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ாண் - 1 

அடா் ட்டணக்க ்

குதி – அ 

I சிதா விடடதட ்டடா்்தடடுடத்ு ழுதுக. 

1 DTP எ்த் விபியாக்கந் அ) Desktop Publishing  

2 _________ எ்து ஒரு DTP  மந்மாருாகுந்.  ஆ) PageMaker  

3 எ்த ட்டியி் New கட்டள இடந் ம்று்து?  அ) File menu  

4 
Page Maker ச்் திளபயி் கரு்பு ி எ்ளக்ககாட்டி்கு மயியி் 

இருக்குந் குதி __________ எ அளமக்க்டுந்  ஆ) pasteboard 
 

5 
PageMaker ஆயணத்ளத மூடுயத்கா விளச்ளக குறுக்கு யழி_________ 
ஈ) Ctrl+W 

 

6 
_________ கருவி ஆயணத்தி் ஒரு குதிளன் மபிதாக்கி் ாபக்்க் 

ன்டுகிது.     இ) Zoom tool 
 

7 த்டிகந் படபட்கு் த்டுண் கருவி _________ இ) Rectangle  

8 Place க்டந _________்டிம் இண் த்றிருக்குண் அ) File   

9 
முழு ஆபஞட்டடட் டட்்தடடுக்க விநச்டகம் ____குறுக்கு பழி சாவி 

டசாண்ாட்டட அழுட்ட டபஞ்டுண். அ) Ctrl+A 
 

10 
ழுட்து படிவூ்் கீன்க்கஞ்ப்றி் ்ட ஞ்புகடந் த்றிருக்குண்?  

ஈ) All of these 

 

11 உடடத தி்பிக்க த்டுண் கருவி து? அ) Text tool  

12 
PageMaker இ் ஆபஞட்டட அசச்ி் த்டுண் விடச்டக குறுக்கு பழி 

_________ ஆ) Ctrl +P 
 

13 அடா் ட்டணக்க ்்து க்க படிபடண்பு தண்தாருநாகுண்.  

14 
டட்பு் (Title bar) ட் ட்டணக்க ்ஆபஞட்தி் டண்குதிம் 

இருக்குண். 
 

15 
ஆபஞட்டட டணலுண் கீழுணாகவுண், இது ண்றுண் பது புணாகவுண் 

கட்்துபடட திட உருந் ட் (Scrolling bar)   ்கிடாண்.   
 

16 Ellipse Tool கருவி ப்ண் படபட்கு் த்டுகிது.  

17 Layout ்டிடதக் கிநிக் தசத்து Insert Pages விரு்ட்டட் தாண்.  

18 

தாருட்துக. 

அ) Cut  (iii)  Ctrl+X 

ஆ) Copy (iv) Ctrl+C  

இ) Paste (ii)  Ctrl+V  

ஈ) Undo  (i)  Ctrl+Z 

 

19 
கீன்க்கஞ்ப்றி் தாரு்டாட எ்டட் டடா்்தடடு.  

i. Adobe PageMaker, QuarkXPress, Adoble InDesign, Audacity 

 

20 

கீன்க்கஞ்ப்றி் சிதா கூ்டட் டட்்தடடு.  

i. ஆ) சு்டி ண்றுண் விடச்டகம் மூண் உடடதட் டட்்தடடுக்க 

முடிமண்.  

ii. அ) DTP ்ட் விிபாக்கண் Desktop publishing. 

 

21 

கீன்க்கஞ்ப்றி் சிதா இடஞடதட் டட்்தடடு.  

i. அ) Edit Cut  

ii. ஆ) Undo Redo   
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குதி ஆ 

II மூ்று பிகநி் விடதநிக்கவுண். 

1 

Desktop Publishing ்ா் ்?  

DTP ்ட் விிபாக்கண் Desktop publishing. DTP தண்தாருடந 

த்டுட்தி ஆபஞங்களுக்கா க்கங்கடந படிபடண்பு தசத்படாகுண். 

 

2 

DTP தண்தாருந்களுக்கு டுடத்ுக்காட்ுகந் டருக?  

DTP தண்தாருந்கந் சி அடா் ட்டணக்க ்(Adobe Pagemaker), அடா் 

இ்டிடச் (Adobe in Design), குபாக்் க்ஸ்பிஸ் (Quark Xpress) 

 

3 

ட்டணக்க ்தண்தாருடந தி்ட்கா பழிமுடகடநக் கூறு?  

Start → All Programs → Adobe → PageMaker7.0 → Adobe PageMaker 7.0 ்டட கிநிக் 

தசத்து திக்க முடிமண். 

 

4 

ட்டணக்க ்தண்தாருநி் எரு புதித ஆபஞடந்ட ப்பாறு திக்காண்?  

1. File-New (அ்து) Ctrl+N ்டட கிநிக் தசத்.  

2. உடதா் த்டி டடா்றுண். அநவுகடந உந்நடீு தசத்.  

3. OK தாட்டாட கிநிக் தசத். 

 

5 

எட்ுடக ்ா் ்?  

கரு்பு ி ்டக் டகா்டி்கு தபநிம் உந்ந குதி எட்ு்டக 

்டுண். எட்ுடகம் டபக்க்டுண் துவுண் அசச்ிடுண்டாது பாது. 

படிபடண்பு கருவிகடந டபக்க எட்ுடகடத த்டுட்டாண். 

 

6 

ட்டணக்கி் உந்ந ட்ி்ட் ்றி குறி்பு ழுதுக?  

File, Edit, Layout, Type, Element, Utilities, View, Window, Help டா் ்டிகடந 

தகாஞ்டுந்நது. ்டிடத கிநிக் தசத்டா் துடஞ்்டித் டடா்றுண். 

 

7 

லி்ஸ் டூ் ண்றுண் லி்ஸ் ஃபிடண் டூ் டபறுடுடத்ுக. 
 

லி்ஸ் டூ் லி்ஸ் ஃபிடண் டூ் 

ப்ண், ீந் ப்ண் 

படத் த்டுகிது.  

உட ண்றுண் படகட 

டப்ட்கா ீந்ப்ங்கடந படத 

த்டுகிது.  
 

 

8 

உட தி்பிடட்் ்ா் ்? 

ஆபஞட்தி் உடடத டசட்்ட், ீக்குட், பிடன திருட்துட், கட்்துட் 

ண்றுண் க் டுட்ட் டா் தசத்ாடுகடந தசத்ட் உட தி்பிட்ட் 

்று தத.் உடம் ணா்ங்கந் தசத்ட் உட தி்பிட்ட் ்று தத.் 

 

9 

உட தடாகுதி ்ா் ்?  

உடட் தடாகுதி ்து ாண் ட்சச்ு தசத்ட உடடத அ்து எ்டித 

உடடத அ்து டபறு ஆபஞட்தி் இரு்து தகாஞ்டு டப்் உடடத 

தகாஞ்டிருக்குண். 

 

10 

தடாப்ுந்ந உடட ்தடாகுதி ்ா் ்?  

எரு உடட் தடாகுதிம் உந்ந உடடத ண்தாரு உடட் தடாகுதிக்குந் 

தச்லுணாறு அடணக்க முடிமண். எரு உடட் தடாகுதிடத ண்தாரு 

உடடத்டாகுதிம் இநஞக்கடபா அ்து தடாப்ு டுட்டடபா தசத்த 

முடிமண். இப்பாறு தடாப்ு டுட்ட்்டிருக்குண் உடடத்டாகுதிகளுக்கு 

தடாப்ுந்ந உடடத்டாகுதி ்று தத.் 

 

11 

தடாப்ுந்ந உட ்ா் ்?  

உடட் தடாகுதிகளுக்கு இடடத உந்ந உடடத இடஞக்குண் 

தசத்ா்டி்கு தடாப்ுந்ந உட ்று தத.் 

 

12 

ட்டணக்கி் புதித க்கங்கடந ப்பாறு தசருகாண்?  

1. Layout-Insert Pages ்டட கிநிக் தசத்  

2. உடதா் த்டி டடா்றுண்  

3. Insert உட்த்டிம் டசக்்க டபஞ்டித க்க ஞ்ஞிக்டகடத டவுண்  

4. After (அ) Before ்டட டடாவ்ு தசத்  

5. Insert தாட்டாட கிநிக் தசத். 
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குதி இ 

III எரு டத்ிதநவி் விடதநிக்கவுண்.  

1 

ட்டணக்க ்்ா் ்? அட் த்கடந கூறுக?  

ட்டணக்க ்்து எரு க்க படிபடண்பு தண்தாருந் ஆகுண்.  

த்கந்:  

 க்கங்கடந படிபடணக்க த்டுகிது.  

 சிறித அட் முட் தித புட்டகண் பட படிபடணக்கநாண்.  

நிடாக உட, படகட படிபங்கடந டசக்்காண். 

 

2 

ட்டணக்கி் உந்ந டடனுண் மூ்று கருவிகடநமண் அட் விடச்டக 

குறுக்கு பழிகடநமண் கூறுக? 

கருவிகந் குறுக்கு பழி 

தா்ட்டிங் டூ் (Rotataing Tool)  Shift + F2  

ட் டூ் (Line Tool)  Shift + F3  

தக்ாங்கி் டூ் (Rectangle Tool)  Shift + F4  

லி்ஸ் டூ் (Ellipse Tool)  Shift + F5  

ாலிகா் டூ் (Polygon Tool)  Shift + F6   

 

3 

ட்டணக்கி் உந்ந டடனுண் மூ்று கருவிகநி் குறுண்ங்கடநமண் அட் 

த்கடநமண் கூறுக?  

 

கருவி த்கந் குறுண்ண் 

ட் டூ் ட ்டகாடு படத  

க்ஸ்தத்்டு 

ட் டூ் 

கிடண், தசங்குட்து டகாடு 

படத  

தக்ாங்கி் டூ் சதுண், தசப்பகண் படத  

லி்ஸ் டூ் ப்ண், ீந்ப்ண் படத  

ாலிகா் டூ் டகாஞண் படத 
 

ுண் டூ் 
க்க அநடப திடாக, 

சிறிடாக ணா்  

தக்ஸ்் டூ் உட உந்நி   

 

4 

பிிக்க்் உடடத்டாகுதிடத ப்பாறு டச்்ாத்?  

 தசருகுண் புந்நிடத இஞ்ாபது உடடத்டாகுதிம் கீன்க்க 

டக்பிடிம் கிநிக் தசத்து டண்குதி பட இழுக்கவுண்  

 தசருகுண் புந்நிடத முட் உடடத்டாகுதிம் கீன்க்க டக்பிடிம் 

கிநிக் தசத்து டண்குதி பட இழுக்கவுண். 

 

5 

உட உந்ந ச்ங்கடந ப்பாறு இடஞ்ாத்?  

• இஞ்ாபது ச்ண் படத டபஞ்டுண்  

• முட் ச்ட்டட கிநிக் தசத்  

• கீன்க்க டக்பிடிம் உந்ந சிப்பு முக்ககாஞட்டட கிநிக் தசத்  

• இஞ்ாபது ச்ட்டட கிநிக் தசத் 

 

6 

ணாஸ் ்க்கடத்ி் த் ்?  

ணாஸ் ் க்கட்தி் டபக்க்டுண் ்ட எரு தாருளுண் ஆபஞட்தி் உந்ந 

்ா க்கங்கநிலுண் டடா்றுண். எப்தபாரு க்கங்கநிலுண் தாருடந 

டசாக்்க டடடபம்ட.  

ணாஸ் ்க்கண் டட்பு, அடிக்குறி்பு, க்க ஞ்கந், டாடகாக்கந் 

ஆகிதப்ட தகாஞ்டுந்நது.  

 

7 

ணாஸ் ்க்கடத்ி் க்க ஞ்கடந ப்பாறு டசா்்ாத்?  

1. Master Pages ஞிக்குறிடத கிநிக் தசத்  

2. T ஞிக்குறிடத கிநிக் தசத்  

3. இது ணாஸ் ்க்கட்டட கிநிக் தசத்  
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4. Ctrl + Alt + P ்டட கிநிக் தசத்  

5. க்க ஞ் LM  டடா்றுண்  

6. பது ணாஸ் ்க்கட்டட கிநிக் தசத்  

7. Ctrl + Alt + P ்டட கிநிக் தசத்  

8. க்க ஞ் RM  டடா்றுண் 

 

குதி ஈ 

IV எரு க்க அநவி் விடதநிக்கவுண். 

1 

ட்டணக்கா ்கருவி்ட்ிமலுந்ந கருவிகடந் ்றி விபி. 

 

ாம்ா ்டூ் 
உட ண்றுண் படகட் ங்கடநட் 

டடா்்தடடுக்க, காட்்ட, அநடப ணா் 

தக்ஸ்் டூ் 
உடடத உந்நி, டடா்்தடடுக்க, 

தி்பிக்க 

தா்டடிங் டூ் 
தாருந்கடந டடா்்தடடுக்க ண்றுண் 

சுன் 

கிா்பிங் டூ் படகடகடந எழுங்கடணக்க 

ட் டூ் டாட்காடு படத 

க்ஸ்தத்்டு ட் 

டூ் 

கிடண்ணாகவுண், தசங்குட்டாகவுண் 

டகாடுகந் படத 

தக்ாங்க் டூ் சதுண் ண்றுண் தசப்பகண் படத 

தக்ாங்க் ஃபிடண் டூ் 
உட ண்றுண் படகடகடந 

டப்ட்கா தசப்பகங்கடந படத 

லி்ஸ் டூ் ப்ண் ண்றுண் ீந்ப்ண் படத 

லி்ஸ் ஃபிடண் டூ் 
உட ண்றுண் படகடகடந 

டப்ட்கா ீந்ப்ங்கடந படத 

ாலிகா் டூ் டகாஞங்கந் படத 

ாலிகா் ஃபிடண் டூ் 
உட ண்றுண் படகடகடந 

டப்ட்கா டகாஞங்கந் படத 

டஹஞ்் டூ் க்கட்டட திட உருந் தசத்த 

ூண் டூ் 
க்கட்தி் அநடப திடாக்கிமண் 

சிறிடாக்கிமண் ாக்்க  

 

2 

ச்டத்ி் உடடத டப்ட்கா பழிமுடகடநக் கூறு. 

 கருவி்த்டிம் உந்ந டடனுண் எரு பிடண் டூட டடாவ்ு 

தசத்தடபஞ்டுண். 

 அடட் த்டுட்தி எரு ச்ண் படத டபஞ்டுண். 

 அசச்்ட்டட டடாவ்ு தசத்த டபஞ்டுண். 

 File -> Place ்டட டடாவ்ு தசத்த டபஞ்டுண். Place உடதா் த்டி 

டடா்றுண். 

 அதி் தசருக டபஞ்டித உடடத டடாவ்ு தசத்த டபஞ்டுண். 

 Open தாட்டாட கிநிக் தசத்த டபஞ்டுண். 

 உடதாது ச்ட்தி் தசருக்ட்ுவிடுண். 

 

3 

உடட ்தடாகுதிமலுந்ந உடடத ச்டத்ி்கு ப்பாறு ணா்றுபாத்? 

 கருவி்த்டிம் உந்ந ஃபிடண் டூ்கநி் டடனுண் எ்ட 

த்டுட்தி ச்ண் எ்ட படதவுண்.  

 தசருக டபஞ்டித உடடத்டாகுதிடத டடா்்தடடுக்க டபஞ்டுண்.  

 Shift தாட்டாட அழுட்திக் தகாஞ்டு ச்ட்டட கிநிக் தசத்த 

டபஞ்டுண். 

 Element -> Frame -> Attach Content ்டட கிநிக் தசத்த டபஞ்டுண். 

 உடதாது ச்ட்தி்கு உந்டந டடா்றுண். 
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4 

ாலிகா் டூட் த்டுடத்ி எரு ச்டத்ிண் படபட்கா 

பழிமுடகடநக் கூறு. 

 கருவி் த்டிம் ாலிகா் டூட டடாவ்ு தசத்த டபஞ்டுண்.  

 திடம் சு்டிடத அழுட்திக் தகாஞ்டு ாலிகா் படத டபஞ்டுண்.  

 Element -> Polygon Settings ்டடட் டடாவ்ு தசத்த டபஞ்டுண்.  

 Polygon Settings உடதா் த்டி டடா்றுண்  

 Number of Side உட்த்டிம் 5  உந்நி டபஞ்டுண். 

 Star inset உட்த்டிம் 50%  ட்சச்ு தசத்த டபஞ்டுண்.  

 OK தாட்டாட அழுட்டவுண்  

 திடம் ச்ட்திண் டடா்றுண். 
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ாண் - 2 

அடா் இ்டிடச் CC 2019 

குதி - அ 

I சிதா விடடதட ்டடா்்தடடுடத்ு ழுதுக. 

