
യസരൈഗഡ് 
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.  തടരന്  Applications  → 
Accessories   First  Term  IT  Evaluation  → എന  രീതിയിോലാ  ഡസ്  ോടാപിലള  First  Term  IT 
Evaluation  എന  ഐകണ  കിക്െചോയാ  ഐ.ടി  പരീകാ  ോസാഫ്െവയര  തറകാം .  തറനവരന 
ജാലകതിെല  (ചിതം  1)   Administration Login  ഭാഗത്  Chief  എനത് െസലക് െചയ്  Username 
ോബാകില സള ോകാഡം  Password  ോബാകില തനിരികന പാസ്ോവഡം ൈടപെചയ്  Login  കിക് 
െചയക. 

ചിതം 1

െസരവര കമയടര ഇനസോലഷന 
Login ബടണ കിക്െചയോമാള (ചിതം 1) ലഭികന ജാലകതിെല (ചിതം 2) Register School 

Details  ബടണ  കികെചയ്  Computer  ID,  Exam  Term,  Number  of  Division  ഇവ  നലകി  OK 
കിക്െചയക. 

ചിതം 2



ഇോപാള ലഭികന ജാലകതില (ചിതം 3) Initialisation password ആവശയെപടന ോബാകില, 
നലിയിരികന  ഇനിഷയൈലോസഷന  പാസ്ോവഡ്  ൈടപ്  െചയ്  OK  കിക്  െചയോശഷം  ഓോരാ 
ഡിവിഷനിോലയം  കടികളെട  എണം ൈടപ്െചയ്  എനര കീ  അമരതക. Save  ബടണ കിക്െചയക. 
ഇോപാള ലഭികന ജാലകം (ചിതം 4) ഇനവിജിോലറരമാെര ോചരകനതിനളതാണ്. 

ചിതം 3

ചിതം 4

സളിെല  ഐ.ടി  പരീക  നടോതണ  എലാ  അധയാപകോരയം  ഇവിെട  ോചരത്  പാസ്ോവഡ്  
ഉണാകി നലണം. തടരന് ജാലകം ോകാസ് െചയാം. ഇനി പരീകാ ോസാഫ്െവയര ഓപണ െചയ് Chief 
ആയി ോലാഗിന െചയോശഷം  Manage User  െമന കിക്  െചയ്  Export  School  Registration Details 
കിക് െചയക.  ഇനി ോഹാമിെല  itexam_export  ോഫാളഡര തറന് അതില ലഭയമായിടള  invigilator, 
school, strength, students  details  – സചിപികന നാല്  csv ഫയലകളം ോകാപിെചയ് െപനൈഡവില 
സകികക.



ോനാഡ് കമയടര ഇനസോലഷന
പരീക നടോതണ് മറ് കമയടറകളില പരീകാ ോസാഫ്െവയര ഇനസാള െചയോശഷം ോഹാമിെല  

itexam_import  ോഫാളഡര തറന് അതില   School Registration Details  മായി ബനെപട്   െസരവര 
കമയടറില നിന് ോകാപിെചയ്  സകിചിടള നാല്  csv ഫയലകളം ോപസ് െചയക.  തടരന് പരീകാ 
ോസാഫ്െവയര  ഓപണെചയ്  chief  ആയി  ോലാഗിന  െചയോമാള  ലഭികന ജാലകതില  (ചിതം  2) 

Import School Details  ബടണ കിക് െചയ് കമയടര  ID  ൈടപ് െചയ്  OK  ബടണ കിക് െചയകയം 
ോവണം. തടരന് Initialisation password ആവശയെപടന ോബാകില, അത് ൈടപ് െചയ് നലകക.

പരീകാ നടതിപ് 

പരീകാ  ോസാഫ്െവയര  തറന്  Administrator  Login  ഭാഗത്  Invigilator  െസലക്  െചയ് 
(ചിതം5) Username, Password ഇവ നലി പരീകാ െചോയണ കാസ് െസലക് െചയ് Login ബടണ കിക് 
െചയക.

ചിതം 5

ലഭികന  ജാലകതില  Invigilator Menu  കിക് െചയ്  Students Exam Registration  കിക് െചയക. 
ഇോപാള പതയകെപടന ജാലകതില (ചിതം 6) Register Number ോബാകില െസലക് െചയ കാസ് 

പരീകാ ോസാഫ്െവയര ഇനസാള െചയ യസറില തെനയാണ് പരീക നടോതണത് . 

