
 

 

H5P – APPLICATION – ஓர் பார்வை 

 ந் ஒரு ஆசிரிரும் தொடக்க ிலனினிருந்து உர்ிலன, 

மல்ிலன ன் கல்லூரி லினொண ொர்கலக்கு 

கற்நல் உதகங்கலப தன்தடுத்ிம தொடம் 

கற்திக்கின்நணர். அத்லலக உதகங்கபில்  ஒன்நொக 

கிணி, டிக்கணி ற்றும் லகப்மதசி க்தகன்று ஒரு 

முக்கி இடத்லப் ததற்றுள்பது. இன்லந கல் தொில் 

நுட்தமகத்ில் கிணி ற்றும் லகமதசிில் தன்தடுத்ப்தடும் 

தன்ததொருள்கள் ஆசிரிர்கலக்கு ப்திசொொகம 

உள்பது.  அத்லக தன்ததொருள்கள் ஒன்று H5P 

application ஆகும். இல வ்ொறு குப்தலநில் 

தன்தடுத்ி ொக்கரின் கற்நலன மம்தடுத் இலும் 

ன்தல இக்கட்டுலில் கொண்மதொம். 

 

 H5P application ன்தது இனச ற்றும் ிநந் 

தன்ததொருபொகும் (free and open source software) இந் H5P 

application ில் தல்மறு உள்படக்கங்கள் (Contents) 

தகொடுக்கப்தட்டுள்பண. இத்லக Contents மூனம் ஓர் 

ஆசிரிர் ொர்கலக்கு மலொண தொடக்கருத்து / கற்நல் 

ிநலண து ஆண்ட்ொய்டு  தொலதல் மூனொகமொ, 



 

 

கிணி, மனப்-டொப் மூனொகமொ H5P இலபத்ிற்குள் 

தசன்று உருொக்கிக் தகொள்ப இலும். 

H5P application – யின் சிறப்புகள்: 

 H5P application ஆணது ொர் மண்டுொணொலும், ணக்குத் 

மலொண தொடக்கருத்ல ணது ிருப்தத்ிற்மகப்த அில் 

தகொடுக்கப்தட்டுள்ப Contents –கலப தன்தடுத்ி பிொக 

ொரிக்கும் லகில் உருொக்கப்தட்டுள்பது. இத்லக 

Contents-கலப க்கொக உருொக்கிக் தகொடுத்துள்பர் Joubel 

ன்தொொர். 
 

 H5P-ல தன்தடுத்துது  Mobile – Friendly ஆக உள்பது. 

 

 மலும் ொம் உருொக்கி Content –கலப Save  தசய்து  

Reuse ற்றும் Share தசய்மம் லகில் 

டிலக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 தணர் உருொக்கி உள்படக்கத்ல மடிொக Brower –ல் 

தசன்று த்லண முலந மண்டுொணொலும்  edit  தசய்து 

தகொள்பனொம். 



 

 

 

 H5P முற்நிலும் இனசொணது. 

 H5P- applications –ில் உள்ப  Contents–ல தன்தடுத்ி 

ஆசிரிர் ொர்கலக்கு  கற்திக்கும் லகில் 30 க்கும் 

மற்தட்ட  Contents-ிலும்  Tutorials ற்றும் Examples  

தகொடுக்கப்தட்டுள்பது. இன்  மூனம்  users  ொமண  கற்றுக் 

தகொண்டு Contents- ல உருொக்க  இலும். 

 

 H5P- applications ஆணது contents-ல உருொக்குதர்க்கும் 

அலண தன்தடுத்துதர்க்கும் இலடம தொடர்பு ற்தடுத்ி 

அநிொற்நலனமம், கிழ்லமம் ருகிநது. 

 

 H5P – Contents கலப உருொக்கி ஓர் ஆசிரிர் ணது 

குப்தலநில் கற்தித்லன  ிகழ்த்தும்  மதொது 

ொர்கலப கற்நனில் ஆர்த்துடன் தங்கு ததநச் 

தசய்மொடு அர்கலப ிப்தடீு தசய்ற்கும், குநிப்தொக 

ததுொக கற்கும் ொர்கலப ஆர்த்துடனும், 

கிழ்வுடனும் கற்நனில் ஈடுதடச் தசய் இலும். 

 



 

 

H5P Application – வய முதல் முவறயாக பயன்படுத்தும் 

முவற :- 

 இலபத்ில் H5P ன்று  Type  தசய்ொமன,  Open  

ஆகும்  page-ில் user Account முனில் உருொக்கிக் 

தகொள்பமண்டும். 