1 
எ்று அ்து அட்கு டண்் ச்ங்கடந ஆக்கிமிட்திருக்குண் 

தடாச்ச்ிதா உட அ) கடட (story) 
 

2 
In Design-னுந்ந எப்தபாரு உடம் துஞ்டு் குதிமண் அ) உடச ்ச்ண் (text 

frame) 
 

3 ஆபஞட்டடச ்சு்றிமந்ந குதி அ) எட்ு்டக (pasteboard)  

4 
எ்ட எ்று ாக்்குண் படகம் அடண்துந்ந இஞ்டு ஆபஞ் 

க்கங்கநி் தடாகுதி அ) ப் (spread) 
 

5 
………………… ்து Indesign-் உந்ந அடட்து கருவிகடநமண் தகாஞ்டுந்ந 

த்டிதாகுண். அ) கருவி் கண் (Tools panel) 
 

6 க்கட்தி் இஞ்டு தடுபிடசகளுக்கு இட்் குதி அ) Gutter  

7 
எரு க்கட்தி் இண்தருண் உட்குதி அ்து உறு்பு அ) படகட 

(Graphics) 
 

8 
…….. ்று Adobe Photoshop டா் ி் மூண் உருபாக்க்டுண் 

்புந்நிகடநக்(pixels) தகாஞ் ின்ங்கந் அ) பிட்் (bitmaps) 
 

9 
இஞ்டு அ்து மூ்று பஞ்ஞங்கந் டி்டிதாக இடஞட்து கடப அ) 

Gradient 
 

10 ிறுபங்கநா் டதாிக்க்டுண் தசத் அ) Spot ிங்கந் (Spot Colours)  

11 எரு தாருநி் உந்டந இ்டுண் பஞ்ஞண் அ) ி்பு (Fill)  

12 தாருநி் தபநி்புக் டகா்டி் இ்டுண் பஞ்ஞண் அ) ்ட (stoke)  

13 

View க்டநகடந அட் த்ாட்ு் தாருட்துக 
 

Zoom in  
ஆ) அடுடட் மு்படிபடணக்க்் சடவிடடத்ி்கு 

உரு்தருக்கண் தசத்த  

Zoom out  
ஈ) மு்டடத மு் படிபடணக்க்் சடவிடடட்ட 

குடடட்் ண்றுண் திருண்்த்  

Actual size  அ) ஆபஞடட்ட 100% சடவீடண் காஞ்பிக்க  

Fit page in window  
உ) காச்ி திடம் அநடப, திடம் அநவி்கு 

தாருடத்ுபட்காக அநவிடுட்  

Fit spread in window  இ) ச்் திடம் இக்கு பட காஞ்பிக்க  
 

 

 

குதி - ஆ 

II மூ்று பிகநி் விடதநிக்கவுண். 

1 

Adobe in Design ் தண்தாருந்?  

Adobe InDesign CC 2019 ்து ‘Adobe Creative Clud’ குடுண்ட்தி் தண்தாருந் 

ிலி் எரு குதிதாகுண். InDesign ்து க்க படிபஅடணவு தண்தாருந் 

ிாகுண். இது படிபடண்பி்குண் ண்றுண் படம் அசச்ிடுபட்கு அ்து 

த்டுட்துபட்கா ஆபஞங்கடந உருபாக்குபட்குண் த்டுகிது. 

நித பஞிக அட் முட் தித புட்டகண் பட டட டபஞ்டுணாாலுண் 

உருபாக்காண். 

 

2 
டட்ட படகதா தகாிட க்க அடணவுகந் உந்ந? அடப டப?  

Orientation : ஆபஞட்தி்கா க்க படிபடண்பு 2  அடப Landscape or Portrait 
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3 
Adobe in Design ் ஞி்குதி ்ா் ்?  

InDesign- ட தடாங்கித பிகு, திடதகட்தி் காஞ்டுண் ச்் 

திடகந் ண்றுண் டட்ுக்கநி் அடண்பு ஞிட்டநண் (workspace) ்டுண். 

 

4 

In Design ஆபஞ ச்் திடம் து அபசிதணாது?  

முட் முடதாக InDesign- தடாங்குண் டாது டாடணபாக இண்தறுண் 

ஞிட்டநண் ‚Essentials‛ ்டுண். இது டணட கட்ு்ாட்ு் கண், 

இ்புண் கருவி்கண் ஆகிதப்று் InDesign ச்் திடம் 

டடா்றுண்.திடம் டடா்றுண் ச்்கந் ண்றுண் கங்கந் ஆகிதப்றி் 

அடண்ட ஞிட்டநண் ்டுண். InDesign ஞிட்டநண் பி்பருண் குதிகடந 

சி்ண்சணாகக் தகாஞ்டுந்நது. ஆபஞ ச்் (Document Window), எட்ு 

டக (Paste Board), கட்ு்ாட்ு் கண் (Control Panel), கருவி் கண் (Tools 

panel) 

 

 

5 

In Design-் pasteboard ்து ்?  

எட்ு்டக (Pasteboard) ்து ஆபஞச ் ச்டச ் சு்றிமந்ந சாண்் 

ி்குதி ஆகுண். எரு க்கட்தி் அப்டச ் தசருகுபட்கு மு்பு 

எட்ு்டகம் உரு்டிகடந டபக்காண். ாண் டசட தசத்து 

தகாஞ்டிருக்குண் உறு்புகநி் ட்காலிக டசமி்பி்காக எட்ு்டகம் 

குதிகடந் த்டுட்டாண். அ்ட க்கட்திலிரு்து உறு்புகடநக் கிநிக் 

தசத்து இழுட்து வி டபஞ்டுண் ண்றுண் ணக்கு டடடபப்டுண் பட அடப 

எட்ு்டகம் டங்கி இருக்குண். 

 

6 

Tool tip ்டாது டடா்றுண்? 

கருவி்கட்தி் கிநிக் தசத்தாண் டடனுண் எரு கருவிம் மீது தசருகுண் 

புந்நிடத டபக்குண் தாழுது tool tip டடா்றுண். இட் ததா ்ண்றுண் குறுக்கு 

பழி சாவி அட்புக்குறிக்குந் காட்ுண். 

 

7 

Paste tool – ் த் ்? 

எரு ஆபஞட்தி் உந்டந ்தபறு க்க அநவுகடந உருபாக்க க்கக்கருவி 

த்டுகிது. Shift + P டத க்க கருவிடதட் டடா்்தடடுக்க கிநிக் 

தசத்தவுண். இ்தாழுது கட்ு்ாட்ு் க்கட்தி் (Control Page) உந்ந 

டடாட்ப் த்டுட்தி க்க அடணடப ணா்வுண். 

 

8 

Zoomins ்து ்? 

InDesign-் உந்ந சி ஞிகளுக்கு, எரு தாருடந அ்து தாருநி் எரு 

குதிடத உதா ் உரு்தருக்கண் அ்து திடாக்குட் மூண் 

ாட்பமடுட்  டடடப்டுகிது. எரு ஆபஞட்தி் உந்ந எரு தாருடந 

திடாக்கி (Zoom in) உ்று டாக்க திடாக்குட் அனுணதிக்கிட. அ்ட் 

தாருடந (Zoom Out) சிறிதடாக்கி விகிச ் தச்று ாக்்க சிறிடாக்குட் 

த்டுகிது. ஆபஞட்தி் உந்ந அடட்டடமண் எட டட்தி் காஞ இது 

ாத்டுகிது. ஆபஞங்கடந் ாட்பம 5% முட் 4000% பட 

உரு்தருக்காண் அ்து குடக்காண். 

 

 

9 

Tools panel- திக்க மூ உந்ந டிிடகடந ழுதுக. 

 Window → Tools ட் டடா்்தடடுக்க கருவி் கட்டட மூாண். இடட 

மீஞ்டுண் திக்க Window → Tools  ணறுடிமண் டடா்்தடடுக்கவுண். அ்து 

 Tab சாவிடத அழுட்தி கருவி்கட்தி் உந்ந அடட்து தி்ட 

கங்கடநமண் மூாண். அ்ட கங்கடந மீஞ்டுண் திக்க Tab 

சாவிடத மீஞ்டுண் அழுட்டவுண். மிடடப கருவி் கட்டடட மூடுபட்கு 

Close த்டிடதமண் கிநிக் தசத்தாண். 

 

10 

்திம் ஞ் பிடச ண்றுண் பு் ்குறிமடு உருபாக்க உடவுண் டிிடடத 

ழுதுக. 

எரு ட்திக்கு பு்க்ந் அ்து ஞ்கடநச ்டசாட்்ட் 

1. பு்் அ்து ஞ்கந் டசாக்்க விருண்புண் ட்திடதட் டடா்்தடடுக்கவுண். 

2. Type → Bulleted & Numbered Lists ட் டடா்்தடடுக்கவுண், பிகு Apply Bullets 

அ்ட Apply Numbers  கிநிக் தசத்தவுண். 
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குதி இ 

III எரு டத்ிதநவி் விடதநிக்கவுண். 

1 

கருவி கடட்ட (Tools Panel) ்றி விிபாக விநக்கவுண். 

கருவி்கண், டடா்்தடடு்புக் கருவிகந் (Selection tools), அடி்ட 

படிபங்கடந படபட்கா கருவிகந், படட் ண்றுண் புது்பிட்ட் 

கருவிகந் (Drawing and Editing) ிணா்் கருவிகந் (Transformation tools) உட 

தி்பிட்ட் கருவிகந் (text editing tools) காட்் கருவிகந் (Navifation tools) 

தாருந் படிபடண்புக் கருவிகந் (Object formatting tools) டா்ப்டக் 

தகாஞ்டுந்நது. டாடணபாக கருவி்கண், கட்ு்ாட்ு் கட்தி்கு 

கீடன உந்நது. ஆபஞ ச்லி் இது புண் உந்ந கருவி் கட்தி் 

அடட்ட கருவிகளுண் உந்நது. 

 

2 

கருவி கடத்ி் (Tools panel) உந்ந டடனுண் 3 கருவிகடந ்றி ழுதுக. 

 டடா்்தடடு்புக் கருவி (Selection Tool (V Escape)) 

இது தாருந்கடந அ்து தாருந்கநி் தடாகுதிடத டடா்்தடடுக்க் 

த்டுகிது. V ் தாட்டாட அழுட்தி இ்டக் கருவிடத 

டடா்்தடடுக்காண். 

 டடி டடாவ்ு கருவி (Direct Selection tool (A)) 

இது எரு குழுவி் இரு்து எட எரு தாருடந டடா்்தடடுக்க (A டப 

அழுட்டவுண்) உடவுகிது. 

 க்கக் கருவி (page tool) 

எரு ஆபஞட்தி் உந்டந ்டபறு க்க அநவுகடந உருபாக்க 

க்கக்கருவி த்டுகிது. 

 

 

3 

In Design-் உந்ந  View க்டநகந் தாடப? 

View ்டிம் உந்ந Zoom  க்டநகந் Zoom in, Zoom out, Actual Size, Fit page in 

window, Fit Spread in window ண்றுண் Entire Pasteboard 

 

4 

திடாக்குடலு் (Zooming) தடாாப்ுடத சாப்ுகளுக்கா அடடத்ு 

விடச்டக குறுக்குபழிகடந ்றி ழுதுக. 

Ctrl + = அழுட்டவுண் - திடாக்குட்  

Ctrl + - அழுட்டவுண் - சிறிடாக்குட்  

Ctrl + 1 க்கட்டட அட் சிதா அநவி் காணுட்  

Ctrl + 2 க்கட்டட 200% அநவி் காணுட்  

Ctrl + 0 ஆபஞ ச்லி் முழு க்கட்டடமண் தாருட்துட்  

Alt + Ctrl + ஆபஞ ச்லி் முழு படமண் தாருட்துட்  

Ctrl + Spacebar (or)Ctrl + Alt + Spacebar ட்காலிகணாக Zoom  கருவிடத அணுகுட் 

(திடாக்க அ்து சிறிடாக்க) 
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ழுடத்ுக்கடந டணதாட்ு ண்றுண் கீதனாட்ு  ப்பாறு ணா்றுபாத்? 

கட்ுாட்ு ட்டி் இரு்து உடடத கீதனாட்ு (Subscript) ண்றுண் 

டணதா்ாக (Superscript) ணா் 

1. கீதனாட்ு அ்து டணதா்ாக ணா்் டபஞ்டித ழுட்டட 

டடா்்தடடுக்கவுண். 

2. கட்ுாட்ுட் ட்டி் உந்ந டடனுண் எரு தாட்டாடக் கிநிக் 

தசத்தவுண். டணதாட்ு (T2 
) கீதனாட்ு (T2 ). 

3. டடாவ்ு தசத்த்் ழுட்து டடடப்டுண்டி ணாறுண். 
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எரு தாருடந ்டி உருபாக்குபாத்  விிபாக விபி. 

சி டங்கநி், ணது தி்பி்கு டடடப்டுண் எட படக தாருந் நித 

படிபங்கநாகுண். படிபங்கந் ஆபஞட்டட் ா்ட்கா ஆப்ட்டடச ்

டசக்்கி். இது உடக்கு பி்ஞி தாவுண் ஞிதா்றுகிது.  

படிபங்கடந உருபாக்குண் கருவிகந் Rectangle, Ellipse ண்றுண் polygon டா் 

கருவிகடநக் தகாஞ்டுந்நது. எரு படிப கருவிடதட் டட்்தடடுக்க, கருவிகந் 

கட்தி் Rectangle  கருவி (ட்தாழுது டட்்தடடுட்ட படிப கருவி) மீது 

கிநிக் தசத்து சுத்லி தாட்டாட அழுட்தி பிடிட்டபாட,  ாண் த்டுட்ட 

விருண்புண் படிப கருவிடதட் டட்்தடடுக்காண்.  

படிப கருவி டட்்தடடுக்க்் பி், ஆபஞட்தி் அடட இழு்ட் மூண் 

டகமுடதாக (manually) படிபட்டட உருபாக்காண். 
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கருவி கடத்ிலுந்ந ப ச்ங்கந் டட்ட? அடப தாடப? 

படகட ச்ங்கடந படபட்கு கருவிகந் கண் மூ்று கருவிகடநக் 

தகாஞ்டுந்நது. 

Ellipse ச்கண் இ்ட கருவிடத் த்டுட்தி ீந்ப் (Oval) 

ண்றுண் ப் (Round) ச்ங்கடந உருபாக்காண். 

Rectangle ச்கண் இ்ட கருவிடத் த்டுட்தி தசப்பக ண்றுண் 

சது ச்ங்கடந உருபாக்காண். 

Polygon ச்கண் இ்ட கருவிடத் த்டுட்தி சணக்க டகாஞ 

(equilateral polygon ச்ங்கடந உருபாக்காண்.  

 

 

குதி ஈ 

IV எரு க்க அநவி் விடதநிக்கவுண். 

1 

InDesign-் புதித ஆபஞட்டட உருபாக்குபட்கா டிிடகடந ழுதுக. 

1. Start → All Programs → Adobe Indesign CC 2019 ்டட டடாவ்ு தசத்தவுண் 

(அ்து) திடமுக்பி் உந்ந InDesign குறுக்கு பழிடதட் டடாவ்ு தசத்தவுண். 

2. Welcome to InDesign ் ச்் திட திக்க்டுண். இ்தாழுது Create New 

தாட்டாடக் கிநிக் தசத்தவுண். 

3. இ்தாழுது New Document window புதித ஆபஞ ச்் திக்க்டுண். புதித 

ஆபஞட்டட உருபாக்குண் தாழுது New Document  உடதா் த்டிம் 

 டடாவ்ுகடந தாருட்துபட்கா பாத்்பு கிடக்குண். புதித 

ஆபஞட்தி் அடி்ட டடாவ்ுகடந தாருட்துபட்கு. 

 New Document உடதா் த்டிம் Category டட்டலி் உந்ந print, web 

அ்து Mobile  டடாவ்ு தசத்தவுண். 

பி்பருண் டடாவ்ுகடந ்கடப டடாவ்ு தசத்த்் தடாகுதிம் 

குறி்பிவுண். 

Width and Hight :  ஆபஞட்தி் அநடப குறி்பிடுகிது. 

Units : ஆபஞட்டட அநவிடுபட்கா அடகக் குறி்பிடுகிது. 

Orientation : ஆபஞட்தி்கா க்க படிபடண்ட (Landscape or Portrait) 

குறி்பிடுகிது. 

Pages : ஆபஞட்தி் உருபாக்க்டுண் க்கங்கநி் ஞ்ஞிக்டகடத 

குறி்பிடுகிது. 

