നമെകാര െവബ് േപജ് തയാറാകാം
ചില മാതകാ േചാദയങളം , ഉതരം െചേയണ രീതിയം
േചാദയം1
േഹാമിെല Exam 10 എന േഫാളഡറില നിങളെട രജിസര
നമര, കാസ് നമര എന േപരില ഒര േഫാളഡര തയാറാകക.
ഇതിേലക് േഹാമിെല Exam Documents ല നിന്index.html
school.html itclub.html, nature club.html എനീ html
ഫയലകള േകാപി െചയക. index.html എനതിെന kompozer
soft wear ഉപേയാഗിച് തറകക.ഇതിെല school,itclub, nature
club എനീ വാകകളക് അതാത് html ഫയലമായി ലിങ്
നലകി േസവ് െചയക. index.html ഫയല െവബ് ബൗസറില
തറന് പവരതനം പരിേശാധികക.
ഉതരം െചേയണ രീതി
• േഹാമിെല Exam 10 എന േഫാളഡറില പതിെയാര

േഫാളഡര നിരമികക ( window right click-create
folder/file- new folder).നിങളെട രജിസര നമര, കാസ്
നമര എനിവ ഫയല നാമമായി നലകക.
• േഹാമിെല Exam Documents തറന് അതില നിന്

index.html school.html itclub.html, nature club.html
എനീ html ഫയലകെള േകാപി െചയ് നിങള
തയാറാകിയ േഫാളഡറിേലക് േപസ് െചയക.

• index.html എന ഫയല കംേമാസര േസാഫ് െവയറില
തറകക.(ഫയലില ൈററ് കിക് െചയ് open with
kompozer)
• ഇതിെല school എന വാക് െസലക് െചയ് insert – link
െമനവിലെട േഹാമിനകെത school.html എന ഫയല
തറകക. (insert- link എന െമനവില കിക് െചയാല
തറന് വരന േബാകിലനിന് വലെതയറത് േഫാളഡ
റിെന ചിതതില കിക് െചയ് േവണംschool.html എന
ഫയല തറേകണത്.)
• itclub, nature club തടങിയ വാകകളക് ഇേത രീതിയില
ലിങ് നലകക.
• തടരന് ഈ ഫയല േസവ് െചയക.( save button click
െചയാല മതി)
േഹാമിെല Exam Documents ല നിന്index.html ഫയല
െവബ് ബൗസറില തറന് പവരതനം പരിേശാധികക.
േചാദയം 2
േഹാമിെല Exam documents ല നലകിയിടളള it club.html എന
webpage െന kompozer ല തറന് താെഴ പറയന മാറങള വരതി
േഹാമിെല exam 10 എന േഫാളഡറില നിങളെട രജിസര നമര
ഫയല നാമമായി നലകി േസവ് െചയക.
It club എനത് തല വാചകമായി നലകക.
േഹാമിെല image10 ല നിന് it club_logo.jpg
എന ചിതം ഉളെപടതക?

ഉതരം െചേയണ രീതി
• േഹാമിെല Exam documents ല നലകിയിടളള it club.html
എന ഫയലില ൈററ് കിക് െചയ് കംേമാസറില തറകക
• It club എന വാകിെന ഡാഗ് ചയ് െസലക് െചയക.
• image െമന െസലക് െചയ് image െലാേകഷന േനേര
കാണന choose file എന േഫാളഡര തറന് േഹാമിെല
image10 ല നിന് itclub_logo.jpg എന ചിതം െസലക്
െചയ് ok ബടണ കിക് െചയക. തറന് വരന േബാകിെല
Don't use alternate എന option കിക് െചയ് ok നലകക.

• ഈ ഫയലിെന exam 10 എന േഫാളഡറിേലക് േസവ്
െചയക. (file – save as- select exam 10 folder in home- give
register number- save)
േചാദയം 3
it club ന േവണി തയാറാകി െകാണിരികന gallery.html
എന webpage Exam documents ല നിന് kompozer ല തറന്
താെഴ പറയന മാറങള വരതി േഹാമിെല exam 10 എന േഫാള
ഡറില നിങളെട രജിസര നമര ഫയല നാമമായി നലകി േസവ്
െചയക.
പടികയിെല മകള വരിയിെല െസലകള ഒനിചാകക

ഈ െമരജ് െചയ െസലിേലക് home െല image 10 ല നിന്
itclub_logo.jpg എനചിതഫയല ഉലെപടതക.
ഉതരം െചേയണ രീതി
• േഹാമിെല Exam documents ല നലകിയിടളള gallery.html
എന ഫയലില ൈററ് കിക് െചയ് കംേമാസറില തറകക
• മകള വരിയിെല െസലകള ഡാഗ് െചയ് െസലക് െചയക.
• െസലില ൈററ് കിക് െചേയാ, table െമനവില നിേനാ join
selected cells എന option െതരെഞടകക.

•

image െമന െസലക് െചയ് image െലാേകഷന േനേര കാണന
choose file എന േഫാളഡര തറന് േഹാമിെല image10 ല
നിന് itclub_logo.jpg എന ചിതം െസലക് െചയ് ok ബടണ
കിക് െചയക. തറന് വരന േബാകിെല Don't use alternate
എന option കിക് െചയ് ok നലകക.

• ഈ ഫയലിെന exam 10 എന േഫാളഡറിേലക് േസവ് െചയക.
(file – save as- select exam 10 folder in home- give register
number- save)
േചാദയം 4

kompozer േസാഫ് െവയര തറന് താെഴ പറയന നിരേദശങള
കനസരിചളള ഒര െവബ് േപജ് തയാറാകി േഹാമിെല exam 10 എന
േഫാള ഡറില നിങളെട രജിസര നമര ഫയല നാമമായി നലകി
േസവ് െചയക.
MYSCHOOL എന് തലവാചകം നലകക.
home െല image 10 ല നിന് schoolphoto.jpg
എനചിതഫയല ഉലെപടതക.
ഉതരം െചേയണ രീതി
• kompozer േസാഫ് െവയര open െചയക.(application-internet kompozer)
• format- paragraph െമനവില നിന് heading 1 െസലക് െചയ്
MY SCHOOL എന് ൈടപ് െചയക.
• image െമന െസലക് െചയ് image െലാേകഷന േനേര കാണന
choose file എന േഫാളഡര തറന് േഹാമിെല image10 ല
നിന് schoolphoto.jpg എന ചിതം െസലക് െചയ് ok ബടണ
കിക് െചയക. തറന് വരന േബാകിെല Don't use alternate
എന option കിക് െചയ് ok നലകക.
• ഈ ഫയലിെന exam 10 എന േഫാളഡറിേലക് േസവ് െചയക.
(file – save as- select exam 10 folder in home- give register
number- save)
േചാദയം 5
kompozer േസാഫ് െവയര open െചയ് മാതകയിേലത് േപാെല
തയാറാകി േഹാമിെല exam 10 എന േഫാള ഡറില നിങളെട
രജിസര നമര ഫയല നാമമായി നലകി േസവ് െചയക.?
മാതക

ഉതരം െചേയണ രീതി
• kompozer േസാഫ് െവയര open െചയക.(application-internet –
kompozer)
• table ഐകണില നിന് 5 േകാളങള െസലക് െചയ്
മാതകയിേലത് േപാെല ൈടപ് െചയക.
• ഈ ഫയലിെന exam 10 എന േഫാളഡറിേലക് േസവ് െചയക.
(file – save as- select exam 10 folder in home- give register
number- save)

തയാറാകിയത്
ഹൗലത് .െക
സി െക എച് എസ് മണിമളി
നിലമര.

