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FIRST YEAR HIGHER SECONDARY MODEL EXAMINATION, AUGUST  2021
                                                                              Part – III                                                  Time : 2 Hours 

                                                    COMPUTER SCIENCE                    Cool-off Time : 20 Minutes

Maximum  : 60 Scores
General Instructions to Candidates

• There is a cool-off time of 20 minutes.
• Use cool-off time to familiarize questions and to plan 

your answers.
• Read Questions carefully before answering.
• Read the instructions carefully.
• Calculations and figures should be shown in answer 

sheet itself.
• Malayalam version of the questions is also provided.
• Give equations wherever necessary.
• Electronic devices except non-programmable 

calculators are not allowed in Examination hall.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ�ാതു നിർദ്ദേ�ശങ്ങൾ 
• നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറമെമ 20 മിനിറ്റ്  കൂൾ ഓഫ് ടൈടം 

ഉണ്ടായിരിക്കും.
• കൂൾ ഓഫ് ടൈടം ച!ാദ്യങ്ങൾ പരി!യമെ%ടാനും ഉത്തരങ്ങൾ  

ആസൂത്ര(ണം മെ!യ്യുന്ന(ിനും ഉപചയാഗിക്കുക.
• ഉത്തരങ്ങൾ എഴു(ുന്ന(ിനു മുൻപ് ച!ാദ്യങ്ങൾ ത്ര1ദ്ധാപൂർവ്വം 

വായിക്കണം.
• നിർചദ്ദ1ങ്ങൾ മുഴുവനും ത്ര1ദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം 
• കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ, !ിത്ര(ങ്ങൾ  എന്നിവ ഉത്തരചപ%റിൽ 

ഉണ്ടായിരിക്കണം.
• ച!ാദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 
• ആവ1്യമുള്ള സ്ഥലത്്ത സമവാക്യങ്ങൾ മെകാടുക്കണം. 
• ചത്രപാത്രഗാമുകൾ മെ!യ്യാനാകാത്ത കാൽക്കുചലറ്ററുകൾ 

ഒഴിമെകയുള്ള ഒരു ഇലക്ചത്രടാണിക് ഉപകരണവും 
പരീക്ഷാഹാളിൽ ഉപചയാഗിക്കാൻ പാടുള്ള(ല്ല.

PART A

Answer any 5 questions from 1 to 7. Each 
carries 1 score        ( 5 × 1 = 5)

1 മുതൽ 7 വപ�യുള്ള ഏപതങ്കിലും  5 
ദ്ദേ#ാദ്യങ്ങൾ ക്കു  ഉത്ത�ം എഴുതുക. 1 
സ്ദ്ദേകാർ  വീതം.      (5 × 1 = 5)

1 Transistors were introduced in __________ 
generation computers.

1 ____ ജനചറഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലാണ് 
ത്രടാൻസിസ്റ്ററുകൾ പരി!യമെ%ടുത്തിയ(്.

2 Find MSD in the decimal number 7854. 2 7854 എന്ന മെKസിമൽ സംഖ്യയിമെല   MSD
കമെണ്ടത്തുക.

3 _____ is the process of correcting errors in a 
program.

3 ഒരു ചത്രപാത്രഗാമിമെല മെ(റ്റുകൾ (ിരുത്തുന്ന 
ത്രപത്രകിയയാണ് ______.

4 Non graphic symbols are represented by using 
_________

4 ത്രഗാഫിക്സ് ഇ(ര !ിഹ്നങ്ങമെള 
ത്രപ(ിനിധീകരിക്കാൻ _________  ഉപചയാഗിക്കുന്നു.

5 Which one of the following is NOT an 
iteration statement in C++?  
     a) while      b) continue     
     c) for     d) do  --  while

5 (ാമെഴ പറയുന്നവയിൽ ++ C മെല  iteration
ചസ്റ്ററ്്റമെമന്റ ് അല്ലാത്ത(് ഏ(്? 
         )  a while       )     b continue
         )             ) -- c for d do while

6 Any device which is directly connected to a 
network is called _____________.

6 ഒരു മെനറ്്റ വർക്കിചലക്ക് ചനരിട്്ട 
കണക്റ്റുമെ!യ് (ിരിക്കുന്ന ഏ(് 
ഉപകരണമെത്തയും _____ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

7 ……… was the first network in the history of 
internet.

