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படிநிலைகளுக்குரிய செயற்பாடுகலை  எழுதும் வழிமுலறகள்: 

அ. Wordpad க்குள்  நுலழ. 

ஆ. சபாருத்தமான தலைப்புடன் மூன்று வரிகலை தட்டச்சு செய். 

இ. தட்டச்சு செய்த பின் உரிய சபயர் தந்து செமி. 

ஈ wordpad  ஜ  விட்டு சவைிசயறு. 

1.வழிமுலறகள்: 

படி 1 : Start- All program --Accessories -- wordpad கிைிக்  
செய்யவும். 

படி 2 : NAME  என்று தலைப்லப தட்டச்சு செய்யவும். 

படி 3 : மூன்று மாணவர்கைின் சபயலை மூன்று வரிகைில் தட்டச்சு 
செய்யவும். 

படி 4 :  FILE -SAVE  (OR) Ctrl + S  கிைிக் செய்து உரிய சபயர் தந்து 
செமிக்கவும் 

படி  5 : FILE--  EXIT கிைிக் செய்து wordpad விட்டு சவைிசய வைவும். 

OUTPUT: 

     NAME 

RAMU 

RAJA 

RAGHU 
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2.வழிமுலறகள்: 

படி 1 : Start- All program --Accessories -- wordpad கிைிக்  
செய்யவும்.  

படி 2 : NAME  என்று தலைப்லப தட்டச்சு செய்யவும். 

படி 3 : மூன்று மாணவர்கைின் சபயலை மூன்று வரிகைில் தட்டச்சு 
செய்யவும். பின்பு தட்டச்சு செய்த உலைலய சதர்வு செய்யவும் 

படி 4 :    FONT TYPE -  ARIAL       லய சதர்ந்சதடுக்கவும். 

படி 5 :    FONT SIZE -- 18   லய சதர்ந்சதடுக்கவும்  

படி 6 :    FONT COLOR ---- RED   லய சதர்ந்சதடுக்கவும் 

படி  7 :  FILE -SAVE  (OR) Ctrl + S  கிைிக் செய்து உரிய சபயர் தந்து 
செமிக்கவும் 

படி 8 : FILE--  EXIT கிைிக் செய்து wordpad விட்டு சவைிசய வைவும் 

 

OUTPUT: 

     NAME 

RAMU 

RAJA 

RAGHU 
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3. வழிமுலறகள்: 

படி 1 :   கிைிக் Start- All program --Accessories --paint 

படி 2 :  சதெிய சகாடி மற்றும் சமககூட்டங்கலை வலையவும். 

படி 3 : FILE---  SAVE (or) Ctrl + S கிைிக் செய்து உரிய சபயர் தந்து 
செமிக்கவும் 

படி 4 : FILE---  EXIT  கிைிக் செய்து paint விட்டு சவைிசய வைவும்          

OUTPUT: 

  

 

 

 

4 .வழிமுலறகள்: 

படி 1 :   கிைிக் Start- All program --Accessories --calculator 

படி 2 :  View--  standard calculator கிைிக் செய்யவும் 

www.Padasalai.Net                                             www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2017/06/latest-11th-study-materials-tamil-medium-english-medium.html



www.Padasalai.Net

V.UMA  M.Sc, B.Ed, COMPUTER INSTRUCTOR ,GHSS, SARAM, VILLUPURAM DISTRICT 

படி 3 : 50 + 30 - 10 என்ற சமன்பாட்டை உள்ளடீு சசய்யவும். 
திடையில்  விடை ததான்றும். (70) 

படி 4 : 60 * 51 என்ற சமன்பாட்டை உள்ளடீு சசய்யவும். திடையில்  
விடை ததான்றும்.( 3050) 

படி  5 : 325 / 5 என்ற சமன்பாட்டை உள்ளடீு சசய்யவும். திடையில் 
விடை ததான்றும்.(65) 

படி  6 :  124 என்ற சமன்பாட்டை உள்ளடீு சசய்யவும். பின்பு  sqrt 
பட்ைடை  அழுத்தவும் திடையில் விடை ததான்றும்.( 11.13) 

படி 7 : 100 * 5 / 25 என்ற சமன்பாட்டை உள்ளடீு சசய்யவும். திடையில் 
விடை ததான்றும்.  (20) 

5 .வழிமுலறகள்: 

படி 1 :   கிைிக் Start- All program --Accessories --calculator 

படி 2 :  View--  scientific calculator கிைிக் செய்யவும் 

படி 3: 45  தட்ைச்சு சசய்து பின் Sin பட்ைடை அழுத்தவும் 0.707 திடையில் 
ததான்றும் 

படி 4: radians பட்ைடை அழுத்தவும் பின் .35 தட்ைச்சு சசய்து Cos பட்ைடை 
அழுத்தவும் 0.939 திடையில் ததான்றும் 

படி 5: 60  தட்ைச்சு சசய்து பின் tan பட்ைடை அழுத்தவும் 1.732 திடையில் 
ததான்றும் 

படி 6; 45 தட்ைச்சு சசய்து பின் Bin பட்ைடை அழுத்தவும் 101101 திடையில் 
ததான்றும்  

படி 7;   Oct  பட்ைடை அழுத்தவும்  பின் 156  தட்ைச்சு சசய்து Dec பட்ைடை 
அழுத்தவும்  110 திடையில் ததான்றும் 
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