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Complete Teacher’s Manual for Open office Calc/Spreadsheet 1 Class 1 

Summaries 

 

 What is Calc/ spreadsheet? 

 Calc/ spreadsheet என்ால் என்? 

 Why we use calc/ spreadsheet? 

 ாம் ஏன்Calc/Spreadsheetடை னன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to open calc file? 

 Calc fileட எவ்யாறு திப்து? 

 What is formatting toolbar? 

 Formatting toolbar என்ால் என்? 

 Why we use formatting bar? 

 Formattingbarடப ாம் ஏன் னன்டுத்துகிவாம்? 

 How to take a new file? 

 ருnew fileடஎப்டிப் பறுயது? 

 How to open any document? 

 Documentடைஎப்டி திக்க வயண்டும்? 

 How to save any document? 

 Documentடைஎப்டி save பெய்ன வயண்டும்? 

 How many sheets exist in a spreadsheet/calc? 

 ரு spreadsheet/calc ல் எத்தட தாள்கள் உள்? 

 Why do we use side bar? 

 ாம் ஏன் side barடப னன்டுத்த வயண்டும்? 

 What is a cell? 

 Cellஎன்ால் என்? 

 What is a row & column? 

 ரு row & columnஎன்ால் என்? 

 How to close your calc/spreadsheet file? 

 உங்கள்Calc/Spreadsheet fileடஎப்டிcloseபெய்யது? 

 How to shut down computer? 

 Computerடபஎப்டிshut downபெய்யது? 

 Now let’s start video. 

 இப்வாதுயடீிவனாடயஆபம்ிக்காம். 

 

1. To stop video time at 2 minute 17 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்2ிநிைம்17யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask them what ‘open office spreadsheet/calc’ is used for?  

யடீிவனாடயஇங்வகிறுத்தவும்,‘open office spreadsheet/calc’எதற்காக 

னன்டுதப்டுகிது என்று அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

2. To stop video time at 3 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students, if they can open Open Office spreadsheet file? 

யடீிவனாடயஇங்வகிறுத்தவும்,Open Office spreadsheet fileடopen பெய்ன 
முடிமநாஎநாணயர்கடக் வகளுங்கள், ின்ர் நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

3. To stop video time at 5 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to click on ‘Start button’ as shown in video and then 

play the video again.  

யடீிவனாடயஇங்வகிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Start’ button 

ட கிிக் பெய்ன நாணயர்கிைம் வகளுங்கள் நறுடிமம் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

4. To stop video time at 6 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம்02யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to click on ‘All Program’ option as shown in video.  

யடீிவனாடயஇங்வகிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘All Program’ 

option ட கிிக் பெய்ன நாணயர்கிைம் வகளுங்கள். 

5. To stop video time at 6 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to search ‘open office 4.1.1’ as shown in video.  

After that ask to click on ‘calc’ option as shown in video.  

யடீிவனாடயஇங்வகிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘open office 

4.1.1’ வதை அயர்கடக் வகட்கவும் .ிகுயடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, 'calc' 

optionடclickபெய்ன அயர்கடக் வகளுங்கள். 
6. To stop video time at 7 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them if they have opened ‘spreadsheet/calc’ file or not? 

Just check and play the video again.  

யடீிவனாடயஇங்வகிறுத்தவும்,அயர்கள் ‘spreadsheet/calc’ file file ட 
திந்துயிட்ைாபா இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

7. To stop video time at 7 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்54யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to look in front of the screen and tell what the given 

picture is called? 

யடீிவனாடயஇங்வகிறுத்தவும்,திடபனின் முன்ால் ார்க்கவும், பகாடுக்கப்ட்ை 
ைம் என் என்று பொல்லுங்கள்என்று நாணயகடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

8. To stop video time at 08 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்8ிநிைம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask what is a ‘standard toolbar’ and which one is it in the picture? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ரு ‘standard toolbar’ நற்றும் இந்த ைம் எதில் 
உள்து என்று வகட்கவும். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

9. To stop video time at 09 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்09ிநிைம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell what is ‘formatting toolbar’ and why do we use 

it? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ‘formatting toolbar’ என்ால் என்என்று பொல் 
முடிமநா என்று அடத ஏன் னன்டுத்துகிவாம்? என்று  அயர்கடவகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

10. To stop video time at 9 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்9ிநிைம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell what is being shown in the picture? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ைத்தில் காட்ைப்ட்டுள்டத அயர்கள் பொல் 
முடிமநா எ வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

11. To stop video time at 10 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிைம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students look at the picture and tell what is being shown 

below with the help of box? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ைத்டதப் ார்த்து, பட்டினின் உதயிமைன் கீவம 
காட்ைப்ட்டுள்டதக் கூறுங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

12. To stop video time at 11 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்22யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know how many sheets exist in a ‘spreadsheet/calc’? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ‘spreadsheet/calc’எத்தட தாள்கள் உள் 
என்டத அயர்கள் பதரிந்து பகாள்யார்காஎ வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

13. To stop video time at 11 minute 46 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்46யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know what the given picture is called which is being 

shown with the help of a box? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,பட்டினின் உதயிமைன் காட்ைப்ட்டுள் ைம் 
என் என்று பதரிமநாஎன்றுவகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

14. To stop video time at 12 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they know why do we use ‘side bar’? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ‘side bar’ஏன் னன்டுத்த வயண்டும் என்று 
அயர்கள் பதரிந்து பகாண்ைார்கா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

15. To stop video time at 13 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 



 

10 
 

 

Stop video here and ask if they can tell what is ‘cell’? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, 'பெல்' என் என்று பொல் முடிமநாஎன்று 
வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

16. To stop video time at 14 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம்36யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to type in the ‘cell’ as shown in video.  

இங்வக யடீிவனாடய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘cell’இல் type 

பெய்மம்டி வகளுங்கள். 

Just check whether the students have typed or not and then play the video again. 

நாணயர்கள் typeபெய்தாபா இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

17. To stop video time at 15 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to type again in the ‘cell’ as shown in video.  

இங்வக யடீிவனாடய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
நறுடிமம்‘cell’இல் type பெய்மம்டி வகளுங்கள். 

Just check whether the students have typed or not and then play the video again 

நாணயர்கள் typeபெய்தாபா இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

18. To stop video time at 16 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do as shown in video.  
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி அயற்டக் 
பெய்னவகட்கவும். 
Just check whether the students have done or not and then play the video again 

நாணயர்கள் பெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

19. To stop video time at 16 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell what are ‘Rows’? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ‘Rows’என் என்று பொல் முடிமநாஎன்று 
வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

20. To stop video time at 18 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to type as shown in video. 

இங்வக யடீிவனாடய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி type பெய்மம்டி 
வகளுங்கள். 

Just check whether the students have typed or not and then play the video again. 

நாணயர்கள்typeபெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

21. To stop video time at 18 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘arrow keys’ as shown in video.  

இங்வக யடீிவனாடய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘arrow keys’ 

கடனன்டுத்தும்டி வகட்கவும். 
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Just check whether the students have used ‘arrow keys’ or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள்‘arrow keys’னன்டுதிார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

22. To stop video time at 18 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to select ‘cell or rows’ as shown in video.  

இங்வக யடீிவனாடய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘cell or rows’ 

ஐselect பெய்ன அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have ‘selected’ or not and then play the video again. 

நாணயர்கள்‘selecte’பெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, 

நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

23. To stop video time at 19 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell what are ‘Columns’?  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ‘Columns’என் என்று பொல் முடிமநாஎன்று 
வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

24. To stop video time at 20 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்20ிநிைம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to select ‘cell or column’ as shown in video.  

இங்வக யடீிவனாடய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘cell or 

column’ஐselect பெய்ன அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have selected or not and then play the video again. 
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நாணயர்கள்‘selecte’பெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, 

நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

25. To stop video time at 21 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிைம்29யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask to do as shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி பெய்ன வகட்கவும். 
Just check whether the students have done or not and then play the video again. 

நாணயர்கள் பெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

26. To stop video time at 23 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிைம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to create a table as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்ை அட்ையடணடன 
உருயாக்க அயர்கட வகளுங்கள். 
Just check whether the students have made a table or not and then play the video again. 

நாணயர்கள் ரு table லை உருயாக்கிார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

27. To stop video time at 23 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிைம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to close their calc file and shutdown their computer. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கின்calcfile டமூடியிட்டு, தங்கள் computer 

டபshutdown பெய்னஅயர்கடக்வகளுங்கள். 

Just check whether the students have closed file and shutdown their computer or not 

and then play the video again. 
நாணயர்கள் file closeபெய்துநற்றும் தங்கள் computer 

டபshutdownபெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

 

 

 

 

 

 

Complete Teacher’s Manual for Open Office Calc 1 Class 2 

Class 2 Summaries 

 

 What is Calc/ spreadsheet? 

 Calc/ spreadsheet என்ால் என்? 

 Why we use calc/ spreadsheet? 

 ாம் ஏன்Calc/Spreadsheetடை னன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to open calc file? 

 Calc fileட எவ்யாறு திப்து? 

 How to use undo & redo? 

 Undo & redo எப்டி னன்டுத்துயது? 

 How to use copy & Paste? 

 Copy & Paste எப்டி னன்டுத்துயது? 
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 What is find & replace? 

 Find & replace என்ால் என்? 

 How to delete cell, row and column? 

 Cell, row and columnஎப்டி ீக்க வயண்டும்? 

 How to save any document? 

 Documentடைஎப்டி save பெய்ன வயண்டும்? 

 How many sheets exist in a spreadsheet/calc. 

 ரு spreadsheet/calc ல் எத்தட தாள்கள் உள்? 

 What is a formula? 

 Formula என்ால் என்? 

 How to get total of numbers and more arithmetic operations in calc? 

 Calc இல் எண்கின் எண்ணிக்டக நற்றும் arithmetic operations எவ்யாறு 
பறுயது? 

 How to convert PDF file? 

 PDF fileநாற்றுயது எப்டி? 

 How to close calc/spreadsheet file? 

 உங்கள்Calc/Spreadsheet fileடஎப்டிcloseபெய்யது? 

 How to shut down computer? 

 Computerடபஎப்டிshut downபெய்யது? 

 Now let’s start video. 

 இப்வாதுயடீிவனாடயஆபம்ிக்காம். 
28. To stop video time at 1 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them what is ‘spreadsheet’ and why we use it? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ‘spreadsheet’ என்ால் என்,அயற்ட ஏன் 
னன்டுத்துகிவாம்என்று அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

29. To stop video time at 1 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask them how many sheets are seen in spreadsheet as a default? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, spreadsheet இல் எத்தட தாள்கள் 
காணப்டுகின் பதரிமநா என்று அயர்கடக்பகாள்ளுங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

30. To stop video time at 1 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்43யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why do we use ‘Column & Row header’? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்'Column&Row Header' ஐ ஏன் 
னன்டுத்துகிவாம் என்றுஅயர்கடக்பகாள்ளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

31. To stop video time at 2 minute 27 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்2ிநிைம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell what will you do to go from one cell to another 

cell? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,ரு பெல்யிிருந்து இன்பாரு பெல் யடப 
பெல் என் பெய்னப் வாகிரீ்கள் என்று அயர்கள் பொல் 
முடிமநாஎன்றுஅயர்கடக்பகாள்ளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

32. To stop video time at 2 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்39யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell which options can be seen in status bar? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, status barஇல்எந்த யிருப்ங்கடக் காண முடிமம் 
என்டத அயர்கள் பொல் முடிமநாஎன்றுபகாள்ளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

33. To stop video time at 3 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to open ‘Calc’ file and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,‘Calc’file டதிக்க நாணயர்கடக் வகட்டு, 

நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
34. To stop video time at 5 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them what will we learn today? 

இங்வக யடீிவனாடய ிறுத்தி, இன்று ாம் என் கற்றுக் பகாள்வயாம் என்று 
வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

35. To stop video time at 6 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம்03யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them if they have made this table? 

இங்வக யடீிவனாடய ிறுத்தி, அயர்கள் இந்த tableடபெய்திருந்தார்கா எக் 
வகளுங்கள்? 

Now just check whether they have created a table or not and then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் table ன்ட உருயாக்கிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

36. To stop video time at 6 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்06ிநிைம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they know why do we use undo? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, undoடய ஏன்னன்டுத்த வயண்டும் என்று 
வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

37. To stop video time at 7 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do ‘undo’ and then play the video again.  
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ‘undo’ பெய்னநாணயர்கடக் 
வகளுங்கள்ின்ர்நீண்டும்யடீிவனாடய இனக்கவும். 

38. To stop video time at 7 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்55யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do ‘undo’ as shown in video and then play the 

video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘undo’ ‘undo’ 

பெய்னநாணயர்கடக் வகளுங்கள்ின்ர்நீண்டும்யடீிவனாடய இனக்கவும். 
39. To stop video time at 8 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்8ிநிைம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to erase all the data by using ‘Undo’. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ‘Undo’என்டதப் னன்டுத்தி எல்ா data டயமம் 
அமிக்க நாணயர்கடக் வகளுங்கள். 
Now just check whether they have erased all data or not and then play the video. 

இப்வாது அயர்கள் எல்ா data டயமம் அமித்து யிட்ைார்கா அல்து 
இல்டனாஎன்டதச் ெரிார்க்கவும் ின்ர்நீண்டும்யடீிவனாடய இனக்கவும். 

40. To stop video time at 8 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்08ிநிைம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why do we use ‘redo’? 

யடீிவனாடய இங்வகிறுத்தி,ாம்ஏன்'redo' ஐ னன்டுத்துகிவாம் என்று 
அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

41. To stop video time at 10 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிைம்02யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to bring back the data which they had erased and then 

play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வகிறுத்தி,அயர்கள் அமிக்கப்ட்ை data டய நீண்டும் பகாண்டு 
யபநாணயர்கடக் வகளுங்கள் யடீிவனாடய நீண்டும் இனக்கவும். 

42. To stop video time at 10 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிைம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do ‘redo’ as shown in video. 

இங்வக யடீிவனாடய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்டினடி‘redo’டயநீண்டும் 
பெய்மம்டி வகட்கவும். 
Just check whether the students have brought back all data or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் அடத்து dataடயமம் திரும்க் பகாண்டு 
யந்துள்யாஇல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

43. To stop video time at 10 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிைம்56யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and if they can tell why do we use ‘Cut’? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ஏன் ' Cut’ஐனன்டுத்துகிவாம் என்று பொல் 
முடிமநாஎன்று அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

44. To stop video time at 11 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to paste the entire data on other sheet which they had 

earlier typed and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, முழுத் data வும் ஏற்கவய typeபெய்த data ி 
தாில் pasteபெய்னநாணயர்கடக் வகளுங்கள் யடீிவனாடய நீண்டும் 
இனக்கவும். 

45. To stop video time at 12 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do ‘cut’ as shown in video.  

இங்வக யடீிவனாடய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘cut’பெய்ன 
நாணயர்கடக் வகட்கவும். 
Just check whether the students have done ‘cut’ or not and then play the video again. 

நாணயர்கள் ‘cut’பெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

46. To stop video time at 13 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do ‘Paste’ as shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Paste’ பெய்ன 
நாணயர்கடக் வகட்கவும். 
Just check whether the students have done ‘paste’ or not and then play the video again. 

நாணயர்கள் ‘Paste’ பெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

47. To stop video time at 13 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know why do we use ‘copy’? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ‘copy’ஐஏன் னன்டுத்துகிவாம் என்டத 
அயர்கள் அிந்தால் அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

48. To stop video time at 15 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம்02யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to go on the second sheet as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி இபண்ைாயது 
sheet டில் பெல் நாணயர்கடக் வகட்டுயிட்டு நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

49. To stop video time at 15 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do ‘copy’ as shown in video. 

இங்வக யடீிவனாடய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘copy’ பெய்ன 
நாணயர்கடக் வகட்கவும். 
Just check whether the students have done ‘copy’ or not and then play the video again. 

நாணயர்கள் ‘copy’பெய்தாபா இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

50. To stop video time at 15 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do ‘Paste’ as shown in video.  

இங்வக யடீிவனாடய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Paste’ பெய்ன 
நாணயர்கடக் வகட்கவும். 
Just check whether the students have done ‘paste’ or not and then play the video again. 
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நாணயர்கள் ‘paste’பெய்தாபா இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

51. To stop video time at 16 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them why do we use ‘find & replace’? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி ‘find & replace’ஐ ஏன் னன்டுத்துகிவாம்என்று 
வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

52. To stop video time at 17 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிைம்37யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select the sheet 2 as shown in the video and then 

play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி sheet 2 ஐ select 

பெய்னநாணயர்கடக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
53. To stop video time at 18 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Find and replace’ option and ‘find’ 

‘a’ word as shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ‘Find and replace’ என் option ஐclick பெய்துநற்றும் 
யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘a’ யார்த்டதடன ‘find’ பெய்னநாணயர்கள் 
வகட்கவும். 
Just check whether the students have done ‘find’ function or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘find’ functionபெனல்டுதுகிார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
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54. To stop video time at 19 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the video 

again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி பெய்மம்டி 
நாணயர்கடக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
Just check whether the students have done ‘find’ or not and then play the video again. 