7 ഇന്റർമെനറ്്റ !രിത്ര(ത്തിമെല ആദ്യമെത്ത 
മെനറ്്റ വർക്കായിരുന്നു ____.
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PART B

Answer any 10 questions from 8 to 27. Each 
carries 2 scores      (10 × 2 = 20)

8 മുതൽ 27 വപ� ഏപതങ്കിലും 10 
ദ്ദേ#ാദ്യങ്ങൾക്ക ്ഉത്ത�ം നൽകുക. 2 സ്ദ്ദേകാർ 
വീതം  ( 10  2 = 20 )x

8 Draw John Von Neumann architecture of 
computer.

8 ചജാൺ ചവാൺ ന്യൂമൻ വിഭാവനം മെ!യ്( 
കമ്പ്യൂട്ടറിമെന്റ മാ(ൃക വരക്കുക.

9 Represent -38 in 2’s Complement form. (Use 8 
bit form) 

9 -38 മെന 2'  s ചകാംപ്ലിമെമന്റ ് രൂപത്തിൽ 
ത്രപ(ിനിധീകരിക്കുക.  (8 ബിറ്്റ ചഫാം 
ഉപചയാഗിക്കുക)

10 Draw the logic gate for AND operation. 10  AND ഓ%ചറഷമെന്റ ചലാജിക ്ചഗറ്്റ വരയ്ക്കുക

11 State De Morgan’s theorem 11 Kി ചമാർ ഗൻസ് (ിയറം  ത്രപസ്(ാവിക്കുക.

12 Why is RAM  known as volatile memory? 12  RAM അസ്ഥിര മെമമ്മറി എന്നറിയമെ%ടുന്ന(് 
എന്തുമെകാണ്്ട?

13 What are the advantages of flowchart?   13 ച_ാ !ാർട്ടിമെന്റ ഗുണങ്ങൾ എമെന്താമെക്കയാണ?് 

14 The following identifiers are  invalid . Specify 
its reason.  
       a) Sum of digits              b) 1year 
       c) First.jan            d) for

14 (ാമെഴ%റയുന്ന ഐKന്റിഫയറുകൾ 
അസാധുവാണ്. കാരണം വ്യക്തമാക്കുക.
          )            ) 1a Sum of digits b year
          ) .c First jan             ) d for

15 List the fundamental data types in C++. 15 ++ c മെല ഫണ്ടമെമന്റൽ Kാറ്റടൈട%ുകൾ ലിസ്്റ്റ 
മെ!യ്യുക.

16 Write four different  C++ statements to 
increment the value of a variable  x  by 1.

16  x എന്ന ചവരിയബിളിൽ ഉള്ള സംഖ്യചയാട് 1 
കൂട്ടിചeർക്കാൻ ഉപചയാഗിക്കുന്ന നാല് ++ C
ചസ്റ്ററ്്റമെമന്റുകൾ എഴു(ുക.

17 Write the structure of a C++ program. 17 ഒരു ++ C ചത്രപാത്രഗാമിമെന്റ ഘടന എഴു(ുക.

18 List the data type modifiers used in C++ 18 ++ C മെല Kാറ്റാ ടൈട%് ചമാKിഫയറുകൾ ലിസ്്റ്റ 
മെ!യ്യുക

19 Write the syntax of switch statement used in 
C++.

19  switch ചസ്റ്ററ്്റമമന്റിമെന്റ  സിന്റാക്സ് എഴു(ുക.

20 Rewrite the statement using conditional 
operator.

 
if (mark >= 18)

           cout<<”Passed”;
           else
           cout<<”Failed”;  

20 (ാമെഴ (ന്നിരിക്കുന്ന ചസ്റ്ററ്്റമെമന്റ ് കണ്ടിഷണൽ 
ഓ%ചററ്റർ  ഉപചയാഗിe് മാറ്റി എഴു(ുക.
    
