


2 
 

I)        Answer any 4 questions from 1 to 8   (1score x 4=4) 

1 മുതൽ 8 വരെ ഏരതങ്കിലുും 4 ച ോദ്യങ്ങൾക്്ക ഉത്തെും എഴുതുക  

1. Traffic light is an example for …………………………… communication. 

ട്രാഫിക് ലൈറ്റ ്……………………………ആശയവിനിമയത്തിന്റെ   ഒരു ഉദാഹരണമാണ്.  

2. …………………………… is used for holding nuts and screws in narrow places. 

ഇരുങ്ങിയ സ്ഥൈങ്ങളിൽ നട്ുും സ്്ട്കൂകളുും പിരിക്കാൻ ഉപയയാഗിക്കുന്ന 

ഉപകരണമാണ് .................. 

3. Full form of P.P.E is …………………….. 

PPE-യുന്റര പൂർണ്ണ രൂപും എഴുതുക  

4. Pick the Odd one out 

(Round block , saddle clip,  fuse, Junction box) 

ചുവന്റര തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വയതയസ്്തമായതു തിരന്റെരുക്കുക 

(റൗണ്ട് യലാക്ക്, സ്ാഡിൽ ക്ലിപ്പ,് ഫയൂസ്,് ജുംഗഷ്ൻ യ ാക്സ്)് 

5. Write the full form of MCB 

MCB യുന്റര പൂർണരൂപും എഴുതുക  

6. Maximum points that can be connected to an LDB is ……………. 

ഒരു LDB യുമായി  ന്ധിപ്പിക്കാവുന്ന പരമാവധി യപായിെുകളുന്റര എണ്ണും ……………. 

7. Unit of Capacitance is …………………. 

കപ്പാസ്ിറ്റൻസ്ിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ……………………. 

8. Electricians use …………………… to protect his face from injuries. 

ഇൈട്രീഷയൻമാർ പരിക്കുകളിൽ നിന്്ന തന്റെ മുഖരത്ത സ്ുംരക്ഷിക്കാൻ 

……………………ഉപയയാഗിക്കുന്നു 
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II)             Answer any 6 questions from 9 to 20           (2score x 6=12) 

9 മുതൽ 20 വരെ ഏരതങ്കിലുും 6 ച ോദ്യങ്ങൾക്്ക ഉത്തെും എഴുതുക 

9. Write the procedure for saving a word document. 

ഒരു യവർഡ് യഡാകയുന്റമെ് യസ്വ് ന്റചയ്യുന്നതിനുള്ള  നരപരിട്കമും എഴുതുക. 

10. Write any 2 disadvantages of Verbal communication. 

വാക്കാൈുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന്റെ  2 യപാരായമ്കൾ എഴുതുക. 

11. Write any 2 examples for “Main sectors of Green economy” 

"ഹരിത സ്മ്പദ് വയവസ്ഥയുന്റര ട്പധാന യമഖൈകൾ" എന്നതിന് ഏന്റതങ്കിൈുും 2 

ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതുക 

12. Two resistors 12 Ω and 8 Ω are connected in series. Find the value of Total resistance. 

സ്ീരീസ്് ആയി   ന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 12 Ω, 8Ω എന്നീ രണ്ട് ന്ററസ്ിസ്റ്ററുകളുന്റര  ന്റമാത്തും 

ട്പതിയരാധത്തിന്റെ മൂൈയും കന്റണ്ടത്തുക 

13. Draw the electrical symbol for  

(a) Battery    (b) Earth  

ഇൈട്രിക്കൽ ചിഹ്നും വരയ്ക്കുക 

(എ)  ാറ്ററി    ( ി) എർത്ത ്

14. Write 2 examples for ‘Non -respiratory’ P.P.E. 

‘യനാൺ- ന്ററസ്്പിയററ്ററി ’ PPE-ക്്ക 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതുക. 