நாணயர்கள் ‘find’ ஐபெனல்டுதுகிார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
 

55. To stop video time at 20 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்20ிநிைம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do ‘replace’ as shown in video. 

இங்வக யடீிவனாடய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘replace’பெய்மம்டி வகட்கவும். 
Just check whether the students have done ‘replace’ or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள் ‘replace’ஐபெனல்டுதுகிார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

56. To stop video time at 21 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிைம்21யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to replace ‘B’ letter with ‘Bharti’ as shown in the 

video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Bharti’க்கு 
திாக ‘B’ letterஐ replaceபெய்னநாணயர்கடக் வகட்கவும். 
Just check whether the students have replaced or not and then play the video again. 

நாணயர்கள் ‘replace’ஐபெனல்டுதுகிார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

57. To stop video time at 22 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிைம்26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி பெய்மம்டி 
நாணயர்கடக் வகட்கவும். 
Just check whether the students have done ‘find & replace’ or not and then play the 

video again. 
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நாணயர்கள் ‘find & replace’ஐபெனல்டுதுகிார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

58. To stop video time at 23 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிைம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to ‘select first column as shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, first 

columnஐselectபெய்ன வகளுங்கள். 
Just check whether the students have done ‘select’ or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள் ‘select’ஐபெனல்டுதுகிார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

59. To stop video time at 24 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்24ிநிைம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do as shown in video and then play the video again.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி பெய்மம்டி 
நாணயர்கடக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
 

60. To stop video time at 26 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிைம்03யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do practice of ‘left fill and right fill’ as shown in 

video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘left fill and right 

fill’ practice பெய்மம்டிவகட்கவும். 
Just check whether the students have done ‘left fill and right fill’ or not and then play 

the video again. 

நாணயர்கள் ‘left fill and right fill’ஐபெனல்டுதுகிார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

61. To stop video time at 26 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிைம்10யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Now let’s start to learn about ‘delete contents’ 
இப்வாது ‘delete contents’ற்ி கற்றுக்பகாள்வயாம். 

62. To stop video time at 27 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்27ிநிைம்39யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to ‘select ‘B’ column as shown in video and then play 

the video again.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘B’ column த் 
selectபெய்னஅயர்கடக் வகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

63. To stop video time at 28 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்28ிநிைம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to ‘delete the text from the ‘C’ column as shown in 

video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘C’ column இல் 
உள்text ஐ deleteபெய்னஅயர்கடக் வகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 
Just check whether the students have done ‘delete text’ or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள் ‘delete text’ ஐபெனல்டுதுகிார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

64. To stop video time at 30 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்30ிநிைம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to ‘delete left cell’ as shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி left cellஐ 
deleteபெய்னநாணயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have done ‘delete cell number’ or not and then play 

the video again. 
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நாணயர்கள் ‘delete cell number’ ஐபெனல்டுதுகிார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து,நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

65. To stop video time at 31 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்31ிநிைம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to delete the entire row with help of ‘delete cell’ as 

shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘delete cell’ 

உதயிமைன்  entire row text ஐ deleteபெய்னஅயர்கடக் வகளுங்கள், நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 
Just check whether the students have deleted the entire row or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் entire row ஐdeleteபெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
 

66. To stop video time at 31 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்31ிநிைம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Now let’s start learning about ‘Sheet ‘option. 

இப்வாது about ‘Sheet ‘option ற்ி கற்றுக்பகாள்வயாம். 

67. To stop video time at 33 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்33ிநிைம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to make a copy of sheet number 2 as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, sheet number 2 

டயcopy பெய்னநாணயர்கடக் வகட்கவும்யடீிவனாடய நீண்டும் இனக்கவும். 
68. To stop video time at 34 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்34ிநிைம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to ‘delete a copy sheet 2_2’ as shown in video. 
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிcopy sheet 2_2 ஐ 
delete பெய்ன அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have done ‘delete copy sheet 2_2’ or not and then play 

the video again. 

நாணயர்கள் ‘delete copy sheet 2_2’ஐபெனல்டுதுகிார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

69. To stop video time at 34 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்34ிநிைம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask studentsgo to second sheet and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, second sheetஇல் பெல்நாணயர்கடக் வகட்டு, 

நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
70. To stop video time at 35 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்35ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them why do we use ‘sum formula’? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ‘sum formula’டயஏன் னன்டுத்துகிவாம்என்று 
அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

71. To stop video time at 35 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்35ிநிைம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to write down the given formula on their notebook 

and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,தங்கள் வாட்புக் நீது formula டயஎழுத 
நாணயர்கடக் வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

72. To stop video time at 36 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்36ிநிைம்47யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to sum up the number as shown in the video and then 

play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிஎண்டண 
இடணக்க நாணயர்கடக் வகட்டுயிட்டு நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

73. To stop video time at 37 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்37ிநிைம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி பெய்மம்டி 
அயர்கடக் வகட்கவும். 

Just check whether the students have done it or not and then play the video again. 

நாணயர்கள் அடத பெய்துள்ார்கா இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

74. To stop video time at 38 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்38ிநிைம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to write ‘subtract formula’ in their notebook as shown in 

video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி,அயர்கின் 
வாட்டுப் புத்தகத்தில்‘subtract formula’ ாடயஎழுதுஅயர்கடக் வகளுங்கள். 

75. To stop video time at 39 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்39ிநிைம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to subtract the number as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி எண்டணக் 
கமிப்டதக்அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have ‘subtracted or not and then play the video again. 

நாணயர்கள் ‘subtracted’ பெய்துள்ார்கா இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, 

நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
76. To stop video time at 39 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்39ிநிைம்55யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘subtract formula’ as shown in video.  

இங்வக யடீிவனாடய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘subtract formula’ 

டயனன்டுத்தும்டி அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have done ‘subtract formula’ or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘subtract formula’பெய்துள்ார்கா இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

77. To stop video time at 40 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்40ிநிைம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி பெய்மம்டி 
நாணயர்கடக் வகட்கவும். 

Just check whether the students have done it or not and then play the video again. 
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நாணயர்கள் அடத பெய்துள்ார்கா இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

78. To stop video time at 41 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்41ிநிைம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to multiply the number as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டின எண்டண பருக்குநாறு 
நாணயர்கடக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

79. To stop video time at 42 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்42ிநிைம்37யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘multiply formula’ as shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, ‘multiply 

formula’டயனன்டுத்தும்டிஅயர்கடக்வகட்கவும். 
Just check whether the students have done ‘multiply formula’ or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘multiply formula’பெய்துள்ார்கா இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
 

80. To stop video time at 43 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்43ிநிைம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the video 

again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி பெய்மம்டி 
நாணயர்கடக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
Just check whether the students have done it or not and then play the video again. 

நாணயர்கள் அடத பெய்துள்ார்கா இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

81. To stop video time at 44 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்44ிநிைம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to divide the number as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி எண்டணப் 
divideபெய்ன, அயர்கடக்வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

82. To stop video time at 45 minute 40 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்45ிநிைம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘division as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி division 

னன்டுத்தஅயர்கடக்வகட்கவும். 
Just check whether the students have done‘division formula’ or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘division formula’பெய்துள்ார்கா இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

83. To stop video time at 47 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்47ிநிைம்28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to type ‘sum formula’ in their cell as shown in video and 

then play the video again.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, ‘sum 

formula’அயர்கின் cell இல்typeபெய்னஅயர்கடக்வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

84. To stop video time at 47 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்47ிநிைம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do as shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி பெய்மம்டி 
அயர்கடக்வகட்கவும். 

Just check whether the students have done or not and then play the video again. 

நாணயர்கள் அடத பெய்துள்ார்கா இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

85. To stop video time at 47 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்47ிநிைம்21யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to apply ‘Sum’ formula as shown in the video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்ைடி ‘Sum’ 

formulaடயapply பெய்னநாணயர்கடக் வகட்கவும். 
Just check whether the students have applied sum formula or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் sum formula டயapply பெய்துள்ார்கா இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

86. To stop video time at 49 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்49ிநிைம்37யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do as shown in video. 
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி பெய்மம்டி 
நாணயர்கடக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
Just check whether the students have done it or not and then play the video again. 

நாணயர்கள் அடத பெய்துள்ார்கா இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

87. To stop video time at 50 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்50ிநிைம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to find out the total number as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி பநாத்த 
எண்ணிக்டகடன அின நாணயர்கடக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

88. To stop video time at 51 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்51ிநிைம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to write the ‘Product formula’ in notebook which 

shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 

வாட்புக்இல்உள் ‘Product formula’டயஎழுதுயதற்கு நாணயர்கடக் வகட்கவும் 

நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
89. To stop video time at 53 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்53ிநிைம்21யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி பெய்மம்டி 
நாணயர்கடக் வகட்கவும். 

Just check whether the students have done or not and then play the video again. 

நாணயர்கள் அடத பெய்துள்ார்கா இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

90. To stop video time at 54 minute 13 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்54ிநிைம்13யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to apply ‘Quotient’ formula as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்ைடி ‘Quotient’ 

formulaடயapply பெய்னநாணயர்கடக் வகட்கவும். 
91. To stop video time at 55 minute 32 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்55ிநிைம்32யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do as shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி பெய்மம்டி 
நாணயர்கடக் வகட்கவும். 

Just check whether the students have done it or not and then play the video again. 

நாணயர்கள் அடத பெய்துள்ார்கா இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

92. To stop video time at 55 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்55ிநிைம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to convert their spreadsheet into PDF format. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கின் spreadsheet ஐPDF 

formatல்convertபெய்ன நாணயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have done or not and then play the video again. 

நாணயர்கள் அடத பெய்துள்ார்கா இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

93. To stop video time at 56 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்56ிநிைம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to save their spreadsheet file and shut down their 

computer.  



 

36 
 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கின் spreadsheet file டsaveபெய்துயிட்டு, 

தங்கள் computer டபshutdown பெய்னஅயர்கடக்வகளுங்கள். 

Just check whether the students have done or not and then play the video again. 

நாணயர்கள் அடத பெய்துள்ார்கா இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 
 
 
 

Complete Teacher’s Manual for Open Office Calc 1 Class 3 

Class 3 Summaries 

 What is Calc/spreadsheet? 

 Calc/ spreadsheet என்ால் என்? 

 Why we use calc/spreadsheet? 

 ாம் ஏன்Calc/Spreadsheetடை னன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to open calc file? 

 Calc fileட எவ்யாறு திப்து? 

 What is use of formatting toolbar? 

 Formatting toolbarனன்ாடுஎன்? 

 How to use font name, font size, bold, italic, underline? 

 Font name, font size, bold, italic, underlineஐ எப்டி னன்டுத்துயது? 

 What is Alignment and how many types are there? 

 Alignment என்ால் என், எத்தட யடககள் உள்? 

 What is use of number formatting? 

 Number toolbarஇன்னன்ாடுஎன்? 

 What is background color and font color? 

 Background color and font colorஎன்ால் என்? 

 How many sheets exist in a spreadsheet/calc. 

 ருspreadsheet/calcகாில் எத்தட sheets உள். 
 Revision of sum, subtract, product and division formula. 

 Sum, subtract, product and division formulaடயRevisionபெய்க. 
 How to close your calc/spreadsheet file? 

 உங்கள் Calc/spreadsheet fileடஎவ்யாறு மூை வயண்டும்? 

 How to shut down computer. 

 Computerடபஎப்டிshut downபெய்யது? 

 Now let’s start video. 
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 இப்வாதுயடீிவனாடயஆபம்ிக்காம். 
94. To stop video time at 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them if they know the use of ‘Find & Replace’ and which 

shortcut command is used for it? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ‘Find & Replace’ னன்ாட்டை ற்ிமம், வநலும் 
எந்த shortcut command டைனன்டுத்தாம்என்றுஅயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

95. To stop video time at 1 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்21யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell the difference between ‘Copy’ and ‘Cut’ and 

what are the shortcut command for these? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ‘Copy’ and ‘Cut’ ஆகினயற்றுக்குஇடைவனனா 
வயறுாட்டைக் கூ முடிமநா எக் வகட்கவும்,இதர்க்காணshortcut command 

என்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

96. To stop video time at 2 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask them why we use ‘delete cells’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,ாம்ஏன்‘delete cells’ 

optionஐனன்டுத்துகிவாம்என்று அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

97. To stop video time at 2 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know why we use ‘sheet’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,ாம்ஏன்‘sheet’ optionஐனன்டுத்துகிவாம்என்று 
அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 
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98. To stop video time at 3 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to open their spreadsheet/calc file. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி அயற்ின் spreadsheet/calc fileடதிக்கக் 
அயர்கடக் வகளுங்கள். 

Just check whether the students have opened the file or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள் file ஐopeneபெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, 

நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
99. To stop video time at 4 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them what will we learn today? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, இன்று ாம் என் கற்றுக் பகாள்வயாம்என்று 
அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

100. To stop video time at 5 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell why use ‘Font Name? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்‘Font Name ஐ ஏன் னன்டுத்துகிவாம் 
என்றுஅயர்கடக்பகாள்ளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

101. To stop video time at 5 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to apply ‘Font name’ and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வகிறுத்தி, ‘Font name’ ஐapply பெய்னநாணயர்கடக் 
வகளுங்கள் யடீிவனாடய நீண்டும் இனக்கவும். 

102. To stop video time at 5 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to select their cell or data as shown in video and then 

play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி இபண்ைாயது cell 

or data டயselect பெய்னஅயர்கடக்வகட்டுயிட்டு நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

103. To stop video time at 6 minute 30 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்6ிநிைம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to change ‘font name’ style of the data as shown in video 

and then play the video again.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி data கின் ‘font 

name’ style டன நாற்றும்டி அயர்கடக்வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

104. To stop video time at 7 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி பெய்மம்டி 
நாணயர்கடக் வகட்கவும். 
Just check whether the students have changed ‘font name’ style or not and then play 

the video again. 

நாணயர்கள் ‘font name’ ஐநாற்ிார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

105. To stop video time at 7 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why we use ‘font size’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,ாம்‘font size’ optionஐ ஏன் னன்டுத்துகிவாம் 
என்று அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

106. To stop video time at 7 minute 59 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்59யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to increase the size of the font and then play the video 

again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, font இன்அடய increaseபெய்ன, நாணயர்கடக் 
வகளுங்கள் நற்றும்நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

107. To stop video time at 8 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்8ிநிைம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to select their whole data as shown in video and then 

play the video again.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி data 

அடத்தமம்selectபெய்னஅயர்கடக் வகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

108. To stop video time at 9 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்9ிநிைம்03யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to change ‘font size’ as shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘font size’ 

ஐநாற்அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have changed ‘font size’ or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள் ‘font size’ ஐநாற்ிார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

109. To stop video time at 9 minute 214 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்9ிநிைம்21யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Bold’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,ாம்‘Bold’ option ஐ ஏன் னன்டுத்துகிவாம் என்று 
அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

110. To stop video time at 9 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்9ிநிைம்39யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to make the heading line ‘Bold’ and then play the 

video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, heading line 

ஐ‘Bold’பெய்னநாணயர்கடக்வகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
111. To stop video time at 10 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிைம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do ‘bold’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘bold’ 

பெய்னஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have changed ‘bold’ or not and then play the video 

again. 
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நாணயர்கள் ‘bold’ ஐநாற்ிார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, 

நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
112. T o stop video time at 10 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிைம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know why we use ‘italic’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,ாம்ஏன்‘italic’ optionஐனன்டுத்துகிவாம்என்று 
அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

113. To stop video time at 11 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do ‘italic’ as shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘italic’ 

பெய்மம்டி அயர்கடக்வகட்கவும். 
Just check whether the students have done ‘italic’ or not and then play the video again. 

நாணயர்கள் ‘italic’ ஐபெனல்டுதுகிார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

114. To stop video time at 12 minute 07 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்07யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Underline’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,ாம்ஏன்‘Underline’ 

optionஐனன்டுத்துகிவாம்என்று அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

115. To stop video time at 13 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do ‘underline’ as shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘underline’ 

பெய்மம்டி அயர்கடக்வகட்கவும். 
Just check whether the students have done ‘underline’ or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள் ‘underline’ ஐபெனல்டுதுகிார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

116. To stop video time at 13 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know how many types of alignments are there? 
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, எத்தட யடகனா alignments கள் உள் 
என்டதஅயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

117. To stop video time at 15 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know which alignment is set as default on text and 

numerical in spreadsheet? 