     (  >= 18)if mark
                     <<” ”;cout Passed
            else
                     <<” ”;cout Failed

21 How many bytes are required to store an array 
declared as int a[5][3] ?

21  [5][3] int a എന്ന Kിക്ലചറഷനിലുള്ള അചറ 
ഉപചയാഗമെ%ടുത്തുന്ന മെമമ്മറി എത്ര(?

22 main( ) is an essential function in C++. Why ? 22 ++ C ൽ ഒഴിeുകൂടാനാവാത്ത ഒരു  ഫങ്ഷൻ 
ആണ് () . main എന്തുമെകാണ്്ട ? 

23 Explain any two stream functions in C++. 23 ഏമെ(ങ്കിലും രണ്്ട സ്ത്രടീം ഫങ്ഷനുകമെളക്കുറിe് 
വിവരിക്കുക.

24 What is modular programming? Write any two 
advantages

24 ചമാKുലാർ ചത്രപാത്രഗാമിങ്ങ് എന്നാൽ എന്്ത? 
ഏമെ(ങ്കിലും രണ്്ട ഗുണങ്ങൾ എഴു(ുക
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25 Differentiate between string functions strcmp() 
and strcmpi( ).

25 രണ്്ട സ്ത്രടിങ് ഫങ്ഷനുകളായ () strcmp യും 
() strcmpi യും (മ്മിൽ (ാര(മ്യം മെ!യ്യുക

26 What do you mean by argument of a function? 
Explain formal arguments.

26 ഒരു ഫങ്ഷമെന്റ ആർഗ്യുമെമന്റ  ്എന്ന(് മെകാണ്്ട 
എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്ന(്? ചഫാർമൽ 
ആർഗ്യുമെമന്റുകമെളക്കുറിe് വിവരിക്കുക.

27 Briefly describe the characteristics of Wi-Fi. 27 ടൈവ-ടൈഫ - യുമെട സ്വഭാവസവിച1ഷ(കമെള 
ക്കുറിe് വിവരിക്കുക.

PART C

Answer any 10 questions from 28 to 48. 
Each carries 3 scores         (10 × 3 = 30)

28 മുതൽ 48 വപ�യുള്ള ഏപതങ്കിലും 10 
ദ്ദേ#ാദ്യങ്ങൾ ക്ക ്ഉത്ത�ം നൽ കുക. 3 സ് ദ്ദേകാർ 
വീതം                    (10  3 = 30) x

28 Write  any three features of the fourth 
generations computers.

28 നാലാം (ലമുറയിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമെട 
ഏമെ(ങ്കിലും മൂന്ന് സവിച1ഷ(കൾ എഴു(ുക

29 Perform  the following number conversions :
 

(a) ( 34 ) 8 to decimal  
(b) ( 29 ) 10 to binary

            (c)  (1101011)2 to octal

30 (ാമെഴ (ന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറുകൾ പരിവർത്തനം 
മെ!യ്യുക.

        (a) ( 34 ) 8 to decimal  
        (b) ( 29 ) 10 to binary
        (c)  (1101011)2 to octal

30  Write notes on 
    (a) ASCII             
    (b) Unicode

30 കുറി%് (യ്യാറാക്കുക
   ) a ASCII
   ) b UNICODE

31 Explain any three number systems. 31 ഏമെ(ങ്കിലും 3 നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങൾ 
വി1ദീകരിക്കുക.

32 Differentiate compiler and interpreter . 32 കമ്പയിലറും ഇന്റർത്രപട്ടറും (മ്മിലുള്ള വ്യ(്യാസം 
എഴു(ുക.

33 List different phases in programming. 33 ചത്രപാത്രഗാമിങ്ങിമെന്റ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എഴു(ുക.

34 Write an algorithm to find the sum and average
of three numbers.

34 3 നമ്പറുകളുമെട (ുകയും 1രാ1രിയും 
കാണുവാനു ള്ള  അൽചഗാരി(ം എഴു(ുക.

