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യസരൈഗഡ് 

System Requirements

1. OS(Operating System)     : IT@school Edubuntu
2. Minimum free Disk space   : 1 GB (both in root and home)

പരീകാ  CD  യില  ലഭയമാകിയിടള  itexam  ോഫാളഡര  കമയടറിോലയ്  ോകാപി  െചയക. 
ോഫാളഡര തറന്  അതിെല  install  ഫയലിന്  execute  െപരമിഷന നലി  ഈ ഫയല ഡബിള കിക് 
െചയക  വഴി  പരീകാ  ോസാഫ്െവയര  ഇനസാള  െചയാം .  ആവശയെപടന  administrative  password 
ആയി കമയടറിെന default user ോലാഗിന പാസ്ോവഡ് നലിയാല മതിയാകം .

ഇനസോലഷന പരതിയാകിയാല കമയടര റീസാരട്  െചയക. Applications   Accessories  – – 
SSLC  IT  Evaluation  എന  രീതിയിോലാ  ഡസ്  ോടാപിലള  SSLC  IT  Evaluation  എന  ഐകണ 
കിക്െചോയാ  ഐ.ടി  പരീകാ  ോസാഫ്െവയര  തറകാം .  തറനവരന  ജാലകതിെല  (ചിതം  1) 
Administrator  Login  ഭാഗത്  Chief  എനത്  െസലക്  െചയ്  Username  ോബാകില െസനര ോകാഡം 
Password ോബാകില തനിരികന പാസ്ോവഡം ൈടപ് െചയ് Login കിക് െചയക. 

ചിതം 1

െസരവര കമയടര ഇനസോലഷന 

Login ബടണ കിക്െചയോമാള (ചിതം 1) ലഭികന ജാലകതിെല (ചിതം 2) Register School 
Details ബടണ കിക് െചയ് Computer ID നലി OK കിക്െചയക.(ചിതം 3)
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ചിതം 2

ചിതം 3

ഇോപാള ലഭികന ജാലകതില  (ചിതം  4) Register number  From, To  – ഇവ നലകി  Save  ബടണ 
കിക്െചയക.  ോബക് വരികയാെണങില അതിന മമള തടരചയായ നമരകളില ആദയ നമര From 
ോബാകിലം അവസാന നമര  To  ോബാകിലം െകാടത് അത്  Save  െചയോശഷം ോബകിനോശഷമളതം 
ഇതോപാല നലകി Save െചയക. തടരന് Close ബടണ കിക് െചയക.
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ചിതം 4

ഇോപാള ലഭികന ജാലകം (ചിതം 5) ഇനവിജിോലറരമാെര ോചരകനതിനളതാണ്. 

ചിതം 5

ഐ.ടി  പരീകാ നടതിപിനായി  നിയമികെപടിടള എലാ അധയാപകോരയം ഇവിെട  ോചരത് 
പാസ്ോവഡ് ഉണാകി നലണം . തടരന് ജാലകം ോകാസ് െചയാം. ഇനി പരീകാ ോസാഫ്െവയര ഓപണ  
െചയ്  Chief  ആയി ോലാഗിന െചയോശഷം File  െമന കിക് െചയ്  Export School Registration Details 
കിക്  െചയക.  ലഭികന ഡയോലാഗ്  ോബാകില ഫയല ോസവ്  െചോയണ ോഫാളഡര െസലക്  െചയ് 
ഫയല നാമം നലകി ോസവ് െചയക. ഈ  ഫയല ോകാപിെചയ് െപനൈഡവില സകികക.
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ോനാഡ് കമയടര ഇനസോലഷന

പരീക നടോതണ മറ്  കമയടറകളില പരീകാ ോസാഫ്െവയര ഇനസാള െചയോശഷം  Chief 

ആയി ോലാഗിന   െചയോമാള ലഭികന ജാലകതില കമയടര  ID  ൈടപ് െചയ്  (ചിതം  2)  Import 

School  Details  ബടണ കിക്  െചയക.  ലഭികന ജാലകം  ഉപോയാഗിച്  െസരവര  കമയടറില നിന് 
Export െചയ് സകിചിടള ഫയല െസലക് െചയ്  OK ബടണ കിക് െചയക.

പരീകാ നടതിപ് 

പരീകാ ോസാഫ്െവയര തറന് Administrator Login ഭാഗത് Invigilator െസലക് െചയ് 
(ചിതം 6) Username, Password ഇവ നലി കാസ് െസലക് െചയ് Login ബടണ കിക് െചയക.