யடீிவனாடய இங்கு ிறுத்தி, spreadsheet ல் உள் text நற்றும் numerical 

கின்default alignment எது என்டத அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

118. To stop video time at 16 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to set heading/title in the centre with help of 

‘Alignment’ option and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ‘Alignment’ option ன் மூம் heading/title டcentre 

இல்அடநக்க நாணயர்கடக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
119. To stop video time at 16 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to set the heading/title ‘centre alignment’ as shown in 

video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி heading/titleட 

‘centre alignment’இல் set பெய்னஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
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Just check whether the students have set ‘centre alignment’ or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘centre alignment’ ஐsetபெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

120. To stop video time at 18 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to set ‘right and left alignment’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘right and left 

alignment’ டை set பெய்னஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have set ‘right and left alignment’ or not and then play 

the video again. 

நாணயர்கள் ‘right and left alignment’ ஐsetபெய்தார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

121. To stop video time at 18 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why we use number formatting? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,ாம்ஏன்number formatting 

optionஐனன்டுத்துகிவாம்என்று அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

122. To stop video time at 19 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to change the formatting of number as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி formatting of 

numberஐ change பெய்னஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
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Just check whether the students have changed the format of the number or not and then 

play the video again. 

நாணயர்கள் number ஐ formatஆகநாற்ிார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

123. To stop video time at 21 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிைம்56யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do ‘number format’ as shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘number format’ 

பெய்மம்டி அயர்கடக்வகட்கவும். 
Just check whether the students have done ‘number format’ or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘number format’ ஐபெனல்டுதுகிார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

124. To stop video time at 22 minute 13 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிைம்13யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know why do we use ‘border’ in calc? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்‘border’ in calcஎன்டத ஏன் 
னன்டுத்துகிவாம் என்று அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

125. To stop video time at 24 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்24ிநிைம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to apply border as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி border 

ஐapplyபெய்னஅயர்கடக் வகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
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Just check whether the students have applied ‘border’ or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள் ‘border’ ஐapplyபெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

126. To stop video time at 24 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்24ிநிைம்36யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them why do we use ‘background color’ in calc? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்‘background color’ in calc என்டத ஏன் 
னன்டுத்துகிவாம் என்று அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

127. To stop video time at 25 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்25ிநிைம்56யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to change ‘background color’ as shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘background 

color’ ஐchange பெய்னஅயர்கடக் வகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
Just check whether the students have changed ‘background color or not and then play 

the video again. 

நாணயர்கள் ‘background color ஐchangedபெய்தார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

128. To stop video time at 26 minute 11 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிைம்11யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why do we use ‘font color’ in calc? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் calcஇல் 'font color'ஐ னன்டுத்துகிவாம் 
என்று வகளுங்கள்? 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

129. To stop video time at 22 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிைம்26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to change the font color of the name column and then 

play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, name column னின் font color நாற்நாணயர்கடக் 
வகளுங்கள்ிகு யடீிவனாடய நீண்டும் இனக்கவும். 

130. To stop video time at 27 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்27ிநிைம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to change ‘font color’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘font 

color’டபநாற்அயர்கடக் வகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
Just check whether the students have changed ‘font color or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘font color ஐchangedபெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

131. To stop video time at 29 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்29ிநிைம்56யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘multiply/product formula’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘multiply/product 

formula’டயனன்டுத்தஅயர்கடக் வகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 
Just check whether the students have used ‘multiply/product formula’ or not and then 

play the video again. 

நாணயர்கள் ‘multiply/product formula’னன்டுதுகிார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
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132. To stop video time at 31 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்31ிநிைம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘sum formula’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘sum formula’ 

டயனன்டுத்தஅயர்கடக் வகளுங்கள், 

Just check whether the students have done ‘sum formula’ or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘sum formula’ஐபெனல்டுதுகிார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

133. To stop video time at 33 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்33ிநிைம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘division/quotient formula’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘division/quotient 

formula’ டயனன்டுத்தஅயர்கடக் வகளுங்கள், 

Just check whether the students have done‘division/quotient formula’ or not and then 

play the video again. 

நாணயர்கள் ‘division/quotient formula’ஐபெனல்டுதுகிார்காஅல்து 
இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

134. To stop video time at 33 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்33ிநிைம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to close their spreadsheet file and shut down their 

computer. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கின் spreadsheet file டமூடியிட்டு, தங்கள் 
computer டபshutdown பெய்னஅயர்கடக்வகளுங்கள். 

Just check whether the students havedone or not and then play the video again. 

நாணயர்கள் பெனல்டுதுகிார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, 

நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
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Complete Teacher’s Manual for Open Office Calc 1 Class 4 

Class 4 Summaries 

 How to open calc file? 

 Calc fileட எவ்யாறு திப்து? 

 Make a table. 

 ரு tableஐஉருயாக்குக. 
 About normal option and page break preview. 

 Normal option and page break previewற்ி அிக. 
 Hide and show toolbar. 

 ToolbarஐHide and show பெய்னவும். 

 About formula bar. 

 Formula barடபப் ற்ி. 
 Hide and show Status bar. 

 Status barஐHide and show பெய்னவும். 

 About column & row header. 

 Column & row header டபப் ற்ி. 
 Use of side bar. 

 Side barஇன் னன்கள். 
 Use of zoom bar. 

 Zoom barஇன் னன்கள். 
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 You will revise previous formula. 

 ீங்கள் முந்டதன formulaடயreviseபெய்க. 
 Now let’s start video. 

 இப்வாதுயடீிவனாடயஆபம்ிக்காம். 
 

1. To stop video time at 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல் 38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them why do we use ‘font color’? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்‘font color’என்டத ஏன் னன்டுத்துகிவாம் 
என்று அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

2. To stop video time at 1 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்01யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell the difference between ‘font color and 

background color’? 
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ‘font color and background 

color’ஆகினயற்றுக்குஇடைவனனா வயறுாட்டைக் கூ முடிமநா எக் 
வகட்கவும். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

3. To stop video time at 1 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell which command is used for ‘Bold’? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,  ‘Bold’க்குஎந்தக் command டனப் னன்டுத்த 
வயண்டும் என்று பொல் முடிமநாஎன்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

4. To stop video time at 1 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them which command is used for ‘italic’ and why is it used? 
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, எந்த command 

‘italic’க்குனன்டுத்தப்டுகிது,அயற்ட ஏன் னன்டுத்த 
வயண்டும்என்றுஅயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

5. To stop video time at 2 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them how many types of alignments are there? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, எத்தட யடகனா alignments கள் உள் 
என்று அயர்கிைம் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

6. To stop video time at 2 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்56யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell which short cut command is used for ‘centre 

alignment’? 
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ‘centre alignment’க்குஎந்த short cut command 

னன்டுத்த வயண்டும் என்று அயர்கள் கூ முடிமநா என்று வகளுங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

7. To stop video time at 3 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்22யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they have opened ‘spreadsheet/calc’ file or not? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கள் ‘spreadsheet/calc’ file 

டopenபெய்தார்கா அல்து இல்டனா என்று அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just check whether they have opened ‘spreadsheet/calc’ or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள் file ஐopeneபெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, 

நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
8. To stop video time at 4 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask what will they learn today? 

இங்வக யடீிவனாடய ிறுத்தி இன்று என் கற்றுக் 
பகாள்யரீ்கள்என்றுவகளுங்கள்? 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

9. To stop video time at 4 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to make the table as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி table ஐ 

உருயாக்கும்டி வகட்கவும். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 
 

 

 

10. To stop video time at 5 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why do we use ‘page break preview’? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘page break preview’ஐ னன்டுத்துகிவாம் 
என்றுஅயர்கடக்வகளுங்கள்? 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

11. To stop video time at 6 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask to do ‘page break preview’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘page break 

preview’ பெய்ன வகட்கவும். 
Just check whether the students have done ‘page break preview’ or not and then play 

the video again. 

நாணயர்கள் ‘page break preview’ ஐபெனல்டுதுகிார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

12. To stop video time at 7 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask why do we use ‘normal’? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்‘normal’டஏன் னன்டுத்துகிவாம் என்று 
வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

13. To stop video time at 8 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்8ிநிைம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask to do ‘normal’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘normal’ பெய்ன 
வகட்கவும். 
Just check whether the students have done ‘normal’ or not and then play the video 

again. 
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நாணயர்கள் ‘normal’ ஐபெனல்டுதுகிார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

14. To stop video time at 9 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்9ிநிைம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 

 

Stop video here and ask if they can tell why do we use ‘toolbar’? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘toolbar’ஐ னன்டுத்துகிவாம் 
என்றுஅயர்கடக்வகளுங்கள்? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘toolbar’ஐ னன்டுத்துகிவாம் என்று 
அயர்கடக்வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

15. To stop video time at 10 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிைம்32யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to hide ‘Find and Formatting toolbar’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Find and 

Formatting toolbar’ஐhide பெய்னஅயர்கடக் வகட்கவும். 
Just check whether the students have hidden ‘Find and Formatting toolbar’ or not and 

then play the video again. 

நாணயர்கள் ‘Find and Formatting toolbar’ ஐhidden பெய்தார்காஅல்து 
இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

16. To stop video time at 11 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to hide ‘standard and formula bar’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘standard and 

formula bar’ஐhide பெய்னஅயர்கடக் வகட்கவும். 



 

60 
 

Just check whether the students have hidden ‘standard and formula bar’ or not and 

then play the video again. 

நாணயர்கள் ‘standard and formula bar’ ஐhidden பெய்தார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

17. To stop video time at 12 minute 13 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்13யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to show ‘standard and formatting bar’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘standard and 

formatting bar’ஐshow பெய்னஅயர்கடக் வகட்கவும். 
Just check whether the students have shown ‘standard and formatting bar’ or not and 

then play the video again. 

நாணயர்கள் ‘standard and formatting bar’ ஐshowபெய்தார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

18. To stop video time at 12 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்56யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask to show ‘Find and Formula bar’ as shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Find and Formula 

bar’ஐshow பெய்னஅயர்கடக் வகட்கவும். 
Just check whether the students have shown ‘Find and Formula bar’ or not and then 

play the video again. 

நாணயர்கள் ‘Find and Formula bar’ ஐshowபெய்தார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

19. To stop video time at 13 minute 13 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்13யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they know how to use ‘formula bar’? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘formula bar’ஐ னன்டுத்துகிவாம் 
என்றுஅயர்கடக்வகளுங்கள்? 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

20. To stop video time at 14 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம்32யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to hide and show ‘formula bar’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘formula 

bar’ஐhide and show பெய்னஅயர்கடக் வகட்கவும். 
Just check whether the students have done hiding and showing ‘formula bar’ or not 

and then play the video again. 

நாணயர்கள் ‘formula bar’ ஐhiding and showing பெய்தார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

21. To stop video time at 14 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why we use ‘value highlighting’. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘value highlighting’ஐ னன்டுத்துகிவாம் 
என்றுஅயர்கடக்வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

22. To stop video time at 16 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to hide and show ‘value highlighting’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘value 

highlighting’ஐhide and show பெய்னஅயர்கடக் வகட்கவும். 
Just check whether the students have done hiding and showing ‘value highlighting’ or 

not and then play the video again. 
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நாணயர்கள் ‘value highlighting’ஐhiding and showing பெய்தார்காஅல்து 
இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

23. To stop video time at 17 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிைம்06யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they know why ‘Side bar’ is used? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘Side bar’ ஐ னன்டுத்துகிவாம் 
என்றுஅயர்கடக்வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

24. To stop video time at 18 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to hide and show ‘side bar’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘side bar’ ஐhide 

and show பெய்னஅயர்கடக் வகட்கவும். 
Just check whether the students have done hiding and showing ‘side bar’ or not and 

then play the video again. 

நாணயர்கள் ‘side bar’ ஐhiding and showing பெய்தார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

25. To stop video time at 18 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்56யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell what happens with ‘Full screen’? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ‘Full screen’ ால்என் ைக்கிது என்று 
அயர்கால் பொல் முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

26. To stop video time at 20 minute 07 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்20ிநிைம்07யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do ‘Full screen’ as shown in the video and then 

play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Full 

screen’இல்பெய்ன நாணயர்கடக் வகட்டு, யடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவும். 
27. To stop video time at 21 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிைம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they know why do we use ‘zoom’? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘zoom’ஐ னன்டுத்துகிவாம் என்று 
அயர்கடக்வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

28. To stop video time at 23 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிைம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘zoom’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘zoom’ 

ஐனன்டுத்தஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘zoom’ or not and then play the video again. 

நாணயர்கள் ‘zoom’ஐனன்டுத்திாபாஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

29. To stop video time at 26 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிைம்17யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘sum formula’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘sum formula’ 

ஐனன்டுத்தஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘sum formula’ or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘zoom’ஐனன்டுத்திாபாஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

30. To stop video time at 27 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்27ிநிைம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘division formula’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘division formula’ 

ஐனன்டுத்தஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘division formula’ or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘division formula’ ஐனன்டுத்திாபாஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

31. To stop video time at 28 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்28ிநிைம்06யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell why the ‘Average’ formula is used? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘Average’ formula ஐ னன்டுத்துகிவாம் 
என்று அயர்கடக்வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

32. To stop video time at 28 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்28ிநிைம்18யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask them to write average formula in their notebook. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கின் வாட்புக்கில் average formulaடய 
எழுதும்டி வகட்கவும். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

33. To stop video time at 31 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்31ிநிைம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘average formula’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘average formula’ 

ஐனன்டுத்தஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
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Just check whether the students have used ‘average formula’ or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘average formula’ ஐனன்டுத்திாபாஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

34. To stop video time at 31 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்31ிநிைம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why Minimumformula’ is used? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் Maximum formula’ ஐ னன்டுத்துகிவாம் 
என்று அயர்கடக்வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

35. To stop video time at 31 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்31ிநிைம்36யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask them to write maximum formula in their notebook. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கின் maximum formulaடய எழுதும்டி 
வகட்கவும். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 



 

67 
 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

36. To stop video time at 33 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்33ிநிைம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘maximum formula’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘maximum 

formula’ ஐனன்டுத்தஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘maximum formula’ or not and then play 

the video again. 

நாணயர்கள் ‘maximum formula’ ஐனன்டுத்திாபாஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

37. To stop video time at 33 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்33ிநிைம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why we use ‘minimum formula’. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘minimum formula’ஐ னன்டுத்துகிவாம் 
என்றுஅயர்கடக்வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

38. To stop video time at 34 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்34ிநிைம்14யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to write minimum formula in their notebook. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கின் minimum formulaடய எழுதும்டி 
வகட்கவும். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

39. To stop video time at 36 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்36ிநிைம்14யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘minimum formula’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘minimum 

formula’ ஐனன்டுத்தஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘minimum formula’ or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘minimum formula’ ஐனன்டுத்திாபாஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

40. To stop video time at 36 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்36ிநிைம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask them to convert their file into PDF. 



 

69 
 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, அயற்ின் file டPDF ஆக நாற்றும்டி 
அயர்கடக்வகட்கவும். 
Now just check, if they done so, and then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

41. To stop video time at 36 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்36ிநிைம்37யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask them to save their file and shut down their computer. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கின்fileடsaveசெய்து, தங்கள் 
computerடபshut downபெய்மம்நாறு வகளுங்கள். 
Now just check whether they have shut down the computers or not. 

இப்வாது அயர்கள் computerகட shut down பெய்தார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்க்கவும். 
 

 

Complete Teacher’s Manual for Open Office Calc Class 5 

Class 5 Summaries 

 

 

 Make a table 

 ரு tableஐஉருயாக்குக. 
 Revision of previous formulae (sum, subtract, product etc..,) 

 (sum,subtract,product etc..,)வான்முந்டதனformula டயRevisionபெய்க. 
 Revision of view menu options (normal, page break preview, ) 

 (Normal, page break preview) வான்view menu optionsஐ Revisionபெய்க. 
 What is toolbar and how to hide & show options (find & replace, formatting 

etc..,) 



 

70 
 

 Toolbarஎன்ால் என், நற்றும்(find & replace, formatting 

etc..,)வான்optionsஐ எவ்யாறுhide & showபெய்யது? 
 What is formula bar, how to hide & show it? 

 formula bar,என்ால் என்? இதட எவ்யாறுhide & showபெய்யது? 
 How to hide & show status bar? 

 Status bar ஐ எவ்யாறுhide & showபெய்யது? 
 What is column & row header? 

 Column & row header என்ால் என்? 

 What is use of value highlighting? 

 Value highlightingஇன் னன்கள் என்? 

 What is side bar? 

 Side bar என்ால் என்? 

 How to use zoom? 