 

 



 

 

 

அன் தின்பு க்தகன்று உருொகும் தக்கத்ில் Try Out 

Button-ல Click தசய்து மலப்தடும் Content – ல  

Select Content  தகுிில் மர்ந்தடுத்து மலொண 

கருத்துகலப திவு தசய்து தின்பு அல இறுிில் 

தகொடுக்கப்தட்டிருக்கும்  save button  மூனம் து H5P  

தக்கத்ில்  மசித்து லத்துக் தகொள்பனொம்.  ம்முலட  

Contents  கபின்  Link –ல ற்நர்கலக்கு  Share  தசய்து 

அர்கலம் தன்ததநச் தசய்னொம். 

 இணி  H5P Applications ில் உள்ப சின முக்கி  

Contents(உள்படக்கங்கள்) ன்தணன்ண ன்று தொர்ப்மதொம்.  

01. Arithmetic quiz  

02. Memory game  

03. Interactive Video  

04. Drag and drop  

05. Drag the words  

06. Find Multiple Hotspots  

07. Find the Hotspot  



 

 

08. Find the words  

09. Flash cards  

10. Image hotspots  

11. Image pairing  

12. Image sequencing  

13. Image slider  

14. Multiple Choice  

15. Quiz (Question set) 

16. Single Choice set  

17. True / False Question 

 

01) Arithmetic Quiz :- 

 

 



 

 

 

இந் உள்படக்கப் தகுிில் ொம இங்கக் கூடி கி 

அடிப்தலடச் தசல்கபொண கூட்டல், கித்ல், ததருக்கல் ற்றும் 

குத்ல் கக்குகலம்,  Liner Equations sums  ணப்தடும் 

இற்கி மரிச் சன்தொட்டுக் கக்குகலம் 

தகொடுக்கப்தட்டுள்பண. இில் முழுக்க, முழுக்க ொர்கள் 

சரிொண ிலடகலப  Click தசய்து திற்சி தசய்மம் லகிலும் 

அர்கலப ிப்தடீு தசய்மம்  ித்ிலும் தித்மகொக 

உருொக்கப்தட்டுள்பது. இில் மலப்தடும் த்லண கக்குகள் 

மண்டுொணொலும் ொர்கள் மர்தடுத்துக் தகொள்பனொம். இந் 

உள்படக்கொணது தொடக்க ற்றும் உர் தொடக்க 

ொொர்கலக்கு ற்நொக உள்பது. 

02)  Memory Game : 



 

 

 

 

இலொண இரு (images)  தடங்கலபமொ/ 

உலமூனத்லமொ ததொருத்தும் லகில் இந் 

உள்படக்கொணது டிலக்கப் தட்டுள்பது. உதமொகர் 



 

 

க்குத் மலொண தடங்கலபமொ, உல மூனத்லமொ 

இந் உள்படக்கம் மூனம் திமற்நம் தசய்து தகொள்பனொம். 

ொர்கபின் ஞொதகத் ிநலண மம்தடுத்தும் ததொருட்டு 

இந் உள்படக்கம் அலந்துள்பது. 

03)Interactive Video :- 

தணர் ணக்குத் மலொண டீிமொில் ஓர் இக்கொண 

தொடர்லத ற்தடுத்ிக் தகொள்லம் லகில் இந்  

உள்படக்கம் டிலக்கப்தட்டுள்பது.  

 



 

 

 

டீிமொல மலப்தடும் இடங்கபில் ிறுத்ி மலொண 

கல்கலப ங்குற்கும், ிப்தடீு தசய்ற்கு ற்ந 

ித்ிலும் இந் உள்படக்கம் அலப் ததற்றுள்பது. 

04) Drag and Drop  

 



 

 

 

இந் உள்படக்கொணது கல் தரிொற்நத்லப் தகிர்ந்து 

தகொள்ற்கு சிொக இழுத்துிடும் ததட்டிகலபக் (Drag 

and Drop Boxes) தகொண்டு உருொக்கப்தட்டுள்பது. தொடக் 

கருத்துகலப திற்சி தசய்ற்கும், ிப்தடீு தசய்ற்கும் 

இந் உள்படக்கொணது ிலபொட்டு ிில் 

ொர்கலப ஊக்கப்தடுத் உவுகிநது. 

05) Find Multiple Hotspot:- 

 



 

 

 

தடங்கலப (image) லொக லத்து அில் குநிப்திட்ட 

ஒன்றுக்கு மற்தட்ட இடங்கலப சுட்டு மொக்குற்கு துொக 

இந் உள்படக்கம் உருொக்கப்தட்டுள்பது. Find the hotspot  

ற்றும் find the multiple hotspot  ஆகி  contents  

ஆணது தொடக்கருத்ல தடங்கபின் அடிப்தலடில் கற்றுக் 

தகொள்ற்கும், மசொிப்தற்கும் இந் உள்படக்கொணது 

உவுகிநது. 