ചിതം 6

ലഭികന  ജാലകതില Invigilator Menu  കിക് െചയ്  Student's Exam Registration  കിക് െചയക. 
ഇോപാള പതയകെപടന ജാലകതില (ചിതം 7) Register Number ോബാകില Register Number ൈടപ് 
െചയ്   Medium  of  Examination  െസലക്  െചയ്  Register  ബടണ  കിക്  െചയോമാള  പരീക 
സംബനിച നിരോദശങള പദരശിപികെപടം. (ചിതം 8)
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ചിതം 7
 

ചിതം 8
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നിരോദശങള  വായിച  ോശഷം  താെഴയള  Start  Theory  Examination  ബടണ  കിക്  െചയക. 
തറനവരന ോബാകിെല OK കിക്െചയ് ോചാദയങള ലഭയമാകനതവെര കാതിരികക. (ചിതം 9)(ഈ 
സമയത് സീനില എവിെടയം കിക് െചയാതിരികാന ശദികണം.)

ചിതം 9

ഐ ടി തിയറി പരീകാ ഭാഗത് കടി മന് വിഭാഗതിലള ോചാദയങളകാണ് ഉതരം നോലണത്. 
മന് വിഭാഗങളം ഒബ്ജകീവ് മാതകയിലളതാണ് . ോചാദയം പദരശിപികന ജാലകതിെന (ചിതം 10) 
മകളഭാഗതനിന് വിഭാഗം െതരെഞടകാം.
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ചിതം 10

Multiple  Choice  :  ഈ  വിഭാഗതില   8  ോചാദയങളണാകം.  ഓോരാനിനം  ഏറവം   
അനോയാജയമായ ഓോരാ ഉതരം െതരഞടകണം (ഓോരാ ോചാദയതിനം  ½ ോസാര വീതം ).

Very Short Answer :  ഈ വിഭാഗതില 4 ോചാദയങളണാകം.  ഓോരാനിനം  അനോയാജയമായ 
രണ്  ഉതരങള െതരഞടകണം (ഓോരാ ോചാദയതിനം 1 ോസാര വീതം).

Short Answer :  കറിപ് തയാറാകാനളത്.  രണ് ോചാദയങളണാകം.  ഇതില ഏെതങിലം ഒര  
ോചാദയം െതരെഞടകണം. ഇോപാള ലഭികന 4 ഉതര െസറകളില ഓോരാനില നിനം ഓോരാ 
ഉതരം െതരെഞടതാണ് കറിപ് പരതിയാോകണത്  (2 ോസാര ). Question ബടണിനടതായി 
കാണന Option ബടണകളില കിക് െചയ് ഉതര െസറകള കാണാവനതാണ്.

ഉതരം നലകിയ ോചാദയങളെട ബടണകള നിറം മാറനത് കാണാം. 

തിയറി  പരീകാഭാഗം  പരതിയാകനതിന്  മമ്  എോപാള  ോവണെമങിലം  ഏത്  വിഭാഗം 
ോചാദയങളിോലകം മടങിവരാനം ഉതരം മാറി നലാനം കഴിയം. 

തിയറി  പരീകാഭാഗം  പരതിയാകിയാല  Finish  Theory  Exam  കിക്  െചയ്  പാകികല 
ഭാഗോതക് ോപാകാം (ചിതം 11). 
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ചിതം 11

പാകികല ഭാഗത് ഏഴ് ഗപ് ോചാദയങളാണളത്. ഓോരാ ഗപിലം ലഭയമായ രണ് ോചാദയങളില 
ഒനിനാണ് കടി ഉതരം െചോയണത്.  ജാലകതിെന മകള ഭാഗത് കാണന ഗപ് ബടണകളില കിക് 
െചയ് ഗപകളം Choice ബടണകളില കിക് െചയ് ഓോരാ ഗപിോലയം ോചാദയങളം കാണാം. 

ഓോരാ  ഗപിോലയം  ഒര  ോചാദയം  െതരെഞടത്  Start  Exam  ബടണ  കിക്  െചയ്  ഉതരം 
െചയാനാരംഭികാം.  Start  Exam  ബടണ  കിക്  െചയ്  കഴിയോമാള  സീനില  താെഴ  Control  Panal 
പതയകെപടനത് കാണാം. ഈ ോബാകിെല Current Question കിക് െചയാല െതരെഞടത ോചാദയം 
കാണാനാവം.  ഉതരം  െചയ്  കഴിഞാല  Next  Question  കിക്  െചയ്  അടത  ോചാദയതിോലക് 
ോപാകാനാവം.   മോറെതങിലം  ഗപിെല ോചാദയം  െതരഞടത് പരീക തടരാം.  എലാ ോചാദയങളകം 
ഉതരം നലിയോശഷം  Finish Exam ബടണ കിക് െചയ് പരീക അവസാനിപികാം.

