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Instructions: 
ന഻ർദ്ദേശങ്ങൾ  

1. Read questions carefully before answering them. 

 ഉത്തരം എഴഽതഽന്നത഻ന് മഽൻപ് ദ്ദചഺദൿങ്ങൾ ശദ്ധഺപാർ വഺയ഻ക്കഽക. 

2. Maximum time allowed is 2 hours 50 minutes including cool off time. 
  ഉത്തരം എഴഽതഽന്നത഻നഽള്ള പരമഺവധ഻ സമയം കാൾ ഓഫ് സമയം ഉൾപ്പെപ്പെ 2  മണ഻ക്കാർ 50  
  മ഻ന഻ട്ടഺണ്.  

3. First 20 minutes is 'cool off ' time . The time is meant for reading, planning,  

  selecting and answering the questions carefully. 
  കാൾ ഓഫ് സമയമഺയ഻ തന്ന഻ര഻ക്കഽന്ന ആദൿപ്പത്ത 20 മ഻ന഻ട്ട് സമഺശവഺസ സമയമഺണ്. ഈ  സമയം    
 ദ്ദചഺദൿങ്ങൾ  ശദ്ധഺപാർവ്വം വഺയ഻ക്കഽന്നത഻നഽം ഇഷ്ടമഽള്ളവ ത഻രപ്പെെഽക്കഽവഺനഽം  ഉത്തരങ്ങൾ  
  ആസാതണം പ്പചയ്യുവഺനഽം വ഻ന഻ദ്ദയഺഗ഻ദ്ദക്കണ്ടതഺണ്.  

4. The questions are prepared on the basis of the Employability Skill, and Vocational 

    Skill. 
 എംദ്ദലഺയബ഻ല഻റ്റ഻ സ്ക഻ൽ, ദ്ദവഺദ്ദക്കഷണൽ സ്ക഻ൽ എന്ന഻വയഽപ്പെ അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് 
   ദ്ദചഺദൿങ്ങൾ തയ്യഺറഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളത്.  

5. Attempt the questions according to the instructions. 
 ഓദ്ദരഺ ദ്ദചഺദൿവഽമഺയ഻ ബന്ധപ്പെട്ട ന഻ർദ്ദേശങ്ങൾ വഺയ഻ച്ചു മനസ്സ഻ലഺക്ക഻ ഉത്തരം  എഴഽതഽക. 

6. Keep in mind the score and time while answering the questions. 
 ഉത്തരം എഴഽതഽദ്ദപഺൾ സ്ദ്ദകഺർ, സമയം എന്ന഻വ പര഻ഗണ഻ക്കണം. 

7. The maximum score for questions 1 to 40 will be 50. 
 1 മഽതൽ 40 വപ്പര ദ്ദചഺദൿങ്ങൾക്ക് പരമഺവധ഻ ലഭ഻ക്കഽക 50 സ്ദ്ദകഺർ ആയ഻ര഻ക്കഽം. 

8. Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself. 
  കണക്ക് കാട്ടലഽകൾ, ച഻തങ്ങൾ, ഗഺഫഽകൾ എന്ന഻വ ഉത്തര ദ്ദപെറ഻ൽ തപ്പന്ന  ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം. 

9. Malayalam version of the questions is also provided. 
 ദ്ദചഺദൿങ്ങളുപ്പെ മലയഺള പര഻ഭഺഷയഽം നൽക഻യ഻ട്ടുണ്ട്. 

 

 

  



I. Answer any 4 questions from 1 to 8.      (1 score x 4 = 4) 
 ( 1 മഽതൽ 8 വപ്പര ഏപ്പതങ്ക഻ലഽം 4 ദ്ദചഺദൿങ്ങൾക്ക്   ഉത്തരം എഴഽതഽക.) 

  1. Standard size of a brick is ___________. 
    ഇഷ്ട഻കയഽപ്പെ സ്റ്റഺൻദ്ദേർഡ് അളവ് _________ ആണ്.   
  2.  If the drawing is prepared to the same size as the object the scale is known as: 
  വരയ്ക്ക്കഽന്ന വസ്തഽ  അദ്ദത അളവ഻ൽ ആണ് ദ്ദേഺയ഻ങ഻ൽ കഺണ഻ക്കഽന്നത്  എങ്ക഻ൽ  സ്പ്പകയ഻ല഻ന്  
   പറയഽന്ന  ദ്ദപര്:  

 a) Reduced scale. 

 b)   Full size scale. 

    c)  Enlarged scale. 

 d)   RF. 

