhn[ ka-b-ta-J-e-I-fmbn thÀXn-cn-¨n-cn-¡p-¶Xv Xncn-¨-dn-bp-¶p.
k¬t¢m¡v Pme-I-¯n-\-I¯p ¢n¡v sNbvXv SqÄ_mÀ e`-y-am¡n hnhn[ Sqfp-IÄ F´ns\Ãmw ോവണ n-bpÅXmsW¶v hnhn[ SqÄ_mÀ _«-Wp-I-fnÂ aukv Btcm sImണ p-h¶v
a\-Ên-em-¡p-¶p.

{]hÀ¯\w þ 2.2
]mT-]p-kvX-I-¯nse klmbw 2.2 {]tbmP-\s¸-Sp¯n cmP-y-§sf thÀXn-cn¨v ImWn-¡p¶
temI `q]Sw \nco-£n-¡p-¶p. N _«¬ XpSÀ¨-bmbn ¢n¡v sNbvXv `q]S¯nÂ hcp¶ amäw
\nco-£n-¡p-¶p.

{]hÀ¯\w þ 2.3
SqÄ_m-dnse W _«¬ ¢n¡v sNbvXv ka-b-ta-Jem `q]Sw Zri-y-am-¡p-¶p. M, P, T F¶o
_«-Wp-IÄ

c ണ p-X-h-W-hoXw ¢n¡v sNbvXv A£mw-i- tc-Jmwi tcJ-കളം അവയെട ഡിഗി

അളവം {]X-y-£-am-¡p-¶p. `qa-[-y-tc-J, D¯-cm-b\ tcJ, Z£n-Wm-b\ tcJ, BÀ«n-Iv,

AâmÀ«nIv hr¯w F¶nh കെണതി \nco-£n-¡p-¶p. 00 tcJmwi tcJ-bnÂ \n¶pw 150 hoXw
കിഴോകോോടോ വടോകോോടോ ോപോകംോതോറം cmP-y-§-fpsS Ìm³tUÀUv ka-b-§-fnÂ hcp¶ amä-

¯nsâ tXmXv \nco-£n-¡p-¶p. സണേകാകിൊല സമയോമഖലോ ഭപടം ഉപോയോഗിച് ]mT-]p-kvX-I¯nÂ t]Pv 10-þÂ \nÀt±-in-¨n-cn-¡p¶ ]«nI ]qÀ¯n-bm-കന {]hÀ¯\w \S-തന.
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C´-y-bpsS Ing കം ]Sn-ഞോറം സിതിെചയന {]tZ-i-§-fnÂ kqtc-ym-Zb ka-b-¯n\v 2

aWn-¡q-tdmfw kabw hy-X-ym-k-ap ണ-v. kqtc-ym-Z-b-¯nsâ ASn-Øm-\-¯nÂ kabw
IW-¡m-¡p-t¼mÄ C´-y-bpsS hnhn[ {]tZ-i-§-fnÂ hy-X-ykvX kabw hcp-sa¶
{]iv\w ]cn-l-cn-¡m നോണ് A´m-cmjv{SXe-¯nÂ Xs¶ AwKo-I-cn-¨p-sIm ണ-v s]mXphmb Hcp kabw (IST) നോം k-zo-I-cn-¨n-cn-¡p-¶p. {Ko\n¨v ka-b-hp-ambn 5 1/2 aWn-

¡qÀ ap¶n-emWv ഇ Xv എന് tcJ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-¶Xv k¬t¢m¡v ka-b-ta-Jem
`q]Sw \nco-£n¨ോപോള ശദിചിരികമേലാ?

{]hÀ¯\w þ 2:4
]mT-]p-kvXIw t]Pv 11-þse klmbw 2.4 D]-tbm-K-s¸-Sp¯n dj-y³ `q വി`mKw hep-Xm¡n ZÀin¨v

F{X ka-b-ta-J-e-I-fm-bmWv രാജയങള hn`-Pn-¨n-cn-¡p-¶Xv F¶v കെണത.

{]hÀ¯\w þ 2.5
t]Pv 11-þÂ 'A\n-ta-j³ {]hÀ¯n-¸n¡mw' F¶ `mK¯p \ÂInb hnh-cWw hmbn¨v `qanbpsS Ne-\-¯nsâ A\n-ta-j³ {]hÀ¯n-¸n¨v \nco-£n-¡p-¶p. kqc-ysâ Øm\amä¯nsâ ]
cn[n GsXÃmw tcJmw-i-tc-J-IÄ¡-I-¯m-sW¶v \nco-£n-¡p-¶p.

{]hÀ¯\w þ þ 2.6
]mT-`m-K-¯nsâ Ah-km\w \ÂIn-bn-cn-¡p¶ A[n-I-{]-hÀ¯-\-§Ä Hmtcm-¶mbn sNbvXpt\m¡n k¬t¢m¡v F¶ tkm^vSvshb-dnse kuI-c-y-§Ä IqSp-തലോയി a\-Ên-em-¡p-¶p.
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രണാം ദിവസം
ൊസഷന - 3
kabw : 10 þ 12 aWn hsc
-{]-hÀ¯\w :-þ 3.1
ഒ cp ഭ{]tZ-i-¯n-sâ, hnkvXoÀ®w, BIr-Xn, hen-¸w, `qkz`mhw F¶n-h-tbmSv ]c-am-h[n

\oXn ]peÀ¯p¶- വിധതിലോ-bn-cn-¡Ww B {]tZ-i-¯nsâ `q{]-t£-]-§Ä AYhm am¸v
t{]mP-£\pIÄ F¶p ]d-bm-dntÃ ? F¦nÂ AâmÀ«n¡m h³I-csb ASn-Øm-\-am¡n B
{]tZ-i-¯nsâ മമ് സചിപിച {]tXy-I-X-I-tfmSv ]c-am-h[n \oXn-]p-eÀ¯p-¶Xv
¯nse

Nn{Xo-I-c-W-¯n-emtWm ? AtXm t¥m_nse

temI-ഭ]-S-

Nn{Xo-I-c-W-¯n-emtWm F¶v Xmc-

Xayw ൊചയന . ഈ {]-hÀ¯-\¯n\mh-iy-amb `q]Shpw `qtKm-fhpw F§s\ e`y-am¡mw ?
`q]-S-hm-b\ F¶ 10-þ#w ]mT-`m-K-¯nse kqN-\-IÄ D]-tbm-Kn¨v amÀ_nÄ tkm^vävshbÀ
Xpd¶p {]hÀ¯n-പി¡p-¶p.

amÀ_nÄ t¥m_nse AâmÀ«n¡ `q{]-tZ-i-¯nsâ am¸nsâ

{]tXy-IX \oco-£n-¡p-¶p. amÀ_nÄ t¥m_ns\ am¸v hyqhnÂ (Map view) പവരതിപിച്
temI `q]S-¯nÂ AâmÀ«n¡m {]tZ-iw നിരീകികന. bYmÀ° `qkz-`m-h-¯n-t\mSv ]c-amh[n

\oXn]peÀ¯n-bn-«p-ÅXv േഗാബിലാേണാ മാപിലാേണാ എന് Ah-cptS-Xmb I െണ-

¯ensâ ASnØm-\-¯nÂ Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p.

{]hÀ¯\w 3-.- 2
amÀ_nÄ t¥m_nse CS-Xp-h-is¯ ]m\-ense kqw _-«¬ ¢n¡v sNbvXv േഗാബ് hep-Xm-¡nIണ്, Ip«-\m-S³ ImbÂ {]tZiw \nco-£n-¡p-¶p. th¼-\mSv ImbÂ ]cn-k-c-¯pÅ {]tZ-i§Ä \nco-£n-¡p-¶p.

{]hÀ¯\w :-þ3.- 3
A´mcmjv{S Zn\mw¦ tcJ-bpsS t\sc FXn-À`m-K-¯pÅ Incn-_¯n {]tZiw DÄs¸-Sp¶
ka-b-ta-Je \nco-£n കന. Cu ka-b-ta-J-e hfªp ]pfªp hcm-\p-ണ-mb ImcWw
എനോയിരികം ? Cu ka-b-ta-J-e-bnÂ hcp¶ {]tZ-i-§-fpsS {]tXy-IX \nco-£n-¨mÂ

തെന കോരണം Is-ണ-¯m-\m-Ipw. amÀ_nÄ t¥m_v Bh-iym-\p-k-cWw aukv{UmKp hgn
Nen-¸n¨v {[ph-{]-tZ-i-§Ä \nco-£n-¡p-I. ¢mknÂ D]-tbm-Kn-¡p¶ km[m-cW t¥m_nse
A¨p-X ണ-v {Iao-I-cWw aqew {[ph-{]-tZ-i-§Ä \nco-£n-¡p-t¼mÄ A\p-`-h-s¸-Sm-\n-S-bpÅ
XS-Ê-§Ä amÀ_nÄ t¥m_nÂ \nco-£-n കേമാള A\p-`-hn-t¡ണ--n-h-cp-¶n-sÃ-¶ കാരയം
t_m[ys¸Sp-¶p.

{]hÀ¯\w 3.-4
Xncp-h-\-´-]pchpw UÂlnbpw X½n-epÅ t\À AIew (Radial distance) Is ണ--¯p-¶p.

]mT-]p-kvXIw t]Pv 79-þse 'AIew Af¡mw' F¶ `mKs¯ kqN-\-IÄ ഇതിനോയി {]tbmP-\-s¸-Sp-¯p-¶p.
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{]hÀ¯\w þ3.5
amÀ_n-fnse kuI-cy-§Ä DÄs¸-Sp¯n `q]-S-§-fnse sshhn-[yw \nco-£n-¡p-¶p. t]Pv 79
Ah-km-\-`m-Ks¯ kqN-\-IÄ D]-tbm-K-s¸-Sp¯n Hcp km[m-cW `q]-S-¯nÂ DÄs¸-Sp¯m³ Ign-bp-¶-Xn-t\-¡mÄ ഏൊതലാംതരതിലള IqSp-XÂ hnh-c-§Ä amÀ_nÄ F¶
UnPn-äÂ t¥m_nÂ DÄs¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p¶psh¶v തിരിചറിയ-¶p.