 Zoomஐ எவ்யாறு னன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to close calc/spreadsheet file? 

 Calc/Spreadsheet fileஐஎவ்யாறு close பெய்னவயண்டும்? 

 How to shut down computer? 

 Computerடபஎவ்யாறுshut downபெய்யது? 
 Now let’s start video. 

 இப்வாதுயடீிவனாடயஆபம்ிக்காம். 

 

42. To stop video time at 1 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them what they had learnt in previous class? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, முந்டதன யகுப்ில் அயர்கள் 
கற்றுக்பகாண்ையற்ட அயர்கிைம் வகளுங்கள். 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

43. To stop video time at 1 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them what is the difference between ‘Normal & Page Break 

previews? 

யடீிவனாடயஇங்வக ிறுத்தி, ‘Normal & Page Break previewsக்குஇடைவன உள் 
வயறுாடு என்பயன்று அயர்கிைம் வகளுங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

44. To stop video time at 1 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why do we use ‘column & row header’? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘column & row header’ஐ 
னன்டுத்துகிவாம் என்றுஅயர்கடக்வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

45. To stop video time at 2 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to open Spreadsheet/Calc file and then play the video 

again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தவும், Spreadsheet/Calc file ஐதிக்க நாணயர்கடக் 
வகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

46. To stop video time at 3 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to quick start window as shown in the video and then 

play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி quick start 

windowபெய்னநாணயர்கடக் வகட்கவும், நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
47. To stop video time at 3 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to open Spreadsheet/File as shown in the video. 

இங்வக யடீிவனாடய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, 

Spreadsheet/File ஐதிக்க நாணயர்கடக்வகட்கவும். 
Now just check whether they have opened file or not and then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் file டதிந்தார்காஇல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, 

யடீிவனாடய நீண்டும் இனக்கவும். 
48. To stop video time at 4 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them what will we learn today? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, இன்று ாம் என் கற்றுக் 
பகாள்வயாம்என்றுவகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

49. To stop video time at 4 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to make this table as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி இந்த table ஐ 
உருயாக்கும்டி அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether they have made table or not and then play the video again? 

அயர்கள்table ஐopeneஉருயாக்கிார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

50. To stop video time at 5 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know how to get sum? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, sumஐஎப்டிப் பறுயது என்று அயர்கடக் 
வகளுங்கள் ? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

51. To stop video time at 7 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்56யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘sum formula’ as shown in the video and then 

play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘sum 

formula’டயனன்டுத்தும்டிஅயர்கடக் வகட்கவும், ின் நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

52. To stop video time at 8 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்8ிநிைம்06யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to find out ‘Average value and then play the video 

again.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,  ‘Average value டயகண்ைின 
நாணயர்கடக்வகட்கவும் ின்ர் நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
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53. To stop video time at 09 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்09ிநிைம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘average formula’ as shown in video and then 

play the video again.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘average formula’ 

டயனன்டுத்த அயர்கடக்வகட்கவும் ின்ர் நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

54. To stop video time at 10 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிைம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘average formula’ as shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘average formula’ 

டயனன்டுத்த அயர்கடக்வகட்கவும். 

Just check whether the students have done‘average formula’ or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘average formula’ஐபெனல்டுதுகிார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

55. To stop video time at 11 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to find the maximum value for each row by using the 

‘maximum formula’ and then play the video again. 

யடீிவனாடயஇங்வக ிறுத்தி, ‘maximum formula’ ஐனன்டுத்தி வ்பயாரு 
யரிடெனிலும் அதிகட்ெ நதிப்டக் கண்ைின அயர்கடக் வகளுங்கள் ின் 
யடீிவனாடய நீண்டும் இனக்கவும். 

56. To stop video time at 13 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘maximum formula’ as shown in video. 
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘maximum formula’ 

டயனன்டுத்த அயர்கடக்வகட்கவும். 

Just check whether the students have done‘maximum formula’ or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘maximum formula’ஐபெனல்டுதுகிார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

57. To stop video time at 13 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்21யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to find the minimum value for each row by using the 

‘minimum formula’ and then play the video again. 

யடீிவனாடயஇங்வக ிறுத்தி, ‘minimum formula’ ஐனன்டுத்தி வ்பயாரு 
யரிடெனிலும் குந்தட்ெ நதிப்டக் கண்ைின அயர்கடக் வகளுங்கள் ின் 
யடீிவனாடய நீண்டும் இனக்கவும். 

58. To stop video time at 15 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம்18யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘minimum formula’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘minimum formula’ 

டயனன்டுத்த அயர்கடக்வகட்கவும். 

Just check whether the students have done‘minimum formula’ or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘minimum formula’ஐபெனல்டுதுகிார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

59. To stop video time at 15 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them how to use ‘page break preview’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி‘page break preview’ optionடஎப்டி 
னன்டுத்துயது என்றுஅயர்கடக் வகட்கவும். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

60. To stop video time at 16 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘page break preview’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘page break 

preview’ டயனன்டுத்த அயர்கடக்வகட்கவும். 

Just check whether the students have used‘page break preview’ or not and then play 

the video again. 

நாணயர்கள் ‘page break preview’ஐனன்டுதுகிார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

61. To stop video time at 16 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them how to hide the ‘Toolbar’? 
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ‘Toolbar’டபஎப்டி hide பெய்யதுஎன்று 
அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

62. To stop video time at 18 minute 13 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்13யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to hide ‘toolbar’ option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘toolbar’ 

optionஐhide பெய்னஅயர்கடக்வகட்கவும். 

Just check whether the students have hidden ‘toolbar’ or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள் ‘toolbar’ஐhideபெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

63. To stop video time at 18 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them how to remove ‘column & row header’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ‘column & row header’ யிருப்த்டத எவ்யாறு 
அகற் வயண்டும் என்டதக்அயர்கடக் வகட்கவும். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

64. To stop video time at 19 minute 07 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்07யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to hide ‘column & row header’ option as shown in 

video. 
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘column & row 

header’ optionஐhide பெய்னஅயர்கடக்வகட்கவும். 

Just check whether the students have hidden ‘column & row header’ or not and then 

play the video again. 

நாணயர்கள் ‘column & row header’ஐhideபெய்தார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

65. To stop video time at 19 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்17யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to bring the file in normal view and then play the 

video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, file ட normal viewயில் 
பகாண்டுயபநாணயர்கடக் வகளுங்கள் ின்நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

66. To stop video time at 19 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the video 

again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிபெய்மம்டி 
நாணயர்கடக் வகளுங்கள் ின்நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
Now just check whether they brought back their file in normal view or not and then 

play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் தங்கள் file ஐnormal view னில் திருப்ி பகாண்டுயந்தார்கா 
இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

67. To stop video time at 20 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்20ிநிைம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to bring back all ‘toolbar options’ which they had hidden 

and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கள் நடத்து டயக்கப்ட்ை அடத்து 
‘toolbar options’களும் பகாண்டு யரும்டிஅயர்கடக் வகட்கவும்நீண்டும் 
யடீிவனாடய நீண்டும். 

68. To stop video time at 21 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிைம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to show ‘formatting and standard bar’ option as shown 

in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘formatting and 

standard bar’ option ஐகாண்ிக்குநாறுஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have shown ‘formatting and standard bar’ or not and 

then play the video again. 

நாணயர்கள் ‘formatting and standard bar’கட்டிார்காஅல்து 

இல்டனா என்டதச் ெரிார்க்கவும் நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
69. To stop video time at 21 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிைம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them how to show ‘column & row header’ option 

And then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ‘column & row header’ optionஐ எவ்யாறு காட்டுயது 
என்டதக்அயர்கிைம்வகளுங்கள்ின்ர் நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

70. To stop video time at 22 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிைம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to show ‘column & row header’ option as shown in 

video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘column & row 

header’ option ஐகாண்ிக்குநாறுஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
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Just check whether the students have shown ‘column & row header’ or not and then 

play the video again. 

நாணயர்கள் ‘column & row header’கட்டிார்காஅல்துஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்க்கவும் நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

71. To stop video time at 22 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிைம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students do 120% size of sheet and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்திsheetஇன்sizeடெ120%க்கு பெய்னநாணயர்கடக் 
வகளுங்கள் ின்நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

72. To stop video time at 23 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிைம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to 120% of the page as shown in the video and then 

play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிpage ஐ 120 %
பெய்னநாணயர்கடக்வகட்கவும், நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

73. To stop video time at 24 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்24ிநிைம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask them to save their file and shut down their computer 
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கின்fileடsaveபெய்து, தங்கள் 
computerடபshut downபெய்மம்நாறு வகளுங்கள். 
Now just check whether they have shutdown the computer or not. 

இப்வாது அயர்கள் computerகட shut down பெய்தார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்க்கவும். 
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Complete Teacher’s Manual for Open Office Calc Class 6 

Class 6 Summaries 

 Make a table. 

 ரு tableஐஉருயாக்குக. 
 Why we use insert menu option? 

 ாம் ஏன்Insert menu option டனன்டுத்துகிவாம்? 

 What is manual break option? 

 Manual break option என்ால் என்? 

 What is cell, row and column? 

 Cell, Row and Column என்ால் என்? 

 Why we use sheet option? 

 ாம் ஏன்Sheet option டஏன்னன்டுத்துகிவாம்? 

 How to use sheet from file option? 

 File option ிருந்து Sheet டை எவ்யாறு னன்டுத்துயது? 

 Why we use hyperlink option? 

 ாம் ஏன்hyperlink option டஏன்னன்டுத்துகிவாம்? 

 What is use of function and function list? 

 Function and Function listஇன் னன்கள் என்? 

 How to use chart option? 

 Chart optionடஎவ்யாறு னன்டுத்துயது? 

 How to close your calc/spreadsheet file? 

 Calc/Spreadsheet fileஐஎவ்யாறு close பெய்னவயண்டும்? 

 How to shut down computer? 

 Computerடபஎவ்யாறுshut downபெய்யது? 
 Now let’s start video. 

 இப்வாதுயடீிவனாடயஆபம்ிக்காம். 
74. To stop video time at 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்37யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know why do we use maximum formula? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, maximum formulaடய ஏன் னன்டுத்துகிவாம் 
என்டதஅயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

75. To stop video time at 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know why do we use minimum formula? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, minimum formulaடய ஏன் னன்டுத்துகிவாம் 
என்டதஅயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

76. To stop video time at 1 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them what is the difference between‘normal& page break 

preview’option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ‘normal & page break preview’option கா 
யித்தினாெம் என்பயன்று அயர்கிைம் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

77. To stop video time at 1 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்54யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to open their calc/Spreadsheet file and then play the 

video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தவும், Spreadsheet/Calc file ஐதிக்க நாணயர்கடக் 
வகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

78. To stop video time at 3 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them what will we learn today? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, இன்று ாம் என் கற்றுக் 
பகாள்வயாம்என்றுவகளுங்கள்? 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 



 

86 
 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

79. To stop video time at 3 minute 13 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்13யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to make the given table as shown in the video or open 

any existing file. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி அட்ையடணடன 
உருயாக்கும்டி அல்து ஏற்கவய இருக்கும் ஏதாயதுfileடதிக்க அயர்கட 
வகளுங்கள். 
Just check and ask them have they made this table. 

அயர்கள் இந்த அட்ையடணடன அயர்கள்பெய்திருக்கிார்கா எக்அயற்ட 
ெரிார்த்துக் வகளுங்கள். 

80. To stop video time at 3 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know why do we use ‘manual break’ in spreadsheet 

option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, spreadsheet option ல் ‘manual break’ ஐஏன் 
னன்டுத்துகிார்கள்என்று அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

81. To stop video time at 5 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do ‘Row break’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, ‘Row 

break’பெய்மம்டி வகட்கவும். 
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Just check whether the students have done‘row break’ or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள் ‘row break’ஐ பெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

82. To stop video time at 6 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம்23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do ‘Column break’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, ‘Column 

break’பெய்மம்டி வகட்கவும். 
Just check whether the students have done‘Column break’ or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘Column break’ஐ பெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

83. To stop video time at 7 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to remove manual break as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, manual 

breakஐremoveபெய்மம்டி வகட்கவும் ின் நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
84. To stop video time at 08 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்08ிநிைம்01யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Cells’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘Cells’ option ஐ னன்டுத்துகிவாம் 
என்றுஅயர்கடக்வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 
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85. To stop video time at 9 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்9ிநிைம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to insert new cell as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, new 

cellடinsertபெய்மம்டிநாணயர்கடக் வகட்கவும். 
Now just check whether they have inserted the new cell or not and then play the video 

again. 

இப்வாது அயர்கள் new cell டinsertபெய்தார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, யடீிவனாடய நீண்டும் இனக்கவும். 

86. To stop video time at 10 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிைம்28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Row’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘Row’ option ஐ னன்டுத்துகிவாம் 
என்றுஅயர்கடக்வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

87. To stop video time at 11 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்17யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to insert a row and then type data in this row as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிருrowடயinsert 

பெய்துின்ர் இந்த rowல் data டயத் type 

பெய்னநாணயர்கடக்வகட்கவும்நற்றும் யடீிவனாடய நீண்டும் இனக்கவும். 
88. To stop video time at 11 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Column’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ‘Column’ option ஏன் னன்டுத்துகிவாம் என்டத 
அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

89. To stop video time at 12 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்14யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to insert a ‘Column’ and ask to type something in this 

column as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் 
காட்ைப்ட்டுள்டிரு‘Column’டயinsert பெய்துின்ர் இந்த column ல் 
ஏதாயது type பெய்னநாணயர்கடக்வகட்கவும்நற்றும் யடீிவனாடய நீண்டும் 
இனக்கவும். 

90. To stop video time at 13 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Sheet’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘Sheet’option ஐ னன்டுத்துகிவாம் 
என்றுஅயர்கடக்வகளுங்கள்? 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

91. To stop video time at 15 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to insert a new sheet as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிருnew 

sheetஐinsert பெய்னநாணயர்கடக்வகட்கவும் 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

92. To stop video time at 15 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம்48யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know why we use the ‘Sheet from file’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘Sheet from file’ option ஐ 
னன்டுத்துகிவாம் என்றுஅயர்கடக்வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

93. To stop video time at 17 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிைம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to insert any saved file in their current spreadsheet 

file as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிcurrent spreadsheet 

file இல்ஏதாயதுsaveபெய்தfile டinsert பெய்னநாணயர்கடக்வகட்கவும். 

 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 
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இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

94. To stop video time at 18 minute 07 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்07யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know why we use ‘Hyperlink’? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘Hyperlink’ஐ னன்டுத்துகிவாம் 
என்றுஅயர்கடக்வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

95. To stop video time at 20 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்20ிநிைம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to apply hyperlink as shown in the video and then 

play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிhyperlink ஐ apply 

பெய்ன நாணயர்கடக் வகட்கவும்ின்ர் யடீிவனாடய நீண்டும் இனக்கவும். 
96. To stop video time at 21 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிைம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to open hyperlink as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிhyperlink ஐopen 

பெய்னநாணயர்கடக்வகட்கவும். 

Just check whether the students have opened ‘hyperlink’ file or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘hyperlink’ fileடopenபெய்தார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, யடீிவனாடய நீண்டும் இனக்கவும். 

97. To stop video time at 21 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிைம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell why we use ‘function’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘function’ option ஐ னன்டுத்துகிவாம் 
என்றுஅயர்கடக்வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

98. To stop video time at 23 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிைம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘function’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘function’ 

ஐனன்டுத்தஅயர்கடக்வகட்கவும். 

Just check whether the students have used ‘function’ or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள் ‘function’டனன்டுத்திார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, யடீிவனாடய நீண்டும் இனக்கவும். 
 

99. To stop video time at 23 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிைம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why we use ‘function list’ option? 
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘function list’ option ஐ 
னன்டுத்துகிவாம் என்றுஅயர்கடக்வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

100. To stop video time at 25 minute 13 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்25ிநிைம்13யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘function list’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘function list’ 

ஐனன்டுத்தஅயர்கடக்வகட்கவும். 

Just check whether the students have used ‘function list’ or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள் ‘functionlist’டைனன்டுத்திார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, யடீிவனாடய நீண்டும் இனக்கவும். 

101. To stop video time at 25 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்25ிநிைம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why we use ‘chart’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘chart’ option ஐ னன்டுத்துகிவாம் 
என்றுஅயர்கடக்வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

102. To stop video time at 27 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்27ிநிைம்03யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to choose ‘chart types’ as shown in video. 

இங்வக யடீிவனாடய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘chart 

types’ஐchooseபெய்ன அயர்கடக் வகளுங்கள். 
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Just check whether the students have chosen ‘chart type’ or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள் ‘chart type’ஐchoseபெய்தார்கா அல்துஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, யடீிவனாடய நீண்டும் இனக்கவும். 