15. Mention the importance of earthing. 

എർത്തിങ്-ന്റെ ട്പാധാനയും വിവരിക്കുക 

16. Write the name of any 2 Occupational hazards. 

ഏന്റതങ്കിൈുും 2 തരും ന്റതാഴിൽ അപകരങ്ങളുന്റര യപര് എഴുതുക. 

17. Write the name of any 2 Outlet accessories used in domestic wiring. 

ഗാർഹിക വയറിുംഗിൽ ഉപയയാഗിക്കുന്ന ഏന്റതങ്കിൈുും 2 ഔട്്ന്റൈറ്്റ ആകസ്്സ്റികളുന്റര 

യപര് എഴുതുക 
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18. Write the full form of  

(a) FR cables    (b) FR -LS cables 

താന്റഴ ന്റകാരുത്തിരിക്കുന്ന യക ിളുകളുന്റര പൂർണ്ണ രൂപും എഴുതുക 

(എ) FR യക ിളുകൾ   ( ി) FR -LS യക ിളുകൾ 

19. Write the name of any 2 home automation devices. 

ഏന്റതങ്കിൈുും 2 യഹാും ഓയട്ായമഷൻ ഉപകരണങ്ങളുന്റര യപര് എഴുതുക 

20. “In three phase wiring, load should be equally distributed”, Why? 

“ട്തീ യഫസ്് വയറിുംഗിൽ, യൈാഡ് തുൈയമായി വിതരണും ന്റചയ്യണും", എന്തുന്റകാണ്ട?് 

 

III)         Answer any 6 questions from 21 to 32           (3score x 6=18) 

21 മുതൽ 32 വരെ ഏരതങ്കിലുും 6 ച ോദ്യങ്ങൾക്്ക ഉത്തെും എഴുതുക 

21. Explain Green India Mission (GIM). 

ട്ഗീൻ ഇന്തയ മിഷൻ (GIM) വിശദീകരിക്കുക. 

22. Write the importance of Personal hygiene. 

വയക്തിഗത ശുചിതവത്തിന്റെ ട്പാധാനയും എഴുതുക. 

23. Write 3 examples for Non- Verbal communication. 

വായക്കതര ആശയവിനിമയത്തിന് 3 ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതുക. 

24. Write the name of any 3 tools used by an electrician and mention its uses. 

ഒരു ഇൈട്രീഷയൻ ഉപയയാഗിക്കുന്ന ഏന്റതങ്കിൈുും 3 ഉപകരണങ്ങളുന്റര യപര ്

എഴുതുകയുും അതിന്റെ ഉപയയാഗങ്ങൾ സ്ൂചിപ്പിക്കുകയുും ന്റചയ്യുക. 

25. Draw the connection diagram for star and delta connection. 

സ്റ്റാർ , ന്റഡൽറ്റ കണക്ഷനുകളുന്റര കണക്ഷൻ ഡയട്ഗും വരയക്്കുക. 

26. Write any 3 causes of electric shock. 

ലവദയുതാഘാതത്തിന്റെ ഏന്റതങ്കിൈുും 3 കാരണങ്ങൾ എഴുതുക 
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27. Write any 3 methods of artificial respiration. 

കൃട്തിമ ശവസ്നത്തിന്റെ ഏന്റതങ്കിൈുും 3 രീതികൾ എഴുതുക. 

28. Write any 3 advantages of conduit wiring. 

യകാൺഡയുട് ്വയറിുംഗിന്റെ ഏന്റതങ്കിൈുും 3 ഗുണങ്ങൾ / യമന്മകൾ  എഴുതുക. 