{]hÀ¯\w þ3.6
FIvkmÀam¸v Xpd¶v `q]Sw + Io AaÀ¯n വലതോകിയം - Io AaÀ¯n sNdp-

Xm കിbpw \nco-£n-¡p-I. Nph¶ _nµp-¡Ä \ÂIn am¸nÂ

AS-bm-f-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p¶

hnhn[ Øe-§-fnÂ Hmtcm-¶n-embn ¢n¡v sNbvXmÂ {]Xy-£-s¸-Sp¶ SqÄ_m-ര നിരീകിക.
B Øew DÄs¸-Sp¶ cmP ys¯¡pdn-¨pÅ
ലഭയമാകിയിരികനൊതന്

Fs´Ãmw hnh-c-§-fmWv ടളബാറില

Hmtcm¶pw ബടണകളം {]hÀ¯n-¸n¨v Isണ-¯n Ah-X-cn-¸n-¡q.

Z Io AaÀ¯n hnhn[ tjmÀ«v I«v IoIÄ s]mXp-hmbn ]cn-N-b-s¸-ടന.

ൊസഷന - 4
kabw : 12.00 þ 1.00
നമൊകാര വാരതാ പതിക
ഒര ോരഖ പര്സിദീകരികനതിന് സഹോയകമോയ ോസോഫ് െവയര ആണ് ോവരഡ് ോപര്ോസസര.
ആകരഷകമോയ രീതിയില പര്സിദീകരണതിന് ഈ ോസോഫ് െവയര സഹോയികം. ോവരഡ്
ോപര്ോസസറിെന ഉപോയോഗവം പര്ോയോഗവം കടികെള പരിചയെപടതക ഈ അദയ്ോയതിെന
ലകയ്ം. എടോം തരതിെല കടി ോവരഡ് ോപര്ോസസറില ആരജികണെമന് ലകയ്മിടന
ൈനപണികള ഒര സള മോസിക തയയ്ോറോകനതിലെട കടി
പോഠഭോഗം തയയ്ോറോകിയിരികനത്.

കടിക് ലഭയമാേകണ ൈനപണികള.

1. Paragraph Formatting
2. Page Break, Page Numbering
3. Spell Check, Use of Dictionary
4. Inserting Picture
5. Inserting Table, Formatting Table.
6. Malayalam Typing
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ോനടിെയടകന രീതിയിലോണ്

പവരതനം 4.1
സള മാസിക പവരതനം പേരാഗമികനതിലൊട ഈ പാഠഭാഗതിലൊട ആരജിേകണ
േശഷികള കടിക ലഭികതകവിധതിലാണ് പവരതനങള കമീകരിേകണത്. കാസ്
റമിലം ലാബിലം ൊചേയണ പവരതനങള തീരമാനികന. ഓേരാ പീരിേയഡകളിലം
ഉളൊപടതാവന ഭാഗങള ചിടൊപടതന. ഈ അദയായം ൈകകാരയം ൊചയേമാള
േനരിടാവന പശങള - പരിഹാരങള , അദയായതിൊന സമീപനം എനിവ ചരച ൊചയന.
(20 മിനിട്)

പവരതനം 4.2
TB ൊല ഖണിക ൊമചൊപടതനതിനമള പവരതനങളം പരിശീലികന. ഖണിക
ൊമചൊപടതനതിനള ടളകള പരിചയൊപടന. Paragraph Formatting Tools list ൊചയന.
സള മാസികയിൊല (TB) പഥമാദയാപകൊന സേനശം ൈടപ് ൊചയ് Formatt ൊചയന.
(25 മിനിട്)

പവരതനം 4.3
ഇംഗീഷില ഒര ഖണിക ൈടപ് ൊചയ് spell Check, Dictionary എനിവയമോയി ബനെപട
TB യിൊല പവരതനം പരിശീലികന.
പതിയ IT School Ubuntu വില spell Check ലഭികവോന
Tools

Language

For all Text

More എന

െമനവിന കിക് ൊചയാല ലഭികന window യില ചിതതില കാണന രീതിയില
കമീകരണം വരതക.

Language

For all Text

More എന

െമനവിന കല്ിക് െചയോല ലഭികന
For the current documents only െചക് ോബോകിെല ടിക് ഒഴിവോകി OK കിക് ൊചയക.
(15 മിനിട്)
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പവരതനം 4.4
മലയാളതില ൈടപ ൊചയാന പരിശീലികന.
മലയാളം ഇനസിപറ് കീ േല ഔട് പരിചയൊപടന.
മലയാളം അകരങള, വാകകള എനിവ ഓേരാ പഠിതാവം ൈടപ ൊചയന. തടരന് വിലാസം
മലയാളതില തയാറാകന.
ഒര

ചിതവം

പടികയം

ഉളൊപടതി

മലയാളതില

ഒര

ഖണിക

തയാറാകന.
(40 മിനിട്)

ഖണികയാവശയമായ മാറര മനകടി നലകണം.

ൊസഷന 5
kabw : 01.30 þ 3.00

രസതനപഠനം രസകരമാകാം
ആമഖം
Kalzium (കാലസയം) ,Gperiodic (ജി പീരിേയാഡിക് ),Ghemical (ജി ൊഹമികല)
തടങിയ േസാഫ് ൊവയറകളൊട സഹായേതാൊട രസതന പഠനം വിജാനപധവം
രസകരമാകകയമാണ് പാഠഭാഗതിൊന ഉേദശയം. എൊതാര മലകതിൊനകറിചമളള
അടിസാന വിവരങള അനായാസം കൊണതനതിനം ആവശയമായ വിശകലനതിന്
അവ ഉപേയാഗികനതിനം േവണ േശഷി േനടനതിന് വിദയാരതിൊയ പാപനാകന
രീതിയിലാവണം പാഠഭാഗം ൈകകാരയം ൊചേയണത്. രസതനം ൈകകാരയം ൊചയേമാള
അധയാപകര ഈ േസാഫ് ൊവയറകള വിഷയ വിനിമയതിനായി ഉപേയാഗികൊമങിലം
അതിലൊട

േസാഫ്

ൊവയര

ൈകകാരയം

ൊചയനതിനള

േശഷി

പഠിതാവിന്

ലഭികനതിനളള അവസരമണാകനില അതിനാല ലാബ് പവരതനങളിലൊട ഈ
േശഷികള ൈകവരിേകണതാണ്.
വിവിധ

വിഷയങളിലള

അധയാപകരക്

അനായാസം

ൈകകാരയം

ൊചയാവന

പവരതനങളാണ് പാഠപസകതില നലകിയിരികനത്. ഓേരാ പവരതനങളം
ൈകകാരയം ൊചേയണത് വിഷയതിേലയ് ആഴതിലിറങന രീതിയിലാവണൊമനില ,
പകരം േസാഫ് ൊവയര ഉപേയാഗികനതിനള േശഷി േനടനതിനം പിനീട് രസതന
പഠനതിന് ഇത് സഹായകരമാകന രീതിയിലമാവണം.
IT@school linux 3.0/3.2 എനിവയിൊല Kalzium എനേതാ it@school ubuntu
ൊല kalzium old എനേതാ ഉപേയാഗികാവനതാണ്.
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( 2 മിനിറ് )

പവരതനം : 5.1
ഏതാനം

മലകങളൊട

ചിതം

kalzium

േസാഫ്

ൊവയര

ഉപേയാഗിച്

നിരീകികിച് പടിക (Text Book ൊല) പരതിയാകക.
kalzium േസാഫ് ൊവയര ഉപേയാഗിച് മലകങളൊട ചിതം നിരീകികനതിനള
േശഷി പരിശീലനതിലൊട ലഭികണം. േബാേറാണ (B) , േഫാസ് ഫറസ് (P), ആഴ്
സനിക് (As), ൊമരകറി (Hg) ,േകാറിന (Cl) തടങിയവ ഉപേയാഗികാം.
( 5 മിനിറ് )

പവരതനം : 5.2
കമാവരതനപടികയിൊല 11 -ാാമൊത മലകതിൊനകറിച് ഏതാനം വിവരങള
(േപര് ,േപര് ലഭിചൊതങൊന, കൊണതിയവരഷം,തടങിയവ) kalzium ,Gperiodic
എനീ േസാഫ് ൊവയറകള ഉപേയാഗിച് എലാവരം േശഖരികന. തടരന്
ഓേരാരതരം ഏൊതങിലം ഒര മലകൊതകറിചള വിവരങള ഇതരതില
േശഖരികന.
kalzium , Gperiodic എനീ േസാഫ് ൊവയറകള ഉപേയാഗിച്

മലകങളൊട

വിവരങള േശഖരികനതിനള േശഷി പരിശീലനതിലൊട ലഭികണം.

( 10 മിനിറ് )

പവരതനം : 5.3
1650 മതല 2005 വൊര കൊണതിയ മലകങൊള Time Line ഉപേയാഗിച് (വിവിധ
ഇടേവളകളില) പദരശിപികക. പരാതനകാലത് നിലവിലണായിരന മലകങള
year bar ഉപേയാഗിച് കൊണതക.
Kalzium

േസാഫ്

ൊവയര

ഉപേയാഗിച്

മലകങളൊട

Time

Line

കമീകരികനതിനള േശഷി പരിശീലനതിലൊട ലഭികണം.പരാതനകാലത്
നിലവിലണായിരന മലകങള,

year bar

ഉപേയാഗിച് കൊണതനതിനായി

Slider ല 1650 എന് കമീകരിചാല മതി.
( 10 മിനിറ് )

പവരതനം : 5.4
ഏറവം ഉയരന താപനിലയില ഖരാവസയില സിതിൊചയന മലകം ഏൊതന്
കൊണതക , ആ മലകതിൊന ദവണാങം എതൊയന് തിരിചറിയക.
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താപനിലയില വയതയാസം വരതി ഓേരാ താപനിലയിലം ഖരം ,ദാവകം ,വാതകം
എനീ

അവസകളില

സിതിൊചയന

മലകങള

ഏൊതലാൊമന്

തിരിചറിയനതിനള അവസരം ലഭികണം.