Facing Pages : எரு க்கட்டட ணட்ுடண உடத ஆபஞட்டட உருபாக்குபட்கு 

டுட்துக்கா்ாக விநண்ங்கந், சுபதா்டிகந், அ்து துஞ்டு 

பிசுங்கந் ஆகிதப்றுக்கு Facing Pages- Turn Off தசத்த டபஞ்டுண். 

புட்டகங்கந் ண்றுண் இடன்கந் ஆகிதப்றுக்கு Facing Pages  Turn on தசத்த 

டபஞ்டுண். தி், இடப பது, இது அ்து மு், பி்  இரு 

க்கங்கடநமண் தகாஞ்டிருக்குண். 

Start # :  ்ட ஞ்ஞி் ஆபஞண் தடாங்குகிது ்டடக் 

குறி்பிடுகிது. டடா்்தடடுக்க்் Facing Pages  உ் இட்் ட 

ஞ்கடந (அடாபது 2) ்டடக் குறி்பி்ா் ஆபஞட்தி முட் ப் 

இஞ்டு க்க பலு் தடாங்குகிது. 

Primary Text Frame : முட்டண க்கட்தி் (Mater Page) முக்கித உடடதச ்

டசாக்்க (Primary text) இ்டட் டடாட்ப டடா்்தடடுக்கவுண். 

Colums : ஆபஞட்தி் டசாக்்க் டபஞ்டித தடுபிடசகநி் (Column) 

ஞ்ஞிக்டகடதக் குறி்பி த்டுகிது. 

Column Gutter : தடுபிடசகளுக்கு இடடத உந்ந இடதபநிம் 

அநடபக் குறி்பி உடவுகிது. 

Margins : ஆபஞட்தி் எப்தபாரு க்கட்தி்குண் எரு அநடப குறி்பி 

த்டுகிது. ்டபறு க்கங்களுக்கு ்டபறு ணதி்புகடந் 

த்டுட்துகிது. Chain ஞிக்குறிடத கிநிக் தசத்பட் மூண் 

அநவுகடந பிிக்க முடிமண். 

Bleed and Slug : ஆபஞட்தி் எப்தபாரு க்கட்தினுட Bleed and Sug இரு்பிட்டட 

குறி்பிடுகிது. Chain ஞிக்குறிடத கிநிக் தசத்பட் மூண் அநவுகடந பிிக்க 

முடிமண். 

4. மு்ட இருட்ட்் அடண்புகடநாடு ஆபஞட்டடட் திக்க Create 

தாட்டா்கடநக் கிநிக் தசத்தவுண். 
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சிறு குறி்பு ழுதுக. 

த்ாட்ு ட் (Application bar),  ஆபஞ டடட்் (Document Tab), கருவி கண் 

(Tools Pannel) 
 

த்ாட்ு ட் (Application bar)  

இது ஞிட்டநட்தி்கு டண் உந்நது. இதி்  ்டிகந் (menu) உந்ந.  எரு 

்டிடதட் திக்க, த்ாட்ு ட்ம் உந்ந ்டிம் ததடக் கிநிக் 

தசத்தவுண்.  எப்தபாரு ்டிமண் ்டிபடகடதாடு தடாப்ுடத 

க்டநகடந் ்டிதலிடுண் ்டி்ததக்நி் பது்புட்தி் 

ஞிட்டநமுண் ண்றுண் View டடவ்ுகளுண் உந்ந. 
 

ஆபஞ டட்ட் (Document Tab)  

ஆபஞட் டட்ட், கிட ண் ரூருக்கு டண்குதிம் உந்நது. இது 

ஆபஞட்தி் தத,் உரு்தருக்கட்தி் ிட (Magnification) ண்றுண் மூடு 

தாட்டா் ஆகிதப்டக் தகாஞ்டுந்நது. எ்றி்கு டண்் ஆபஞங்கந் 

தி்திரு்டா், எப்தபாரு ஆபஞட்தி்குண் எரு டட்ட் டடா்றுண் ண்றுண் 

ஆபஞட் டட்ட்கந் கிடண் பிடசம் டடா்றுண்.ஆபஞட் டட்டட 

கிநிக் தசத்து, அ்ட ஆபஞட்டடச ் ச்் திடம் காஞாண். 

முழுடணதா ச்் திடம் ஆபஞட்டடட் திக்க, ஆபஞட ் டட்டட 

கிநிக் தசத்து இழுட்து குழுடப விட்ு தபநிடத் டபஞ்டுண். 
 

கருவி கண் (Tools Panel) 

InDesign-் இருக்குண் அடட்து கருவிகளுண் இ்ட கருவிகந் கட்தி் 

இருக்கி்.  தாருடந உருபாக்குண் கருவிகந் (Rectangle  கருவி) தாருடந 

உருணா்றுண் (Transforming) கருவிகந் (Rotate  கருவி), க்க கா்சிடத ணா்றுட் 

ண்றுண் ஞிட்டநட்தி்கு தச்லுட் கருவிகந் (Zoom  கருவி ண்றுண் Hand 

கருவி ) ஆகித கருவிகந் உந்ந.  சிகருவிகநி் கீன் பது மூடம் எரு 

சிறித முக்டகாஞண் இருக்குண்.  டணலுண் கூடுடா கருவிகந் அ்ட கருவிம் 

கீன் உந்ந. ்டட இ்ட முக்டகாஞண் குறிக்குண். கிநிக் தசத்து அழுட்தி 

பிடி்ட் மூண் ணட்திருக்குண் கருவிகடநக் காஞாண். 
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ாடடம் எரு படகமட உருபாக்க டிிடகடந ழுதுக. 

எரு ாடடக் கருவிம் ட்சச்ு தசத்பட் மூண், எரு ாடடம் உந் 

அ்து தபநி்பு விநிண்பி் ட்சச்ு டசக்்காண். ாடடம் கடனுண் எரு 

க்கட்தி் உடடதச ்டசசக்்காண். ஆா் இஞ்டு க்கங்கநிலுண் டசக்்க 

முடிதாது. முடலி் உடடத உந் க்க ாடடம் டசட்்திரு்டா் அடட பிகு 

தபநி்க்கணாக கட்்திக் தகாந்நாண். எரு ாடடம் உடடதட் 

டட்்தடடுக்குண்டாது, அட்புக் குறிக்குந் டடா்றுண். அட் ிடடதச ்

சிதசத்து உடடதச ்சிதசத்தாண்.  

 

ாடடம் ட்சச்ு உருபாக்குட்  

1. கருவி் கட்தி் ாடடக்கருவிம் உந்ந ட்சட்ச டடடவ்ு தசத்தவுண்.  

2. ட்சட்ச டசக்்க ாடடம் விநிண்பி் கிநிக் தசத்தவுண். (தி்து அ்து 

மூடி) உடச ் ச்கட்தி் எரு எநிருண் தசருகுண் புந்நி டடா்றுண்.  

தாருநி் உந்ந ்ட ீக்க்டுண்.  

3. டடனுண் உடடதட் ட்சச்ு தசத்தவுண். உட டாாகடப ணடி்து 

உடசச்்கட்தி்கு ்பாறு அடணமண். ‘Enter’ தாட்டாட அழுட்ட 

டபஞ்டிததி்ட.  

4. தாருநி் விநிண்பி் ட்சச்ு டடா்றுண். ்டகடந ீக்கிவிட்ு அட் 

படிபட்தி் உறுதிதாக அடணகிது.  

5. Overflow குறிமடு டடா்றிா் உடசச்்கட்தி் டடாட்ப ீக்கி, டடவ்ுக் 

கருவிடத கருவி்கட்தி் இரு்து டடவ்ு தசத்து உடசச்்கட்தி் எரு 

மூடம் இழுக்கவுண்.  

6. டடவ்ுக்கருவிடத டடவ்ு தசத்தவுண் அ்து ட்சச்ு கருவிடத மீஞ்டுண் 

டடவ்ு தசத்தவுண். 
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ஆபஞடத்ி் உடமட டபக்க டிிடகடந ழுதுக. 

1. ்டி்ட்ம் இரு்து File →Place   டடவ்ு தசத்க.  

2. Place உடநதா் த்டி டடா்றுண்.  

3. இருட்ட் டபஞ்டித உடக்டகா்ட டடவ்ு தசத்து place உடதா் 

த்டிம் பது க்கட்தி் உந்ந Open  தாட்டாட கிநிக் தசத்தவுண்.  

4. தசருகுண் புந்நி தசறிவூ்்் உட தசருகுண் புந்நிதாக ணாறுகிது. இது 

ஆபஞட்தி் உட தசருகுபட்கு டதாாக உந்நது ்டட 

தடிவிக்கிது.  

5. உடடத இருட்துபட்கு கிநிக் தசத்தவுண் (அடடட க்கட்தி் 

தசருகுபட்கு) அ்து புதித உடசச்்கட்டட உருபாக்குபட்கு கிநிக் 

தசத்து இழுக்கவுண்.  

6. உடடத உடசச்்கட்தி் இருட்ட முடிதவி்ட ி், எரு சிப்பு + 

குறிதாது, உடசச்்கட்தி் கீன் பது ்டம் Overflow குறிமாக 

டடா்றுண்.  

7. இ்ட Overflow குறிமட் கிநிக் தசத்டா் மீடமுந்ந உட தசருகுண் 

புந்நிம், கூடுட் உடசச்்கட்தி் உடடதச ் டச்்ட்காக 

்்டுகிது.  உடதாது கிநிக் தசத்மண் தாழுது இருட்ட்டுண். 

கிநிக் தசத்து இழுட்டா் புதித உடசச்்கண் கூடுட் உடம் 

உருபாக்க்டுண்.  புதித உடசச்்கண் மு் ் உந்ந 

உடசச்்கட்து் இடஞக்க்டுண். இப்பாறு இடஞக்க்டுண்டாது 

உடச்கட்தி் அநவு அ்து உடம் படிவூ்் உடதாது 

இஞ்டு ச்கங்களுக்கு ணா்்்ா் இடடத நிடாக கக்ிது. 

 

5 

படகட ச்டத்ி் ப்பாறு டட்ட டசா்்ாத் டிிடகடந ழுதுக. 

படகட ச்கண் பி தண்தாருந் ிலி் உந்ந ங்கடநட் டருவிக்க 

த்டுகிது.  ச்கட்தி் ங்கடநச ்தசருகாண்.  

1. படகட ச்கட்டட உருபாக்கு 00 

2. File →Place ்டடட் டட்்தடடுக்கவுண். Place உடதா் த்டி 

டடா்றுண்.  

3. ச்கட்தி் தசருக விருண்புண் ட்டடக் கஞ்டுபிடிட்து டட்்தடடுக்கவுண்.  

4. Open மீது கிநிக் தசத்தவுண். 
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ாண் - 3 

டகா்்ா 2018 (CorelDRAW 2018) 

குதி – அ 

 

I சிதா விடடதட ்டடா்்தடடுடத்ு ழுதுக. 

1 _________ ்து எரு தபக் ்படகட த்ாாகுண்.  இ) Corel Draw  

2 
தபக்ா ்படகடதாது _________ தகாஞ்டு உருபாக்க்டுகி்து, அ) 

டகாடுகந் ண்றுண் படவுகந் 
 

3 
_________ ்டப தசப்பக்ண் (raster image)  அடனக்க்டுகி்.  ஆ) 

பிட்ண்ஸ் 
 

4 
_________ ட த்டுட்தி ீங்கந் தபக்ா ்படகடமட உருபாக்க 

முடிமண்.   இ) Corel Draw 
 

5 
தச்ட கருவி்ட்க்கு (Stadard toolbar) அடுட்திரு்து _________  அ)  ஞ்பு 

ட் 
 

6 ்ட கருவி எரு தாருநிட டடவ்ு தசத்த உடவுகி்து?  இ) Pick கருவி  

7 ப்ட்டட படத அ்ட கருவி உடவுகி்து. ஆ) Ellipse கருவி  

8 ட்டட படக சுருந்கந் உந்ந? இ)2  

9 _________ சாவிதாது Freehand  கருவிமட டடவ்ு தசத்த உடவுகி்து.  ஈ) F5  

10 
Corel Draw-வி் எரு ஆபஞட்டட மூ _________ ட அழுட்ட டபஞ்டுண். அ) Ctrl + 

F4 
 

11 Corel Draw விட்ு தபநிடத Alt+F4  

12 _________ சாவி எரு தாருடந டடவ்ு தசத்டடட ீக்க உடவுகி்து. அ) ESC  

13 
_________ சாவி டசாண்ாண் டடவ்ு தசத்த்் தாருநி் பிதிமட 

உருபாக்க உடவுகி்து. அ) Ctrl +D 
 

14 
இடஞக்க்் தாருநிட டிட்டிடத பிிக்க _________ட அழுட்டவுண்.  

அ) Ctrl+K 
 

15 
இஞ்டு அ்து அட்கு டண்் தாருக்டந இடஞக்க _______ட 

அழுட்டவுண்.   ஆ) Ctrl+L 
 

 

குதி - ஆ 

II மூ்று பிகநி் விடதநிக்கவுண். 

1 

Corel Draw ட்காக த்டுடட்்டுகி்து?  

CorelDraw ்து உதட் படகட சிட்திங்கந், டாடகா படிபடண்பு 

ண்றுண் க்க அடண்புகடந உருபாக்குபட்கா ்துட படகட 

த்ாடு ஆகுண். 

 

2 

Corel Drawவி் எரு புதித ஆபஞடட்ட உருபாக்க டிிடகடந ழுதுக.  

எரு புதித ஆபஞடட்ட உருபாக்க  

1. படப்பு திடம் New Document தாட்டாட கிநிக் தசத்தவுண்.  

2. இ்டாது Create a New Document உடதா் த்டி டடா்றுண். இது 

ஆபஞட்தி்  ஞ்புகடந உந்நி அனுணதிக்கிது.  

3. ீங்கந் அதி் ஆபஞட்தி்கு ததிவுண், க்க அநவு அடணக்கவுண், 

CMYK அ்து RGB டா் ி முடடணடதட் டடவ்ு தசத்தவுண், 

பஞ்ஞ ிங்கடநமண் அடணக்காண்.  

4. OK தாட்டாட கிநிக் தசத்தவுண் 
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3 Corel Draw-வி் ாக்க ்(Docker) ்தா் ்? 

ாக்க ்(Docker) ்து குறி்பி் கருவி அ்து ஞிக்கா க்டநகந் 

ண்றுண் அடண்புகடந தகாஞ் எரு ச்் திட அ்து சாநண் ஆகுண். 

 

4 

Corel Draw விடட ்தடாங்குபட்கா டிிடகடந ழுதுக.  

ாண் CorelDRAW 2018 டடிதாக ணது கஞிிம் திடமுக்பி்  (Desktop) 

இரு்டடா அ்து Windows  தடாக்க ்டிம் (Start Menu) இரு்டடா 

தடாங்காண்.  

1. Start → All Programs → CorelDRAW Graphics Suite 2018 → CorelDRAW2018 

்டட டடா்்தடடுக்கவுண் (அ்து)  

2. திடமுக்பி், CorelDRAW 2018 குறுக்குவிடச குறுண்ட்டட 

கஞ்றிதவுண். இது எரு பஞ்ஞணதணா லூ் படிப குறுண்ண்.  

அட் கீன் CorelDRAW2018  ்று குறி்பி்்டிருக்குண். அடட 

இட்க் கிநிக் தசத்து திக்காண். 

 

5 

Corel Draw வி் எரு தாருந் ்தா் ்?  

கருவிகடந (tools) தகாஞ்டு ாண் உருபாக்குண் படங்கந் தாருக்ந் 

்டுண். தாருந் ்து ண், படிபண், டகாடு, உட, படநவு, சி்ண், 

அ்து அடுக்கு டா் படட்தி் எரு உறு்பு. 

 

6 

Corel Draw வி் ஞ்பு ட் (Property Bar) ்தா் ்?  

ஞ்பு்ட் (Property bar) தச்ட கருவி்்டிக்கு அடுட்து இருக்குண். இதக்க 

கருவிக்கு தடாப்ுடத தாதுபா தசத்ாடுகடந இது காட்ுகிது. இது 

கருவி்்டிடத் டாட் டடா்றிாலுண், கருவி அ்து ஞிடத் 

தாருட்து ஞ்புகந் ட்ம் உந்நக்கண் ணாறுகிது. 

 

7 

Corel Draw வி் ரூா ்(Ruler) ் த்டுடட்்டுகி்து.  

சாநட்தி் இஞ்டு ரூ ்இருக்குண். அநப கிடண் ரூ ்ண்றுண் 

தசங்குட்து ரூ.் அடப எரு ஆபஞட்தி் தாரு்கநி் அநவு ண்றுண் 

ிடடத தீண்ாிக்க த்டுட்ட்டுகி். 