103. To stop video time at 28 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்28ிநிைம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use chart as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிchart 

ஐனன்டுத்தநாணயர்கடக் வகட்கவும்ின்ர் யடீிவனாடய நீண்டும் 
இனக்கவும். 
Stop video here and check whether they have prepared chart or not and then play the 

video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கள் chart டை தனாரிதுள்ார்கா அல்து 
இல்டனா என்டத ெரிார்த்து,நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

104. To stop video time at 28 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்28ிநிைம்55யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why the ‘IF’ formula is used? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘IF’ formula ஐ னன்டுத்துகிவாம் 
என்றுஅயர்கடக்வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

105. To stop video time at 29 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்29ிநிைம்10யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to write this formula in their notebook as shown in 

video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி, இந்த formula 

டயஅயர்கது notebook ல் எழுதும்டி வகட்கவும். 
106. To stop video time at 31 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்31ிநிைம்14யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘Sum formula’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Sum formula’ 

டயனன்டுத்தும்டிஅயர்கடக்வகட்கவும். 
Just check whether the students have Summed up all the numbers or not and then play 

the video again. 

நாணயர்கள் எல்ா எண்கடமம்Sumபெய்தார்கா அல்துஇல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, யடீிவனாடய நீண்டும் இனக்கவும். 

107. To stop video time at 31 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்31ிநிைம்26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type IF formula and then press enter key as shown 

in the video and then play the video again.  

யடீிவனாடய இங்வகிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி IF formula டயtype 

பெய்துிகுenter key ஐpress பெய்னநாணயர்கடக் வகளுங்கள், ின் நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

108. To stop video time at 34 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்34ிநிைம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘IF formula’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘IF formula’ 

டயனன்டுத்தும்டிஅயர்கடக்வகட்கவும். 
Just check whether the students have used ‘IF formula’ or not and then play the video 

again. 
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நாணயர்கள் ‘IF formula’ஐனன்டுத்திார்காஅல்துஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, யடீிவனாடய நீண்டும் இனக்கவும். 

109. To stop video time at 34 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்34ிநிைம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to write ‘AND’ formula in their notebook as shown in 

video and then play the video again.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி, இந்த AND’ formula 

டயஅயர்கது notebook ல் எழுதும்டி வகட்கவும்,யடீிவனாடய நீண்டும் 
இனக்கவும். 

110. To stop video time at 35 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்35ிநிைம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to type ‘AND formula’ and then press enter key as 

shown in video and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வகிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி AND formula 

டயtype பெய்துிகுenter key ஐpress பெய்னஅயர்கடக்வகளுங்கள், ின் 
நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

111. To stop video time at 41 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்41ிநிைம்01யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘AND formula’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘AND formula’ 

டயனன்டுத்தும்டிஅயர்கடக்வகட்கவும். 
Just check whether the students have used ‘AND formula’ or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘AND formula’ஐனன்டுத்திார்காஅல்துஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, யடீிவனாடய நீண்டும் இனக்கவும். 

112. To stop video time at 41 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்41ிநிைம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to write ‘OR formula’ in their notebook as shown in the 

video and then play the video again.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி, இந்த OR formula 

டயஅயர்கது notebook ல் எழுதும்டி வகட்கவும்,யடீிவனாடய நீண்டும் 
இனக்கவும். 

113. To stop video time at 41 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்41ிநிைம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to type ‘OR formula’ and then press enter button as 

shown in video and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வகிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி OR formula 

டயtype பெய்துிகுenter key ஐpress பெய்னஅயர்கடக்வகளுங்கள், ின் 
நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

114. To stop video time at 43 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்43ிநிைம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘OR formula’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘OR formula’ 

டயனன்டுத்தும்டிஅயர்கடக்வகட்கவும். 
Just check whether the students haveused ‘OR formula’ or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள் ‘OR formula’ஐனன்டுத்திார்காஅல்துஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து, யடீிவனாடய நீண்டும் இனக்கவும். 

115. To stop video time at 45 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்45ிநிைம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to write ‘Count Formula’ in their notebook as shown in 

video. 
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி, இந்த Count formula 

டயஅயர்கது notebook ல் எழுதும்டி வகட்கவும்,யடீிவனாடய நீண்டும் 
இனக்கவும். 

116. To stop video time at 46 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்46ிநிைம்28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘COUNT formula’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘COUNT formula’ 

டயனன்டுத்தும்டிஅயர்கடக்வகட்கவும். 
Just check whether the students have used ‘COUNT formula’ or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘COUNT formula’ஐனன்டுத்திார்காஅல்துஇல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, யடீிவனாடய நீண்டும் இனக்கவும். 

117. To stop video time at 47 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்47ிநிைம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask to write ‘Count blank formula’ in their notebook as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி, இந்த ‘Count blank 

formula’ டயஅயர்கது notebook ல் எழுதும்டி வகட்கவும்,யடீிவனாடய நீண்டும் 
இனக்கவும். 

118. To stop video time at 48 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்48ிநிைம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘COUNT BLANK formula’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘COUNT BLANK 

formula’ டயனன்டுத்தும்டிஅயர்கடக்வகட்கவும். 
Just check whether the students have used ‘COUNT BLANK formula’ or not and then 

play the video again. 

நாணயர்கள் ‘COUNT BLANK 

formula’ஐனன்டுத்திார்காஅல்துஇல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து, 

யடீிவனாடய நீண்டும் இனக்கவும். 
119. To stop video time at 48 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்48ிநிைம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to convert their file into PDF as shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி தங்கள் 
fileடPDFஆக நாற்றும்டிஅயர்கடக்வகட்கவும். 

120. To stop video time at 48 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்48ிநிைம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to save their file and then close it as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கின்fileடsaveபெய்து,தங்கள் 
computerடபshut downபெய்மம்நாறு வகளுங்கள். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete Teacher’s Manual for Open Office Calc 1 Class 7 
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Class 7 Summaries 

 Make a table 

 ரு tableஐஉருயாக்குக. 
 What is use of format menu option? 

 Format menu optionன் னன்ாடு என்? 

 What is default formatting option? 

 Default formatting option என்ால் என்? 

 About cell option. 

 Cell optionடற்ி. 
 About row option. 

 Row optionடற்ி. 
 About column option. 

 Column optionடற்ி. 
 Why we use sheet option? 

 Sheet optionட ஏன் னன்டுத்துகிரீ்கள்? 

 What is use of merge cells? 

 Merge cells கின் னன்ாடு என்? 

 Why we use page option? 

 Pageoptionட ஏன் னன்டுத்துகிரீ்கள்? 

 Why we use print range option? 

 Print range optionட ஏன் னன்டுத்துகிரீ்கள்? 

 About change case. 

 Change caseஐற்ி. 
 About auto format. 

 Auto formatஐற்ி. 
 About conditional formatting. 

 Conditional formatting டற்ி. 
 Use of some new formulas (IF, AND, OR, COUNT AND COUNTBLANK) 

 (IF, AND, OR, COUNT AND COUNTBLANK)ெி புதின formulasஐ 
னன்டுத்துங்கள். 

 How to close your calc/spreadsheet file? 

 Calc/Spreadsheet fileஐஎவ்யாறு close பெய்னவயண்டும்? 

 How to shut down computer. 

 Computerடபஎவ்யாறுshut downபெய்யது? 
 Now let’s start video. 
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 இப்வாதுயடீிவனாடயஆபம்ிக்காம். 
121. To stop video time at 48 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்48யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know why we use ‘manual break’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,ாம்ஏன் ‘manual break’ option ஐ 
னன்டுத்துகிவாம் என்றுஅயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

122. To stop video time at 1 minute 11 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்11யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know why we use ‘cells’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘cells’ option ஐ னன்டுத்துகிவாம் 
என்றுஅயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

123. To stop video time at 1 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்32யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know why we use ‘sheet’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘sheet’option ஐ னன்டுத்துகிவாம் 
என்றுஅயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

124. To stop video time at 1 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்48யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why we use ‘sheet from file’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘sheet from file’ option ஐ 
னன்டுத்துகிவாம் என்றுஅயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

125. To stop video time at 2 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்02ிநிைம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know why we use ‘chart’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘chart’ option ஐ னன்டுத்துகிவாம் 
என்றுஅயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

126. To stop video time at 2 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to open their calc file. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கள்calc fileopenபெய்தார்கா என்று 
வகளுங்கள். 
Just check they have opened writer file or not and play the video again. 

அயர்கள் writer file டopenபெய்தார்காஅல்துஇல்டனா எெரிார்த்து, 

நறுடிமம் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
127. To stop video time at 3 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 



 

104 
 

 
Stop video here and ask them what will we learn today? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, இன்று ாம் என் கற்றுக் 
பகாள்வயாம்என்றுவகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

128. To stop video time at 4 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்02யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to make the given table as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி அட்ையடணடன 
உருயாக்கும்டி அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check and ask them if they have made this table? 

அயர்கள் இந்த அட்ையடணடன அயர்கள்பெய்திருக்கிார்கா எக்அயற்ட 
ெரிார்த்துக் வகளுங்கள். 

129. To stop video time at 4 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Now let’s start to learn about ‘cells’ option. 

இப்வாது ‘cells’ஐற்ி அினத் பதாைங்குவயாம். 

130. To stop video time at 5 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to select ‘cells’ option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘cells’ option 

டselectபெய்ன அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Check whether the students have selected ‘cells’ option or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள் ‘cells’ option ஐselectபெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

131. To stop video time at 5 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to change the number format as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி number format 

ஐchange பெய்ன அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have changedthe number format or not and then play 

the video again. 

நாணயர்கள் number format ஐchangeபெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

132. To stop video time at 6 minute 59 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம்59யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to change the number format once again as shown in 

video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிநீண்டும் number 

format ஐchange பெய்ன அயர்கடக் வகளுங்கள். 
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Just check whether the students have changedthe number format or not and then play 

the video again. 

நாணயர்கள் number format ஐchangeபெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

133. To stop video time at 9 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்9ிநிைம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to apply ‘borders’ option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘borders’ option 

ஐapply பெய்ன அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have applied ‘border’ or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள் ‘border’ ஐapply பெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

134. To stop video time at 9 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்9ிநிைம்48யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the background of the cell and then play 

the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, cell ன் background ஐchange பெய்னநாணயர்கடக் 
வகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

135. To stop video time at 9 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்09ிநிைம்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Now let’s start learning about ‘row’ option. 

இப்வாது ‘row’ optionட ற்ி அினத் பதாைங்குவயாம். 

136. To stop video time at 11 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to increase ‘height’ of row as shown in video.  
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிrowயில்‘height’ 

ஐincrease பெய்ன அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘row height’ or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள் ‘row height’ ஐincrease பெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

137. To stop video time at 12 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘optimal height’ of row option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘optimal 

height’ஐனன்டுத்தஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘optimal height’ option or not and then play 

the video again. 

நாணயர்கள் ‘optimal height’ ஐனன்டுத்திார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

138. To stop video time at 13 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்10யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிபெய்மம்நாறு 
அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have done ‘default value’ of row option or not and 

then play the video again. 

நாணயர்கள் row option இல்‘default value’ஐபெய்துள்ார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

139. To stop video time at 13 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘hide and show’ of row option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிrow optionஃப் 

இல்‘hide and show’டயனன்டுத்தஅயர்கடக் வகளுங்கள். 

Just check whether the students have used‘hide and show’ of row option or not and 

then play the video again. 

நாணயர்கள்row optionஇல்‘hide and show’ ஐனன்டுத்திார்காஅல்து 
இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

140. To stop video time at 14 minute 04 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்14ிநிைம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Now let’s start to learn about ‘column’ option. 

இப்வாது 'column' optionடப்ற்ி அினத் பதாைங்குவயாம். 

141. To stop video time at 17 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிைம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘height and optimal height’ of column option as 

shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, column 

optionஇல்‘height and optimal height’ னன்டுத்தும்டிஅயர்கடக் வகட்கவும். 
Just check whether the students have used ‘height and optimal height’ option or not 

and then play the video again. 

நாணயர்கள் ‘height and optimal height’ ஐனன்டுத்திார்காஅல்து 
இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

142. To stop video time at 18 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘hide and show’ of column option as shown in 

video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, column option 

இல்‘hide and show’ என்டதப் னன்டுத்தும்டிஅயர்கடக் வகட்கவும். 

Just check whether the students have used ‘hide and show’ of column option or not and 

then play the video again. 

நாணயர்கள்column optionஇல்‘hide and show’ ஐனன்டுத்திார்காஅல்து 

இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
143. To stop video time at 18 minute 49 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்49யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Now let’s start to learn about ‘sheet’ option. 

இப்வாது ‘sheet’ ஐற்ி அினத் பதாைங்குவயாம். 

144. To stop video time at 20 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்20ிநிைம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to rename the sheet and then hide the sheet as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி sheet 

டைநறுபனரிட்டு, ின் sheet டைhide பெய்ன அயர்கடக் வகளுங்காள்,நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

145. To stop video time at 21 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிைம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி பெய்ன 
நாணயர்கடக்வகட்கவும். 
Just check whether the students have used ‘sheet’ option or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள்‘sheet’ ஐனன்டுத்திார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

146. To stop video time at 22 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிைம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know why we use ‘merge cells’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘merge cells’ option ஐ னன்டுத்துகிவாம் 
என்றுஅயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

147. To stop video time at 22 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிைம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to ‘merge cells ‘as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘merge cells 

‘பெய்ன அயர்கடக்வகட்கவும். 
Just check whether the students have ‘merged the cell’ option or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள்‘merged the cell’ option ட பெய்தார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

148. To stop video time at 24 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்24ிநிைம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to Merge the cell as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘merge cells 

‘பெய்ன நாணயர்கடக்வகட்கவும். 
Now just check whether they have merged the cell or not and then play the video 

again. 

இப்வாது அயர்கள் cell டன்ிடணத்திருந்தார்கா இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

149. To stop video time at 26 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிைம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to change the format of the page as shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி page இன்format 

டைchangeபெய்ன அயர்கடக் வகட்கவும். 
Just check whether the students have changed the format of the ‘page’ option or not 

and then play the video again. 

நாணயர்கள் ‘page’ option ன் format டைநாற்ியிட்ைார்கா இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

150. To stop video time at 27 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்27ிநிைம்43யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to change the format of the page as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி page இன்format 

டைchangeபெய்ன அயர்கடக் வகட்கவும்.ிகு நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

151. To stop video time at 30 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்30ிநிைம்29யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to change the ‘orientation’ of the page as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி page 

இன்‘orientation’ டchangeபெய்ன அயர்கடக் வகட்கவும்.ிகு நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

152. To stop video time at 34 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்34ிநிைம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to apply the border on the cell as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி cell இல்border 

டபapply பெய்ன அயர்கடக் வகட்கவும்.ிகு நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
153. To stop video time at 35 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்35ிநிைம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to change the background of the cell as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி cell 

இல்background டைchange பெய்ன அயர்கடக் வகட்கவும்.ிகு நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

154. To stop video time at 37 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்37ிநிைம்17யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to apply the ‘Header’ as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Header’ டபapply 

பெய்னஅயர்கடக் வகட்கவும். 
Just check whether the students have applied ‘Header’ or Footer’ or not and then play 

the video again. 

நாணயர்கள்‘Header’ or Footer’ டபapply பெய்தார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

155. To stop video time at 39 minute 13 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்39ிநிைம்13யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to apply the ‘Footer’ as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Footer’ டபapply 

பெய்னஅயர்கடக் வகட்கவும். 
Just check whether the students have applied ‘Footer’ or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள்‘Footer’ ட apply பெய்தார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

156. To stop video time at 39 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்39ிநிைம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Now let’s start to learn about ‘print range’. 

இப்வாது ‘print range’ஐற்ி அினத் பதாைங்குவயாம். 

157. To stop video time at 40 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்40ிநிைம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to define the print area as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி print 

areaடயdefine பெய்ன அயர்கடக் வகட்கவும்.ிகு நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

158. To stop video time at 41 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்41ிநிைம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the video 

again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிபெய்னஅயர்கடக் 
வகட்கவும்.ிகு நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

159. To stop video time at 43 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்43ிநிைம்17யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் 
காட்ைப்ட்டுள்டிபெய்னநாணயர்கடக்வகட்கவும். 
Now just check whether they have used ‘Print range’ option or not and then play the 

video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘Print range’ option டனன்டுதிார்காஇல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

160. To stop video time at 43 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்43ிநிைம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Now let’s start to learn about ‘auto format’. 

இப்வாது ‘auto format’ஐற்ி அினத் பதாைங்குவயாம். 

161. To stop video time at 45 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்45ிநிைம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to change the design of the table with help of ‘Auto 

format’ as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிtableஇன்design 

டchange பெய்னஅயர்கடக்வகட்கவும். 
Just check whether the students have changed the design of table or not and then play 

the video again. 