( 7 മിനിറ് )

പവരതനം : 5.5
Kalzium , Gperiodic എനീ േസാഫ് ൊവയറകള ഉപേയാഗിച് TB യിൊല
"പവരതനം 5.3” ൊല

പടിക പരിപികനതിന് ആവശയമായ വിവരങള

കൊണതക.
ൊഷലകളിൊല ഇലക് േടാണ കമീകരണൊതകറിച് പഠിതാവിനള ധാരണ
ഉറപികനതിനാവശയമായ പവരതനമായാണ് ഇതിൊന കാേണണത്. പഠിതാവ്
തനിൊയ നിരമികന ഇലക് േടാണ കമീകരണങൊള താരതമയം ൊചയനതിനം ,
സവയം

വിലയിരതനതിനം

േസാഫ്

ൊവയര

ഉപേയാഗൊപടതനതിനളള

േശഷിയാണ് പഠിതാവ് ആരജിേകണത് എനത് അധയാപകര ശദികണം.
പടികയില എണം എനതിന് താൊഴ നലകിയിരികന p , n , e എനിവ പഠിതാവ്
രസതന

പഠനതിൊന

അടിസാനതില

Proton

,

Neutron

,

Electron എനിവയൊട എണം കണകകടിൊയഴേതണതാണ്.
ഇലക് േടാണ കമീകരണം Kalzium േസാഫ് ൊവയര ഉപേയാഗിച് നിരീകിച്
പരിപിേകണതാണ്.ആവശയമായ

മറ്

വിവരങള

Gperiodic

നിനം

കൊണേതണതാണ്.
( 15 മിനിറ് )

പവരതനം : 5.6
1 , 5, 10 , 25 , 40 എനീ മലകങളൊട ഐേസാേടാപകള, അവയൊട മാസ് ,
നയേടാണിൊന എണം എനിവ കൊണതന.
ഓേരാ മലകതിൊനയം ഐേസാേടാപകള കൊണതനതിനം , അവയൊട മാസ് ,
നയേടാണിൊന എണം തടങിയവ തിരിചറിയനതിനം Kalzium േസാഫ് ൊവയര
ഉപേയാഗികനതിനള േശഷി ലഭികന രീതിയില പാഠഭാഗം ൈകകാരയം
ൊചേയണതാണ്. ഈ വിവരങളൊട വിശകലനതിലൊട Proton , Neutron ,
Electron എനിവയൊട എണം കണകകടിൊയഴതി പഠിതാവിന് സവയം കൊണതി
ഐേസാേടാപകള

താരതമയം

ൊചയാവനതാണ്

അധയാപകരക് നലണം.
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തടങിയ

നിരേദശങള

( 10 മിനിറ് )

പവരതനം : 5.7
CH

4

എന തനാതയൊട ഘടന നിരമിച് നിങളൊട േഫാളഡറില save ൊചയക.

തനാതാഘടനകള തിമാന രപതില നിരമികനതിന് ഉപേയാഗികാവന
േസാഫ്

ൊവയറാണ്

Ghemical

(ജി

ൊഹമികല).തനാതാഘടനകള

നിരമികനതിന് ഏൊതാൊക ആറങള തമിലാണ് സംേയാജിചിരികനത് എന
ധാരണ ആവശയമാണ് , അതിനാല രസതന പാഠഭാഗത് പസാവിചിടള
തനാതകളില

ഒേനാ

രേണാ

എണം

ൊചയാല

തൊന

േസാഫ്

ൊവയര

ഉപേയാഗിചള നിരമാണ രീതി പഠിതാവിന് മനസിലാവകയം തടരന് കടതല
ഘടനകള സവയം / രസതന അധയാപകൊന സഹായേതാൊട നിരമികകയം
ൊചയനതാണ് അഭികാമയം.
•ഇവിൊട

CH4 ല നാല് H കള C േയാട് സംേയാജിചിരികന.

H

H

C

H

H
•NH3

ല മന് H കള N േനാട് സംേയാജിചിരികന.

H

N

H

H

തനാതയില Right Click ൊചയ് Render >>> Render Mode >>> van der waals
, cylinders , wireframe തടങിയ രപങളില കാണാവനതാണ്.
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( 20 മിനിറ് )

അധിക വായനയ്
പാഠഭാഗതിലൊട ..
രസതന പഠന കാസകളില കടികള ധാരാളം മലകങള പരിചയൊപടിടണാവം
ഇവയില

എതാനം

മതകങളൊട

മലകങള

അവരക്

ചിതങള

സപരിചിതവമായിരികം.കടതല

പരിചയൊപടനതിനള

അവസരമാണ്

ഒരേകണത്.ഇതിനായി Application.........> Education.........> Kalzium എന്
കിക് ൊചയേശഷം ഓേരാമലകതിലം കിക് ൊചയക.അേപാള പതയകൊപടന
ജാലകതില picture എനതില കിക് ൊചയാല ആ മലകതിൊന ചിതം കാണാന
കഴിയം. നിരീകിച മലകൊത അടിസാനമാകി പാഠപസകതിൊല പടിക
പരതിയാകക.
മലകങളൊട പതീകതിന് അവയൊട േപരമായള ബനം,മലകങള കണതിയ
വരഷം,കണതിയതാര് തടങിയ വിവരങള

േസാഫ് ൊവയര സഹായേതാൊട

വളൊര എളപതില എങൊന കൊണതാൊമന് വിദയാരതി മനസിലാകനതിനളള
പവരതനമാണ് നടേതണത്. Kalzium, Gperiodic എനീ േസാഫ് ൊവയറകള
ഇതിന് ഉപേയാഗികാം.
Side

bar

ൊല

Time

Line

എനതില

കിക്

ൊചയ്

േശഷം(side

bar

കാണനിലാൊയങില view....>show side bar എന് കിക് ൊചയാല മതിയാകം )
Year എനതിന് താൊഴയള slider ഇടൊത അറൊതയ് നീകിൊവചാല മതിയാകം
(വരഷം 1650).
ആദയമായി കൊണതിയ മലകം ഏൊതന് മനസിലാകനതിനായി side bar ല year
ന് താൊഴയള slider ഇടൊതയറത് നിനം സാവധാനം വലേതക് നീകേമാള
ആദയം

പതയകൊപടന

മലകതില

(േഫാസറസ്

,വരഷം

1669)

കിക്

ൊചയക.അേപാള പതയകൊപടന ജാലകതില Miscellaneous എനതില കിക്
ൊചയാല

കണപിടിചതാരാൊണനം

കൊണതിയ

വരഷം

എനാൊണനം

ലഭികം.ഇതേപാൊല slider സാവധാനം നീകി ഓേരാ കാലഘടതിലം എതൊയത
മലകങളാണ് കണതിയൊതന് തിരിചറിയാവനതാണ്.

Gperiodic ല നിനം

ആവശയമായ വിവരങള കൊണതാവനതാണ്.
ഊഷാവ് ൊവതയാസൊപടനതിനനസരിച് മലകങളൊട അവസാപരിവരതനം
മനസിലാകനതിന്

side bar ല state of matter എനതില കിക് ൊചയ്

Temperature ന താൊഴയള slider സാവധാനം ചലിപികക.ഓേരാ ഊഷാവിലം
മലകം ഏതവസയിലാൊണന് legend (Legend കാണനിലാൊയങില view >>>
show>>> legend എന് കിക് ൊചയാല മതി) ൊല നിറവമായി താരതമയം ൊചയ്
മനസിലാകാം.Temperature

ൊന
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C/0K/Fahrenheit തടങിയവയായി

0

കമീകരികനതിന് settings ........>Configure Kalzium........>Units എനതില
നിനം ആവശയമായ യണിറ് തിരൊഞടകാം.

മലകതിൊന അേറാമിക,സംഖയ,

മാസ്,േപാേടാണ, നയേടാണ,ഇലക് േടാണ തടങിയവയൊട എണം ,ഇലക് േടാണ
കമീകരണം

എനീ

ധാരണകള

വിപലമാകനതിനം

ഉറപികനതിനം

േവണിയാണ് ഈ പവരതനം ൊചേയണത്.ഓേരാ മലകതിലം കിക് ൊചയ്
Atom model ,Chemical Data തടങിയവയില നിനം ആവശയമായ വിവരങള
ലഭികം

.ഏതാനം

മലകങളൊട

വിവരങള

ഇതരതില

കൊണതി

പാഠപസകതില നലകിയിരികന പടിക പരതിയാകണം.
ഓേരാമലകതിൊനയം ഐേസാേടാപകൊള തിരിചറിഞ് േപാേടാണ,നയേടാണ,
ഇലേകാണ ,മാസ് എനിവ താരതമയം ൊചയണം .ഐേസാേടാപകൊളകറിച്
മനസിലാകിയ ആശയങള പരിേശാധികനതിനം താരതമയം ൊചയനതിനമള
അവസരം നലകണം.

തനാതാ ഘടന നിരമികാം
Ghemical എന േസാഫ് ൊവയറിൊന സഹായേതാൊട തനാതാ ഘടനകള
നിരമികനതിനം,നിരമിച തനാതകളൊട ഘടന വിശകലനം ൊചയനതിനമള
അവസരമാണ് നലേകണത്.തനാതാ ഘടന വിശകലനം രസതനം അധയാപകൊന
സഹായേതാൊട നടതാവനതാണ്.

തനാതാ ഘടന നിരമികനതിനാവശയമായ മൊനാരകങള
(രസതന

അധയാപകൊന

സഹായേതാൊട

ഇതരം

മൊനാരകങള

നടതാവനതാണ്)
•നിരമിേകണ
•അതിൊല

തനാതയൊട രാസവാകയം കൊണതക.
ഓേരാ

ആറങളം

തമിലള

രാസബനനം

-ഏകബനനം,ദവിബനനം,തിബനനം ഇവയില ഏതാൊണന് കണതക.

Ghemical ഉപേയാഗികേമാള ശദിേകണവ(for 3.2 OS)
Application..........>Education

........Ghemical

Education എന Menu ല Ghemical ഇൊലങില
Application............>Accessories..............>Alacarte Menu
Editor എന് കിക് ൊചയ് ലഭികന ജാലകതില Education
തിരൊഞടത് File ......New Entry എന് കിക് ൊചയക.
Entry Editor ജാലകതില ചിതതില കാണന രീതിയില
പരിപിച് ok കിക് ൊചയക
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ഇതിന േശഷം Application........>Education .......> Ghemical എന് കിക്
ൊചയക.
•Ghemical

ജാലകം maximize ൊചയാല മാതൊമ ടളകള മഴവന കാണാന

കഴിയ.
•Project

view,Camera View എനിവയില

Camera View കിക് ൊചയാല

കറത നിറതിലള ഒര സീന ലഭികം ഇതിലാണ് തനാതാ ഘടന
നിരമിേകണത്.
•Element

എന ടളില കിക് ൊചയാല ലഭികന പീരിേയാഡിക് േടബിളില

നിനം ഉളൊപടേതണ ആറതിൊന തിരൊഞടകക.
•Draw

ടള തിരൊഞടതേശഷം camera view ല കറത ഭാഗത് കിക്

ൊചയാല തിരൊഞടത ആറം പദരശിപികൊപടനത് കാണാം.
•ഏൊതങിലം

ആറതിൊന ഒഴിവാകണൊമങില Erase ടള തിരൊഞടതേശഷം

ഒഴിവാേകണ ആറതില കിക് ൊചയക.
•ആറങൊള

തമില

ബനിപികനതിന്

Single,Double,Tripple

എനിവയില

Bond
ഏതാേണാ

Type

ല

ആവശയം

തിരൊഞടത് ആറങള തമില Drag ൊചയക.
•ഒര

തനാത നിരമിചേശഷം മറ് ടളകളൊട ഉപേയാഗം തിരിചറിയയക.