 

8 

Corel Draw வி் கடடத்ினுந்ந ஊக கருவி (Artistic Media tool) ் 

த்டுடட்்டுகி்து?  

கட தூிடக, தடநி்பு ண்றுண் calligraphic விடநவுகடந டச்்ட்கு 

த்டுகிது. 

 

9 

தாருக்டந குழுபாக்க டிிடகடந ழுதுக.  

1. Pick கருவி தகாஞ்டு தாருந்கடந டடாவ்ு தசத்தவுண். ( 

தாருந்கடந டடாவ்ு தசத்த Shift சாவிமட அழுட்திதபாறு டடாவ்ு 

தசத்தவுண்.  

2. Object → Group → Group objects ்டட டடாவ்ு தசத்தவுண் (அ்து) Ctrl + 

G ட அழுட்டவுண். டடாவ்ு தசத்த்் தாரு்கந் எட தாருநாக 

குழுபாக்க்டுண். 

 

10 

குழுபாக்க்் தாருநி் குழுபாக்கடட்ட ீக்க டிிடகடந ழுதுக.  

1. Pick கருவி தகாஞ்டு குழுபாக்க்் தாருடந டடாவ்ு தசத்தவுண். 

2. ்டிட்மலிரு்து Object →Group → Ungroup Objects ்டட டடாவ்ு 

தசத்தவுண் (அ்து) விடச்டகமலுந்ந Ctrl + U ்டட 

அழுட்டவுண் அ்து Property ட்மலுந்ந Ungroup objects  ்டட 

கிநிக் தசத்தவுண். குழுபாக்க்் தாருநாது அடனுடத 

தாருக்நி் கூறுகநாக பிிமண் 
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குதி இ 

III எரு டத்ிதநவி் விடதநிக்கவுண். 

1 

தபக்ா ் படகடக்குண் பிட்ண்ஸ் (Bitmaps) குண் இடடத உந்ந 

டபறுாடுகந் தாடப?  

தபக் ் படகடதாது (Vector graphics) டகாடுகந் ண்றுண் படநவுகந் 

தகாஞ்டு உருபாக்க்டுகி்து.  இடபகந் கஞிடட்தி்குித 

விநக்கங்கடந தகாஞ்டு உருபாக்க்டுகி். இப்படகதா 

படகடதாது சி்ங்கந் ண்றுண் விநக்க்ங்கந் (Logos and illustrations) 

ஆகிதப்றி்கு ்டப ஆகுண்.  

பி்டண்ஸ் (Bitmaps) ்து தசப்பக்ண் (Raster images)  

அடனக்க்டுகி்து. இது புந்நிகந் (Pixels)  அடனக்க்டுண் சிறித 

சதுங்கடந தகாஞ்டு உருபாக்க்டுகி்து. 

 

2 

Corel Draw வி் எரு தசப்பகடட்ட படப்கு டிிடகடந ழுதுக.  

1. எரு தசப்பகட்டட படத கருவி்ட்ம் இரு்து Rectangle 

கருவிடத டடா்்தடடுக்கவுண். சு்டி சிறு சதுட்டட தகாஞ் crosshair 

சு்டிதாக ணாறுண்.  

2. படட் குதிம் ங்கு டபஞ்டுடணா அங்கு கிநிக் தசத்து தகாஞ்டு 

இழுக்கவுண். ாண் சு்டிடத இழுக்க , எரு தசப்பக டடா்றுண்.  

3. டடடபதா அநவுந்ந தசப்பகண் டடா்றிதவு் சு்டி தாட்டா் 

அழுட்துபடட விட்ுவி டபஞ்டுண்.  

4. இ்டாது எரு தசப்பகண் திடம் டடா்றுண். 

 

3 

Corel Draw வி் ப்ண் படத டிிடகடந ழுதுக. 

1. ப்ண் படத ீந்ப் Ellipse கருவிடத கருவிட்மலிரு்து 

டடா்்தடடுக்கவுண். சு்டிம் படிபண் Crosshair குறிம் கீன்்குதிம் 

ீந்ப்ண் தகாஞ்டு குறிதாக இருக்குண்.  

2. இ்டாது படமண் குதிம் ங்கு ப்ண் படத டபஞ்டுண் அங்கு ctrl 

விடசடத அழுட்தி டபட்டபாறு சு்டிம் இது தாட்டாட இழுட்து 

கட்்ட டபஞ்டுண்.  

3. ீங்கந் விருண்புண் ப்படிபண் டடா்றிதவு் சு்டிம் தாட்டாட 

அழுட்துபடட விட்ுவிவுண். 

 

4 

இஞ்டு படகதா சுருந்கந் ்டப ்? விநக்குக.  

இஞ்டு படகதா சுருந் படககந் உந்ந . 

1. சணசீ ்சுருந் (Symmetrical spiral)  

2. ணக்டக சுருந் (Logarithmic spiral)  

சணசீ ்சுருந் முடம் சுருந் சண அநவி் விிபடமண். டப எப்தபாரு 

சுன்சிமண் சண அநவுடத சுருடந உருபாக்குண். ணக்டக சுருந் 

முடம் சுன்சி உருபாக்குண் சுருந்களுக்கிடடததா தூண் 

அதிகிட்டபாட காஞ்டுண். ாண் spiral கருவிடத தகாஞ்டு  

அநவுகநி் சுருந்கடந படத முடிமண்.  

 

5 

Flyout னுடத ்ட கருவிதாது ச்டத்ி கருவிமட 

தகாஞ்டிருக்குண்?  

Flyout ் Polygon tool ச்ட்தி கருவிடதக் தகாஞ்டிருக்குண். 

குறுக்குபழி சாவி Y ஆகுண்  

Polygon tool (Y) - Polygon, Star, Complex Star, Impact tool, GraphPaper, 

Spiral, Basic Shapes, ArrowShapes, Flowchart Shapes, BannerShapes 

ண்றுண் Callout Shapes கருவிகடந அணுக உடவுகிது. 

 

 

6 

Corel Draw வி் பிடனகடந சி தசத்த ் தசத்த டபஞ்டுண்?  அடட 

தசத்பட்தகா விடச்டக குறுக்கு பழி ்?  

்பு அணாவ்ி் ாண் மு் ் தசத்ட தசத்ாடுகடந Corel Draw 

ிடவி் தகாஞ்டிருக்குண். மிக சமீட்தி் ாண் தசத்ட தசதலி் 

ஆண்பிட்து, ாண் படமண் தாழுது தசத்ட தசத்கடந ்ாண் 

உங்கநா் Undo தசத்த முடிமண். எரு தசதட Undo (தசத்டடட ீக்கு) 

தசத்பதிா் பருண் விடநவுகந் உங்களுக்கு பிடிக்கவி்ட ி் ாண் 

அடட Redo (ணறுடிமண் தசத்) தசத்து தகாந்நாண்.  

To Undo, Redo and Repeat தசத்கந்  

எரு தசதட Undo தசத்த  

Edit → Undo டடாவ்ு தசத்தவுண் (கடசி தசத்) (Ctrl + Z.) 
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எரு தசதட Redo தசத்த  

Edit → Redo டடாவ்ு தசத்தவுண் (Ctrl+Shift +Z.) 

படட்தி் கடசிதாக டசமிக்க்் ிடக்கு பி்தச்  

File → Revert டடாவ்ு தசத்தவுண்.  

எரு தசதட மீஞ்டுண் மீஞ்டுண் தசத்த  

Edit → Repeat டடாவ்ு தசத்தவுண். 

7 

எரு டகாட்ிட அண்புகுறிதாக ணா்றுபட்கு ீங்கந் ் தசத்வீக்ந்?  

1. Freehand கருவி மூண் எரு டகாடு படதவுண்.  

2. டகாட் டடா்்தடடுக்கவுண்.  

3. ஞ்புட்ம் உந்ந End Arrow head Selector  கீடன இங்கு ்டித்டிம் 

கிநிக் தசத்தவுண். 

4. பி் டடடபதா அண்புக்குறி முடடத டடாவ்ு தசத்தவுண். இ்டாது 

டகாடு அண்புக்குறிம் டடா்றுண். 

 

8 

எரு தாருளுக்கு ி்பு பஞ்ஞடட்டமண் ண்றுண் ்டக்டகாட்ி் 

பஞ்ஞடட்டமண் ப்தபாறு குறி்பிடுபாத்?  

1. Pick கருவிடத த்டுட்தி தாருடநட் டடா்்தடடுக்கவுண்.  

2. பஞ்ஞட்ட்டி் டாபது எரு பஞ்ஞட்டட கிநிக் தசத்தவுண்.  

3. டடா்்தடடுக்க்் தாருளுக்கு பஞ்ஞங்கந் டசா்்திருக்குண்.  

4. பஞ்ஞட்ட்டி் உந்ந டாபது எரு பஞ்ஞட்தி் டபட்து பது 

தாட்டாடக் கிநிக் தசத்தவுண்.  

5. டடாத்டடுக்க்் தாருநி் பஞ்ஞண் டடா்்தடடுக்க்் 

பஞ்ஞட்தி்கு ணாறிமருக்குண்.  

 

9 

தாருக்நி் பிதி ண்றுண் தாருக்நி் கலிமட ப்பாறு 

உருபாக்குபாத்? இஞ்டி்குண் உந்ந டபறுாட் ழுடவுண்.  

 

டடாவ்ு தசத்த்் தாருடந க் டுடட்்.  

்டி ட்மலிரு்து Edit →Dupilicate ்டட டடாவ்ு தசத்தவுண் அ்து 

விடச்டகம் Ctrl + D ்டட அழுட்டவுண். காது அச் 

தாருநி் டண்பு பது புட்திலிரு்து ச்று க்்து கீன்கஞ்பாறு 

டடா்றுண். புதித காது டாாகடப டடாவ்ு தசத்த்ட்ு பருண்.  

 

தாருக்டந கலி தசத்ட்(Cloning Obejects)  

டடாவ்ு தசத்த்் தாருநி் கலி (Clone) டத உருபாக்க Edit → Clone 

்டட ்டிட்மலிரு்து டடாவ்ு தசத்தவுண். கலிதாது அச் 

ாருநி் டண்பு பது புட்திலிரு்து ச்று க்்து கீன்கஞ்பாறு 

டடா்றுண். புதித காது டாாகடப டடாவ்ு தசத்த்ட்ு விடுண். கலி 

தசத்ட் பிதி டுட்டலிரு்து டபறு்டாகுண். அச் தாருநி் மீது 

தசத்த்டுண் அடட்து ணா்ங்களுண் கலி மீதுண் டாாகடப 

தசத்டுட்ட்டுண்.  

டுட்துக்கா்ாக ாண் அச் தாருநி் ி்பிடத (Fill) ணா்றுண் தாழுது, 

கலிமனுடத ி்பிமண் ணாறுண்.  

 

10 

2. தாருந்கடந தப்டிங் தசத்பட் மூண் ் த முடிமண்? 

தாருந்கடந தப்டிங் தசத்பட்கா டிிடகடந ழுதுக.  

தப்டிங் தசத்பட் மூண் எழுங்க் படிபங்கடந ாண் உருபாக்க 

முடிமண். தப்டிங் தசத்த்் தாருக்ந் கடசிதாக டடவ்ு 

தசத்த்் தாருநி் ்ட டகா்டிடமண், ி்புடடமண் டுட்து 

தகாந்ளுண். தப்டிங் தசத்த்் தாருக்டந மீஞ்டுண் டிட்டி 

தாருக்நாக ணா்றிதடணக்க Undo தாட்டாட ணட்ுடண த்டுட்ட 

முடிமண்.  

Property ட் தகாஞ்டு தாருந்கடந தப்டிங் தசத்த  

1. Pick கருவி தகாஞ்டு (அ்து) Shift சாவிமட அழுட்திதபாறு 

தாருந்கடந டடாவ்ு தசத்தவுண்.  

2. Object → Shaping → Weld ் க்டநமட ்டிட்மலிரு்து 

டடாவ்ு தசத்தவுண் (அ்து) Property ட்மலுந்ந Weld தாட்டாட 

கிநிக் தசத்தவுண்.  

3. தாருந்கந் தப்டிங் தசத்த்ட்ு, எட ்டக்டகாடு தகாஞ் 

தாருநாக ணாறுண். 
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குதி – ஈ 

IV. எரு க்க அநவி் விடதநிக்கவுண்.  

1 

சுருநிட (Spiral) படத டிிடகடந ழுதுக.  

சுருந் படத  

1. டகாஞ கருவிம் மீது அழுட்தி் பிடிட்டபாட இரு்டா் flyout ்டி 

டடா்றி டணலுண்  கருவிகடந காட்ுண்.  

2. flyout ்டிம் உந்ந சுருந் (Sprial) கருவிடத கிநிக் தசத்தவுண்.  

3. ாண் ஞ்பு ட்ம் உந்ந சுருந் சுன்சி த்டிம் 

ஞ்ஞிக்டகடத தகாடு்ட் மூண் டடடபதா ப்ண் உடத 

புதித சுருந் அடண்ட உருபாக்க முடிமண்.  

4. பி் ஞ்புட்ம் கீன்கஞ் டடனுண் எரு தாட்டாட கிநிக் 

தசத்தவுண்.  

 சணசீ ்சுருந் (Symmetrical spiral)  

 ணக்டக சுருந் (Logarithmic spiral)  

சுன்சிடத தபநி்புணாக கட்்துண் டாது சுருந் விிபாக்க 

அநவுகடந ணா் விருண்பிா் spiral expansion slider  கட்்டவுண்.  

படமண் ச்் திடம் ணக்கு டபஞ்டித அநவு உந்ந சுருந் பருண் 

பட சு்டிடத கிட ண்ணாக இழுக்கவுண்.  

 

2 

டகாஞங்கடந (Polygon) டத டிிடகடந ழுதுக.  

1. டகாஞ உருபண் படத (ங்டகாஞண் - ்து க்கண் உடத உருபண் 

்றுண் அறித்டுகிது) polygon கருவிடத கருவிட்மலிரு்து 

டடா்்தடடுக்கவுண். சு்டிம் படிபண் Crosshair குறிம் கீன்்குதிம் 

டகாஞண் தகாஞ் குறிதாக இருக்குண்.  

2. இ்டாது படமண் குதிம் ங்கு ங்டகாஞண் படத டபஞ்டுடணா 

அங்கு சு்டிம் இது தாட்டாட அழுட்தி பிடிட்டபாறு கட்்ட 

டபஞ்டுண்.  

3. ாண் விருண்புண் படிபமுடத முக்டகாஞண் உருபாவு் சு்டிம் 

தாட்டாட அழுட்துபடட விட்ு விவுண்.  

4. படந்ட டகாஞட்தி் க்கங்கடந அதிகிக்க ாண் படந்ட 

டகாஞட்டட pick கருவி மூண் டடா்்தடடுக்கவுண்.  

5. சு்டிடத ஞ்புட்ம் உந்ந Number of Points on Polygon 

உட்த்டிம் கிநிக் தசத்து டடடபதா க்கங்கநி் 

ஞ்ஞிக்டகடத தகாடுக்கவுண்.  

 

3 

Corel Draw வி் ப்பாறு எரு ச்டத்ிடட்ட உருபாக்குபாத்?  

ச்டத்ிண் படட்  

polygon கருவிம் கீன்்குதிம் சிறித அண்புக்குறி உந்நது. இ்ட அண்புகுறி 

flyout உந்நடட உஞட்்துகிது ்சட்திண் படத  

1. டகாஞ கருவிம் மீது அழுட்திக்தகாஞ்ட இரு்டா் flyout ்டி 

டடா்றி டணலுண்  கருவிகடந காட்ுண்.  

2. flyout ்டிம் உந்ந ச்ட்திக் கருவிடத கிநிக் தசத்தவுண்.  

3. படமண் குதிம் ங்கு ச்ட்திண் படதடபஞ்டுடணா அங்கு 

சு்டிம் இது தாட்டாட அழுட்தி பிடிட்டபாறு இழுட்து கட்்டவுண். 

4. ச்ட்தி உருபண் உருபாவு் சு்டிம் தாட்டாட அழுடத்ுபடட 

விட்ு விவுண்.  

 

4 

க்ங்கடந (Grid) படத டிிடகடந ழுதுக.  

க்ங்கந் படட்  

Graph Paper கருவிடத த்டுட்தி ாண் குறி்பி் ஞ்ஞிக்டக பிடச 

ண்றுண் தடுபிடசகடந தகாஞ் எரு க்கண் படதாண். க்கண் 

்து டிட்டிதாக பிிக்கக்கூடித  தசப்பகங்கந் டச்்ட 

அடண்ாகுண்.  