நாணயர்கள்table இன்design டchanged பெய்தார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

162. To stop video time at 46 minute 13 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்46ிநிைம்13யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to change the design of the table again as shown in the 

video and then play the video again. 



 

114 
 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிtableஇன்design 

டchange பெய்னஅயர்கடக்வகட்கவும். ிகு நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

163. To stop video time at 46 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்46ிநிைம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Now let’s start to learn about conditional formatting. 

இப்வாது conditional formatting ஐற்ி அினத் பதாைங்குவயாம். 

164. To stop video time at 49 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்49ிநிைம்10யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘conditional formatting’ option of format menu as 

shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிformat 

menuஉள்‘conditional formatting’ஐனன்டுத்தஅயர்கடக்வகட்கவும். 
Just check whether the students have used ‘conditional formatting’ option or not and 

then play the video again. 

நாணயர்கள்‘conditional formatting’ option டனன்டுத்திார்காஅல்து 
இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

165. To stop video time at 50 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்50ிநிைம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to apply the conditional formatting as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிconditional 

formatting ஐapply பெய்னஅயர்கடக்வகட்கவும்.ிகு நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

166. To stop video time at 50 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்50ிநிைம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to apply pass or fail formula and then play the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,pass or fail formula டயapply 

பெய்னநாணயர்கடக்வகட்கவும்.ிகு நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
 

167. To stop video time at 53 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்53ிநிைம்32யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘IF formula’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘IF formula’ 

டயனன்டுத்தும்டிஅயர்கடக்வகட்கவும். 
Just check whether the students have used ‘IF formula’ or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள்‘IF formula’ டயனன்டுத்திார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

168. To stop video time at 53 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்53ிநிைம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do as shown in the video and then play the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிபெய்னஅயர்கடக் 
வகட்கவும்.ிகு நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
Just check whether the students have used ‘IF formula’ or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள்‘IF formula’ டயனன்டுத்திார்காஅல்து இல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

169. To stop video time at 54 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்54ிநிைம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them use ‘AND’ formula and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாடய ிறுத்தி, 'AND' formula  டயனன்டுத்துநாறு 
அயர்கடக்வகளுங்கள், ின்ர் நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

170. To stop video time at 54 minute 49 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்54ிநிைம்49யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to write this formula in their notebook as shown in 

video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி, இந்த formula 

டயஅயர்கது notebook ல் எழுதும்டிஅயர்கடக் வகட்கவும். 
171. To stop video time at 58 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்58ிநிைம்56யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘AND formula’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘AND formula’ 

டயனன்டுத்தும்டிஅயர்கடக்வகட்கவும். 
Just check whether the students haveused ‘AND formula’ or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள்‘AND formula’டயனன்டுத்திார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

172. To stop video time at 59 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்59ிநிைம்03யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to use ‘OR’ formula and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாடய ிறுத்தி, ‘OR’ formula  டயனன்டுத்துநாறு 
அயர்கடக்வகளுங்கள், ின்ர் நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

173. To stop video time at 1 hours 00 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1நணி 00ிநிைம்06யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to write this formula in their notebook  as shown in 

video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி, இந்த formula 

டயஅயர்கது notebook ல் எழுதும்டிஅயர்கடக் வகட்கவும். 
174. To stop video time at 1hours 04 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1நணி 04ிநிைம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘OR formula’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘OR formula’ 

டயனன்டுத்தும்டிஅயர்கடக்வகட்கவும். 
Just check whether the students haveused ‘OR formula’ or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள்‘OR formula’டயனன்டுத்திார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

175. To stop video time at 1hours 04 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1நணி 4ிநிைம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to use ‘COUNT formula’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘COUNT formula’ 

டயனன்டுத்தும்டிஅயர்கடக்வகட்கவும். 
Just check whether the students haveused ‘COUNT formula’ or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள்‘COUNT formula’டயனன்டுத்திார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

176. To stop video time at 1hours 06 minute 13 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1நணி06ிநிைம்13யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘COUNT formula’ as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘COUNT formula’ 

டயனன்டுத்தும்டிஅயர்கடக்வகட்கவும். 
Just check whether the students haveused ‘COUNT formula’ or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள்‘COUNT formula’டயனன்டுத்திார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

177. To stop video time at 1hours 07 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1நணி7ிநிைம்26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘COUNTBLANK formula’ as shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘COUNTBLANK 

formula’ டயனன்டுத்தும்டிஅயர்கடக்வகட்கவும். 
Just check whether the students haveused ‘COUNTBLANK formula’ or not and then 

play the video again. 

நாணயர்கள்‘COUNTBLANK formula’டயனன்டுத்திார்காஅல்து 
இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

178. To stop video time at 1hours 07 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1நணி7ிநிைம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to save their file and then close it as  shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கின்fileடsaveபெய்து, தங்கள் 
computerடபshut downபெய்மம்நாறு வகளுங்கள். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete Teacher’s Manual for Open Office Calc 1 Class 8 

Class 8 Summaries 

 Make a table 

 ரு tableஐஉருயாக்குக. 
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 About ODD and ISODD formula. 

 ODD and ISODD formula டயற்ி. 
 About EVEN and ISEVEN formula. 

 EVEN and ISEVEN formula டயற்ி. 
 About FACT and MOD formula. 

 FACT and MOD formula டயற்ி. 
 About PI, POWER and ROUND formula. 

 PI, POWER and ROUND formula டயற்ி. 
 About SQUARE ROOT, AVERAGE, and COUNT formula. 

 SQUARE ROOT, AVERAGE, and COUNT formulaடயற்ி. 
 How to close your calc/spreadsheet file? 

 Calc/Spreadsheet fileஐஎவ்யாறு close பெய்னவயண்டும்? 

 How to shut down computer. 

 Computerடபஎவ்யாறுshut downபெய்யது? 
 Now let’s start video. 

 இப்வாதுயடீிவனாடயஆபம்ிக்காம். 
 

179. To stop video time at 39 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்39யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know why we use ‘row’ option of format menu? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் format menu யின் ‘row’ option ஐ 
னன்டுத்துகிவாம் என்றுஅயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

180. To stop video time at 1 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்06யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them why we use ‘Print range’ option of format menu? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் format menu யின் ‘Print range’ option ஐ 
னன்டுத்துகிவாம் என்றுஅயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

181. To stop video time at 1 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know why we use ‘column’ option of format menu? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் format menu யின் ‘column’ option 

னன்டுத்துகிவாம் என்று அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

182. To stop video time at 1 minute 59 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்59யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know why we use ‘auto format’ option of format 

menu? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் formatmenu ‘COUNT’option ஐ 
னன்டுத்துகிவாம் என்றுஅயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 
 

183. To stop video time at 2 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask them why we use ‘conditional formatting’ option of format 

menu? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் format menu யின் ‘conditional formatting’ 

option ஐ னன்டுத்துகிவாம் என்றுஅயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

184. To stop video time at 2 minute 53 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்2ிநிைம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know why we use ‘sheet’ option of format menu? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் format menu யின் ‘sheet’ option ஐ 
னன்டுத்துகிவாம் என்றுஅயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

185. To stop video time at 5 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask to press ‘window + R’ button as shown in video and then play 

the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘window + R’ 

button ஐpressபெய்னஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
186. To stop video time at 5 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்22யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to type ‘calc’ in run box and then click on ok button or 

enter button as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிrun 

boxஇல்‘calc’எtypeபெய்துிகுok button அல்துenter button click 

பெய்னஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check and ask if they have opened ‘spreadsheet/calc’ file or not? 

அயர்கள் writer file டopenபெய்தார்காஅல்துஇல்டனா எெரிார்த்து, 

நறுடிமம் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
187. To stop video time at 6 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students what will we learn today? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, இன்று ாம் என் கற்றுக் 
பகாள்வயாம்என்றுவகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

188. To stop video time at 6 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்06ிநிைம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to make this table as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி அட்ையடணடன 
உருயாக்கும்டி அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check and ask them if they have made this table? 

அயர்கள் இந்த அட்ையடணடன அயர்கள்பெய்திருக்கிார்கா எக்அயற்ட 
ெரிார்த்துக் வகளுங்கள். 

189. To stop video time at 6 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell why the ‘ODD’ formula is used? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘ODD’ formula டய னன்டுத்துகிவாம் 
என்றுஅயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 
11.To stop video time at 7 minute 07 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்07யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to type the ‘ODD’ formula in their notebook as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி, இந்த ‘ODD’ formula 

டயஅயர்கது notebook ல் எழுதும்டிஅயர்கடக் வகட்கவும்ின்ர் நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

190. To stop video time at 8 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்08ிநிைம்55யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to find out the ‘ODD’ value as shown in the video 

and then play the video again. 
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘ODD’ value 

டயfind out பெய்ன நாணயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

191. To stop video time at 10 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிைம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிபெய்மம்நாறு 
அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Now just check whether they have used ‘ODD’ formula or not and then play the video 

again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘ODD’ formula டயனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

192. To stop video time at 11 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to apply ‘ISODD’ formula as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘ISODD’  

formulaடயapply பெய்ன நாணயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

193. To stop video time at 13 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிபெய்மம்நாறு 
அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Now just check whether they have used ‘ISODD’ formula or not and then play the 

video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘ISODD’ formula டயனன்டுதிார்காஇல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

194. To stop video time at 14 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to type the ‘EVEN’ formula in their notebook as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி, இந்த ‘EVEN’ formula 

டயஅயர்கது notebook ல் எழுதும்டிஅயர்கடக் வகட்கவும்ின்ர் நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

195. To stop video time at 15 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to use the ‘EVEN’ formula as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘EVEN’  formula 

ஐனன்டுத்தஅயர்கடக் வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
196. To stop video time at 16 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிபெய்மம்நாறு 
நாணயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
Now just check whether they have used ‘EVEN’ formula or not and then play the 

video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘EVEN’ formula டயனன்டுதிார்காஇல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

197. To stop video time at 18 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘IS EVEN’ formula option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘IS EVEN’  

formula ஐனன்டுத்தஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘IS EVEN’ formula or not and then play the 

video again. 
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நாணயர்கள்‘ISEVEN’ formula டயனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

198. To stop video time at 19 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிபெய்மம்நாறு 
அயர்கடக்வகளுங்கள். 

Now just check whether they have used the ‘ISEVEN’ formula or not and then play 

the video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘ISEVEN’ formula டயனன்டுதிார்காஇல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

199. To stop video time at 19 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to type the ‘FACT’ formula in their notebook which 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி, இந்த ‘FACT’ formula 

டயஅயர்கது notebook ல் எழுதும்டிஅயர்கடக் வகட்கவும்ின்ர் நீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

200. To stop video time at 21 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிைம்56யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘FACT’ formula as shown in the video and then 

play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘FACT’ formula 

ஐனன்டுத்தஅயர்கடக் வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
Just check whether the students have used ‘FACT’ formula or not and then play the 

video again. 
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அயர்கள் ‘FACT’ formula டயனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

201. To stop video time at 28 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்28ிநிைம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do as shown in the video and then play the video 

again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிபெய்னஅயர்கடக் 
வகட்கவும்.ிகு நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

202. To stop video time at 28 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்28ிநிைம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to write this formula in their notebook as shown in 

video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி, இந்தformula 

டயஅயர்கது notebook ல் எழுதும்டிஅயர்கடக் வகட்கவும். 
203. To stop video time at 30 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்30ிநிைம்22யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘MOD’ formula as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘MOD’ formula 

ஐனன்டுத்தஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘MOD’ formula or not and then play the 

video again. 

அயர்கள் ‘MOD’ formula டயனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

204. To stop video time at 32 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்32ிநிைம்23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do as shown in the video. 
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் 
காட்ைப்ட்டுள்டிபெய்னஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘MOD’ formula or not and then play the 

video again. 

அயர்கள் ‘MOD’ formula டயனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

205. To stop video time at 32 minute 46 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்32ிநிைம்46யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know why we use ‘PI’ formula? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘PI’ option ஐ னன்டுத்துகிவாம் 
என்றுஅயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

206. To stop video time at 34 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்34ிநிைம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘PI’ formula option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘PI’ formula 

ஐனன்டுத்தஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘PI’ formula or not and then play the video 

again. 

அயர்கள் ‘PI’ formula டயனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

207. To stop video time at 34 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்34ிநிைம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to write ‘POWER’ formula in their notebook as shown 

in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி, இந்தPOWER’formula 

டயஅயர்கது notebook ல் எழுதும்டிஅயர்கடக் வகட்கவும். 
208. To stop video time at 36 minute 49 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்36ிநிைம்49யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘POWER’ formula option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘POWER’ formula 

ஐனன்டுத்தஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
 

Just check whether the students have used ‘POWER’ formula or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள்‘POWER’ formula’டயனன்டுத்திார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

209. To stop video time at 40 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்40ிநிைம்37யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் 
காட்ைப்ட்டுள்டிபெய்னஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘POWER’ formula or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள்‘POWER’ formula’டயனன்டுத்திார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும் 

210. To stop video time at 41 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்41ிநிைம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to write ‘ROUND’ formula in your notebook as shown 

in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி, இந்த‘ROUND’ 

formula டயஅயர்கது notebook ல் எழுதும்டிஅயர்கடக் வகட்கவும். 
211. To stop video time at 42 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்42ிநிைம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type number as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிnumber 

ஐtypeபெய்னஅயர்கடக் வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
212. To stop video time at 42 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்42ிநிைம்55யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘ROUND’ formula option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘ROUND’ formula 

ஐனன்டுத்தஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘ROUND’ formula or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள்‘ROUND’ formula’டயனன்டுத்திார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

213. To stop video time at 45 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்45ிநிைம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் 
காட்ைப்ட்டுள்டிபெய்னஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘ROUND’ formula or not and then play the 

video again. 
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நாணயர்கள்‘ROUND’ formula’டயனன்டுத்திார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

214. To stop video time at 45 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்45ிநிைம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to write ‘SQRT’ formula in your notebook as shown in 

video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி, இந்த‘SQRT’ formula 

டயஅயர்கது notebook ல் எழுதும்டிஅயர்கடக் வகட்கவும். 
215. To stop video time at 46 minute 59 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்46ிநிைம்59யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘SQUARE ROOT’ formula option as shown in 

video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘SQUARE 

ROOT’formula ஐனன்டுத்தஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘SQUARE ROOT’ formula or not and then 

play the video again. 

நாணயர்கள்‘SQUARE ROOT’ formula’டயனன்டுத்திார்காஅல்து 
இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

216. To stop video time at 48 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்48ிநிைம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் 
காட்ைப்ட்டுள்டிபெய்னஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘SQUARE ROOT’ formula or not and then 

play the video again. 

நாணயர்கள்‘SQUARE ROOT’ formula’டயனன்டுத்திார்காஅல்து 
இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
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217. To stop video time at 48 minute 46 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்48ிநிைம்46யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them how to find ‘average’ value? 

யடீிவனாடயஇங்வக ிறுத்தி‘average’ valueடயஎப்டி கண்டுிடிப்து என்று 
அயர்கிைம் வகளுங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

218. To stop video time at 50 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்50ிநிைம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to find the average number with help of ‘AVERAGE’ 

formula option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘AVERAGE’ 

formula optionஉதயிமைன் average numberகண்டுிடிக்கஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘AVERAGE’ formula or not and then play 

the video again. 

நாணயர்கள்‘AVERAGE’ formula’டயனன்டுத்திார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

219. To stop video time at 51 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்51ிநிைம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the video 

again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் 
காட்ைப்ட்டுள்டிபெய்னஅயர்கடக் வகளுங்கள்ிகு நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

220. To stop video time at 52 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்52ிநிைம்06யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to write ‘AVERAGEA’ formula in their notebook as 

shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி, இந்த‘AVERAGEA’ 

formula டயஅயர்கது notebook ல் எழுதும்டிஅயர்கடக் வகட்கவும். 
221. To stop video time at 53 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்53ிநிைம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘AVERAGEA’ formula option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘AVERAGEA’ 

formulaடயனன்டுத்தும்டிஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘AVERAGEA’ formula or not and then play 

the video again. 

நாணயர்கள்‘AVERAGE’ formula’டயனன்டுத்திார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

222. To stop video time at 54 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்54ிநிைம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் 
காட்ைப்ட்டுள்டிபெய்னஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Now just check whether they have used ‘AVERAGEA’ formula or not and then play 

the video again. 