ൊസഷന 6
kabw : 03.00 þ 4.30
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നിനം
അത്

ആകാശകാഴ

ആമഖം
ആകാശകാഴയ്

കൌതകവം

താലരയവം

നിരീകണവം,

വിശകലനവം

ജനിപികനതിനം,

കാരയകമമാകനതിനം

തടരനള
പഠിതാവിൊന

സഹായികകൊയനതാണ് പാഠഭാഗതിൊന ലകയം. ഈ ലകയം ൈകവരികന
വവിധതിലാവണം പാഠഭാഗം ൈകകാരയം ൊചേയണത്.ഭൌതികശാസം ൈകകാരയം
ൊചയേമാള അധയാപകര Kstars എന േസാഫ് ൊവയര വിഷയവിനിമയതിനായി
ഉപേയാഗികൊമങിലം അതിലൊട േസാഫ് ൊവയര ൈകകാരയം ൊചയനതിനള
േശഷി പഠിതാവിന് ലഭികനതിനളള അവസരമണാകനില അതിനാല ലാബ്
പവരതനങളിലൊട ഈ േശഷികള ൈകവരിേകണതാണ്.

( 2 മിനിറ് )

പവരതനം : 6.1
Kstars േസാഫ് ൊവയര തറന് അതില അവരവരൊട സലം കമീകരികക.
ഓേരാ പേദശതിൊനയം Longitude , Latitude തടങിയവ Internet
ഉപേയാഗിച് കൊണതകേയാ ചവൊട നലിയിടള Table ഉപേയാഗികകേയാ
ൊചയാവനതാണ്.

Longitude and Latitude of kerala
Location

Latitude

Longitude

Alleppey

9° 30' N

76° 23 E

Alwaye

10° 07' N

76° 24 E

Anjengo

8° 40' N

76° 48 E

Beypore

11° 10' N

75° 50 E

Calicut (Kozhikode)

11° 15' N

75° 49 E

Cannonore (Kannur)

11° 52' N

75° 25 E

Cardamon Hills

9° 27' N

76° 52 E
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( 15 മിനിറ് )

Chittur

10° 42' N

76° 47 E

Cochin

9° 58' N

76° 17 E

Ernakulam

10° 00' N

76° 15 E

Kasaragod

12° 30' N

75° 00 E

Kottayam

9° 36' N

76° 34 E

Mahe

11° 42' N

75° 34 E

Mattancheri

9° 57' N

76° 17 E

Nilgiri Hills

11° 28' N

76° 47 E

Palghat

10° 46' N

76° 42 E

Peermade (Permad)

9° 3' N

77° 02 E

Periyar R.

10° 00'' N

76° 52 E

Ponnani

10° 47' N

75° 58 E

Qulion (Kollam)

8° 54' N

76° 38 E

Tellicherry (Thalaserry) 11° 45' N

75° 32 E

Trichur
Trivandrum
(Thiruvananthapuram)

10° 30' N

76° 15 E

8° 29' N

76° 59 E

Vaikam

9° 45' N

76° 27 E

Vypin I.

9° 58' N

79° 17 E

പവരതനം : 6.2
ഈ മാസൊത അമാവാസി മതല പൌരണമി വൊരയള ചനബിംബതിൊന ആകതി
നിരീകിച് ചനബിംബതിൊന പേതയകത തിരിചറിയക.
ആകാശകാഴയാവശയമായ

Time ,Date, Find Object ,Zoom തടങിയവ

കമീകരികനതിനള േശഷി പരിശീലനതിലൊട ലഭികണം.
( 10 മിനിറ് )

പവരതനം : 6.3
ഒര

സമരണ

സരയഗഹണം

തിരവനനപരതനിനം

കാസരേഗാഡനിനം

Kstars ലൊട നിരീകിച് വയതയാസം തിരിചറിയക.
Adjust time step, start clock എനീ ബടണകള ഉപേയാഗൊപടതി സരയഗഹണം
കമീകരികനതിനള േശഷി പരിശീലനതിലൊട ലഭികണം.
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( 15 മിനിറ് )

പവരതനം : 6.4
ഒേനാ രേണാ നകത ഗണങൊള കൊണതി അവയൊട രപം, അവയിൊല
നകതങളൊട എണം തടങിയവ തിരിചറിയല.
നകത ഗണങൊള കൊണതലം അവയൊട പറത് Right Click ൊചയ് കടതല
വിവരങള േശഖരികനതിനം അവസരം നലകണം.
( 5 മിനിറ് )

പവരതനം : 6.5
ശനി ഒര പാവശയം സരയൊന ചറനതിന് എത കാലയളവ് ആവശയമാണ് എന്
കൊണതക.
solar system ൊല ഗഹങൊള ആവശയമായ േവഗതയില കറകനതിനം അവ
പരികമണം ൊചയനതിന് ആവശയമായ കാലയളവ് നിരണയികനതിനമള േശഷി
പരിശീലനതിലൊട ലഭികണം.
( 5 മിനിറ് )

മനാം ദിവസം
ൊസഷന - 7
kabw : 10.00 þ 11.45
പസേനഷന േസാഫ് ൊവയര

ആമഖം
ഒര ൊപാതേവദിയില ആശയങള അവതരിപികാന നാം പല മാരഗങള
സവീകരികാറണ്.എനാല മളടിമീഡിയ സേങതങള (അകരങള, ദശയങള,
ശബങള, ചലചിതങള) ഉപേയാഗിച് ൈസഡകളായി അവതരിപികേമാള
ആശയങള കടതല വയകവം സംേവദനകമവമാകന. കറഞ സമയം ൊകാണ്
ഗാംഭീരയം

േചാരന്

േപാവാൊത

കടതല

ആശയങള

അനവാചകരിേലക്

എതികാന സഹായികന ഒര ആപിേകഷന േസാഫ് ൊവയറാണ് പസേനഷന
േസാഫ് ൊവയര.

ഓപണ ഓഫീസ്.ഓരഗ്.ഇംപസ്, എം.എസ് പവരേപായിന്,

ൊക പസന് മതലായവ ഈ ഗണതില ൊപടനവയാണ്.
വിവിധ േപാജക് പവരതനതിലൊട പഠിതാകള കൊണതിയ വിവരങള
ഒര

സദസിന്

മമാൊക

വളൊര

ആകരഷകമായി

അവതരിപികനതിന്

ഇതപേയാഗികാം. നാം മളടിമീഡിയ സേങതങള (അകരങള, ദശയങള,
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ശബങള, ചലചിതങള) ഉപേയാഗികനത് വളൊര ഫലപദമായി അറിവ്
പകരന്

ൊകാടകവാന

േവണിയാണ്

എന

ധാരണ

ൈകവരികനതിന്

ലകയമിടന യണിറ് ആണ് ഇത്.'Movement Attracts attention 'എന
തതവമാണ് ഇവിൊട പവരതികനത്.

പവരതനം : 7.1

ൊപാതചരച

ആവശയമായ സമയം: 20 മിനിറ്
സാമഗി:
,

ചരചാസചകങള

േകാഡീകരണം

എനിവ

വയകമാകനതിനള

പസേനഷന

ഉേദശയം :
പസേനഷന േസാഫ് ൊവയര എൊനനം അതിൊന പേതയകതള എൊനനം
സംബനിച് മന

ൊടയിനിംഗകളില

േനടിയ അറിവകളൊട ഓരമ

പതകലാണ് ഈ പവരതനം ൊകാണ് ഉേദശികനത്.

പകിയ :
പവരതനം 1 ൊന ൊപാതചരചയിേലക് നയികന ഒര പസേനഷന RP
അവതരിപികന. തടരന് ആശയങള ഇതരം
അവതരിപികനതിൊന േമനമകള ലിസ്
അദയാപകൊര

ഗപകളായി

തിരിച്

പസേനഷനിലൊട

ൊചയാന ആവശയൊപടന.
ചവൊട

നലകിയിരികന

ചരചാസചകങള നലകന. ഓേരാ ഗപം തങളൊട കൊണതലകള
അവതരിപികന.

ചരച സചകങള
•

േപാജക് പവരതനതിൊന കൊണതലകള,നിഗമനങള എനിവ
വയകമായി ഒര സദസിന് മനപില അവതരിപികനത് എങൊന ?

•ഇതരതിലള

അവതരണതിന് മനപ് വയകമായ ആസതണതിൊന

പാധാനയൊമന്?
•അവതരണം

പരമാവധി ആകരഷകമാകാന എങൊന കഴിയം.

•.....................................................................................
•…...............................................................................

േകാഡീകരണം :
•ഒര

ആശയം

അകരങള,ദശയങള,ശബങള,ചലചിതങള
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എനിവയൊട

സഹായേതാൊട

കടതല

ഫലപദമായി

അവതരിപികനതിനള സേങതമാണ് ഓപണ ഓഫീസ് ഇംപസ്.
•മളടിമീഡിയ

പസേനഷൊന േമനമകള

•പസേനഷനമായി

ബനൊപട്

മനകാസില

പഠിചതിൊന

ഒരമ

പതകല( Ref:ഐ.സി.ടി പഠനസഹായി 5,6,7)

പവരതനം : 7.2
സമയം : 20 മിനിറ്
സാമഗി:
പവരതനം 1 ൊന േകാഡീകരണം വയകമാകന ഒര പസേനഷന

ഉേദശയം :
ഒര

പസേനഷന

മൊനാരകങള

തയാറാകനതിന്

മനപ്

എനതിൊന

സംബനിച

നടതണം

എൊനലാം
ധാരണ

ൈകവരികനതിന്

പകിയ
പവരതനം 1 ൊന േകാഡികരണം വയകമാകന ഒര പസേനഷന RP
അവതരിപികന.തടരന് ഈ പസേനഷൊന േപാരായകള ലിസ് ൊചയാന
ആവശയൊപടന.ചരചാസചകങൊള
േശഷം

ഓേരാ

ഗപം

അടിസാനമാകിയള ഗപ് ചരചയ്

തങളൊട

കൊണതലകള

ൊപാതവായി

അവതരിപികന.