எரு க்கண் படத  

1. டகாஞ கருவிம் மீது அழுட்திக் தகாஞ்ட இரு்டா் flyout ்டி 

டடா்றி டணலுண்  கருவிகடந காட்ுண்.  

2. flyout ்டிம் உந்ந Graph Paper கருவிடத கிநிக் தசத்தவுண்.  

3. ஞ்புட்ம் உந்ந டண் ண்றுண் கீன்்குதிம் தடுபிடச ண்றுண் 

பிடசகநி் ஞ்ஞிக்டகடத உந்நிவுண். தக் குதிம் 

உந்நி்டுண் ணதி்பு தடுபிடச ஞ்ஞிக்டகடதமண் கீன்்குதிம் 
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உந்நி்டுண் ணதி்பு பிடச ஞ்ஞிக்டகடதமண் குறிக்குண். 

4. படமண் குதிம் ங்கு க்கண் டடா் டபஞ்டுடணா அங்கு கிநிக் 

தசத்தவுண்.  

5. சு்டிடத கிடண்ணாக இழு்ட் மூண் டபஞ்டித க்கண் படத 

முடிமண்.  

6. டணத் புந்நிமலிரு்து தபநி்புணாக க்ங்கந் படத shift  

விடசடத அழுட்திதபாறு கட்்ட கபஞ்டுண்.  க்ங்கடந சது படிவி் 

அடணக்க Ctrl விடசடத அழுட்திதபாறு கட்்ட டபஞ்டுண். 

5 

ாடடம் உடணமட தாருடத்ுட் ்றி விிபாக ழுது.  

்ட படிப ாடடமலுண் உட சட்டட தாருட்ட Corel Draw அனுணதிக்கி்து. 

அது ட ் அ்து பட்ட டகாடு, எரு தசப்பகண், எரு ீந்ப்ண் அ்து 

ண்தாரு ழுட்து அ்து உட சண்  படிப ாடடகநாக இருக்காண். 

உடமட ாடடம் தாருடத்ுபட்கு Text ்டிமலிரு்து Fit text to path 

க்டநமட த்டுட்டவுண்  

உடமட ாடடம் தாருட்துட்  

1. Pick கருவி ண்றுண் Shift சாவி தகாஞ்டு உட தாருடநமண் ண்றுண் 

இஞ்ாபது தாருடநமண் டடவ்ு தசத்தவுண்.  

2. Text ்டிமலிரு்து Fit + Text to path ்டட டடவ்ு தசத்தவுண்.  

3. இஞ்ாபது தாருநி் ாடடம் பழி உடதாது மீஞ்டுண் 

படத்டுகி்து. 
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ாண் 4 

்லூகண் ண்றுண் கஞி்தாறி் தி்கண் 

 

குதி – அ 

I சிதா விடடதட ்டட்்தடடுடத்ு ழுதுக 

1 

_________ ்டட எ்றி்கு டண்் ஊக படகதா உட, திடகட, 

எநிக்கா்சி, அடசவூ்் ண்றுண் எலி ஆகிதப்றி் டடனுண் எரு 

படக்த்ாட்க் குறிக்குண்.  இ) ்லூகண் 

 

2 ்லூகட்தி் குடாடுகநி் எ்று அடனுடத _________  அ) விட  

3 விிபாக்கண் JPEG ஆ) Joint Photographic Experts Group  

4 
்லூகட்டட உருபாக்க ணக்கு டடடபதாடப ப்தாருந், 

தண்தாருந் ண்றுண் _________   ஈ) ிாக்க தி் 
 

5 

சிதா எ்டட் டட்்தடடுட்து பி்பருபப்ட தாருட்துக.  

1. உட - TGA  

2. ின்ண் - MIDI  

3. எலி - MPEG  

4. எநி - RTF  

இ) 4, 1, 2, 3 

 

6 பி்பருபப்றி் தாரு்டாட எ்டக் கஞ்டுபிடிக்கவுண்.  இ) RTF  

7 
_________ ்து அடசதா ின்ங்கடந தடாச்ச்ிதா இதக்கணாக 

கா்சி்டுட்துண் தசத்.  ஈ) அடசவூ்் 
 

8 
இநஞதட்தி் மூண் ிகன்ட ிகன்சச்ிகடந டடிதாக எநி்்புபடட 

_________ ்கிடாண்.  அ) பட எநி்்பு 
 

9 GIF த்டுட்துண் பஞ்ஞ டட் அ்படஞ _________ அ) 8 பி ்  

10 RTF டகா்பு படிபட்டட அறிமுக்டுட்திதது _________ ஆ) Micorsoft  

 

குதி – ஆ 

II மூ்று பிகநி் விடதநிக்கவுண் 

1 

படதறு – ்லூகண் ண்றுண் அட் சி்ண்சண்.  

்டபறு பநங்கநா ின்ண், உட, படகட, எநிக்கா்சி, எலி ண்றுண் 

எநி ஆகிதப்ந எ்றிடஞட்து, டவுகடந எ்டட்டநட்தி்கு ணா் 

தக்ளுக்கு ்லூகண் அனுணதி அநிக்கிது. 

 

2 

்லூக கூறுகடந் ட்ிதலிடுக.  

்லூகண் 5 முக்கித கூறுகடநக் தகாஞ்டுந்நது. அடப உட,  ின்ண், 

எலி,  எநிக்கா்சி ண்றுண் அடசவூ்். 

 

3 

்லூகடத்ி் உட (Text) கூறிட படக்டுடத்ுக.  

ிடதா உட (Static text)  

எரு டட்பிடநா அ்து எரு பிமடா அ்து எரு ட்திமடா, உட 

அ்து தசா் ணாாண் இரு்டா் அது ிடதா உட ஆகுண்.  

மீ உட (hypertext)  

மீஉட ்து முடதண், உட ண்றுண் முடதங்களுக்கு இடடததா 

இடஞ்பு ஆகிதப்டக் தகாஞ்டிருக்குண் அடண்ாகுண். 

 

4 

்லூகடத்ி் ிட ்கூறிந பநக்டுடத்ுக  

பிட்ண் அ்து தசப்பக ங்கந் (Bit mapor Raster image)   

கஞிிம் ங்கடநச ் டசமிக்குண் தாதுபா ண்றுண் ்ட படிபண் 

பி்டண் அ்து தசப்பக ணாகுண். பி்டண் ்து ்புந்நி (pixel) 

்டனக்க்டுண் சிறித புந்நிகநி் நித அஞிதாகுண். 

டபக் ்ங்கந் (Vector images)  

படமண் கூறுகநா அ்து தாருந்கநா பிகந், தசப்பகங்கந், 

ப்ங்கந் ண்றுண்  ங்கடந உருபாக்குபது தபக் ் ங்கநி் 

அடி்டம் அடணமண்.  
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5 
படதறு – அடசவூ்் ண்றுண் அட் சி்ண்சண்.  

அடசதா ங்கடந (Still images) மிக விடபாக காஞ்பி்ட் மூண் 

அப்ட தடாச்ச்ிதா அடசவு டா் உஞட்ச தகாடுக்குண் தசதட 

அடசவூ்் ஆகுண். அடசவூ்், திடதாருந் ்து எரு தபக் ்

ணாகுண்.  ஞ் ணா்ட்டட் த்டுட்தி எருங்கிடஞ்புகடந (Coordinates) 

படதறுக்க ட்து் அட் ாடடம் இதக்கண் கஞக்கி்டுண். 

இஞ்டு படகதா அடசவூ்்கநாப:  ாடட அடசவூ்் (path 

animation) ண்றுண் ச்கண் அடசவூ்் (Frame animation).  

 

6 

ின் டகா்பு படிபங்கடந் ட்ிதலிடுக.  

1. TIFF(Tagged Image File Format)   2. BMP(Bitmap)  3. DIB(Device IndependentBitmap)  

4. GIF(Graphics Interchange Format)    5. JPEG(Joint Photographic Experts Group) 6. TGA(Tagra)  

7. PNG(Portable Network Graphics)  

 

7 

எநி டகா்பு படிபங்கடந் ட்ிதலிடுக.  

1. WAV(Waveform Audio File Format)   2. MP3(MPEG layer-3 Format)       3. OGG 4. AIFF(Audio 

Interchange File Format)   5. WMA(Windows Media Audio)   6. RA(Real Audio Format) 

 

8 
எநிக்காச்ி டகா்பு படிபங்கடந் ட்ிதலிடுக.  

1.AVI(Audio/Video Interleave) 2. MPEG(Moving Picture Experts Group)  
 

9 

படதறு – ்லூக உருபாக்கண்.  

்லூகட்டட உருபாக்குபட்கு டாதுணா டண் ண்றுண் திடணதா 

தி்மி் ஆகிதடப டடடப்டுகி். இது தி்்ஞி சுமூகணாக 

தடாவுண் ண்றுண் டகப் இக்கு ாட்பதாநக்டநச ்தச்டதவுண் 

உறுதிதசத்கிது. 

 

10 

்லூக உருபாக்க குழு உறு்பிக்டந ்டிதலிடுக.  

1. டதாி்பு டணாந ்2. தாருநக்க ப்லு ்3. ஸ்கிி்் ழுட்டாந ்4. 

உட தி்ாந ்5. ்லூக படிபடண்ாந ்6. கஞிி படகட 

கடஜ ்7. எலி ண்றுண் எநிக்கா்சி ப்லு ்8. கஞிி ி ்9. பட 

ப்லு.் 

 

 

குதி இ 

III எரு டத்ிதநவி் விடதநிக்கவுண். 

1 

்லூக கூறுகடந சுருக்கணாக விபி.  

்லூகண் உட,  ின்ண், எலி, எநி ண்றுண் அடசவூ்் ஆகித ்து 

முக்கிதக் கூறுகடநக் தகாஞ்டுந்நது.  

Dynamic Elements:Video,Animation,Audio  

Static Elements:Text,Graphics  

 

2 

அடசவூ்டி் சி்ண்சங்கந் ண்றுண் தடாழி் த்ங்கடந விபிக்கவுண்.  

அடசதா ங்கடந (Still images) மிக விடபாக காஞ்பி்ட் மூண் 

அப்ட தடாச்ச்ிதா அடசவு டா் உஞட்ப தகாடுக்குண் தசதட 

அடசவூ்் ஆகுண். அடசவூ்லி், திடதாருந் ்து எரு தபக் ்

ணாகுண். ஞ் ணா்ட்டட் த்டுட்தி எருங்கிடஞ்புகடந (Coordinates) 

படதறுக்க ட்து் அட் ாடடம் இதக்கண் கஞக்கி்டுண். 

இஞ்டு படகதா அடசவூ்்கநாப: ாடட அடசவூ்் (path animation) 

ண்றுண் ச்கண் அடசவூ்் (Frame animation).  

 

3 

உருபாக்க குழு உறு்பிக்நி் ஞிகந் ண்றுண் தாறு்புகடந் ்றி 

ழுதுக.  

்லூக உருபாக்கட்தி் அதிகச் ட உதட் திடணம் தறுண் 

படகம் குழு உறு்பிக்டந டணாஞ்டண தசத்பது க்ாதணாகுண். ் 

டணா உத்்ட ்லூக உருபாக்க த்ா்டி்கு பி்பருண் 

உறு்பிக்டநக் தகாஞ் ப்லு ்குழு டடடப்டுகிது.  

1. டதாி்பு டணாந ்2. தாருநக்க ப்லு ்3. ஸ்கிி்் ழுட்டாந ்4. 

உட தி்ாந ்5. ்லூக படிபடண்ாந ்6. கஞிி படகட 

கடஜ ்7. எலி ண்றுண் எநிக்கா்சி ப்லு ்8. கஞிி ிா ்9. பட 

ப்லு ் 
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4 

்லூகடத்ி் உந்ந ்டபறு டகா்பு படிபங்கந் ்றி விபிக்கவுண்.  

உட படிபங்கந்  

1. RTF(Rich Text Format) 2. Plain Text  

ின் படிபங்கந்  

1.TIFF (Tagged Image File Format)  2. BMP (Bitmap) 3. DIB (Device IndependentBitmap) 4. GIF 

(Graphics Interchange Format)   5. JPEG (Joint Photographic Experts Group)   6. TGA (Tagra)    

7. PNG (Portable Network Graphics)  

இக்க எலி டகா்பு படிபங்கந்  

1.WAV (Waveform Audio File Format)     2. MP3 (MPEG layer-3 Format)    3. OGG  4. AIFF 

(Audio Interchange File Format) 5. WMA (Windows Media Audio)    6. RA (Real Audio Format)  

இக்க எநிக்காச்ி டகா்பு படிபங்கந்  

1.AVI(Audio/Video Interleave) 2. MPEG(Moving Picture Experts Group)   

 

 

குதி – ஈ 

IV எரு க்க அநவி் விநதநிக்கவுண்  

1 

்லூக தசத்கந் ்றி விிபாக விநக்கவுண்.  

்லூகட்டட உருபாக்குபட்கு டாதுணா டண் ண்றுண் திடணதா 

தி்மி் ஆகிதடப டடடப்டுகி்.  இது தி்்ஞி சுமூகணா 

தடாவுண் ண்றுண் டகப் இக்கு ாட்பதாநக்டநச ் தச்டதவுண் 

உறுதி தசத்கிது. சிக்கா ்லூக தி்ங்கடந உருபாக்குபட்கா 

டிிடகந் பி்பருணாறு.  

1. கருட்துரு கு்ாத்வு ண்றுண் தி்மி்  

2. தி் படிபடண்பு  

3. மு்-உருபாக்குட்  

4. பவு-தசபவு தி்மி்  

5. ்லூகட்டட உருபாக்குண் குழு  

6. ப்தாருந் / தண்தாருந் டடா்்தடடுட்ட்  

7. தாருநக்கட்டட படதறுட்ட்  

8. க்டண்ட டதா ்தசத்ட்  

9. உருபாக்குட்  

10. டசாதிட்ட்  

11. ஆபஞ்டுட்துட்  

12. ்லூக தி்ட்டட பனங்குட்  

 

2 

அடசவூ்் த்ங்கந் ்றி விிபாக விபிக்கவுண்.  

அடசதா ங்கடந (Still images) மிக விடபாக காஞ்பி்ட் மூண் 

அப்ட தடாச்ச்ிதா அடசவு டா் உஞட்ப தகாடுக்குண் தசதட 

அடசவூ்் ஆகுண். அடசவூ்லி், திடதாருந் ்து எரு தபக் ்

ணாகுண். ஞ் ணா்ட்டட் த்டுட்தி எருங்கிடஞ்புகடந (Coordinates) 

படதறுக்க ட்து் அட் ாடடம் இதக்கண் கஞக்கி்டுண். 

குட்டச் ச்க விகிடண் (Framerate) 16 ச்ங்கந் விாடி  இரு்டா் 

தண்டணதா டடா்ட்டடக் தகாடுக்குண். இத்டக டடா்ட்தி்கு 

குட்டச்ண் விாடிக்கு 25 ச்கங்கநாக இரு அ்து 

மு்ிணாஞங்கடநக் தகாஞ்து.  திடம் X ண்றுண் Y 

அசச்ுகளுக்கிடடததா ்பி் இருிணாஞ அடசவூ்் ின்ட்டட 

உமடா்ணாக தகாஞ்டு பருகிது. மு்ிணாஞ அடசவூ்ட்தி் X, Y 

ண்றுண் Z ஆகித மூ்று அசச்ுகளுக்கிடடத உமடா்ண் டதறுகிது. 

இஞ்டு படகதா அடசவூ்்கநாப  
 

ாடட அடசவூ்்  

ணாாட பி்ஞிடதக் தகாஞ் திடம் எரு தாருடந கட்்துபடட 

உந்நக்கிதது ாடட அடசவூ்் ஆகுண்.  

ச்க அடசவூ்்  

இ்ட அடசவூ்டி்,  தாருக்ந் எட சணதட்தி் கப்ட்கு 

அனுணதிக்கிது ண்றுண் பி்ஞி அ்து தாருந்களுண் ணாறுகிது.  
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3 

அடசவூ்் திட்துடம் உந்ந பாத்்புகந் ்றி கஞ்றிதவுண்.  