  3.  What do you mean by contour in civil engineering? 
       ദ്ദകഺണ്ടാർ എന്ന സ഻വ഻ൽ എൻജ഻ന഻യറ഻ങ് പദംപ്പകഺണ്ട്  എന്തഺണ് അർഥമഺക്കഽന്നത്?   

  4.  Define floor area. 
     ദ്ദലഺർ ഏര഻യയഽപ്പെ ന഻ർവചനം എഴഽതഽക. 

  5.  Name any one peripheral device of a computer. 

     കപൿാട്ടറ഻ൽ ഉപദ്ദയഺഗ഻ക്കഽന്ന  ഏപ്പതങ്ക഻ലഽം ഒരഽ പ്പപര഻പ്പഫറൽ േ഻വയ഻സ഻   ദ്ദപപ്പരഴഽതഽക . 

  6.  Give one example for an educational building. 
     എേൿാദ്ദക്കഷണൽ ബ഻ൽേ഻ങ്ങ഻നഽള്ള ഒരഽ ഉദഺഹരണം എഴഽതഽക.  

  7.  Write any one method of non verbal communication. 
       ദ്ദനഺൺ പ്പവർബൽ കമൿാണ഻ദ്ദക്കഷനഽ സവ഼കര഻ക്കഽന്ന ഒരഽ ര഼ത഻യഽപ്പെ ദ്ദപപ്പരഴഽതഽക. 

  8.  Choose the correct preposition from the bracket and complete the sentence: 
     തന്ന഻ര഻ക്കഽന്ന പ഻ദ്ദെഺസ഻ഷന഻ൽ ന഻ന്നഽ ശര഻യഺയത് ത഻രപ്പെെഽത്ത് വഺചകം  പാർത്ത഻യഺക്കഽക . 

           Go out __________ the building and turn left . 

            (across, of, into) 

 

II. Answer any 6 questions from 9 to 20.      (2 score x 6 = 12) 
   (9 മഽതൽ 20  വപ്പര ഏപ്പതങ്ക഻ലഽം 6  ദ്ദചഺദൿങ്ങൾക്ക്   ഉത്തരം എഴഽതഽക.) 

  9.  Name any two market forms of steel. 

     സ്റ്റ഼ല഻ ഏപ്പതങ്ക഻ലഽം രണ്ട് മഺർക്കറ്റ് ദ്ദഫഺംസ് എഴഽതഽക.   

10.  What is the function of foundation in a building?.  

     ഒരഽ പ്പകട്ട഻െത്ത഻ൽ ദ്ദണ്ടഷൻ ന഻ർവ്വഹ഻ക്കഽന്ന ധർമ്മം എന്തഺണ്?  

11.  What is lettering in drawings? Give  name of the two types of lettering. 
     ദ്ദേഺയ഻ങ്ങ഻ൽ പ്പലപ്പറ്ററ഻ങ്ങ് എന്നഺൽ എന്തഺണ്?രണ്ടഽ തരം പ്പലപ്പറ്ററ഻ങ്ങഽകളുപ്പെ ദ്ദപപ്പരഴഽതഽക .   

12.  Expand the following: 
       തഺപ്പഴ പ്പകഺെഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്നവയഽപ്പെ പാർണ്ണ രാപം എഴഽതഽക   

     a)  KMBR    b) KPBR. 

13.  Based on the mode of working, printers are classified into two. Give their names. 

      പവർത്തനര഼ത഻ അനഽസര഻ച്ച് പ഻ റഽകൾ രണ്ടഺയ഻ തരം ത഻ര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.അവയഽപ്പെ  ദ്ദപര്  
      പറയഽക. 