ചരചാസചകങള :
•ഓേരാ

ൈസഡിലം എൊനാൊക വിവരങളാണ് ഉളൊകാളിേകണത്.

•പശാതല
•ഓേരാ

ൈസഡം എത സമയം സീനില നിലകണം.

•പശാതല
•ഓേരാ
•മറ്

ശബവം വിവരണങളം എങൊനയായിരികണം

നിറം ഏത് നലണം

ൈസഡം എങൊന പതയകൊപടണം.

ഫയലകള ലിങ് ആയി നലകനത് എങൊന.

•............................................................................

േകാഡീകരണം
•ഒര

പസേനഷന

തയാറാകനതിന്

മനപ്

വയകമായ

ഒരാസതണം

ആവശയമാണ്.ഇതരതില ഒര പസേനഷന തയാറാകനതിന് മമ്
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ആവശയമായ

മൊനാരകങള

ആസതണം

ൊചയ്

കമമായി

എഴതനതിൊനയാണ് േസാറി േബാരഡ് എന പറയനത്
•ഒര

നല തിരകഥയൊട അടിസാനതില നിരമിച സിനിമ േപാൊല നനായി

രപൊപടതിയ

േസാറിേബാരഡിൊന

അടിസാനതില

നിരമികന

പസേനഷന കടതല സംേവദനകമമാകന
•തയാറാേകാണ

പസേനഷൊന ഉളടകം പരിേശാധിച് അവതരണ സമയത്

ഏത് വരണം എന കമമായി എഴതി വച ഒര േഡാകയൊമന് ആണിത്.

പവരതനം : 7.3

േസാറിേബാരഡ് തയാറാകല
ഉേദശയം :

TB യില നലകിയ മാതക അടിസാനമാകി ഒര േസാറിേബാരഡ്
തയാറാകക

സചന :
നിങളൊട വിഷയവമായി ബനൊപട ഏൊതങിലം പാഠഭാഗങള വിനിമയം
ൊചയനതിനള പസേനഷന തയാറാകനതിനള േസാറീേബാരഡ് ആണ്
ഇവിൊട തയാറാേകണത്.

പകിയ :
•മാതകാ

േസാറീേബാരഡ് വായന-ഗപ് പവരതനം

•തങളൊട

വിഷയവമായി ബനൊപട േസാറീേബാരഡ് നിരമാണം-േഹാം
അൈസനൊമന്.

•അവതരണം

-ൊമചൊപടതല ഗപ് പവരതനം.

പവരതനം : 7.4

പസേനഷന തയാറാകല (ലാബ് )
ഉേദശയം :

ലാബ് പവരതനതിലൊട ഇംപസ് ഉപേയാഗിച് ഒര പസേനഷന
തയാറാകല
•പകിയ :

ഗപില ൊമചൊപടതിയ േസാറീേബാരഡ് അനസരിച് രണ് േപര വീതമള
ഗപകളായി
തിരിഞ്
പാഠപസകതിൊല
പാഠഭാഗം
വായിച്
പരിചിതമലാത ഭാഗം ലിസ് ൊചയന.ഗപില ഇത് സംബനിച സംശയ
നിവാരണതിന് േശഷം RP യൊട സഹായേതാൊട സംശയനിവാരണം
നടതന.തടരന് േസാറീ േബാരഡ് അനസരിചള വരക് ഷിറ്
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തയാറാകന. തയാറാകിയ വരക് ഷീറ് അനസരിച് ലാബില വച്
പസേനഷന തയാറാകി അവതരിപികന.

പസേനഷനതറകല
പാനലിലള Application ൊമനവില Office സബ് ൊമനവില നിനം
Open Offic .org.Impress തറന് പവരതികാവനതാണ്.അേപാള
താൊഴ ചിതതില കാണനത് ൊപൊല ഒര പസേനഷന Wizard
പതയകമാവം.
•Presentation

Wizard Dialogue Box ല Empty Presentation ൊതരൊഞടകക.
തടരന Next ബടണില കിക് ൊചയക.

•തറന

വരന ഡയേലാഗ് േബാകില Select an out put medium എനതിന് താൊഴ
Screen ൊസലക് ൊചയ് Next ബടണില കിക് ൊചയക.
•ൈസഡകള എങൊന പതയകൊപടണൊമന് തീരമാനികന ഡയേലാഗ് േബാക്
ആണിത്. ഇതില Effect എന ഭാഗത് ആവശയമായ Effect നലകക.Speed ല
കിക് ൊചയ് േവഗത കമീകരികക. തടരന Create ബടണില കിക് ൊചയക.
•Tasks ലള Layout ജാലകതില നിനം ആവശയമായ ൈസഡ് മാതക
ൊതരൊഞടകക.

വിവരങള ൈടപ് ൊചയനതിന് .
•Text

box ഇലാത ൈസഡാണ് ൊസലക് ൊചയനൊതങില േഡായിംഗ്
ടളബാറിൊല Text (T) എന ഐകണ കിക് ൊചയ േശഷം ൈസഡില
ൊടകസ് ൈടപ് ൊചേയണ സാനത് കിക് ൊചയക.അേപാള
പതയകൊപടന േബാകില, തയാറാകിയ േസാറീേബാരഡ് പകാരം
ഒനാമൊത ൈസഡില ൈടപ് ൊചേയണ വിവരങള ൈടപ് ൊചയക.

പതിയ ൈസഡ് ഉളൊപടതനതിന്
•കടതല

ൈസഡകള ഉളൊപടതനതിന് Insert ------- Slide -------- Slide
എന കമതില കിക് ൊചയാല മതി.

പശാതല നിറം നലകനതിന്
•പശാതല

നിറം നലേകണ ൈസഡ് ൊതൊരൊഞടകക. Format--------------Page എന കിക് ൊചയേമാള തറന് വരന ജാലകതില Background
എന Tab ൊതൊരൊഞടകക. Fill എന േകാംേബാ േബാകില ഇഷമള
ഇനം (Color/Gradient/Hatching/Bitmap) Select ൊചയ് Ok ബടണില
കിക്
ൊചയക.അേപാള
പതയകൊപടന
ഡയേലാഗ്
േബാകില
Background Settings for All Pages എനതില Yes/No കിക് ൊചയക.
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ചിതം പശാതലമായി നലകനതിന്
•തയാറാകന

പസേനഷനില ഒര image പശാതലമായി വരനതിനാണ്
Bitmap എന Option ഉപേയാഗികനത്.ഇതില നമക് ആവശയമായ
Image ഉളൊപടതാം.Format-------Area എന കമതില കിക്
ൊചയക.തറന് വരന ജാലകതില Bitmap എന ടാബ് ൊസലക്
ൊചയക.ഇതില
Import
എന
ബടണില
കിക്
ൊചയേമാള
നമകാവശയമള
ചിതം
ൊതൊരൊഞടകാനള
ജാലകം
തറനവരന.ആവശയമായ ചിതം Select ൊചയതിന് േശഷം Add button ല
കിക് ൊചയാല നമകാവശയമായ ചിതം Bitmap േശഖരതില
േചരകൊപടന.

ചിതം ഉളൊപടതനതിന്
•ചിതം

ഉളൊപടേതണ ൈസഡ് ൊതൊരൊഞടത് Insert--------Picture------From File എന കമതില കിക് ൊചയ് ആവശയമായ ചിതം ഉളൊപടതാം.

പവരതനം : 7.5

വയകിഗതം-ലാബ്

ഉേദശയം
ൈസഡകളൊട അവതരണരീതി കമീകരികലം വിലയിരതലം

സചന :
•ൊമചൊപടതിയ

പസേനഷന ഭംഗിയായി അവതരിപിേകണ ആവശയകത
സംബനിച ഒര ൊപാത ചരച ഈ ഘടതില ഉണാവണം.ഈ ചരചയൊട
േകാഡീകരണതില Slide Transition സംബനിച ധാരണ പഠിതാകളക്
ഉണാവതക വിധതിലാണ് ചരച മേനാട് നയിേകണത്.പസേനഷന
അവതരണതിന്
മറ്
പവരതനകമമേണാ
എന
ഭാഗം
തടരപഠനതിേലക് നയികനതിനള ഭാഗമായി പരിഗണിചാല മതി.

•RP

അറിയാന

•Slide

show --------------Slide Transition എന കമതില മൌസ് കിക്
ൊചയേമാള Tasks ല പതയകൊപടന Slide Transition എന ഭാഗത്
Apply to selected Slides എനതില അനേയാജയമായ Transition
കമീകരികാം.
•Modify Transition എന ഭാഗത് ആവശയമായ മാറം വരതി േവഗത
കമീകരികാനം ശബം നലകാനം കഴിയം
•Advance Slide എന ഭാഗത് ഒര ൈസഡിന് േശഷം അടത ൈസഡ്
വേരണത് Automatic ആയി േവേണാ അേതാ Mouse Click വഴിേയാ എന്
തീരമാനികന ഭാഗമാണിത്.
•Advance Slide എന ഭാഗത് ആവശയമായ സമയം കമീകരിച് Apply to all
Slides ല കിക് ൊചയക.
•Impress തറകന സമയത് തൊന Slide Transition കമീകരികാം.Impress
തറകന സമയത്, തറന് വരന Presentation wizard ജാലകതില
മനാമൊത ഘടതില ആവശയമായ മാറം വരതി േനാക.
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ൊസഷന - 8
വിജാനം വിരലതമില
kabw : 11.30 þ 04.30
പവരതനം 8.1
ആമഖം
വിവരങള േശഖരിചൊവയനതിനം വിദരങളില ഇരനൊകാണേപാലം വിവരങള
പരസരം

പങൊവകനതിനം

അവയില

കടിേചരകലകള

വരതനതിനം

പരിഷരികനതിനം കമയടറകളക കഴിയം കമയടറകളൊട ഈ പേതയകതയാണ്
മാനവരാശിക്

വിവരവിനിമയരംഗത്

വഴിൊയാരകിയത്.