தாழுதுடாக்கு தடாழி் துடம் குறி்பிட்டக்க மு்ட்ட்தி்கு 

்லூக தடாழி்த்ண் முக்கித காஞணாகுண். இ்ட தடாழி் த்ணாது 

பாதாலி, தடாடக்கா்சி, ஆ்ட் விடநதாட்ு, டடடப்டுண் 

எநிக்கா்சி டா் அடட்து படகதா தாழுது டாக்கு அண்சங்கநி் 

டடடப்டுகி்து. டடடப்டுண் எநிக்கா்சி அ்து டடடப்டுண் 

திட்ட்டட வீடுகநி் உந்ந தடாடக்கா்சி த்டிக்கு டி்் 

முடம் துபங்குபது எரு டசடபதாகுண். திட்ங்கந் டணத 

டசடபதகட்தி் டசமிக்க்ட்ு தடாப்ு படதடண்பி் மூண் 

அனு்டுகி்து. தடாப்ு படதடண்பி் இடஞக்க்ட்ுந்ந தச்-ா் 

ாக்ஸ் (Set Top Box) ஆது இக்க டகப்கடந எ்புடண டகப்கநாக ணா்றி 

தடாடக்கா்சி த்டிக்கு உந்நடீு தசத்கி்து.  

 

4 

்லூக உருபாக்க குழுவி் ஞிகந் ண்றுண் தாறு்புகந் விிபாக ழுதுக. 

்லூக உருபாக்கட்தி் அதிக்ச ட உதட் திடணம் தறுண் 

படகம் குழு உறு்பிக்டந டணாஞ்டண தசத்பது க்ாணாகுண். ் 

டணா உத்்ட ்லூக உருபாக்க த்ா்டி்கு பி்பருண் 

உறு்பிக்டநக் தகாஞ் ப்லு ்குழு டடடப்டுகிது.  

1. டதாி்பு டணாந ் 

்லூக உருபாக்குப், குறிட்ட டட்தி் முழு டட்து் ்லூக 

தி் உருபாக்கட்டட படதறு்து ண்றுண் எருங்கிடஞ்து 

டதாி்பு டணாநி் ங்கு ஆகுண்.  

2. தாருநக்க ப்லு ் 

தாருநக்க ப்லு ் ்ப ் ்கடப தி்மி்் 

த்ா்டி் தாருநகட்டட் ்றித அடட்து ஆாத்சச்ி 

தசத்ாடுகடநமண் தசத்பட்கு தாறு்ாப ்ஆபா.்  

3. ஸ்கிி் ்ழுடட்ாந ் 

எநிக்கா்சி ண்றுண் சச்ுருந் ஸ்கிி்க்ந் தடாச்ச்ிதா 

பிடசமலுந்ந ிகன்வுகடநக் குறிக்குண். ஸ்கிி்் ழுட்டாந ்

கருட்துருக்கடந மு்ிணா சூன்கநி் கா்சி்டுட்துகிா.்  

4. உட தி்ாந ்(Text Editor)  

்லூக உருபாக்குபதி் தாருநக்கண் ்தாழுதுண் டருக்க 

ீதிதா ஏ்ணாக இருட்ட் டபஞ்டுண்.  

5. ்லூக படிபடண்ாந ் 

்லூக படிபடண்ாந ் ்லூகட்தி் அடட்து அடி்டட் 

தடாகுதிகநா படகட, உட, எலி, இடச,  எநிக்கா்சி, 

புடக்ண் ண்றுண் ட்ாக்க தண்தாருடந் த்டுட்தி 

அடசவூ்் டா்ப்ட எருங்கிடஞ்ா ்.  

6. கஞிி படகட கடஜ ் 

ிலி் படகட கூறுகநா பி்ஞி, பு்க்ந், தாட்டா்கந், 

ா்தி்ாத்வு,  3-D தாருந்கந், அடசவூ்் ண்றுண் சி்ங்கந் 

ஆகிதப்டக் டகதாளுண் ங்கிட கஞிி படகட கடஜ ்

பகிக்கிா.்  

7. எலி ண்றுண் எநிக்காச்ி ப்லு ் 

டுட்துடட்ட் ண்றுண் டசமிக்க்் எநிக்கா்சிகடந் ்லூக 

ிகன்ட்துடலி் டகதாநட் டடடப்டுபட எலி ண்றுண் எநிக்கா்சி 

ப்லு ்ஆபா.்  

8. கஞிி ிா ் 

கஞிி ிா ்தாருட்டணா தணாழிம் குறிமுட அ்து ஸ்கிி்் 

பிகடந ழுதுகிா.் இ்ட ஸ்கிி்க்ந் பனக்கணாக சி்பு 

தசத்ாடுகடந உருபாக்குண்.  

9. பட ப்லு ் 

எரு இடஞத பட்க்கட்டட உருபாக்கி அடட ாணி்து பட 

ப்லுி் தாறு்ாகுண் 
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்லூக டகா்பி் உந்ந தபப்டபறு டகா்பு படிபங்கடந விபிக்கவுண்.  

உட படிபங்கந்  

1. RTF(Rich Text Format) டணக்டாசா்் ிறுபட்டா் 1987 ஆண் ஆஞ்டு 

பிசுிக்க்் டதாி்புகநி் குறி்புகந் ணறுண் குறுக்கு ஞிட்டந 

ஆபஞங்கநி் ிணா்ங்கடநாடு அறிமுக்டுட்ட்்து.  

2. Plain Text டகா்புகடந  உட தி்ா்கநி் திக்காண், 

டிக்காண் ண்றுண் தி்ாத்வு தசத்தாண். 

ின் படிபங்கந்  

1. TIFF (Tagged Image File Format)  இ்ட படிபண் கஞி்தாறி தி்க உகி் 

தாதுபாது ஆகுண். இது தாதுபாக அடட்து தண்தாருந் 

தடாகு்புகடந ஆடிக்கிது. 

2. BMP (Bitmap) இது தடாக்கட்தி் விஞ்டாஸ் 3.1-் த்டுட்ட்்து. 

இது மிகவுண் திதது ண்றுண் குறுக்கண்து டப, இது அதிக 

தடநிவுட்தி் அ்து தித ின்ங்களுக்காக 

த்டுட்ட்டுகிது. 

3. DIB (Device IndependentBitmap) இ்ட படிபண் BMP-டத எட்டடாகுண். இது 

டகா்புகடந ்டபறு சாடங்கநி் காஞ்பிக்க அனுணதிக்கது. 

4. GIF (Graphics Interchange Format) ்து குறுக்க்் ின் 

படிபணாகுண்.தருண்ாா கஞிி பஞ்ஞ ின்ங்கந் ண்றுண் 

பி்ிகந் GIF டகா்புகநாகுண். 

5. JPEG (Joint Photographic Experts Group) அதிக்ச ின் குறுக்கட்டட 

அடபட்காக படிபடணக்க்ட்ுந்நது. இது புடக்ண், இத்டக 

கடடபட்ாடு ண்றுண் அடட்டா் தாருந்களு் ்ாக 

டபட தசத்மண். ஆா் ழுட்துமுட, உமடா்ணா படட் 

அ்து நித டகலிசச்ிட்திங்கநி் குட்ட அநவி் தசத்டுண். 

6. TGA (Tagra) இது அதிக தடநிவுட்தி் ின்ங்களுக்கா முட் 

பிணா படிபணாகுண். தருண்ா்டணதா எநிக்கா்சி பிடி்பு 

டககந் TGA-டப ஆடிக்கி். 

7. PNG (Portable Network Graphics) இது குட்ட இன்பு, சிறிதது ண்றுண் ்கு 

குறுக்க்ட்ு தசப்பக ின்ங்கநாக டசமிக்க்டுண் எரு ீ்டி்பு 

டகா்பு படிபணாகுண். இது GIF-க்கு ணா்ாக தசத்டுகிது. ண்றுண் 

TIFF-்  தாதுபா த்கடநமண் ணா்றுகிது. 

இக்க எலி டகா்பு படிபங்கந்  

1. WAV (Waveform Audio File Format)     இது விஞ்டாஸி் குறுக்க்ாட எலி 

டகா்புகடநச ்டசமிக்குண் மிகவுண் பிணா எலி டகா்பு 

படிபணாகுண். 

2. MP3 (MPEG layer-3 Format)    இடசடத டசமிக்கவுண் திவிக்கண் 

தசத்தவுண் மிகவுண் பிணா படிபண் MPEG Layer-3 படிபணாகுண். 

3. OGG  சி்ட ஏ்ட்திட அடபட்காக படிபடணக்க்் இபச 

தி்ட மூ தகாந்க் (Container) படிபணாகுண். 

4. AIFF (Audio Interchange File Format) Mac த்டுட்துண் WAV டகா்புகடந் 

டா் Apple  ிறுபண் த்டுட்துண் டணா எலி படிபண் இது ஆகுண். 

5. WMA (Windows Media Audio) மிகவுண் பிணா WMA படிபட்தி் 

உிடணதாநா ்டணக்டா சா்் ஆகுண். தி்புிடண (Copy right) 

ாதுகா்பி்காக DRM (Digital Right Management) தி்கடநாடு 

படிபடணக்க்ட்ுந்நது.   

6. RA (Real Audio Format) படிபண் இடஞதட்தி் எலிம் ஏ்ட்தி்காக 

படிபடணக்க்்டாகுண். இக்க எலி பநங்கடந் தாதுபாக 

கஞிிக் டகா்புகநாக கஞிிம் ப்பட்ு அ்து CD / DVD-கநி் 

டசமிக்க்டுகிது. 

இக்க எநிக்காச்ி டகா்பு படிபங்கந்  

1. AVI(Audio/Video Interleave) இது எரு விஞ்டாஸி்கா எரு எநிக்கா்சி 

டகா்பு படிபணாகுண். இங்கு, எலி ண்றுண் ட்தி் கூறுகடநக் 

டகா்பி் ணா்று தடுபிடச தடாகு்பி் (interleave chunk) 

டசமிக்க்டுகிது. 

2. MPEG(Moving Picture Experts Group)  ்து இக்க எநிக்கா்சி ண்றுண் எலி 

குறுக்கட்டட ISO (International Standards Organization) குழுவிா் 

உருபாக்க்டுண் எரு டிட ஆகுண். 
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ாண் 5 

அடா் ஃ்நாஷ் ்தா்ஷ் CS6 

குதி – அ 

I. சிதா விடடதட ்டடா்்தடடுடத்ு ழுதுக  

1 
Adobe Flash ி் மூண் ீங்கந் டட உருபாக்க முடிமண்?  ஈ) டணட உந்ந 

அடடத்ுண் 
 

2 
Flash ஞிம டணதட்தி் டுவி் உந்ந தித தபந்டந தசப்பக படிபண் ---

--------   அ) டணட 
 

3 எரு புதித Flash ஆபஞட்டட ப்பாறு உருபாக்குபாத் ? இ) File → New  

4 
தகாாிட ஞிட்டநட்தி் ிண் தபந்டந.  இடட ணா் --------- 

டடா்்தடடுக்கவுண். ஆ) Modify  → Document 
 

5 Flash டகா்புகந் --------- வுண் அடனக்க்டுகிது. ஆ) Flash Movies  

6 
கபட்டட ஈக்்குண் படகமா டாடககடந (Banner) --------- மூண் 

உருபாக்காண். இ) Flash 
 

7 Flash டகா்பி் தகாாிட விிபாக்கண் -------- ஈ) .fla  

8 
Flash-் ீங்கந் உருபாக்குண் ்ட உந்நக்கணாமனுண் அது -------  ்று 

அடனக்க்டுகிது. ஈ) த்ாடு 
 

9 
ீங்கந் துிடகடத த்டுட்தி படபது டா்று டகாடுகடந படத 

உடவுண் கருவி அ) Brush Tool 
 

10 
கீன்கஞ் ்ட கருவி, கருவி் கட்தி் எட குழுவி் இண்தவி்ட. இ) 

Line Tool 
 

11 
Oval கருவிடத த்டுட்தி ப்பாறு எரு ப்ட்டட படதாண்? ஈ) Shift 

விடசடத அழுடத்ி டபடத்ுக் தகாஞ்ட. 
 

12 
்ட கருவி எரு படட்தி் குறி்பி் குதிடத திடாக்கி காட்ுண்.  இ) 

The Zoom tool 
 

 

II டகாடி் இங்கடந ி்புக 

1 
ஞிட்டநட்தி் --------- கருவிடத த்டுட்தி எரு டாட்காட் 

படதாண். (Line Tool ட் கருவி) 
 

2 
எரு ப்ண் படத Oval கருவிடத கிநிக் தசத்து ----------- விடசடத அழுட்தி 

தகாஞ்ட கட்்ட டபஞ்டுண். (Shift) 
 

3 ீங்கந் -------------- கருவி மூண் சதுண் படத முடிமண். (Rectangle)  

4 
சாடா அழி்ா் டா்று தாருக்டந அழி்ட்கு ---------- உடவுகிது 

(Eraser) 
 

5 Flash டகா்புகந் டாாகடப ------------ விிவு் உருபாகுண். (.fla)  

 

குதி – ஆ 

II. மூ்று பிகநி் விடதநிக்கவுண். 

1 

Flash ்து ்?  

Adobe Flash Professional CS6 அிடணஷ்கடந உருபாக்க த்டுண் 

தண்தாருந். அடி்ட தாருக்டந படதவுண் கா்சிகடந 

உருபாக்கவுண் த்டுட்டக்கூடித கருவிகந் உந்ந . இது (Adobe) அடா் 

ிறுபட்டா் உருபாக்க்ட்ுந்நது.  

 

2 

Adobe ProfessionalFlash CS6 தடாங்க டடடபதா டிிடகடந ழுதுக.  

அடா் ஃ்நாஷ் ்தா்ஷ் CS6 டத தடாங்க start → All programs → 

Adobe Flash professional CS6 – டத டடவ்ு தசத்தவுண்.  

1. ஃ்நாஷ்-் ீங்கந் படபட்கு (அ) அடசவூ்ண் தசத்பட்கு மு்பு 

முடலி் ீங்கந் எரு புதித ஆபஞட்டட உருபாக்க டபஞ்டுண்.  

படப்பு திடமலிரு்டடா (welcome screen) (அ) திடம் 

டண்குதிம் உந்ந File ்டிமலிரு்டடா எரு புதித ஆபஞட்டட 

உருபாக்க முடிமண்.  

2. எரு புதித ஆபஞட்டட File ்டிமலிரு்து உருபாக்க file → New–டத 

டட்்தடடுட்டா் New Document உடதா் த்டி டடா்றுண். அதி் 
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General டட்டலி் கீன் உந்ந ActionScript 3.0 –டத டட்்தடடுட்து OK  

தாட்டாடந கிநிக் தசத்டா் எரு புதித ஆபஞண் உருபாகுண்.  

3 

காக்டகாட்ி் (Time line) ் டடடப ்?  

(Timeline) காக்டகாடு ்து Flash-் மிக முக்கிதணா கூறுகநி் எ்ாகுண். 

இது டணடக்கு கீடன அடண்துந்நது. இது எப்தபாரு உறு்பு டடா்ட்டடமண் 

அிடணஷடமண் குறிக்க த்டுட்ட்டுகிது. 

 

 

குதி – இ 

III. எரு டத்ிதநவி் விடதநிக்கவுண். 

1 

கீன்கஞ் தசத்கடந தசத்த உடவுண் கருவிகடந கூறுக.  

அ. டகாடு படட்  

Line கருவி (N)  

இது டட்காடுகடந படபட்கு் த்டுகிது. ீங்கந் தசங்குட்து, 

கிடண் ண்றுண் 450 மூடவி் டகாடுகடந படபட்கு Shift 

விடசடத அழுட்தி்பிடிக்க டபஞ்டுண்.  

ஆ. ட்காக்கு உருபண் படநட்  

Pencil கருவி  இது ட்டாக்காக (freehand) டகாடுகந் ண்றுண் படிபங்கடந 

படத் த்டுகிது. த்சி் முட (Mode) விரு்ட்தி் உந்ந 

்டி பி்பருண் க்டநகடந காட்ுண்.  

 Straighten -டக்்டகா்டிட படபட்கு,  

 Smooth – பட டகா்டிட படபட்கு  

 Ink - அநவுடகா் படங்கநந ்ட ணா்முண் இ்றி 

படத  

இ. ீங்கந் பட்டப்ட அழிடட்்  

Eraser கருவி (E)  இது டகாடுகந் ண்றுண் உ்்புகடந (Fill) அழிக்க் 

த்டுகிது  

 

2 

Zoom கருவி ண்றுண் Hand கருவி டபறுாடுகடநக் கூறுக.  

Zoom கருவி (Z)  

இது டணட்குதிடத திடாக ணா்் த்டுகிது. இது டணம் 

எரு குதிம் கிநிக் தசத்பட் மூண் அடட திடாக்காண். Alt 

விடசடத அழுட்தி்பிடிட்து டணடம் கிநிக் தசத்டா் அடட 

சிறிடாக்காண்.  