ചിതം 6



ഉണാകം. ഇോത ോബാകില കാസിന ോശഷം ഡിവിഷനം കാസ് നമരം (Eg:- A5) ൈടപ് െചയ് Show 
Details  കിക് െചയക. Medium of Examination  െസലക് െചയ്  Register  ബടണ കിക് െചയോമാള 
കടിക് തിയറി പരീകാ ഭാഗോതക് ോപാകാന കഴിയം. 

ഐ ടി തിയറി പരീകാ ഭാഗത് കടി മന് വിഭാഗതിലള ോചാദയങളകാണ് ഉതരം നോലണത്. 
മന് വിഭാഗങളം ഒബ്ജകീവ് മാതകയിലളതാണ് .  ോചാദയം പദരശിപികന ജാലകതിെന (ചിതം  7) 
മകളഭാഗതനിന് വിഭാഗം െതരെഞടകാം. 

ചിതം 7

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.

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 8). 



ചിതം 8

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.  ഉതരം  െചയ്  കഴിഞോശഷം  Finish  ബടണ  കിക്  െചയ്  ആ  ോചാദയം 
അവസാനിപികാം. 

ോസാര നലല
പരീക അവസാനിപികനതിനള  Finish  Exam  ബടണ കിക്  െചയോമാള  ഇനവിജിോലറര 

ോലാഗിന  ജാലകം  ദശയമാകം.  പരീക  ആരംഭികനതിന്  നലിയ   Password  നലിയാല  ോസാര 
നലനതിനള ജാലകം ദശയമാകം  (ചിതം  9).  ഓോരാ പാകികല ോചാദയതിനമള ോസാറം,  പാകികല 
െറോകാരഡിെന ോസാറം ഇവിെട നലാന കഴിയം. (തിയറി ഭാഗതിെന ോസാര കമയടര തെന നലം). 

ചിതം 9 



Key  ബടണ കിക്  െചയാല ഓോരാ  ഗപിലം  കടി  െതരെഞടത ോചാദയം  അതിെന  Scoring 
Indicator ഇല ലഭികം. ോസാര നലിയോശഷം Save ബടണില കിക് െചയണം. 

പരീകാഫലങളെട Export ഉം Import ഉം 

പരീകാ നടതിപ് പരതിയായതിനോശഷം െസരവര ഒഴിെകയള കമയടറകളില  Chief ആയി 
ോലാഗിന െചയക. Home െല  itexam_export ോഫാളഡറില പഴയ exported files ഒനം ഇല എന് ഉറപ 
വരതക. ഉെണങില അവ delete െചയതിന ോശഷം Manage user െമനവില നിന് export ബടണ കിക് 
െചയക.   തടരന്  ോസാഫ്െവയര  ോകാസ്  െചയോശഷം  itexam_export  ോഫാളഡര  തറന് 
activity_practical,  activity_theory,  examination_status,  marks_practical  എനീ  വിവരങളടങിയ 
നാല csv ഫയലകള െപനൈഡവിോലയ് ോകാപി െചയക. 

ഇതരതില എലാ കമയടറകളില നിനം ോകാപി െചയ  csv  ഫയലകള െസരവര കമയടറിെന 
ോഹാമിെല  itexam_import എന ോഫാളഡറിോലയ് ോപസ് െചയക. പരീകാ ോസാഫ്െവയര തറന് chief 
ആയി  ോലാഗിന  െചയ  ോശഷം  Manage  User  െമനവില  നിന്  import  കിക്  െചയക  (പരീകക് 
ഉപോയാഗികാത  ഒര  കമയടറിോലക്  ആയിരികണം  Import  െചോയണത്).  തടരന്  Report 
െമനവില നിന് Attendance, Mark-list തടങിയവ ഡിവിഷന അടിസാനതില ജനോററ് െചയാം. 

െസരവര  കമയടറിോലയ്  മറ  കമയടറകളിെല  പരീകാഫയലകള  import  െചയനത്  പരീകാ 
നടതിപ് പരതിയായോശഷം മതിയാകം.  ഒോര ഫയലകള ഉപോയാഗിച് ഒനിലധികം പാവശയം  import 
െചയനത് ഒഴിവാോകണതാണ്. 

തിയറി പരീകാ സമയത്, കടി Applications തറകാതിരികനതിന ോവണി, മകളിെല പാനല 
hide െചയകയം Applications തറകനതിനള keyboard short-cutകള disable ആകകയം 
െചയനണ്. Practical പരീക തടങോമാള ഇവ പരവ സിതിയിോലക് മാറകയം െചയം. എനാല 
Practical തടങനതിന മമ് പരീക stop െചയാല top panel കാണാത അവസ വരം. ഇതരം 
സനരഭങളില പാനല ദശയമാകാന HOME ല ഉള showpanel.sh എന ഫയലില ഡബളകിക് 
 െചയാല മതി. 