എടാംകാസിൊല

അതതകരമായ
നാലാമൊത

കതിച

ചാടതിന്

അദയായമായ

വിജാനം

വിരലതമില എന പാഠം കാസകളില അവതരിപികേമാള കമയടറകളൊട ഈ
പേതയകത

കടികളക്

അദയാപക

അനഭവേവദയമാകി

പരിശീലനതില

ൊകാടേകണതണ്.

അതിനായി

പവരതനങള

കതയമായി

താൊഴപറയന

ൊചയിരികണം

ൊനറ് വരക് പരിചയൊപടല
◦

കമയടര ലാബിൊല കമയടറകള എലാം തൊന കതയമായ ഐ.പി വിലാസംങള
നലകി ൊനറ് വരക ൊചയിരികണം. അേതാൊടാപം തൊന എലാ കമയടറകളേടയം
ഡസ്േടാപ് പരസരം ഉപേയാഗികാവന വിധതില ൊഷയര ൊചയകയം ഫയല
എഡിറിംഗ് ൊപരമിഷന നലകകയം ൊചയിരികണം

◦

കമയടര ലാബിൊല ൊനറ് വരക് ൊചയിരികന കമയടറകളക് സാറിക് ഐ പി
വിലാസങള നലകി വിവരങള പങൊവകനത് എങൊനൊയന് പരിശീലകന
ൊപാതവായി വിശദീകരികന.

◦

പഠിതാകളൊട ഓേരാ ഗപ് തങളൊട കമയടറകളക് പരിശീലകന നിരേദശികന
ഐ. പി. വിലാസം നലകി കമയടറിൊന ഡസ്േടാപിലള ഫയലകള ൊഷയര
ൊചയനതിനം ഉള ൊപരമിഷന നലകന.

◦

ഒനാമൊത

കമയടറിലള

പഠിതാകള

എക്

ൊപയിന്

ജാലകം

തറന്

പഠപസകതില നിരേദശിചിരികന തരതിലള ഒര ചിതം വരച് ഡസ്േടാപില
ഫയല നാമം നലകി േസവ് ൊചയന.
◦

തടരന് മൊറാര ഗപ് ഒനാമൊത ഗപ് അവരൊട കമയടറില േസവ് ൊചയിരികന
ചിതം തങളൊട കമയടറില ഇരനൊകാണ് ൊനറ് വരക് സേങതം ഉപേയാഗിച്
30

തറകകയം പാഠപസകതില നിരേദശിചിരികന തരതിലള കടിേചരകലകള
വരതി ഒനാമൊത ഗപിൊന കമയടറിൊല ഡസ്േടാപില തൊന േസവ് ൊചയന.
◦

ഓേരാ ഗപം േമല സചിപിചിരികന പവരതനങള സവയം ൊചയ പരിശീലികന.
തടരന്

ഓേരാ

പഠിതാവം

ഈ

പവരതനതിലൊട

തങളക

േബാദയമായ

ആശയങള, ൊനറ് വരക ൊചയനതൊകാണ് ഉണാകാവന േനടങള എനിവ േനാട്
ബകില കറികന.
1.വിവരങള പരസരം പങൊവയാന കമയടറകളക കഴിയം കഴിയന
2.…...........................................................................................................................
3.….........................................................................................................................
4.…..........................................................................................................................

പവരതനം 8.2
വിവിധതരം ൊനറ് വരകകള പരിചയൊപടല
േലാകല

ഏരിയ

ൊനറ്

വരകകള

ൈവഡ്

ഏരിയ

ൊനറവരകകള

എനിവൊയകറിച് ഉദാഹരണ സഹിതം പരിശീലകന വിശദീകരികന.

പവരതനം 8.3
ഇനരൊനറ് പരിചയൊപടതല
കമയടര ശംഖലകളൊട ശംഖലയായ ഇനറരൊനറിൊന ഉതവം, വളരച, ഇേപാഴൊത
പസകി,

പാധാനയം,

എനിവൊയകറിൊചലാം

വിവധതരതിലള
ഒര

പസേനഷൊന

ഉപേയാഗങള,
സഹായതാല

േസവനം
പരിശീലകന

വിശദീകരികന.
•

ൊവബ് ബൌസറകള, ൊവബ് ൈസറകള, ൊവബ് വിലാസങള ൈടപ
ൊചേയണ വിധം എനിവ പരിശീലകന ൊപാതവായി വിശദീകരികന.

•

പശസമായ ചില പതമാധയമങളൊട ൊവബൈസറകള ,

സരകാര

ൊവബൈസറകള എനിവ പഠിതാകൊള പരിചയൊപടതന.
•പവരതനം

8.4

ൊവബൈസറകള സനരശികല
ഓേരാ ഗപം പാഠപസകതിൊല വിവിധ ൊവബൈസറകളൊട വിലാസങള ൊവബ്
ബൌസറിൊന അഡസ് ബാറില ൈടപ ൊചയ് ൊവബൈസറകള സനരശികന.
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പവരതനം 8.5
ൊസരച് എഞിനകള പരിചയൊപടല
ൊസരച് എഞിനകള ഉപേയാഗിച് പേതയകമായി ആവശയമള വിവരങള ഇനരൊനറില നിന
ൊതരഞ കൊണതന വിധം പരിശീലകന വിശദീകരികന.
•ഓേരാ

ഗപം പാഠപസകതില പരിചയൊപടതിയിടള ൊസരച് എഞിനകള

ഉപേയാഗികന.
•ഓേരാ

ഗപം

ൊസരച്

എഞിനകളൊട

സഹായതാല

പാഠപസകതില

നിരേദശിചിരികന വിവരങള, ചിതങള എനിവ ൊതരഞ കൊണതന.
•ൊസരച്

ൊചയനതിനള കീ േവഡകള ഉപേയാഗികനവിധം പരിശീലികന.

പവരതനം 8.6
മലയാളം വികിപീഡിയ പരിചയൊപടതല
ഇനരൊനറില നിനം ഗഗിള ൊസരച് എഞിന ഉപേയാഗിച് മാതഭാഷയില വിവരങള
ൊതരഞ കൊണതന വിധം, മലയാളം വികിപീഡിയ ഉപേയാഗിച് വിവരങള ൊതരയന
വിധം എനിവ പരിശീലകന ൊപാതവായി വിശദീകരികന.
•ഓേരാ

ഗപം ഗഗിള, വികിപീഡിയ എനിവ ഉപേയാഗിച്

പാഠപസകതില

നിരേദശിചിരികന വിവരങള, ചിതങള എനിവ ൊതരഞ കൊണതി േസവ്
ൊചയന.

പവരതനം 8.7
ഇ ൊമയില
ഇൊമയില വിലാസം തയാറാകന വിധവം കതകള അയകന വിധവം പരിശീലകന
ൊപാതവായി വിശദീകരികന
•ഓേരാ

പഠിതാവം സവനമായി ഈ ൊമയില വിലാസം തയാറാകി പരസരം കതകള

അയകന.

പവരതനം 8.8
ഇനരൊനറ് സരക, ഉപേയാഗം, ൈസബര കറകതയങള
ഇനരൊനറിൊന ശരിയായ ഉപേയാഗം,

സരക,

ൈസബര

കറകതയങള എനിവ

സംബബനിച ൊപാതവായ മാരഗ നിരേദശങള പരിശീലകന പസേനഷന ഉപേയാഗിച്
ൊപാതവായി അവതരിപികന.
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നാലാം ദിവസം
ൊസഷന - 9
kabw : 10.00 þ 1.00
േപാഗാമിംഗ്
ഘടം 1
Activity 9.1
പരിശീലകര രണ് േപര അടങന ഗപകളായി കമയടറില വീട് നിരമികാം എന ൊഗയിം
പരിചയൊപടന.
•അതിനായി

Application-> Education-> Kaliyallakaryam എന കമതില ൊഗയിം

തറകക
TB യിൊല പവരതനതിേലതേപാൊല ഓേരാരതരം അവരവരകണായ അനഭവം
േരഖൊപടതന.
•വീട്

തകരന േപായി.

•..............

.................

•

കളിയല

കാരയം

ൊഗയിമിൊല

വരഗസങരണം,ശരാശരി,വരഗവയതയാസം

കാണാം,േവഗതകാണാന തടങിയ ൊഗയിമകളം കളിച േനാകന.

കൊണതലകള ചരച ൊചയന. R P േകാഡീകരികന.
എത എത ൈകകള എന കളിയില വീട് നിരമികേമാള ആദയം തറയം പിനീട്
ചവരകളം അതിനേശഷം േമലകരയം എന കമം പാലിചാേല വീടപണി
പരതിയാകാന കഴിയനള. ഇതേപാൊല തൊന മറ് കളികളം. ഏൊതാര പവതിയൊടയം
വിജയപദമായ പരതീകരണതിന് ഘടംഘടമായ കമാനസരണമായ പവരതനം
ആവശയമാണ്.
6,9 യണിറകള ഇതരതില കടികളില logic വളരതനതിനം ലളിത
േപാഗാമകള python എന ഭാഷയിലൊട തയാറാകനതിനം േവണിയളതാണ്. ഈ
യണിറകളിൊല
പാഠഭാഗങള
Kaliyallakaryam
എന
Software
ൊന
സഹായേതാൊടയാണ് പരിശീലിേകണത്. കാസ് മറിയില Demo യം Computer lab ല
പരിശീലനവമാണ് നടേകണത്. Programming ൊന അടിസാന ധാരണകള
രപൊപടനതിൊനാപം python ഭാഷ പരിചയൊപടാനം ലഘ േപാഗാമകള തയാറാകാനം
കടിൊയ പാപയാകന.
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േപാഗാമിങ് പഠനം എളപമാകനതിന് ഐ.ടി @ സള വികസിപിച ഒര ൊഗയിം
േസാഫ് ൊവയര ആണ് 'Kaliyallakaryam'. ഇതിന രണ് ഭാഗങള ഉണ്. വീട് നിരമികാം,
വരഗസങരണം, ശരാശരി, വരഗ വയതയാസം കാണാം, േവഗത കാണാന, അകൊര ഇകൊര
തടങിയ ൊഗയിമകള അടങിയ ആദയഭാഗം േപാഗാമിംഗ് േലാജിക് രപൊപടതനതിന
േവണിയളതാണ്.

കമയടറില

കണക

ൊചയാം,

കണകകടലകളകപറം

എനീ

പവരതനങള ഉളൊപടന രണാം ഭാഗം ൈപതണ എന േപാഗാമിങ് ഭാഷ
പരിചയൊപടനതിനം ലഘ േപാഗാമകള തയാറാകനതിനം ഉതകനതാണ്.