Hand கருவி (H)  

இது டணடடத கட்்ட த்டுகிது. எட்ு டகம் ங்கு 

டபஞ்டுணாாலுண் ஞிட்டநட்டட இழுட்து கட்்டாண்.  

 

 

குதி – ஈ 

IV. எரு க்க அநவி் விடதநிக்கவுண் 

1 

Flash ச்் திடம் த்டுடத்ுண் கூறுகடந விபி.  

ஃ்தநாஷ் ச்் திட கூறுகந் (அ) குதிகந்  

ஃ்நாஷ் ச்் திட ா்கு குதிகநாக (அ) கூறுகநாக 

பிிக்க்ட்ுந்நது. அடப  

1. ஞிட்டநண் ண்றுண் எட்ு்டக (Stage and paste Board)  

2. காக்டகாடு (Timeline)  

3. கருவிகந் கண் (Tools Panel)  

4. ஞ்பு டசாதி்ா் (Property Inspector)  

ஞிடட்நண் ண்றுண் எட்ு்டக (ஞி்குதி) (The Stage and Pasteboard 

(work area)  

உங்கந் ஞிட்டநட்தி் டுவி் உந்ந தசப்பக தபந்டந்குதி 

டணட (Stage)  அடனக்க்டுகிது. அடசவு் ட்தி்கா 

அடசவூ்ங்கந், தாரு்கந் ண்றுண் கா்சிகந் ஆகிதப்ட 

உருபாக்க, தி்பிக்க இருட்திடபக்க ண்றுண் இதக்க இ்ட டணட 

உடவுகிது.  

காக்டகாடு (Time Line)  

காக்டகாடு ்து ஃ்நாஷ்-் மிக முக்கிதணா கூறுகநி் 

எ்ாகுண். இது ஞிட்டந் குதிம் கீடன அடண்துந்நது. இது 
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எப்தபாரு உறு்பி் டடா்ட்டடமண் ண்றுண் அடசவூ்ட்டடமண் 

தடநிபாக கா் த்டுகிது.  

ஃ்தநாஷ் கருவிகந் கண் (The Flash Tools Panel)  

ஃ்நாஷ் கருவிகந் கண் ீங்கந் டணடம் படகடடத 

உருபாக்க, டட்்தடடுக்க (அ) தி்பிக்கட் டடடபதா கருவிகடந 

தகாஞ்டுந்நது.  

ஞ்பு டசாதி்ா் (Property inspector)  

இது தகாாிடதாக Flash ஞிமட்தி் பது க்கட்தி் டடா்றுண். 

இது தக்கட்து் இடஞக்க்்டிருக்குண். இது 

டட்்தடடுக்க்் தாருநி் ஞ்புகந் ண்றுண் விரு்ங்கடநக் 

காட்ுபடடாடு அப்ட ணா்வுண் அனுணதிக்கிது.  

2 

Tools கடத்ி் காஞ்டுண் கருவிகந் சிப்ட விபி.  

Selection கருவி (V)  

இ்ட கருவி எரு தாருந் (அ) எரு தாருநி் குதிதாகித தபநிக்டகாடு 

ண்றுண் உ்்பு (Stroke & Fill) ஆகிதப்டட் டட்்தடடுக்க 

த்டுகிது.  

Free Transform கருவி (Q)  

இது தாருந்கடந சுன், அநவி, படநக்க ண்றுண் உருக்குடக்க 

த்டுகிது.  

3D Rotation கருவி (W)  

இது டணடம் மு்ிணாஞ தபநிம் ச்ட் துஞ்டுகுகடந 

(Movie Clips) சுன்றுபட் மூண் மு்ிணாஞ விடநவுகடந உருபாக்க 

த்டுகிது.  

Lasso கருவி (L)  

சாடாஞணாக எரு தாருடநச ் சு்றிபடபட் (Freehand) மூண், இது 

தாருந்கடந டட்்தடடு்ட்கு (அ) தாருநி் எரு குதிடத 

டட்்தடடு்ட்கு த்டுகிது.  

Pen கருவி (P)  

இது ங்கூ் புந்நிகந் ்டுண்.  தடாப்ுந்நிகடந 

உருபாக்குபட் மூண்டகாடுகந் ண்றுண் படடகாடுகடந 

படபட்கு த்டுகிது.  

Text கருவி (T)  

இது உடடத உருபாக்க ண்றுண் தி்பிக்க த்டுகிது.  

Line கருவி (N)   

இது டட்காடுகடந படபட்கு் த்டுகிது. ீங்கந் தசங்குட்து, 

கிடண் ண்றுண் 450 மூடவி் டகாடுகடந படபட்கு Shift 

விடசடத அழுட்தி்பிடிக்க டபஞ்டுண்.  

Rectangle கருவி (R)  

இது தசப்பகண் படத் த்டுகிது. Shift அழுட்தி் பிடி்ட் 

மூண் சதுண் படதாண்.  

3D Translation கருவி (G)  

இது டணடம் மு்ிணாஞ தபநிம் ச்ட் துஞ்டுகடந 

(Movie Clips) கட்்துபட் மூண் மு்ிணாஞ விடவுகடந 

உருபாக்க் த்டுகிது.  

Oval கருவி (O)  

இது ீந்ப் படிபங்கடந படபட்கு த்டுகிது. சிதா 

ப்ட்டட படபட்கு Shift விடசடத அழுட்தி்பிடிக்க டபஞ்டுண்.  

Poly Star கருவி  

இது டகாஞண் ண்றுண் ச்ட்திங்கடந படத த்டுகிது. 

தசப்பகண், ீந்ப்ண், பிிமி்டிப் தசப்பகண் ண்றுண் Poly Star கருவிகந் 

்ாண் எட கருவிம் தடாகுக்க்ட்ு கருவி கட்தி் உந்நது.  

Pencil கருவி  

இது ட்டாக்காக (freehand) டகாடுகந் ண்றுண் படிபங்கடந படத் 

த்டுகிது.  

Brush கருவி (B)  

இது தூிடககந் டா் டகாடுகந் (Paint) படபட்கு த்டுகிது.  

Eraser கருவி (E)  

இது டகாடுகந் ண்றுண் உ்்புகடந (Fill) அழிக்க் த்டுகிது.  
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Hand கருவி (H)  

இது டணடடத கட்்ட த்டுகிது. எட்ுடகம் ங்கு 

டபஞ்டுணாாலுண் ஞிட்டநட்டட இழுட்து கட்்டாண்.  

Zoom கருவி (Z)  

இது டணட குதிடத திடாக ணா்் த்டுகிது. இது 

டணடம் எரு குதிம் கிநிக் தசத்பட் மூண் அடட 

திடாக்காண். Alt விடசடத அழுட்தி்பிடிட்து டணடம் கிநிக் 

தசத்டா் அடட சிறிடாக்காண்.  

Stroke Color கருவி  

இது படத்் தாருந்கநி் தபநிக்டகா்டி் ிட்டட ணா்றி 

அடணக்க் த்டுகிது.  

Fill Color கருவி  

இது படத்் தாருந்கநி் உ்்பி் பஞ்ஞட்டட ணா்் 
த்டுகிது. 
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ாண் 6 

ஆட்ாடக ்2016 

குதி – அ 

I சிதா விடடதட ்டடா்்தடடுடத்ு ழுதுக 

1 
ஆ்டாடக் ்து _________தண்ணாருநாகுண்.  ஆ) Computer-aided design (CAD) 

and drafting 
 

2 
ஆ்டாடக் 2016- உருபாக்கி வி்ட தசத்மண் ிறுபண் ________ இ) 

Autodesk, Inc. 
 

3 
சிப்பு ி ‚A‛ தாட்டாடக் கிநிக் தசத்டா் டடா்றுண் ்டி_________  அ) 

Application 
 

4 த்ாட்ு் ்டிம் டண் குதிம் டடா்றுண் ட் து? ஆ) Search  

5 
க்நநச ்சாநண் டடா்வி்டததி் ்ட விடச்டக 

குறுக்குவிடசகடந் த்டுட்ட டபஞ்டுண்? ஆ) Ctrl + 9 
 

6 UCS ்து ட் குறுக்கண்? அ) User Coordinate System  

7 
க்ங்கடந (grid) காஞ்பிக்கவுண், ணடக்கவுண் (ON or OFF) விடச்டகம் 

்ட தசத்ாட்ு விடசடத அழுட்ட டபஞ்டுண்? ஈ) F7 
 

 

குதி – ஆ 

II. மூ்று பிகநி் விடதநிக்கவுண். 

1 

ஆட்ாடகட ப்தபாறு தடாங்குபாத்?  

ஆக்ாடக் 2016- தடாங்க,  திடமுக்பி் உந்ந Auto CAD 2016 –English 

ஞிக்குறிடத இருமுட கிநிக் தசத்த டபஞ்டுண்.  

(அ்து) Start → All Programs → Autodesk → AutoCAD 2016 → AutoCAD 2016 – English 

் பிடசம் கிநிக் தசத்த டபஞ்டுண். 

 

2 

ி்ி் உந்ந அநடத்ு் தாடட்ா்கடநமண் ்டி ணட்ாத்?  

1. முட் முடதாக சிறிடாக்கு் தாட்டாட கிநிக் தசத்மண் டாது 

ி்் தடாகுதிகந் ண்றுண் ட் தாட்டா்களு் 

கா்சிதநிக்குண். 

2. இஞ்ாபது முநதாக சிறிடாக்கு் தாட்டாட கிநிக் தசத்மண் 

டாது, ட் தாட்டா்கந் ட் டட்புகநாக ணாறுண்.  

 

3 

ி்ி் உந்ந எரு தாடட்ா் மீது சுட்ுக்குறிடத ிறுடத்ுண் டாது ் 

டடா்றுண்?  

முட் முடதாக சிறிடாக்கு் தாட்டாட கிநிக் தசத்மண் டாது ி்் 

தடாகுதிகந் ண்றுண் ட் தாட்டா்களு் கா்சிதநிக்குண். இ்தாழுது 

ட் தாட்டாி் மீது சு்டிடத கட்்திா், அ்ட டலி் உந்ந 

அநட்துக் கருவிகளுண் தடிமண்.  

 

4 

UCS ஞிக்குறிடத ப்பாறு ீக்குபாத்?  

இருிணாஞ படங்களுக்கு UCS ஞிக்குறி டடடப்டுபதி்ட. 

அ்தாழுது UCSICON க்டந மூண் அநட ீக்கிவிாண்.  

Command : ucsicon  

Enter an option : off 

 

5 

OSNAP- ON ண்றுண் OFF தசத்பட்கு ்ட தசத்ாட்ு விடசடத் 

த்டுடட் டபஞ்டுண்?  

F3 தசத்ாட்ு விடசடத் த்டுட்தி OSNAP- ON ண்றுண் OFF 

தசத்தாண். 

 

6 

ட் (LINE) க்டநடத் த்டுடத்ுண்டாது  டகாஞடட்ட முடிக்க் 

த்டுண் விடபா பழிமுடடதக் கூறு.  

இஞ்டு அ்து அட்கு டண்் தடாச்ச்ிதா டகாடுகடந படமண் 

டாது, Close விரு்ணாது முட் டகா்டி் தடாக்க் புந்நிடதமண், கடசி 

டகா்டி் முடிவு் புந்நிடதமண் இடஞக்க் த்டுகிது. 

 

7 

ட் க்டந ண்றுண் தக்ாங்க் க்டநடத் த்டுடத்ி தசப்பகண் 

படமண்டாது ்டுண் டமுட சிக்க்கடநக் கூறு. ் எ்ட விட்ு 

ண்தா்ட் த்டுடட் டபஞ்டுண்?  

ட் க்டநடத் த்டுட்திமண் தசப்பகண் படத முடிமண். ஆா் 

அதி் சி குடாடுகந் உந்ந. டுட்துக்கா்ாக, டகாஞ அநவுகந் 90 
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டிகிி உந்நபா  சிாக்்க டபஞ்டுண். டணலுண் எப்தபாரு டகாடுண் 

டிட்டி தாருநாக இருக்குண். எரு டகா்டி் மீது கிநிக் தசத்டா் 

அ்டடகாடு ணட்ுடண டடவ்ு தசத்த்டுண். ண் டகாடுகந் டடவ்ு 

தசத்த்ாது. ஆடகதா் ஆ்டடக் 2016இ் உந்ந RECTANG க்டந, 

சிதா டகாஞ அநவுகளு் எரு தசப்பகட்டட எட தாருநாக படத 

பழி பகுக்கிது. 

8 

ஆட்ாடகடி் எரு க்டந தசத்ாட்ி் இருக்குண்டாது அதிலிரு்து 

ப்பாறு தபநிடதாண்?  

ESC விடசடத ்ட டட்திலுண் அழுட்ட முடிமண். எரு தசத் தசத்ா்டி் 

இருக்குண் தாழுது ESC விடசடத அழுட்திா், அது அக்க்டநடத 

முடிவுக்குக் தகாஞ்டு பருண். 

 

9 

ஆக்் ண்றுண் சக்்கிந் தாடட்ா்கந் ்ட ி்் க்ட்ா் டலி் 

உந்ந?  

Arc ண்றுண் Circle கருவிகந் அடட்துண் ி்ி் உந்ந Draw டலி் எரு 

குழுபாக இருக்குண். 

 

10 

ERASE க்டநடத உந்நி்பி், ஆட்ாடக ்உங்கடந ் தசத்தச ்

தசா்கிது?  

எரு தாருடந அழிக்க,  

Home tab → Modify pael → Erase tool ்டடக் கிநிக் தசத்து ERASE க்டநடதட் 

டட்்தடடுக்கவுண். (அ்து) க்டந பிம் ERASE அ்து E  ட்சச்ு 

தசத்தவுண். இ்தாழுது தசருகுண் புந்நி crosshair லிரு்து சிறித சதுணாக 

ணாறிமருக்குண். இது pickbox ்று அடனக்க்டுண். இட் டடா்ண் திடம் 

உந்ந எரு தாருடநட் டட்்தடடுக்கட் டதாாக உந்நது ்டடக் 

காட்ுகிது. டணலுண் க்டந பிமண் தாருடநட் டட்்தடடுக்கக் கூறுண். 

 

11 

இதுபட டசமிக்காட டகா்ட முட் முடதாக டசமிக்குண் தாழுது, 

த்ாட்ு் ட்ி்ட்மலிரு்து Save அ்து Save As… ்டடக் கிநிக் 

தசத்டா் ் டடா்றுண்?  

ஆ்டாடகடி் ீங்கந் தசத்ட டபடடத டசமிக்க,  

1. விடவு அணுக் கருவி்ட்ம் உந்ந Save தாட்டாடக் கிநிக் 

தசத்த டபஞ்டுண்.  

2. படண் இதுபட டசமிக்க்வி்ட ி், SaveDrawing As 

உடதா் த்டிடடா்றுண்.  

3. அதி் File name உட்த்டிம் படட்தி்கா ததடக் 

தகாடுட்து Save தாட்டாடக் கிநிக் தசத்தவுண். 

 

12 

ஆட்ாடகடி் எரு டகா்ட தி்ட்கா விடபா பழி ்?  

சிப்பு ிட்தி் உந்ந த்ாட்ு் தாட்டாடக் (A) கிநிக் தசத்டா், 

த்ாட்ு் ்டி டடா்றுண். இ்ட ்டிதாது, புதித டகா்ட 

உருபாக்குட், ்கடப உந்ந டகா்டட் திட்ட், ்புக் டகா்ட 

டசமிட்ட், ்பு டகா்ட ண்தாரு ததி், டபறு டகா்புடம் 

டசமிட்ட், டபறு டகா்பு படிபட்தி் டசமிட்ட் ்புக் டகா்ட அசச்ிடுட் 

டா் டகா்பு தடாப்ுடத க்டநகடநக் தகாஞ்டிருக்குண். 

 

13 

ஆட்ாடகட்ிலிரு்து ப்பாறு தபநிடதாண்?  

உங்கந் டபடடத டசமிட்து ஆ்டாடக்டிலிரு்து தபநிடத,  

1. ஆ்டாடக் ச்் திடம் டண் பது மூடமலுந்ந மூடு 

தாட்டாக் (X) கிநிக் தசத்த டபஞ்டுண்.  

2. தி்திருக்குண் டகா்புகநி் கடனுண் ணா்ண் தசத்த்்டிரு்டா், 

ஆ்டாடக் அடட டசமிக்க டபஞ்டுடணா அ்து டசமிக்காண் 

மூடபஞ்டுடணா ்டட கீன்க்கஞ் உடதா் த்டிம் 

உந்நடட் டா்று விா ழு்புண். உங்கந் டபடடத டசமிக்க Yes 

தாட்டாடக் கிநிக் தசத்த டபஞ்டுண்.  