இப்வாது நாணயர்கள்‘AVERAGE’ formula’டயனன்டுத்திார்காஅல்து 
இல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

223. To stop video time at 55 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்55ிநிைம்18யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell why we use ‘COUNT’ formula? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘COUNT’ option ஐ னன்டுத்துகிவாம் 
என்றுஅயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

224. To stop video time at 55 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்55ிநிைம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to write ‘COUTA’ formula in their notebook as shown 

in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி, இந்த‘COUTA’ 

formula டயஅயர்கது notebook ல் எழுதும்டிஅயர்கடக் வகட்கவும். 
225. To stop video time at 55 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்55ிநிைம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell why the ‘COUNTBLANK’ formula is used? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘COUNTBLANK’ option ஐ 
னன்டுத்துகிவாம் என்றுஅயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

226. To stop video time at 56 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்56ிநிைம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why the ‘COUNT’ formula is used? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘COUNT’ formula டய 
னன்டுத்துகிவாம் என்றுஅயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

227. To stop video time at 58 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்58ிநிைம்29யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘COUNT A’ formula option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘COUNT A’ 

ஐனன்டுத்தஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
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Just check whether the students have used ‘COUNT A’ formula or not and then play 

the video again. 

நாணயர்கள்‘COUNT A’ formulaடயனன்டுத்திார்காஅல்து இல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

228. To stop video time at 59 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்59ிநிைம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the video 

again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் 
காட்ைப்ட்டுள்டிபெய்மம்டிஅயர்கடக்வகட்கவும், நறுடிமம் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

229. To stop video time at 1hours 00 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1நணி00ிநிைம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to revise the previous class’s formula and then play 

the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தவும், முந்டதன யகுப்பு formula லை revise 

பெய்னநாணயர்கடக்வகளுங்கள் நறுடிமம் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
230. To stop video time at 1hours 00 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1நணி00ிநிைம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to now save their file and then close it as shown in 

video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கின்fileடsaveபெய்து, தங்கள் 
computerடபshut downபெய்மம்நாறு வகளுங்கள். 
 

 

 

 

 

 

 

Complete teacher’s Manual for Open Office Calc/Spreadsheet 1 Class 9 

Class 9 Summaries 

 Make a table. 

 ரு tableஐஉருயாக்குக. 
 Why we use data menu option? 

 ாம்ஏன் data menu optionஐனன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to use define range? 

 Define range எப்டினன்டுத்துயது? 

 What is select range? 

 Select range என்ால் என்? 

 What is short option? 

 Short option என்ால் என்? 

 What is use of filter? 

 Filter இன்னன்ாடு என்? 

 Why we use sub total? 

 What is validity? 

 Validity என்ால் என்? 

 What is text to column? 

 Validityஎன்ால் என்? 

 Text to column என்ால் என்? 

 You will learn some new formulae (now, today, month, day and year) 

 (now, today, month, day and year)வான்ெி புதினformula கட ீங்கள் 
கற்றுக்பகாள்யரீ்கள். 

 How to close your calc/spreadsheet file? 
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 Calc/Spreadsheet fileஐஎவ்யாறுcloseபெய்னவயண்டும்? 

 How to shut down computer. 

 Computerடப எவ்யாறுshut downபெய்யது? 

 Now let’s start video. 

 இப்வாதுயடீிவனாடயஆபம்ிக்காம். 
231. To stop video time at 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them if they know why we use ‘COUNT’ formula? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘COUNT’ formula டய 
னன்டுத்துகிவாம் என்று அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

232. To stop video time at 1 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them why we use ‘COUNT A’ formula? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘COUNTA’ formula டய 
னன்டுத்துகிவாம் என்று அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

233. To stop video time at 1 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know the differences between ‘AVERAGE’ and 

AVERAGEA’ formula? 

யடீிவனாடயஇங்வக ிறுத்தி, 'AVERAGE'நற்றும் AVERAGEA formulaயிற்கா 
வயறுாடுகட அயர்கள் அிந்தால் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

234. To stop video time at 2 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask them why do we use ‘SQUARE ROOT’ formula? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம் ஏன் ‘SQUARE ROOT’ formula ஐ 
னன்டுத்துகிவாம் என்று அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 
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235. To stop video time at 3 minute 11 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்11யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to open your calc file. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, calc fileடதிக்க அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check if they have opened calc file or not and play the video again. 

அயர்கள் writer file டopenபெய்தார்கா அல்து இல்டனா எ 
ெரிார்த்து,நறுடிமம் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

236. To stop video time at 4 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them what will we learn today? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, இன்று ாம் என் கற்றுக் பகாள்வயாம் என்று 
வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

237. To stop video time at 4 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to make this table as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி அட்ையடணடன 
உருயாக்கும்டிஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check and ask them if they have made this table? 

அயர்கள்இந்தஅட்ையடணடன அயர்கள்பெய்திருக்கிார்கா எக் 
அயற்டெரிார்த்துக்வகளுங்கள். 

238. To stop video time at 4 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Now let’s start to learn about ‘Define Range and Select Range’ option. 

இப்வாது ‘Define Range and Select Range’ optionடற்ி அினத் 
பதாைங்குவயாம். 

239. To stop video time at 6 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம்17யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to define the first column as shown in the video and then 

play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி first column 

ஐdefine பெய்ன அயர்கடக் வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
240. To stop video time at 8 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்8ிநிைம்32யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to define the entire column as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி entire column 

ஐdefine பெய்ன அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Now just check whether they have defined the entire column or not and then play the 

video again. 

இப்வாது அயர்கள் entire column ஐ define பெய்தார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

241. To stop video time at 10 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிைம்14யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use the ‘Define and Select’ range as shown in the 

video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிDefine and Select’ 

range ஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Now just check whether they have used the ‘Define and Select range’ or not and then 

play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘Define and Select range’ ஐனன்டுத்திார்காஇல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

242. To stop video time at 10 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிைம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know why we use ‘short’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘short’ option ட னன்டுத்துகிவாம் 
என்று அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

243. To stop video time at 12 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to arrange the name column in ascending order as shown 

in video and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, ascending order ல் 
name ஐ arrange பெய்ன, அயர்கடக் வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

244. To stop video time at 14 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to arrange the number in ascending order as shown in 

video and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, ascending order ல் 
name ஐ arrange பெய்ன, அயர்கடக் வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

245. To stop video time at 14 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிபெய்மம்நாறு 
அயர்கடக்வகளுங்கள். 

Now just check whether they have used the ‘Sort’ option and then play the video 

again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘Sort’ option ஐனன்டுத்திார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

246. To stop video time at 14 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம்43யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Now let’s start to learn about ‘filter’ option. 

இப்வாது‘filter’ optionடப் ற்ிகற்றுக்பகாள்வயாம். 
247. To stop video time at 16 minute 11 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்11யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to apply ‘Filter’ option as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிfilter optionஐ 
applyபெய்ன நாணயர்கடக் வகளுங்கள்அயர்கடக் வகளுங்கள். 

248. To stop video time at 17 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிைம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘auto filter’ of filter option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிfilter 

optionஇன்‘auto filter’ ஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘auto filter’ of filter option or not and then 

play the video again. 

நாணயர்கள் filter optionஇன்‘auto filter’ டபனன்டுதிார்காஇல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

249. To stop video time at 18 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Now let’s start to learn about ‘subtotal’ option. 

இப்வாது‘subtotal’ optionடப் ற்ிகற்றுக்பகாள்வயாம். 
250. To stop video time at 19 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to use ‘Subtotal’ option as shown in the video and 

then play the video again 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிfilter 

optionஇன்‘auto filter’ ஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள் ிகுநீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

251. To stop video time at 20 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்20ிநிைம்54யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘subtotal’ option as shown in video. 
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘subtotal’ optionஐ 
னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘subtotal’ option or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘subtotal’ டனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

252. To stop video time at 21 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிைம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Now let’s start to learn about ‘validity’ option. 

இப்வாது‘validity’ optionடப் ற்ிகற்றுக்பகாள்வயாம். 
253. To stop video time at 23 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிைம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘validity’ option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘validity’optionஐ 
னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘validity’ option or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘validity’ option ஐனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

254. To stop video time at 27 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்27ிநிைம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘validity’ option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘validity’optionஐ 
னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘validity’ option or not and then play the 

video again. 
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நாணயர்கள் ‘validity’option டனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

255. To stop video time at 27 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்27ிநிைம்18யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Now let’s start to learn about ‘Text to column’ option. 

இப்வாது‘Text to column’ optionடப் ற்ிகற்றுக்பகாள்வயாம். 
256. To stop video time at 29 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்29ிநிைம்29யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask them to use ‘text to column’ option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘text to 

column’optionஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘text to column’ option or not and then play 

the video again. 

நாணயர்கள் ‘text to column’ option டனன்டுதிார்காஇல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

257. To stop video time at 31 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்31ிநிைம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘text to column’ option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘text to 

column’optionஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘text to column’ option or not and then play 

the video again. 

நாணயர்கள் ‘text to column’ option டனன்டுதிார்காஇல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

258. To stop video time at 31 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்31ிநிைம்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know why we use ‘Now’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘Now’ option ட னன்டுத்துகிவாம் 
என்று அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

259. To stop video time at 33 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்33ிநிைம்22யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to apply ‘NOW’ formula as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘NOW’ 

formulaடயapply பெய்ன நாணயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

260. To stop video time at 34 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்34ிநிைம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to write the ‘Today’ formula as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘Today’ 

formulaடயஎழுதும்டிநாணயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

261. To stop video time at 34 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்34ிநிைம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to apply ‘TODAY’ formula as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘TODAY’ 

formulaடயapply பெய்ன நாணயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 
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262. To stop video time at 35 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்35ிநிைம்03யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to write the ‘DAY’ formula as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘DAY’ 

formulaடயஎழுதும்டிநாணயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

263. To stop video time at 35 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்35ிநிைம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to write the ‘MONTH’ formula as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘MONTH’ 

formulaடயஎழுதும்டிநாணயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

264. To stop video time at 36 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்36ிநிைம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘MONTH’ formula option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘MONTH’ 

formulaoptionஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
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Just check whether the students have used ‘MONTH’ formula or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘MONTH’ formula டயனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

265. To stop video time at 37 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்37ிநிைம்23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘DAY’ formula option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘DAY’ 

formulaoptionஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘DAY’ formula or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘DAY’ formula டயனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

266. To stop video time at 38 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்38ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘YEAR’ formula option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘YEAR’ 

formulaoptionஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘YEAR’ formula or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘YEAR’ formula டயனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

267. To stop video time at 48 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்38ிநிைம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to find the average value by using the ‘AVERAGE’ 

formula as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில்காட்ைப்ட்டுள்டி‘AVERAGE’ 

formula டய னன்டுத்திaverage value டயfind பெய்ன 
நாணயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

268. To stop video time at 39 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்39ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to students to type some number as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிெிnumber  ஐ type 

பெய்ன நாணயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
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269. To stop video time at 42 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்42ிநிைம்02யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to find the average value by using the ‘AVERAGEA’ 

formula as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக 
ிறுத்தி,யடீிவனாயில்காட்ைப்ட்டுள்டி‘AVERAGEA’formula டய 
னன்டுத்திaverage value டயfind பெய்ன 
நாணயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

270. To stop video time at 43 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்43ிநிைம்21யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to practice ‘COUNTA’ and ‘SQRT’ formula as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில்காட்ைப்ட்டுள்டி‘COUNTA’ and 

‘SQRT’ formula டயpractice பெய்ன நாணயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

271. To stop video time at 43 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்43ிநிைம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to save their file and then close it as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, 
யடீிவனாயில்காட்ைப்ட்டுள்டிஅயர்கின்fileடsaveபெய்து,computerடபshut 

downபெய்மம்நாறு வகளுங்கள். 
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Complete teacher’s Manual for Open Office Calc 1 Class 10 

Class 10 Summaries 

 Make a table 

 ரு tableஐஉருயாக்குக. 
 Why we use window menu option? 

 ாம்ஏன் window menu optionஐனன்டுத்த வயண்டும்? 

 What is use of new window option? 

 New window optionஇன்னன்ாடு என்? 

 What is use of close window option? 

 Close window optionஇன் னன்ாடு என்? 

 What is split option? 

 Split optionஎன்ால் என்? 

 What is use of freeze option? 

 Freeze optionஇன்னன்ாடு என்? 

 You will learn some new formula (char, concatenate, exact, left, mid, etc..,) 

 (char,concatenate,exact, left, mid, etc..,)வான்ெி புதின formula கட 
ீங்கள் கற்றுக் பகாள்யரீ்கள். 
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 How to close your calc/spreadsheet file? 

 Calc/Spreadsheet fileஐஎவ்யாறு closeபெய்னவயண்டும்? 

 How to shut down computer. 

 Computerடபஎவ்யாறுshut downபெய்யது? 
 Now let’s start video. 

 இப்வாதுயடீிவனாடயஆபம்ிக்காம். 
272. To stop video time at 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know why we use ‘sort’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘sort’ optionடனன்டுத்துகிவாம் என்று 
அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

273. To stop video time at 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask why we use ‘filter’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘filter’optionடனன்டுத்துகிவாம் 
என்று அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

274. To stop video time at 1 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them why we use ‘subtotal’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘subtotal’optionடனன்டுத்துகிவாம் 
என்று அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

275. To stop video time at 1 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them why we use ‘text to column’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘text to column’ 

optionடனன்டுத்துகிவாம் என்று அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

276. To stop video time at 2 minute 18 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்2ிநிைம்18யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them if they know why we use ‘TODAY’ formula? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘TODAY’ optionடனன்டுத்துகிவாம் 
என்று அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

277. To stop video time at 2 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them why we use ‘YEAR’ formula? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘YEAR’ optionடனன்டுத்துகிவாம் 
என்று அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

278. To stop video time at 3 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்03ிநிைம்02யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them which formula will be used for knowing the month in 

the given date? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, எந்தformuladateஇன்month டதபதரிந்து 
பகாள்யதற்குப்னன்டுத்தப்டுகிது என்று அயரிைம் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

279. To stop video time at 3 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்29யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to open their calc file. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, calc fileடதிக்க அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check if they have opened calc file or not and then play the video again. 

அயர்கள் writer file டopenபெய்தார்கா அல்து இல்டனா எ 
ெரிார்த்து,நறுடிமம் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

280. To stop video time at 4 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்47யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to make this table as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி அட்ையடணடன 
உருயாக்கும்டிஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check and ask if  they have made this table? 

அயர்கள்இந்தஅட்ையடணடன அயர்கள்பெய்திருக்கிார்கா எக் 
அயற்டெரிார்த்துக்வகளுங்கள். 

281. To stop video time at 4 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்56யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them why do we use ‘new window’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம் ஏன் ‘new window’ option ஐ 
னன்டுத்துகிவாம் என்று அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

282. To stop video time at 5 minute 13 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்13யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them why do we use ‘close window’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம் ஏன் ‘close window’ option ஐ 
னன்டுத்துகிவாம் என்று அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

283. To stop video time at 6 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘New window and Close window’ option as 

shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘New window and 

Close window’ option ஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘new window and close window’ option or 

not and then play the video again. 

நாணயர்கள் ‘new window and close window’ option 

டனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

284. To stop video time at 6 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம்56யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them why do we use ‘split window’ option? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம் ஏன் ‘split window’ option ஐ 
னன்டுத்துகிவாம் என்று அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

285. To stop video time at 8 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்8ிநிைம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘split window’ option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘split window’ 

option ஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘split window’ option or not and then play 

the video again. 

நாணயர்கள் ‘split window’ option டனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

286. To stop video time at 8 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்8ிநிைம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do normal as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் 
காட்ைப்ட்டுள்டிnormalடபெய்மம்நாறு அயர்கடக்வகளுங்கள் 
ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

287. To stop video time at 8 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்8ிநிைம்47யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Now let’s start to learn about ‘Freeze’ option. 

இப்வாது 'Freeze'optionடப்ற்ி அினத் பதாைங்குவயாம். 

288. To stop video time at 11 minute 14 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்11ிநிைம்14யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to ‘Freeze’ row and column option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி Freeze’ row and 

column optionஐபெய்ன அயர்கடக் வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 
Just check whether the students have used ‘Freeze’ option or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘Freeze’ option டனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

289. To stop video time at 11 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do normal as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் 
காட்ைப்ட்டுள்டிnormalபெய்மம்நாறு அயர்கடக்வகளுங்கள் ிகுநீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

290. To stop video time at 123 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to write ‘CHAR’ formula in their notebook as shown in 

video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘CHAR’ 

formulaடயஎழுதும்டிநாணயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

291. To stop video time at 13 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘CHAR’ formula option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘CHAR’ formula 

option ஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘CHAR’ formula or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘CHAR’ formula டனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

292. To stop video time at 15 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them do as shown in the video. 
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிபெய்மம்நாறு 
அயர்கடக்வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘CHAR’ formula or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘CHAR’ formula டனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

293. To stop video time at 16 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to write ‘CONCATENATE’ formula in their notebook 

as shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் 
காட்ைப்ட்டுள்டி‘CONCATENATE’ formulaடய 
அயர்கள்notebookஎழுதும்டிநாணயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

294. To stop video time at 18 minute 11 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்11யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to type as shown in the video and then play the video 

again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி type பெய்ன 
அயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

295. To stop video time at 19 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘CONCATENATE’ formula option as shown in 

video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் 
காட்ைப்ட்டுள்டி‘CONCATENATE’ formula option ஐ னன்டுத்த அயர்கடக் 
வகளுங்கள். 
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Just check whether the students have used ‘CONCATENATE’ formula or not and then 

play the video again. 