14.  What are the requirements of a good drawing? (Any two). 
  ഒരഽ നലല ദ്ദേഺയ഻ങ഻നഽ ദ്ദവണ്ട ഗഽണങ്ങൾ എപ്പന്തലലഺമഺണ്? 
 



15.  What is meant by dimensioning? 
  േയപ്പമൻഷന഻ങ് എന്നഺൽ എന്തഺണ്? 

16.  Convert 10 cents into sq.m.  
  10 പ്പസൻറ്,സ്കവയർ മ഼റ്ററ഻ദ്ദലക്ക് മഺറ്റുക.   
17.  Who is an entrepreneur? 

  ഓൻദ്ദെ ണർ/  എന്നഺൽ ആരഺണ്? 

18.  List any two sectors of green economy. 
  ഗ഼ൻ എദ്ദകഺദ്ദണഺമ഻യഽപ്പെ ഏപ്പതങ്ക഻ലഽം രണ്ട് പ്പസക്െർ ല഻സ്റ്റ് പ്പചയ്യുക.   

19.  What is goal setting? 
  ദ്ദഗഺൾ പ്പസറ്റ഻ങ് എന്നഺൽ എന്തഺണ്?  

20.  What are the advantages of using a word processor? ( Any two). 

  ദ്ദവഡ് ദ്ദപഺസസ്സർ ഉപദ്ദയഺഗ഻ക്കഽന്നത് പ്പകഺണ്ടഽള്ള  കരൿങ്ങൾ എപ്പന്തഺപ്പക്ക  
   ആണ്?(ഏപ്പതങ്ക഻ലഽം രണ്ട് എണ്ണം) 

III.Answer any 6 questions from 21 to 32.       (3score x 6 = 18) 
     (21  മഽതൽ 32  വപ്പര ഏപ്പതങ്ക഻ലഽം 6  ദ്ദചഺദൿങ്ങൾക്ക്   ഉത്തരം എഴഽതഽക.)  

21.  Give a brief description of different types of roofs. 
    വ഻വ഻ധ തരം റാഫഽകപ്പള കഽറ഻ച്ച് ലഘഽവ഻വരണം നൽകഽക. 

22.  What are the requirements to be considered while designing  a good stair? 
    ഒരഽ പ്പസ്റ്റയർ േ഻സസൻ പ്പചയ്യുദ്ദപഺൾ ശദ്ധ഻ദ്ദക്കണ്ട കഺരൿങ്ങൾ എപ്പന്തഺപ്പക്കയഺണ്? 

23.  An actual length of 8m of a room is represented by 4cm in a drawing. Find out the  

  RF. 
   8m ന഼ളമഽള്ള ഒരഽ റാം ദ്ദേഺയ഻ങ഻ൽ 4cm ആണ് കഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നപ്പതങ്ക഻ൽ, RF കണ്ടഽ  പ഻െ഻ക്കഽക.  

24.  How will you prepare the line plan of a building from the bubble diagram?   

       Explain briefly. 
   ബബ഻ൾ േയഗത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് സലൻ ലഺൻ വരയ്ക്ക്കഽന്നത് എങ്ങപ്പന? പ്പചറഽവ഻വരണം  

       തയ്യഺറഺക്കഽക.   
25.  Write a short note on site plan. 
    സസറ്റ് ലഺന഻പ്പന കഽറ഻ച്ച് പ്പചറഽകഽറ഻െ് തയ്യഺറഺക്കഽക. 

26.  Differentiate between FSI and coverage. 
    FSI, കവദ്ദറജ്, ഇവയഽപ്പെ വൿതൿഺസം എന്തഺണ്? 

27.  What is the function of port in a computer? Name different types of ports. 
    കപൿാട്ടറ഻ൽ ദ്ദപഺർട്ട് ന഻ർവ്വഹ഻ക്കഽന്ന ധർമ്മം എന്തഺണ്?വ഻വ഻ധ തരം ദ്ദപഺർട്ടുകളുപ്പെ  
         ദ്ദപപ്പരഴഽതഽക. 

28.  What is meant by development of surface? 

  പ്പേപ്പവലപ്പ്പമ ഓഫ് സർഫസ് എന്നഺൽ എന്തഺണ്? 

29.  Draw the symbols of the following: 
   തഺപ്പഴ പ്പകഺെഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്നവപ്പയ സാച഻െ഻ക്കഽന്ന സ഻ംബൽ വരയ്ക്ക്കഽക. 

       a)  Single leaf single swing door.  b) Two way switch.   c) Wash basin. 