കളിയല കാരയം ൊഗയിമിൊന ഘടന കാണികന ചാരട്
കളിയല കാരയം

ൈപതണ

ോലോജിക്

െസലകന

സീകവനഷയല

വീട നിരമികാം
അകെര ഇകെര
വരഗസങരണം
മോജിക് നമര
ശരാശരി
വരഗ വയതയാസം കാണാം
േവഗതകാണാന

കമയടറില കണകൊചയാം
(സീകവനഷയല)

പവരതനം 1മതല
പവരതനം 5 വെര

കണക് കടലകളകപറം
(െസലകന)

പവരതനം 6

ആദയഭാഗത് ൊചയ പവരതനങളൊട അടിസാനതില എനാണ് േപാഗാം േലാജിക്
എനം, വിവിധ േപാഗാം േലാജിക് സകചറകള ഏൊതലാമാൊണനം RP വിവരികന.
പാഠഭാഗവം കളിയല കാരയം എന ൊഗയിമം ബീഫ് ൊചയന.

ഘടം 2
ഉേദശയങള
•രണ

ചരങള ഉളൊപടന ൈപതണ േപാഗാമകള Kaliyallakaryam എന േസാഫ്

ൊവയറിൊന സഹായേതാൊട നിരമികനതിന്
•രണ

ചരങള ഉളൊപടന പരമാവധി ൈപതണ േപാഗാമകള എടാം കാസിൊല മറ

വിഷയങളിൊല പവരതനങൊള അടിസാനമാകി കൊണതനതിന്
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Activity 9.2
Kaliyallakaryam എന ൊഗയിമിൊല കമയടറില കണക കടാം എന ഉപൊഗയിമില
നിന് പവരതനം 1 തറകക. സഹായം ബടന കിക് ൊചയക.
ഉദാഹരണം നിരീകികക. ചരങള, ഉളടകം എനീ േകാളങളിൊല വിലകള
നലകന രീതി RP വിശദീകരികണം. അേതാൊടാപം Kaliyallakaryam എന
ൊഗയിമിൊന സഹായേതാൊട ൈപതണ േകാഡ് നിരമിച് പവരതിപികന
വിധം താൊഴ പറയന രീതിയില RP വിശദീകരികണം.
•'േകാഡ്
•വലത

'എന ബടന അമരതക.

വശൊത കളതില ൊതളിയനത് ൈപതണ േകാഡ് ആൊണനം, ഇത്

ഗ/ലിനക് ൊടരമിനലില പവരതിപികാൊമനം വിശദീകരികണം. അതിന
േശഷം േസവ് ൊചയ് ൊടരമിനലില പവരതിപികനത് Demonstrate
ൊചയണം.
•(അതിനായി

'േകാപിൊയടകാം' എൊനഴതിയതില കിക് ൊചയ് gedit തറന്

Paste ൊചയക. അതിന േശഷം .py എന എകസനഷേനാൊട ഫയല നാമം
നലകി

Save

ൊചയക

(ഉദാഹരണമായി

perimeter.py).

ഫയല

ഉളൊകാളന േഫാളഡര Terminal ല തറകക. Python എന കമാന്
നലകി ഒര space വിട് ഫയല നാമം നലകി Enter ൊചയക. ഉതരം
Terminal ല തൊന ദശയമാകം.)
•ൊഗയിം

ജാലകതിൊല 'പിേനാട്' എന ബടന അമരതി പവരതനം 1 ൊന

പധാന ജാലകതിേലക് മടങി വരിക.
•സമചതരതിൊന

പരപളവ് ൊഗയിമിൊന സഹായേതാൊട ൊചയനത് ൊടയര

Demonstrate ൊചയണം.
•ൊചയ
•ഇേത

പവരതനങളൊട ൊപാതവായ പേതയകതകള കൊണതന.
രീതിയില പവരതനം 1 ൊന സഹായേതാൊട ൊചയാവന മറ

പവരതനങള ഗപില ചരച ൊചയന.
•അതിന

േശഷം ഒര പവരതനം എലാവരം സവനമായി ൊചയണം.

ഘടം 3
ഉേദശയങള
•ഇനപട്

രീതിയില

രണ

ചരങള

ഉളൊപടന

ൈപതണ

േപാഗാമകള

Kaliyallakaryam എന േസാഫ് ൊവയറിൊന സഹായേതാൊട നിരമികനതിന്
•രണ

ചരങള ഉളൊപടന പരമാവധി ൈപതണ േപാഗാമകള എടാം കാസിൊല മറ

വിഷയങളിൊല പവരതനങൊള അടിസാനമാകി കൊണതി ഇനപട് രീതിയൊട
സാധയത പേയാജനൊപടതി നിരമികനതിന്
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Activity 9.3
ൊഗയിമിൊല പവരതനം 2 ല സഹായമായി നലകിയിരികന പവരതനവം, ഒര
ഉദാഹരണവം രണാമൊത ഘടതിേലത േപാൊല ൈടനര Demonstrate ൊചയന. ഇതിൊന
അടിസാനതില

താൊഴ

നലകിയിരികന

അനബന

പവരതനങള

കടി

ൊചേയണതണ്.
ൊഗയിമിൊല പവരതനം 1 ഉം, പവരതനം 2 ഉം തമിലള വയതയാസം താരതമയം
ൊചയക.
ഇനപട് രീതിൊയനാൊണനം, ഇത് ൈപതണ േകാഡില എങൊനയള മാറമാണ്
ഉണാകനൊതനം ഊനിൊകാണള RP യൊട േകാഡീകരണം.

ഘടം 4
ഉേദശയങള
•മന

ചരങള ഉളൊപടന ൈപതണ േപാഗാമകള Kaliyallakaryam എന േസാഫ്

ൊവയറിൊന സഹായേതാൊട നിരമികനതിന്
•മന

ചരങള ഉളൊപടന പരമാവധി പശങള എടാം കാസിൊല മറ വിഷയങളിൊല

പവരതനങൊള അടിസാനമാകി കൊണതനതിന്

Activity 9.4
ൊഗയിമിൊല പവരതനം 3 ല സഹായമായി നലകിയിരികന പവരതനവം, ഒര
ഉദാഹരണവം രണാമൊത ഘടതിേലത േപാൊല ൊടയര Demonstrate ൊചയന. ഇതിൊന
അടിസാനതില

താൊഴ

നലകിയിരികന

അനബന

പവരതനങള

കടി

ൊചേയണതണ്.
•ൊഗയിമിൊല

പവരതനം 1 ഉം, പവരതനം 3 ഉം തമിലള വയതയാസം താരതമയം

ൊചയക.
•പവരതനം

3 ൊന സഹായേതാൊട ൊചയാവന മറ പവരതനങള ഗപില ചരച

ൊചയന.
•അതിന
•ഇേത

േശഷം ഒര പവരതനം എലാവരം സവനമായി ൊചയണം.

പവരതനം പവരതനം 4 ൊന സഹായേതാൊട സവനമായി ൊചയക.

ഘടം 5
ഉേദശയങള
•മനില

കടതല ചരങള ഉളൊപടന ൈപതണ േപാഗാമകള Kaliyallakaryam
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എന േസാഫ് ൊവയറിൊന സഹായേതാൊട നിരമികനതിന്
•മനില

കടതല ചരങള ഉളൊപടന പരമാവധി പശങള എടാം കാസിൊല മറ

വിഷയങളിൊല പവരതനങൊള അടിസാനമാകി കൊണതനതിന്

Activity 9.5
പലിശ കാണനതിനള (I=PNR) ൈപതണ േപാഗാം തയാറാകാന 'കമയടറില
കണകകടാം'

എന ൊഗയിമിൊല ഏത് പവരതനമാണ് ഉപേയാഗിേകണൊതന്

കൊണതകയം േപാഗാം നിരമികകയം ൊചയക.

ഘടം 5

കണകകടലകളകപറം

ഉേദശയങള
•ൊസലകന

േലാജിക് സകചറിലള ൈപതണ േപാഗാമകള Kaliyallakaryam എന

േസാഫ് ൊവയറിൊന സഹായേതാൊട നിരമികനതിന്
•ൊസലകന

േലാജിക് സകചര ഉളൊപടന പരമാവധി പശങള കൊണതനതിന്

Activity 9.6
ൊടകസ് ബകിൊല കണകകടലകളകപറം എന പാഠതിൊല മാജിക് നമര എന
ൊഗയിം പവരതനം 6 ൊന സഹായേതാൊട ൊചയക. (ൊചേയണ രീതി TB യില
വിവരിചിടണ്). അതിന േശഷം സമാനമായ കടതല പവരതനങള കൊണേതണതണ്.
കൊണതിയ പവരതനങളിൊലാന് സവനമായി ൊചയകയം േവണം.

Activity 9.7
പവരതനതിന
േലാജിക്
േപര്
(Selection/Sequence)

ഉപേയാഗികാവ
ന ചരങളൊട
എണം

പവരതനം 1
പവരതനം 2
പവരതനം 3
പവരതനം 4
പവരതനം 5
പവരതനം 6
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േപാഗാം പവരതിച
ൊകാണിരികേമാള
ചരങളക് വില നലകാന
കഴിയേമാ?

Activity 9.8
ഒര ചതര വാടര ടാങിൊന വയാപം കാണനതിനള ൈപതണ േപാഗാം ൊടകസ്
എഡിററില തയാറാകി േസവ് ൊചയക

ൊസഷന - 10
kabw : 01.30 þ 2.30
പടികയണാകാം വിശകലനം ൊചയാം
വിവരേശഖരണതിൊന അടിസാനതില നടകന ഒര പഠനപവരതനതില ഏറവം
ഫലപദമായി ഉപേയാഗികാന കഴിയന ഒര േസാഫ് ൊവയറാണ് സ് ൊപഡഷീറ് േസാഫ്
ൊവയര. േശഖരിച വിവരങൊള േരഖൊപടതക, േകാഡീകരികക, അപഗഥികക തടങിയ
പവരതനങള വളൊര േവഗതിലം ലളിതമായം ൊചയാന സഹായികന സ് ൊപഡഷീറ്
േസാഫ് ൊവയര ആയ ഓപണ ഓഫീസ് .ഓരഗ് കാലക് ആണ് ഈ പാഠഭാഗതില
പരിചയൊപടതിയിരികനത്. േപാജക് പവരതനങളൊട ഭാഗമായി േശഖരിച ഒര േഡറ
ഉപേയാഗിച്

തക കാണല, ശരാശരി, േസാരടിങ്, ഗാഫ് തയാറാകല എനീ

പവരതനങള എങൊന ൊചയാൊമന് ഇതില വിശദീകരികന. എടാം തരതിൊല കടി
സ് ൊപഡഷീറില ആരജികണൊമന് ഉേദശികന താൊഴപറയന ൈനപണികള ഒര
പവരതനതിൊന വിവിധ ഘടങളിലൊട കടന േപാകേമാള കടി

േനടിൊയടകന

രീതിയിലാണ് പാഠഭാഗം തയാറാകിയിരികനത്.