நாணயர்கள் ‘CONCATENATE’ formula டனன்டுதிார்காஇல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

296. To stop video time at 20 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்20ிநிைம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to type as shown in the video and then play the video 

again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி type பெய்ன 
அயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

297. To stop video time at 21 minute 49 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிைம்49யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use again the ‘CONCATENATE’ formula option as 

shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் 
காட்ைப்ட்டுள்டிநறுடிமம்‘CONCATENATE’ formula option ஐ னன்டுத்த 
அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘CONCATENATE’ formula or not and then 

play the video again. 

நாணயர்கள் ‘CONCATENATE’ formula டனன்டுதிார்காஇல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

298. To stop video time at 23 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிைம்10யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to write ‘EXACT’ formula in their notebook as shown in 

video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘EXACT’ 

formulaடய அயர்கள்notebookஎழுதும்டிநாணயர்கடக்வகளுங்கள். 
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299. To stop video time at 25 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்25ிநிைம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘EXACT’ formula option as shown in video and 

then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘EXACT’ formula 

option ஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள் ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

300. To stop video time at 27 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்27ிநிைம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘EXACT’ formula option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘EXACT’ formula 

option ஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Now Just check whether the students have used ‘EXACT’ formula or not and then 

play the video again. 

இப்வாது நாணயர்கள்‘Define and Select range’ ஐனன்டுத்திார்காஇல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

301. To stop video time at 28 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்28ிநிைம்03யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to write ‘FIND’ formula in their notebook as shown in 

video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘FIND’ 

formulaடய அயர்கள்notebookஎழுதும்டிநாணயர்கடக்வகளுங்கள். 
302. To stop video time at 29 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்29ிநிைம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to find the position of ‘computer’ word with help of 

‘FIND’ formula as shown in video. 
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தியடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, ‘FIND’ formula 

யின் உதயிமைன் ‘computer’ என்பொல்ட find 

பெய்மம்நாறுஅவ்ர்கடக்வகட்கவும். 

Just check whether the students have used ‘FIND’ formula or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘FIND’ formula டனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

303. To stop video time at 32 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்32ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask to them use ‘FIND’ formula option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘FIND’ formula 

option ஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘FIND’ formula or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘FIND’ formula டனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

304. To stop video time at 33 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்33ிநிைம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to write ‘LEFT’ formula in their notebook as shown in 

video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘LEFT’ 

formulaடய அயர்கள்notebookஎழுதும்டிநாணயர்கடக்வகளுங்கள். 
305. To stop video time at 34 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்34ிநிைம்03யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘LEFT’ formula option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘LEFT’ formula 

option ஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘LEFT’ formula or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘FIND’ formula டனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

306. To stop video time at 34 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்34ிநிைம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘LEFT’ formula option as shown in video. 
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘LEFT’ formula 

option ஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘LEFT’ formula or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘FIND’ formula டனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

307. To stop video time at 35 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்35ிநிைம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிபெய்மம்நாறு 
அயர்கடக்வகளுங்கள். 
Now Just check whether the students have used ‘LEFT’ formula or not and then play 

the video again. 

இப்வாது நாணயர்கள்‘LEFT’ formula ஐனன்டுத்திார்காஇல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

308. To stop video time at 36 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்36ிநிைம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to write this Rightformula in their notebook as shown in 

video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘RIGHT’ 

formulaடய அயர்கள்notebookஎழுதும்டிநாணயர்கடக்வகளுங்கள். 
309. To stop video time at 37 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்37ிநிைம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘RIGHT’ formula as shown in video and then play 

the video again. 
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘RIGHT’ formula 

option ஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

310. To stop video time at 39 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்39ிநிைம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘RIGHT’ formula option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘RIGHT’ formula 

option ஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Now Just check whether the students have used ‘RIGHT’ formula or not and then play 

the video again. 

இப்வாது நாணயர்கள்‘RIGHT’ formula ஐனன்டுத்திார்காஇல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

311. To stop video time at 39 minute 59 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்39ிநிைம்59யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to write this formula in their notebook as shown in 

video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘MID’ formulaடய 
அயர்கள்notebookஎழுதும்டிநாணயர்கடக்வகளுங்கள். 

312. To stop video time at 41 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்41ிநிைம்29யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘MID’ formula option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘MID’ formula 

option ஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘MID’ formula or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘MID’ formula டனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
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313. To stop video time at 43 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்43ிநிைம்17யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘MID’ formula option as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘MID’ formula 

option ஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Now Just check whether the students have used ‘MID’ formula or not and then play 

the video again. 

இப்வாது நாணயர்கள்‘MID’ formula ஐனன்டுத்திார்காஇல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

314. To stop video time at 43 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்43ிநிைம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to write ‘LOWER’ formula in their notebook as shown 

in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘LOWER’ 

formulaடய அயர்கள்notebookஎழுதும்டிநாணயர்கடக்வகளுங்கள். 
315. To stop video time at 44 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்44ிநிைம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘LOWER’ formula as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘LOWER’ formula 

option ஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘LOWER’ formula or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘LOWER’ formula டனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

316. To stop video time at 45 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்45ிநிைம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘LOWER’ formula option as shown in video. 
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘LOWER’ formula 

option ஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Now Just check whether the students have used ‘LOWER’ formula or not and then 

play the video again. 

இப்வாது நாணயர்கள்‘LOWER’ formula ஐனன்டுத்திார்காஇல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

317. To stop video time at 45 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்45ிநிைம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to write ‘UPPER’ formula in their notebook as shown in 

video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘UPPER’ 

formulaடய அயர்கள்notebookஎழுதும்டிநாணயர்கடக்வகளுங்கள். 
318. To stop video time at 47 minute 07 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்47ிநிைம்07யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to change ‘computer’ word in Capital letter with help of 

‘UPPER’ formula option as shown in video. 

இங்வக யடீிவனாடய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, ‘UPPER’ formula 

உதயிமைன் ‘computer’ என்wordஐCapital letterஆகநாற்றும்டி 
அயர்கடக்வகட்கவும். 
Just check whether the students have used ‘UPPER’ formula or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘UPPER’ formula டனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

319. To stop video time at 48 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்48ிநிைம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘UPPER’ formula option as shown in video. 
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘UPPER’ formula 

option ஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Now Just check whether the students have used ‘UPPER’ formula or not and then play 

the video again. 

இப்வாது நாணயர்கள்‘UPPER’ formula ஐனன்டுத்திார்காஇல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

320. To stop video time at 48 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்48ிநிைம்14யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to convert their file into PDF and then play the video 

again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, அவ்ர்கின்file டPDFஆக 
நாற்,அயர்கடக்வகளுங்கள்ிகு நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321. To stop video time at 48 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்48ிநிைம்37யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to now save their file and then shutdown the computer. 

யடீிவனாடய இங்வக 
ிறுத்தி,இப்வாதுயடீிவனாயில்காட்ைப்ட்டுள்டிஅயர்கின்fileடsaveபெய்து,co

mputerடபshut downபெய்மம்நாறு வகளுங்கள். 
Now just check whether they have shutdown the computer or not. 

இப்வாது அயர்கள்computer ஐshutdown பெய்தார்கா அல்துஇல்டனா 
என்டதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 
 

Complete teacher’s manual for Open office Calc 1 Class 11 

Class 11 Summaries 

 

 

 Make a table. 

 ரு tableஐஉருயாக்குக. 
 How to use HLOOKUP and VLOOKUP formula? 

 HLOOKUPநற்றும்VLOOKUPformulaனன்டுத்துயது எப்டி? 

 You will revise SUM, IF, MIN, MAX, TODAY, formulas etc..,? 

 SUM, IF, MIN, MAX, TODAY, formulas etc..,வான்டயகடீங்கள் revise 

பெய்யரீ்கள். 
 Use of conditional formatting option? 

 Conditional formatting optionஇன் னன்கள். 
 Use of filter option? 

 Filter optionஇன் னன்கள். 
 How to close your calc/spreadsheet file? 

 Calc/Spreadsheet fileஐஎவ்யாறு closeபெய்னவயண்டும்? 

 How to shut down computer. 

 Computerடபஎவ்யாறுshut downபெய்யது? 
 Now let’s start video. 
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 இப்வாதுயடீிவனாடயஆபம்ிக்காம். 
322. To stop video time at 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why we use ‘EXACT’ formula? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘EXACT’ formula டயனன்டுத்துகிவாம் 
என்று அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

323. To stop video time at 1 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them which formula will be used to bring the first three letters 

of any text? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, முதல் மூன்று எழுத்துக்கடக் பகாண்டு யப எந்த 
formula னன்டுத்தப்டும்என்று அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

324. To stop video time at 2 minute 20 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்2ிநிைம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know why we use ‘MID’ formula? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘MID’ formula டயனன்டுத்துகிவாம் 
என்று அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

325. To stop video time at 2 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know why we use ‘FIND’ formula? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘FIND’ formula டயனன்டுத்துகிவாம் 
என்று அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

326. To stop video time at 3 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know why ‘split’ option is used? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, ாம்ஏன் ‘split’ option ஐனன்டுத்துகிவாம் என்று 
அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

327. To stop video time at 3 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to open their calc file. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, calc fileடதிக்க அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check they have opened calc file or not and play the video again. 

அயர்கள் writer file டopenபெய்தார்கா அல்து இல்டனா எ 
ெரிார்த்து,நறுடிமம் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

328. To stop video time at 4 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them what will we learn today? 

இங்வக யடீிவனாடய ிறுத்தி, இன்று ாம் என் கற்றுக் பகாள்வயாம் என்று 
அயர்கடக் வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

329. To stop video time at 4 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to make this table as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி அட்ையடணடன 
உருயாக்கும்டிஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check and ask if  they have made this table? 

அயர்கள்இந்தஅட்ையடணடன அயர்கள்பெய்திருக்கிார்கா எக் 
அயற்டெரிார்த்துக்வகளுங்கள். 

330. To stop video time at 4 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to write ‘VlOOKUP’ formula in their notebook as 

shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘VlOOKUP’ 

formulaடயஎழுதும்டிநாணயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

331. To stop video time at 5 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்54யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do ‘copy & paste’ from sheet 1 to sheet 2 as shown in 

video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிfrom sheet 1 to 

sheet 2 இல் ‘copy & paste’ பெய்ன அயர்கடக்வகளுங்க. 
Just check whether the students have done ‘copy & paste’ or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘copy & paste’ பெய்தார்கா அல்துஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

332. To stop video time at 7 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to apply ‘VLOOKUP’ formula as shown in video and 

then play the video again.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் 
காட்ைப்ட்டுள்டி‘VLOOKUP’formulaஐ apply பெய்ன 
அயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

333. To stop video time at 8 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்8ிநிைம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘VLOOKUP’ formula as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘VLOOKUP’ 

formula option ஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
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Just check whether the students have used ‘VLOOKUP’ formula or not and then play 

the video again. 

நாணயர்கள் ‘VLOOKUP’ formula டனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

334. To stop video time at 9 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்9ிநிைம்21யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to write ‘HLOOKUP’ formula in their notebook as 

shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘HLOOKUP’ 

formulaடயஎழுதும்டிநாணயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

335. To stop video time at 10 minute 11 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிைம்11யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to do ‘copy & paste’ from sheet 1 to sheet 3 as shown in 

video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிfrom sheet 1 to 

sheet 2 இல் ‘copy & paste’ பெய்ன அயர்கடக்வகளுங்க. 
Just check whether the students have done ‘copy & paste’ or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘copy & paste’ பெய்தார்கா அல்துஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

336. To stop video time at 11 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to apply ‘HLOOKUP’ formula as shown in video and 

then play the video again.  
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யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘HLOOKUP’ 

formulaஐ apply பெய்ன அயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

337. To stop video time at 12 minute 11 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்11யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask them to use ‘HLOOKUP’ formula as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘HLOOKUP’ 

formula ஐ னன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘HLOOKUP’ formula or not and then play 

the video again. 

நாணயர்கள் ‘HLOOKUP’ formula டனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

338. To stop video time at 12 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know how to get total of any number? 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, any numberஇன்total டபறுயது எப்டி பதரிமம் 
என்று வகளுங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

339. To stop video time at 13 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘SUM’ formula as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘SUM’ formula 

டயனன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘SUM’ formula or not and then play the 

video again. 
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நாணயர்கள் ‘SUM’ formula டனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

340. To stop video time at 13 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்43யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to apply ‘IF’ formula. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி ‘IF’ formulaடயapply பெய்ன 
அயர்கடக்வகளுங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கடக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாடயநீண்டும்Playபெய்னவு
ம். 

341. To stop video time at 16 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்22யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘IF’ formula as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘IF’ formula 

டயனன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘IF’ formula or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள் ‘IF’ formula டனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

342. To stop video time at 16 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Now let’s revise ‘MAX’ formula. 

இப்வாது ‘MAX’ formula டயப்ற்ி revise பெய்னபதாைங்குவயாம். 

343. To stop video time at 17 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிைம்32யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘MAX’ formula as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘MAX’ formula 

டயனன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘MAX’ formula or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘MAX’ formula டனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

344. To stop video time at 17 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிைம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to insert current date with help of the formula and 

then play the video again. 

யடீிவனாடயஇங்வக ிறுத்தி, formula உதயிமைன் தற்வாடதன 
வததிடனinsert,பெய்ன நாணயர்கடக் வகளுங்கள் நீண்டும் யடீிவனாடய 
இனக்கவும். 

345. To stop video time at 18 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்29யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to use ‘TODAY’ formula as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘TODAY’ formula 

டயனன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘TODAY’ formula or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘TODAY’ formula டனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

346. To stop video time at 18 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்43யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Now let’s revise ‘MIN’ formula. 

இப்வாது ‘MIN’ formula டயப்ற்ி revise பெய்னபதாைங்குவயாம். 
347. To stop video time at 19 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘MIN’ formula as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘MIN’ formula 

டயனன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘MIN’ formula or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘MIN’ formula டனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

348. To stop video time at 19 minute 59 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்59யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Now let’s revise ‘AND’ formula. 

இப்வாது ‘AND’ formula டயப்ற்ி revise பெய்னபதாைங்குவயாம். 
349. To stop video time at 23 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிைம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to use ‘AND’ formula as shown in video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘AND’ formula 

டயனன்டுத்த அயர்கடக் வகளுங்கள். 
Just check whether the students have used ‘AND’ formula or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் ‘AND’formula டனன்டுதிார்காஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

350. To stop video time at 23 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிைம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to apply ‘Conditional formatting’ on the table and then 

play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிtableஇல் 
‘Conditional formatting’ formulaஐ apply பெய்ன 
அயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

351. To stop video time at 26 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிைம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to apply ‘Conditional formatting’ as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘Conditional 

formatting’ formulaஐ apply பெய்ன அயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் 
யடீிவனாடய இனக்கவும். 

352. To stop video time at 26 minute 59 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிைம்59யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to apply ‘Filter’ in any column as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் 
காட்ைப்ட்டுள்டிஏதாயதுcolumnஇல் Filter’ ஐ apply பெய்ன 
அயர்கடக்வகளுங்கள்ிகுநீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

353. To stop video time at 28 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்28ிநிைம்29யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to apply ‘Filter’ as shown in the video. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘Filter’ ஐ apply 

பெய்னஅயர்கடக் வகளுங்கள். 
Now just check whether they have applied ‘Filter’ or not and then play the video 

again. 

நாணயர்கள் ‘Filter’ டப apply பெய்தார்கா அல்துஇல்டனா என்டதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

354. To stop video time at 28 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்28ிநிைம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to convert their file into ‘PDF’ and then play the 

video again. 

யடீிவனாடய இங்வக ிறுத்தி, அவ்ர்கின்file டPDF ஆக 
நாற்,அயர்கடக்வகளுங்கள்ிகு நீண்டும் யடீிவனாடய இனக்கவும். 

355. To stop video time at 28 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்28ிநிைம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்டதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them to now save their file and then closeand then shutdown 

the computer shown in video.  

யடீிவனாடய இங்வக 
ிறுத்தி,இப்வாதுயடீிவனாயில்காட்ைப்ட்டுள்டிஅயர்கின்fileடclose 

பெய்து,computerடபshut downபெய்மம்நாறு வகளுங்கள். 
 