ോസാര നലല
പരീക അവസാനിപികനതിനള  Finish  Exam  ബടണ കിക്  െചയോമാള ഇനവിജിോലറര 

ോലാഗിന  ജാലകം  ദശയമാകം.  പരീക  ആരംഭികനതിന്  നലിയ   Password  നലിയാല  ോസാര 
നലനതിനള ജാലകം ദശയമാകം (ചിതം 12). ഓോരാ പാകികല ോചാദയതിനമള ോസാറം, പാകികല 
െറോകാരഡിെന ോസാറം ഇവിെട നലാന കഴിയം. (തിയറി ഭാഗതിെന ോസാര കമയടര തെന നലം). 
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ചിതം 12 

Key  ബടണ കിക്  െചയാല ഓോരാ  ഗപിലം  കടി  െതരെഞടത ോചാദയം  അതിെന  Scoring 
Indicator  ഇവ ലഭികം.  ോസാര നലിയോശഷം  Save Marks ബടണില കിക് െചയണം.  തടരന് വരന 
വിനോഡായില നലിയ ോസാറകള ശരിയാെണന് ഉറപവരതി yes ബടണ കിക് െചയാം.

പരീകാഫലങളെട Export ഉം Import ഉം 

ഓോരാദിവസോതയം  പരീകാ  നടതിപ്  പരതിയായതിനോശഷം  െസരവര  ഒഴിെകയള 
കമയടറകളില  Chief ആയി  ോലാഗിന  െചയ്   File  െമനവില  നിന്  export  ബടണ  കിക്  െചയക. 
ലഭികന ഡയോലാഗ് ോബാകില, ഫയല ോസവ് െചോയണ ോഫാളഡര െതരെഞടത് ഫയല നാമം നലി 
ോസവ് െചയക. തടരന് ഫയലകള െപനൈഡവിോലയ് ോകാപി െചയക. 

(ചിതം - 13)

ഇതരതില  എലാ  കമയടറകളില  നിനം  ോകാപി  െചയ  എക്ോപാരട്  ഫയലകള  െസരവര  
കമയടറിോലയ് ോകാപിെചയക. പരീകാ ോസാഫ്െവയര തറന് chief  ആയി ോലാഗിന െചയ ോശഷം File 
െമനവില  നിന്  import  കിക്  െചയ്  എലാ  ഫയലകളം  ഇംോപാരട്  െചയക.  ഇതിനോശഷം  ഒര 
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മനകരതല  എന  നിലയ്  െസരവര  കമയടറിെല  ഫയല  എക്ോപാരട്  െചെയടത്  കമയടറിെല  ഒര  
ോഫാളഡറിലം  െപനൈഡവിലം  ോകാപിെചയ്  സകികക.  ഈ  പവരതനം  എലാ  ദിവസവം 
ആവരതികക. 

പരീക എഴതാത കടികളെട രജിസര നമര ഉറപാകല
 പരീക  കഴിഞതിന്  ോശഷം  എലാ  കടികളെടയം  വിശദാംശങള  െസരവര  കമയടറില 

ഇംോപാരട്  െചയോശഷം  Chief  ആയി  ോലാഗിന  െചയ്  File  െമനവിെല   Confirm  Absentees  കിക് 
െചയക.  ലഭികന ഡയോലാഗ് ോബാകിെല ഇടതഭാഗെത ോബാകില പരീകയില പെങടകാത എലാ 
കടികളെടയം  രജിസര  നമര  കാണാന  കഴിയം.  ഇത്  ഒനകടി  ഉറപാകനതിനായി  പരീകയില 
പെങടകാത കടികളെട രജിസര നമരകള ഓോരാനായി െസലക് െചയ് വലതഭാഗെത ോബാകിോലക് 
മാറക.

(ചിതം - 14)

 ഇതിനായി രജിസര നമര െസലക് െചയ ോശഷം >> ബടണ കിക് െചയാല മതിയാകം.  പരീകയില 
പെങടകാത  എലാ  കടികളെടയം  രജിസര  നമര  വലതഭാഗെത  ോബാകിോലക്  മാറി 
എനറപാകിയോശഷം Confirm ബടണ കികെചയക.

ൈഫനല എകോസാരട്

പരീക  പരതിയാകിയോശഷം  പരീകയെട  വിശദാംശങള  പരീകാഭവനിോലക് 
അയകനതിനള  ഫയല  തയാറാകനതിനായി  File  െമനവിെല  Final  Export  കികെചയക. 
അയകനതിനള ഫയല Home-െല pbhavan  എന ോഫാളഡറില വനിടണാകം.  ഈ ഫയല ോകാപി 
െചയ് പരീകാഭവെന െവബൈസറില അപ്ോലാഡ് െചയക . 

  
----------------------------
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