കടി േനേടണ ൈനപണികള

1. ൊസല അഡസ് തിരിചറിയല
2. പതിയ വരി, നിര ഉളൊപടതല
3. വരി, നിര ഒഴിവാകല
4. ൊസല ൊമരജിങ്
5. തക, ശരാശരി
6. േസാരടിങ്
7. ഗാഫ്


1 (10 മിനിട്)

സ് ൊപഡഷീറില പതിയ വരി, നിര എനിവ ഉളൊപടതനൊതങൊന,
ഒഴിവാകനൊതങൊന
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പവരതനം 10.1
പകിയ
േപാജക് പവരതനങളൊട ഭാഗമായി േശഖരിച ഏൊതങിലം ഒര േഡറ ഒര
ൊസരഡഷീറിേലക്

പകരതാന

ഉളൊപടതിയിടള

വരി,

നിര

ആവശയൊപടന.
തടങിയവ

ൊടകസ്

ബകില

ഉളൊപടതന

പാഠഭാഗം

പരിേശാധിച് വരികളകിടയില പതിയ വരിയം നിരകളകിടയില പതിയ
നിരയം ഉളൊപടതനൊതങൊനൊയന് ൊചയ് പരിശീലികന.
സചന: Insert - row/column
വരി/നിര ഒഴിവാകനൊതങൊനൊയന് പരിചയൊപടന.
സചന: Edit – delete cells
Delete entire row/column

പവരതനം 10.2
ൊസലകള ൊമരജ് ൊചയല

പകിയ
ൊസരഡഷീറിൊല പടികയൊട മകളിലായി ഒര വരി ഉളൊപടതി തലവാചകം
ൈടപ് ൊചയക. തടരന് ആ തലവാചകം അടങന ൊസലകള ൊമരജ് ൊചയ്
പരിശീലികക.

സചന :
Format – Merge and centre cells/Merge cells (െസലല്ുകള െമരജ് െചയയ്ുനതിന് merge
cells എന പവരതനവം ൊമരജ് ൊചയ് മധയതിലായി കമീകരികനതിന് merge and
centre cells എന


പവരതനവം പരിശീലികന.)

10.3


തക, ശരാശരി കാണല
പകിയ
തക, ശരാശരി തടങിയ ഭാഗം വിശദീകരിചിരികന പാഠഭാഗതിൊന
സഹായേതാൊട തക/ശരാശരി കാണന രീതി പരിശീലികന. വിവിധ േഡറ
ഉപേയാഗിച് തക/ശരാശരി കാണനതിലൊട ൈനപണികള സവായതമാകന.
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പരിശീലന പവരതനം
പാഠപസകതിൊല പഠനപവരതനം ൊചയ് പരിശീലികക


പവരതനം

10.4
േസാരടിങപകിയ
പാഠഭാഗതിൊന സഹായേതാൊട േസാരടിങ് പരിശീലികന. വിവിധ േഡറ േസാരട്
ൊചയനതിലൊട ൈനപണി സവായതമാകന.

പരിശീലന പവരതനം

പാഠപസകതിൊല പഠനപവരതനം ൊചയ് പരിശീലികക

പവരതനം 10.5

ഗാഫ് ഉളൊപടതല

പകിയ
പാഠഭാഗതിൊന സഹായേതാൊട ഗാഫ് തയാറാകനതം ഷീറില
ഉളൊപടതനതം പരിശീലികന.

പരിശീലന പവരതനം
പാഠപസകതിൊല പഠനപവരതനം ൊചയ് പരിശീലികക

സചന: Insert - chart

ൊസഷന - 11
kabw : 02.30 þ 4.30
ജയാമിതീയ നിരമിതികള
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ആമഖം

ജയാമിതിയിെല നിരമിതികളകം സഹോയികന നിരവധി ോസഫ് െവയറകള ഇന ലഭയ്മോണ്.
ഇവയെട ഉപോയോഗം ഗണിത ശോസര് പഠനോതോടളള തോത്പരയ്ം വരദിപികോനം ഇ
ോമഖലയില ഐ.ടി ൈനപണികള വളരതിെയടകനതിനം സഹോയികം.
എടോം തരതിെല ഐ.ടി പോഠപസകതില ഉളെപടതിയിരികന ജിോയോജിബര് ഇതരതില
ഗണിത പഠനെത സഹോയികന ഒനോണ്. Dr. Geo, Kig തടങിയ ോസോഫ് െവയറകള
കടികള മനകല്ോസകളില പരിചയെപടിടണ്. ഈ ോസോഫ് െവയറകള ോപോെല ഗണിത ശോസര്
പഠനതിന് കടതല സഹോയികന ഒനോണ്

ജിോയോജിബര്.

പരിചയെപടനതിനള

പര്ോഥമിക

പോഠങളോണ്

െചയയ്ുനത്. തടരന്

ഐ.സി.ടി

അധിഷിത

അദയ്ോപകന

ജിോയോജിബര്യെട

കടതല

ഐ. ടി
പഠനതിെന

സോദയ്തകള

ഈ ോസോഫ് െവയര
കല്ോസില
ഭോഗമോയി

ൈകകോരയ്ം
ഗണിതശോസര്

പരിചയെപടതം.

ഐ.ടി

പോഠപസകതിലെട തടങന പഠനം ഗണിത ശോസര് പഠനതിലെട പരണമോകം

പവരതനം 11.1

RP ജിോയോജിബര് ോസോഫ് െവയര - ടളകള പരിചയെപടതന. ജിോയോജിബര്യില 11 െസറ്
ടളകളോണ് ഉളത്.
ഓോരോ െസറിലം ഉള ടളകള അദയ്ോപകര പരിചയെപടന. ഇവ ഉപോയോഗിച ോനോകകയം
അവയെട ഉപോയോഗങള ലിസ്റ് െചയയ്ുകയം െചയയ്ുന. ( Refer IT Text Book Std 8)
(30 മിനിട്)

പവരതനം 11.2
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ജിോയോജിബര്ോയില മകളില കോണിച ചിതര്ം വരകക. തര്ിോകോണതിെല ോകോണകള
അളകക. ോകോണ ABD, ോകോണ A, ോകോണ C എനിവയമോയള ബനം കെണതക.
(20 മിനിട്)
ഒര തിേകാണതിൊല ബാഹയേകാണിൊന അളവ് ആനര വിദര േകാണകളൊട തകയ്
തലയമായിരികം

പവരതനം 11. 3
മന പവരതനതില A യില കടി C D ക് സമോനരം വരകക. BC പോദമോയി A യില
കടിയള സമോനരതില ശീരഷം വരതക വിധം മൊറാര തിേകാണം വരകക. ഈ
തിേകാണങളൊട വിസീരണങള താരതമയം ൊചയക.
രണ് സമോനര ോരഖകളകിടയിലള ഒോര പോദമള തര്ിോകോണങളെട വിസീരണം
തലയ്മോയിരികം. കോരണം അവയെട ഉയരം തലയ്മോണ്.

പവരതനം 11.4
പരസരം ഖണികന രണ് ോരഖകള വരകക. ഇവകിടയിലള ോകോണ അടയോളെപടതക.
മവ് ടള ഉപോയോഗിച് ോരഖകെള ചലിപിച് ോകോണകള തമിലള ബനം കെണതക
(10 മിനിട്)
രണ് ോരഖകള പരസരം ഖണികോമോഴണോകന ഓോരോ ോജോഡി എതിര ോകോണകളം തലയ്മോയിരികം

പവരതനം 11.5
രണ് സമോനര ോരഖകള വരകക. ഒര ോഛദ ോരഖ വരച് അവിെടയണോകന ോകോണകളെട
പര്ോതയ്കതകള കെണതക
(10 മിനിട്)
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രണ്

സമോനര ോരഖകെള

ഒര ോഛദ ോരഖ ോഛദികോമോഴണോകന ഓോരോ ോജോഡി

ഏകോനര ോകോണകളം (Alternate interior Angles) തലയ്മോയിരികം. ഓോരോ ോജോഡി
സമസോനീയ ോകോണകളം ( Corresponding Angles) തലയ്മോയിരികം. ഓോരോ ോജോഡി
പോരശവ്ോനര ോകോണകളോടയം (Co Interior Angles) തക 1800 ആയിരികം

സമസോനീയ ോകോണകള

ഏകോനര ോകോണകള

പോരശവ്ോനര ോകോണകള

1. a,e

1. c,f

1. c,e

2. b,f

2. d,e

2. d,f

3. d,g
4. c,i

പവരതനം 11.6
(ഐ.ടി പോഠപസകതിെല ൈസല്ഡറകള എന ഭോഗം വോയിച ചരച െചയയ്ുന.)
ഒര ൈസല്ഡര നിരമികക. ൈസല്ഡറിെല ചരതിെന പരിധി 1 മതല 20 വെര
നലകക. വരദന 1. ഒര ബഹഭജം നിരമികകയം വശങളെട എണം ൈസല്ഡറിെല ചരം
നലകക. ൈസല്ഡര ചലിപിച് മോറം നിരീകികക.
(30 മിനിട്)

പവരതനം 11.7
(ഐ.ടി പോഠപസകതിെല checkbox ഉളെപടതന വിധം ഉളെപടതിയിടള എന ഭോഗം
വോയിച ചരച െചയയ്ുന.)
ഇനയ്യെട ചിതര്ം ഉളെപടതി അതില Check Box സഹോയോതോെട തറമഖങള,
വിമോനതോവളങള എനിവ പര്തയ്കെപടോനള ഫയല തയയ്ോറോകക
(20 മിനിട്)

പവരതനം 11.8
ഐ.ടി പോഠപസകതിെല അധിക പര്വരതനങളോയി നലകിയിരികന പര്വരതനങള
പരിശീലികന.
(30 മിനിട്)
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