30.  List out the instruments used in chain surveying (Any three). 
  പ്പചയ഻ൻ സർദ്ദവയ഻ൽ ഉപദ്ദയഺഗ഻ക്കഽന്ന ഏപ്പതങ്ക഻ലഽം 3 ഉപകരണങ്ങളുപ്പെ ദ്ദപപ്പരഴഽതഽക. 

31.What is grooming ? Why it is important in self management? 

  ഗാമ഻ങ് എന്നഺൽ എന്തഺണ്? പ്പസൽഫ് മഺദ്ദനജ്പ്പമ ൽ ഗാമ഻ങ഻നഽള്ള പഺധഺനൿം എന്തഺണ്?   
 



32. A business plan is important for an entrepreneur. Why? 

   ഓൻപ്പെ സംബന്ധ഻ച്ച഻െദ്ദത്തഺളം ഒരഽ ബ഻സ഻നസ്സ് ലഺൻ വളപ്പര അധ഻കം  
പധഺനമഺണ്.  എന്തഽ പ്പകഺണ്ട്? 

IV.Answer any 4 questions from 33 to 40.      (4 score x 4 = 16) 
     (33   മഽതൽ 40  വപ്പര ഏപ്പതങ്ക഻ലഽം 4   ദ്ദചഺദൿങ്ങൾക്ക്   ഉത്തരം എഴഽതഽക.)  

33. Draw the plan of odd and even courses of the corner of a wall in English bond, one 

   brick thick, for a length of about 1m. 

   ഇംഗ്ല഼ഷ് ദ്ദബഺണ്ട഻ൽ ,1 ഇഷ്ട഻ക കനത്ത഻ൽ ഉളള ചഽമര഻ മാലയ഻പ്പല, ഓഡ് ദ്ദകഺഴ്സസ്, ഈ ൺ 
   ദ്ദകഺഴ്സസ്, എന്ന഻വയഽപ്പെ ലഺൻ (ഏകദ്ദദശം 1m ന഼ളത്ത഻ൽ)  വരയ്ക്ക്കഽക.  

34. Explain any two methods of dimensioning. 
   േയപ്പമൻഷന഻ങ് പ്പചയ്യുന്നത഻നഽളള ഏപ്പതങ്ക഻ലഽം രണ്ടഽ ര഼ത഻കൾ വ഻വര഻ക്കഽക. 

35. List out the steps involved in taking measurements of a plot having four sides. 
   നഺലഽ വശങ്ങൾ ഉള്ള ഒരഽ സ്ഥലം അളക്കഽന്നത഻നഽള്ള പ്പസ്റ്റെുകൾ എഴഽതഽക. 

36. Describe IS 962 and IS 7973. 

  IS 962,  IS 7973 എന്ന഻വപ്പയക്കഽറ഻ച്ച് വ഻വര഻ക്കഽക. 
37. What is a plotter? Give the names of different types of plotters. 
  ദ്ദലഺട്ടർ എന്നഺൽ എന്തഺണ്? വ഻വ഻ധതരം ദ്ദലഺട്ടറഽകളുപ്പെ ദ്ദപപ്പരഴഽതഽക.  

38. Which are the different drafting softwares? (Any four) 
  ഏപ്പതങ്ക഻ലഽം നഺലഽ േഺഫ്റ്റ഻ങ്ങ് ദ്ദസഺഫ്റ്റ് പ്പവയറഽകളുപ്പെ ദ്ദപര് എഴഽതഽക. 

39. Compare first angle projection and third angle projection. 
  ഫസ്റ്റ് ആംഗ഻ൾ പ്പപഺജക്ഷൻ , ദ്ദതർഡ് ആംഗ഻ൾ പ്പപഺജക്ഷൻ എന്ന഻വ  തഺരതമൿപ്പെെഽത്തഽക. 

40. Construction sector affects green economy in many ways. How? 
  ന഻ർമ്മഺണ ദ്ദമഖല ഗ഼ൻ എക്കദ്ദണഺമ഻ക്ക് ദ്ദദഺഷകരമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽന്നത്  എങ്ങപ്പനപ്പയഺപ്പക്ക ആണ്? 
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