3. ்கடப டசமிக்க்ாட புதித படணாக இரு்டா், ஆ்டாடக் 

Save Drawing As ்னுண் உடதா் த்டிடதட் திடம் காட்ுண். 

பி் ்டகா்ட டசமிட்து ஆ்டாடக்டிலிரு்து தபநிததறுண். 
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குதி-இ 

III. எரு டத்ிதநவி் விடதநிக்கவுண். 

1 

தாருந்கடந உருபாக்குபட்கா டடனுண் மூ்று க்டநகடநக் கூறு.  

• ட் (Line) க்டநடதக் தகாஞ்டு டகாடுகந் படதாண்.  

• சக்்கிந் க்டநடத் (Circle) த்டுட்தி எரு ப்ண் படத முடிமண்.  

• RECTANG க்டந, சிதா டகாஞ அநவுகளு் எரு தசப்பகட்டட 

எட தாருநாக படத பழி பகுக்கிது.  

 

2 

விடச்டக மூண் LINE, CIRCLE ண்றுண் ERASE டா் க்டநகடந ப்பாறு 

விடபாக உந்நிாண்?  

• க்டந பிம் LINE  ட்சச்ு தசத்த டபஞ்டுண். பி் ்ஆண் x 

ண்றுண் y ஆதடத்டாடவுகடநக் தகாடுக்க டபஞ்டுண். பி் ்முடிவு 

ஆதடத்டாடவுகடநக் தகாடுக்க டபஞ்டுண்.  

• க்டந பிம் CIRCLE  ட்சச்ு தசத்து டணத்புந்நிகடந (x 

ண்றுண் y ஆதடத்டாடவுகடந) தகாடுக்க டபஞ்டுண். பி் ் D 

(Diameter)  ட்சச்ு தசத்து வி்ட்டட உந்நீ டபஞ்டுண்.  

• க்டந பிம் ERASE அ்து E  ட்சச்ு தசத்தவுண். 

அழிக்க டபஞ்டித தாருநி் மீது pickbox- டபட்து கிநிக் தசத்த 

டபஞ்டுண். தாருளுடத டகா்டி் டடிண் தபநி ் சாண்் 

ிட்தி்கு ணாறுண். அழிக்க டபஞ்டித அடட்து் தாருந்கடநமண் 

தடா்்து டடா்்தடடுக்காண் தடவு விடசடத அழுட்ட டபஞ்டுண். 

 

3 

LINE க்டநம் உந்ந Undo டடவ்ி் த்கடந ழுதுக.  

எரு டகாடு படமண் டாது முடிவு் புந்நிடதட் டபாகக் குறி்பிட்ுவி்ா், 

Undo க்டந மூண் கடசிதாகக் குறி்பி் புந்நிடத ீக்கிவிட்ு, 

மு்டடத க்ட்தி்குச ் தச்ாண். இ்ட விரு்ட்டட் த்டுட்ட, 

க்டந பிம் Undo அ்து U ட ் ட்சச்ு தசத்து தடனவு விடசடத 

அழுட்ட டபஞ்டுண்.  

 

4 

ப்ங்கடந உருபாக்குண் பி்பருண் முடகடந சுருக்ணாக விபி.  

அ. Centre and radius  

• க்டந பிம் CIRCLE  ட்சச்ு தசத்து தடனவு தாட்டாட 

அழுட்டவுண். பி் ் க்டந பிம் டணத்புந்நிடத (x ண்றுண் y) 

குறி்பிட்ு தடனவு தாட்டாட ஆழுட்ட டபஞ்டுண். பி் ்

ஆட்திட உந்நீட்ு தடனவு தாட்டாட அழுட்ட டபஞ்டுண்.  

ஆ. Centre and diameter  

• க்டந பிம் CIRCLE  ட்சச்ு தசத்து தடனவு 

தாட்டாட அழுட்டவுண். பி் ்க்டந பிம் டணத்புந்நிடத 

(x ண்றுண் y) குறி்பிட்ு தடனவு தாட்டாட ஆழுட்ட டபஞ்டுண். 

பி் ்க்டந பிம் D  ட்சச்ு தசத்து தடனவு தாட்டாட 

அழுட்ட டபஞ்டுண். இ்டாது வி் ணதி்பிட ட்சச்ு தசத்து 

தடனவு் தாட்டாட அழுட்ட டபஞ்டுண். 

 

 

குதி – ஈ 

IV. எரு க்க அநவி் விடதநிக்கவுண் 

1 

ஆட்ாடக ்இடமுகட்டட் ்றி விபி.  

ஆ்டாடக் 2016 இ் இடமுகணாது ி்்கடநமண், த்ாட்ு் 

்டிகடநமண் அடி்டதாகக் தகாஞ்து. இ்ட இடமுகட்தி் 

முக்கிதணா அண்சண் படகட் குதிம் அநவு திதடாக இருக்குண்.  

த்தாட்ு் ட்ி (ApplicationMenu)  

சிப்பு ிட்தி் உந்ந த்ாட்ு் தாட்டாடக் (A) கிநிக் தசத்டா், 

த்ாட்ு் ்டி டடா்றுண். இ்ட ்டிதாது, புதித டகா்ட 

உருபாக்குட், ்கடப உந்ந டகா்டட் திட்ட், ்புக் டகா்ட 

டசமிட்ட், ்பு டகா்ட டபதாரு ததி், டபறு டகா்புடம் 

டசமிட்ட், டபறு டகா்பு படிபட்தி் டசமிட்ட், ்புக் டகா்ட 

அசச்ிடுட் டா் டகா்பு தடாப்ுடத க்டநகடநக் 

தகாஞ்டிருக்குண். த்ாட்ு் ்டிம் டண் குதிம் டட் ட் 

(Search bar)  இண் த்றிருக்குண்.  

டட்பு் ட் (Title bar)  

டட்பு் ட்தாது Autodesk AutoCAD 2016 ்னுண் தண்தாருநி் 
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ததடமண், ட்டாடடத படட்தி் ததடமண் தகாஞ்டிருக்குண்.  

விடவு அணுக் கருவி்ட் (Quick Access Toolbar)  

இ்ட கருவி்ட், ச்் திடம் இது டண் ஏட்தி் சிப்பு ி 

தாட்டாட அடுட்துக் காஞ்டுண். இ்ட் ட் Workspace ண்றுண் 

Undo/Redo க்டநகளுக்குண், த்ாட்ு் ட்ம் உந்ந அடட்து 

டகா்புக் க்டநகளுக்குண் ஞிக்குறிகடநக் தகாஞ்டிருக்குண்  

ி்் (Ribbon)  

ஆ்டாடக் 2016 ச்் திடம் டண் குதிமலுந்ந டட்பு் 

ட்க்கு கீன் உந்ந குதி ி்் ஆகுண். இ்ட ி்் இஞ்டு 

குதிகடந உடதது. Ribbon Tab, Ribbon Panel  

Start தடாகுதி  

Start தடாகுதிடதக் கிநிக் தசத்டவு், ஆ்டாடக் 2016 இ் தடாக்கட் 

திட ணறுடிமண் டடா்றுண். அட் மூண் புதித படட்டடட் 

தடாங்குட், ்கடப உந்ந படட்டட திட்ட் டா் 

தசத்கடநச ்தசத்தவுண்.  

File தடாகுதி  

ி்னுக்கு கீடன File தடாகுதி ட் உந்நது. திக்க்டுண் எப்தபாரு 

டகா்பி்குண் எரு தடாகுதி உருபாக்க்டுண். File தடாகுதிம் மூண் எரு 

படக் டகா்பிலிரு்து ண்தாரு படக் டகா்பி்கு நிடாக 

டாவிச ்தச் முடிமண்.  

பட் குதி  

திடம் தருணநவு் குதி பட் குதி (Drawing Area) ஆகுண். இதி் 

தாருந்கடநமண், மு்ிணாஞ படகடகடநமண் நிடாக படத 

முடிமண்.  

க்டந சாநண் (Command Window)  

த்ாட்ு சாநட்தி் அடி்குதிம்,  ிடடண் ட்க்கு (Status bar) 

டணாக க்டந சாநண் அந்திருக்குண். இ்டச ் சாநட்தி் தாதுபாக 

மூ்று உடபிகந் காஞ்டுண். முட் இஞ்டு பிகந், இட்கு மு் 

த்டுட்தித க்டநகடநக் காட்ுண். கடசி பிதாது க்டந பி 

ஆகுண். க்டநச ்சாநண் டடா்ா வி்ா் Ctrl + 9 ்னுண் விடசகடந 

அழுட்தி டடா்ச ்தசத்தாண்.  

சமீடத்ித உந்நடீு (Recent input)  

‘Command’: prompt இ் ாண் கடசிதாக ட்சச்ு தசத்ட 20 க்டநகடந, 

ஆ்டாதக் ிடவி் தகாஞ்டிருக்குண். இ்ட க்டநகளுக்கு ‚Recent 

Input‛ ்று தத.்  

UCS ஞிக்குறி  

பட் குதிம் கீன் இது மூடம் உந்ந L  படிப டகா்டி்கு UCS 

ஞிக்குறி ்று தத.் UCS ்து ‚User Coordinate System‛ ்ட் 

குறுக்கணாகுண்.  

உவுட் ட் (Navigation Bar)  

உவுட் ட்தாது பட்குதிம் இருக்குண். இது 

உவுடலுக்கா கருவிகடநக் தகாஞ்டிருக்குண்.  

ிடடண் ட் (Status Bar)  

க்டந பிக்கு கீடன ிடடண்ட் இருக்குண். சாடத்ி் கீன் பது 

மூடம் உந்ந ட் த்ாட்ு ிடடண் ட் (Application Status 

Bar) ஆகுண்.  

பட ஆதட ்தடாடவுகந் (Drawing Coordinates)  

ஆ்டாடக் 2016 இ் டிாமங் டகாஆட்ிட் தாட்டா் டாடணபாக 

ணடக்க்்டிருக்குண். கஸ்டணடஷச் ்டிடத் (Customization menu) 

த்டுட்தி அடடக் காஞ்பிக்க முடிமண்.  

ணா் (MODEL)  

படண் படபட்காக ணா் குதிம் ஞிபுிமண் தாழுது, ணா் 

(MODEL) தாட்டா் டாடணபாகட் டட்்தடடுக்க்்டிருக்குண்.  

ஞிடட்நண் (Workspace)  

ஞிட்டநண் ்து பட் குதிம் இண் ண்றுண் டடா்ண், 

அடட்துவிட ்டிகந், தாட்டா்கந், தாட்டா் தடாகுதிகந் அங்கித 

எரு முழுடணதா த ்இடமுகண் ஆகுண். 
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க்டநச ்சாநண் ்றி விபி.  

க்டந சாநண் (Command Window)  

த்ாட்ு சாநட்தி் அடி்குதிம், ிடடண்ட்க்கு (Status bar) 

டணாக க்டந சாநண் அடண்திருக்குண். இ்டச ்சாநட்தி் தாதுபாக 

மூ்று உடபிகந் காஞ்டுண். முட் இஞ்டு பிகந், இட்கு மு் 

த்டுட்தித க்டநகடநக் காட்ுண். கடசி பிதாது க்டந பி 

ஆகுண். க்டநச ்சாநண் டடா்ாவி்ா் Ctrl + 9 ்னுண் விடசகடந 

அழுட்தி டடா்ச ் தசத்தாண். க்டந பிம் தசருகுண் புந்நி உந்ந 

இட்தி் க்டநகடந உந்நி முடிமண். இது Command: prompt  

அடனக்க்டுண். க்டநம் முட் ழுட்டட ட்சச்ு தசத்டவு், 

அ்ட ழுட்தி் தடாங்குண் அடட்துக் க்டநகநி் ்டித் 

டடா்றுண்.  

குறி்பு  

க்டந பிம் ணதி்புகடந உந்நி்வு் தடனவு விடசடத அழுட்ட 

டபஞ்டுண். இ்டச ் சாநட்டட கிநிக் தசத்து இழுட்து திடம் ங்கு 

டபஞ்டுணாாலுண் டபக்காண். அநடபமண் ணா்ாண். க்டநடத 

உந்நிடுண் டாது சிறித ழுட்திடா, தித ழுட்திடா அ்து இஞ்டுண் 

க்டடா தகாடுக்க முடிமண். க்டந பிம் ட்சச்ு தசத்மண் தாழுது 

பிடன ்்ா், BACKSPACE விடச மூண் அழிட்துவிட்ு சி தசத்தாண். 

ESC விடசடத ்ட டட்திலுண் அழுட்ட முடிமண். எரு தசத் 

தசத்ா்டி் இருக்குண் தாழுது ESC விடசடத அழுட்திா், அது 

அக்க்டநடத முடிவுக்குக் தகாஞ்டு பருண்.  

ஆ்டாடகடி் மு்டாக் த்டுட்தித க்டநடதட் திருண்வுண் 

த்டுட்ட டபஞ்டுதணி், Command: prompt இ் தடனவு விடச (ENTER) 

அ்து இடதபநி விடசடத (spacebar) அழுட்ட டபஞ்டுண். ணாாக 

சு்டிடத பது கிநிக் தசத்பட் மூண் டடா்றுண் ்டிம், Repeat 

்னுண் விரு்ட்டட டட்்தடடுக்காண்.  

சமீடத்ித உந்நடீு (Recent input)  

‘Command’: prompt இ் ாண் கடசிதாக ட்சச்ு தசத்ட 20 க்டநகடந, 

ஆ்டாடக் ிடவி் தகாஞ்டிருக்குண். இ்ட க்டநகளுக்கு ‚Recent 

Input‛ ்று தத.் க்டநகநி் ்டிதடக் காஞ விருண்பிா் 

சு்டிடத பது கிநிக் தசத்து பருண் ்டிம் Recent input ்டடக் கிநிக் 

தசத்த டபஞ்டுண். ஆ்டாடக் இட்கு மு் த்டுட்தித 

க்டநகடநமண், ஆதடத்டாடவு உந்நடீுகடநமண் (Coordinate Inputs) 

துடஞ்்டிதலி் காட்ுண்.  
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தக்ாங்க் தாருடந் ்றி ழுதுக. ஆட்ாடகடி் தசப்பகண் 

படபட்கா பழிமுடகடநக் கூறு.  

தசப்பகண் படட்  

படிபடண்ாநக்ந் த்டுட்துண் அடி்ட படிபங்கநி் எ்று 

தசப்பகண் ஆகுண். ட் க்டநடத் த்டுட்திமண் தசப்பகண் படத 

முடிமண். ஆா் அதி் சி குடாடுகந் உந்ந.  டுட்துக்கா்ாக, டகாஞ 

அநவுகந் 90 டிகிி உந்நபா  சிாக்்க டபஞ்டுண். டணலுண் எப்தபாரு 

டகாடுண் டிட்டி தாருநாக இருக்குண். எரு டகா்டி் மீது கிநிக் தசத்டா் 

அ்ட டகாடு ணட்ுடண டடவ்ு தசத்த்டுண். ண் டகாடுகந் டடவ்ு 

தசத்த்ாது. ஆடகதா் ஆ்டாடக் 2016 இ் உந்ந RECTANG க்டந, 

சிதா டகாஞ அநவுகளு் எரு தசப்பகட்டட எட தாருநாக படத 

பழி பகுக்கிது. இ்ட RECTANG க்டநடத் த்டுட்தி படத்் 

தசப்பகட்தி் ்டதபாரு இட்திலுண் கிநிக் தசத்து முழு தசப்பகட்டடமண் 

டட்்தடடுக்க முடிமண்.  
 

சுட்ுக்குறிம் மூண் தசப்பகடத்ி் முடகடநட ்டட்்தடடுடத்ு தசப்பகண் 

படட்  

1. Command: RECTANG (அ்து) REC (தடனவு விடசடத அழுட்டவுண்).  

2. க்டந பிம் கீன்க்கஞ்பாறு டடா்றுண்.  

RECTANGLE  Specify first corner point or [Chamfer/ Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  

தசப்பகட்தி் முட் முட (P1) படத டபஞ்டித இட்தி்கு 

சுட்ுக்குறிடத கட்்தி சு்டிம் இது தாட்டாடக் கிநிக் 

தசத்தவுண்.  
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3. க்டந பிம் கீன்க்கஞ்பாறு டடா்றுண்.  

Specify other corner point or [Area / Dimensions / Rotatio]:  

தசப்பகட்தி் முட் முடமலிரு்து சு்டிடத மூடவி்ண் 

பழிதாக கட்்தி, ணறுமுடம் (P2) சு்டிம் இது தாட்டாடக் 

கிநிக் தசத்தவுண். இ்தாழுது தசப்பகண் படத்்டிருக்குண். 
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