06) Drag Words  

 



 

 

 

தசொற்கலப இழுத்துக் தகொர்ந்து சரிொண இடத்ில் 

ததொருத்தும் லகில் உள்ப உள்படக்கொணது 

டிலக்கப்தட்டுள்பது. 

 

07)Find the Hot Spot  

 



 

 

 

 தடங்கலப (image) லொக லத்து அில் குநிப்திட்ட 

ஒரு இடத்ல ட்டும் சுட்டு மொக்குற்கு துொக இந் 

உள்படக்கம் உருொக்கப்தட்டுள்பது. 

08. Find the Words :- 

 



 

 

 

 தல்மறு ழுத்துச் சிநல்கலக்கு த்ிில் சரிொண 

தசொல்லன கட்டம் (Grid) இட்டு கண்டிதிடிக்கும் லகில் 

இத்லக உள்படக்கொணது உருொக்கப்தட்டுள்பது. 

09) Flash Cards:- 

 



 

 

 

இந் உள்படக்கத்ில் உள்ப ின்ணட்லடகள் ன்று கூநப்தடும் 

Flash Cards உருொக்கத்ில் தடங்கள் (Images) ற்றும் 

உலிலன (Text)  ஆகி இண்லடமம் ததொருத்ிக் கற்க 

துொக உருொக்கப்தட்டுள்பது. 

10) Image Hotspot:- 

 



 

 

 

இந் உள்படக்கொணது தடத்ில் (Images) மலப்தடும் 

இடங்கபில் தல்மறு தகிலனகலப (Hotspots) 

அலப்தற்மகற்ந ிொய் உள்பது. அந் தகிலனகலப 

தொடும் மதொது லநத்து லக்கப்தட்ட கல்கள் 

தபிப்தடும் / தரிப்தடுத்தும் லகில் ிக அருலொக 

டிலக்கப்தட்டுள்பது.  

 

11) Image Pairing :- 



 

 

 

 

இந் உள்படக்கொணது இண்டு சரிொண தடங்கலப (images) 

ததொருத்தும் லகில் அலக்கப்தட்டுள்பது.  

தடங்கலப இழுத்து ததொருத்தும் தடிமம் (drag and drop) 

தடங்கபின் ீது  Click  தசய்து ததொருத்தும் தடிமம் 

டிலக்கப்தட்டுள்பது. 



 

 

12) Image Sequencing :- 

 

 

ஒன்றுக்கு மற்தட்ட மலொண தடங்கலப முலநொக 

ரிலசப்தடுத்தும் ிொக இந் உள்படக்கம் 

டிலக்கப்தட்டுள்பது. இன் மூனம் ொர் சீற்று 

அலந்ிருக்கும் தடங்கலப ஒரு குநிப்திட்ட தொடரில் 

ரிலசப்தடுத் இலும்.  



 

 

13) Image  Slider :- 

 

 

 



 

 

 

இவ்லக உள்படக்கத்ில் தல்மறு தடங்கலப (images) 

திமற்நம் தசய்து ஒவ்தொரு தடத்லமம் கர்த்தும் மதொது 

அற்நின் முலநம Full  Screen Mode-ல் (முழுத் ில 

முலநில்) தொர்க்கும் ிொக தணர் உருொக்க இலும். 

14) Multiple Choice :- 

தன மர்வு ிணொக்கலப உருொக்க துொக இந் 

உள்படக்கம் உள்பது. 



 

 

 

 

 ிலடகலப தொடு ிலில்  Click தசய்மம் ண்ம் 

மலப்தடும் ிணொக்கலப தணர் உருொக்கிக் தகொள்ப 

இலும். 

 

 

15) Quiz  (Question Set) 



 

 

 

 

 இந் உள்படக்கொணது தணல தல்மறு ிொண ிணொடி 

– ிணொக்கலப அொது  தல்மறு ிொண ிணொடி – 

ிணொக்கலப அொது தனமர்வு,மகொடிட்டஇடம், தசொற்கலப 

இழுத்து ிடுல் தசொற்கலப சுட்டிக் கொட்டுல் மதொன்ந 

ிணொக்கலப ொரிக்க அனுிக்கிநது. 



 

 

 தல்மறு சிநப்புிக்க H5P Application தகொண்டு 

ொர்கபது ணித்ிநலல அனங்கரிப்மதொம். 

      ! ொழ்க தொம்! 
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