29. Write any 6 safety regulations related to electrical wiring. 

ഇൈട്രിക്കൽ വയറിുംഗുമായി  ന്ധന്റപ്പട് ഏന്റതങ്കിൈുും 6 സ്ുരക്ഷാ മാനദണ്ഡും / ചട്ും 

എഴുതുക 

30. Write any 3 electrical faults in domestic wiring. 

ഗാർഹിക വയറിുംഗിന്റൈ  ഏന്റതങ്കിൈുും 3 ഇന്റൈട്രിക്കൽ തകരാറുകളുന്റര  യപന്റരഴുതുക 

31. Explain wire joints. Write the name of any 2 wire joints. 

വയർ സ്ന്ധികന്റള പറ്റി വിശദീകരിക്കുക. ഏന്റതങ്കിൈുും 2 വയർ സ്ന്ധികളുന്റര യപര ്

എഴുതുക. 

32. Write any 3 standard tests performed using megger. 

ന്റമഗ്ഗർ  ഉപയയാഗിച്ച ് നരത്തുന്ന ഏന്റതങ്കിൈുും 3 സ്റ്റാൻയഡർഡ ് ന്റരസ്റ്റുകളുന്റര 

യപന്റരഴുതുക. 

IV)           Answer any 4 questions from 33 to 40             (4score x 4=16) 

33 മുതൽ 40 വരെ ഏരതങ്കിലുും 4 ച ോദ്യങ്ങൾക്്ക ഉത്തെും എഴുതുക. 

33. Explain the importance of business planning. 

 ിസ്ിനസ്് ആസ്ൂട്തണത്തിന്റെ ട്പാധാനയും വിശദീകരിക്കുക. 

34. Write any 8 I.E rules related to house wiring. 

ഗാർഹിക വയറിുംഗുമായി  ന്ധന്റപ്പട് ഏന്റതങ്കിൈുും 8 I.E നിയമങ്ങൾ എഴുതുക. 

35. Explain the various steps in C.P.R 

CPR-ന്റൈ വിവിധ ഘട്ങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക 

36. Draw the layout, circuit diagram and prepare an estimate for staircase wiring. 
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യൈഔട്്, സ്ർകയൂട്് ഡയട്ഗും എന്നിവ വരച്ച് ന്റസ്റ്റയർയകസ്് വയറിങ്ങിന് ഒരു എസ്റ്റിയമറ്റ് 

തയ്യാറാക്കുക 

37. Explain any 4 types of controlling accessories used in electrical wiring. 

ഇൈട്രിക്കൽ വയറിുംഗിൽ ഉപയയാഗിക്കുന്ന ഏന്റതങ്കിൈുും 4 തരും ‘കൺയട്രാളിങ് 

അക് ന്റസ്സ്സറികൾ’ വിശദീകരിക്കുക. 

38. Write 8 techniques for home energy conservation. 

വീട്ിന്റൈ ഊർജ്ജ സ്ുംരക്ഷണത്തിനായി 8 വിദയകൾ എഴുതുക. 

39. With neat sketch, explain pipe earthing. 

ചിട്തും വരച്ചു  ലപപ്പ് എർത്തിുംഗ് വിശദീകരിക്കുക. 

40. Design an LDB for house having the following loads 

a) Lamp -  40 watts - 6 Nos 

b) Ceiling fan- 60 watts - 5 Nos 

c) Tube light - 20 watts - 4 Nos. 

d) LED - 15 watts - 4 Nos 

e) 100W, 5A Plug socket   - 5 Nos 

താന്റഴ പറയുന്ന യൈാഡുകളുള്ള വീരിനായി ഒരു LDB ഡിലസ്ൻ ന്റചയ്യുക 

എ) ൈാമ്പ്   -40 വാട്്സ് ്  - 6 എണ്ണും 

 ി) സ്ീൈിുംഗ് ഫാൻ -60 വാട്്സ് ്  - 5 എണ്ണും 

സ്ി) രയൂ ് ലൈറ്റ്  -20 വാട്്സ് ്  - 4 എണ്ണും. 

ഡി) LED   -15 വാട്്സ് ്  - 4 എണ്ണും 

ഇ) 100W, 5A പ്ലഗ് യസ്ാക്കറ്റ്   - 5 എണ്ണും 

 

                     *********************************** 

 