35 Distinguish between keywords and identifiers. 35 കീചവർKും ഐKന്റിഫയറും (മ്മിലുള്ള 
വ്യ(്യാസം എഴു(ുക.

36 What is the role of relational operators in C++?
Distinguish between == and =.

36 ++ C ൽ റിചലഷണൽ ഓ%ചറചറ്റഴ്സിമെന്റ പങ്ക് 
എന്താണ് ? ==, = എന്നിവ (മ്മിലുള്ള വ്യ(്യാസം 
എന്്ത?

37 a) Which loop in C++  can be used to    ensure 
that the body of the loop will surely be 
executed  at least once          (1)      
b) Consider the code given below and predict 
the output.                                               (2)
                   for (int i = 1; i < = 9; i = i + 2)
                   {
                     if (i == 5) continue;
                     cout<<i<<” “ ;
                    }

37 ) a ലൂ%് ചബാKി ഒരു (വണമെയങ്കിലും 
നിർവഹിക്കുമെമന്ന് ഉറ%ാക്കുന്ന (രത്തിലുള്ള 
ലൂ%ിമെന്റ ചപര ്എഴു(ുക.                          (1)        

) b !ുവമെട നല്കിയിട്ടുള്ള ചകാK് പരിച1ാധിe് 
ഔട്്ടപുട്്ട ത്രപവ!ിക്കുക.                              (2)         
    
    (   = 1;  < = 9;  =  + 2)for int i i i i
                    {
                       (  == 5) ;if i continue
                      << <<” “ ;cout i
                    }

3                               



38 Distinguish between break and continue 
statements in C++

38 ++ C മെല  ,  break continue എന്നീ ചസ്റ്ററ്്റമെമന്റുകൾ 
(മ്മിലുള്ള വ്യ(്യാസം എന്്ത ? 

39 Complete the following C++ code to display 
even numbers from 2 to 100.         

for (___ ;____ ; ____)
 {
      cout<<i <<”\n”;

            }     

39 2  മു(ൽ 100 വമെരയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകൾ 
ത്രപദർ1ി%ിക്കുന്ന(ിന്  (ന്നിട്ടുള്ള ++  C ചകാKിമെല 
വിട്ടുചപായ ഭാഗം പൂരി%ിക്കുക

        (___ ;____ ; ____)for
        {
         <<  <<”\ ”;cout t n
        }    

40 Compare switch statement and if else if ladder 40   switch ചസ്റ്ററ്്റമെമന്റ ്  ,       if else if ladder എന്നിവ
(ാര(മ്യം മെ!യ്യുക

41 Suggest most suitable built-in function in C++ 
to perform the following task.

   a). To compute  the value of  53

   b). To find the number of characters in    the  
           string “KERALA”.
   c). To convert the character ‘M’ to ‘m’.

41 (ാമെഴ%റയുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന(ിന് 
++ C ൽ ഏറ്റവും അനുചയാജ്യമായ ബിൽട്്ട - ഇൻ – 

ഫങ്ഷൻ നിർചദ1ിക്കുക.
    ) 5a 3 കണ്ടുപിടിക്കുന്ന(ിന്
    ) “ ” b KERALA എന്ന സ്ത്രടിങ്ങിമെല   
      അക്ഷരങ്ങളുമെട എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന(ിന്.
    ) ‘ ’ c M എന്ന അക്ഷരം ' ’ m ആക്കി മാറ്റുന്ന(ിന്.

42 Name the different methods used for passing 
arguments to a function. What are  the 
difference between them 

42 ഒരു ഫങ്ഷനിചലക്ക് ആർഗ്യുമെമന്റുകൾ 
ടൈകമാറാൻ ഉപചയാഗിക്കുന്ന വ്യ(്യസ്( രീ(ികൾ
ഏമെ(ല്ലാം ? അവ (മ്മിലുള്ള വ്യ(്യാസം 
എഴു(ുക. 

43 a.Identify the network  topology in which all   
nodes are directly connected to a hub or switch.
                                                                 (1)
b. Write any two characteristics of this 
topology.                                                  (2)

43 . a മെനറ്്റ വർക്കിമെല എല്ലാ ചനാKുകളും ചനരിട്്ട 
ഹബ്ബ് മാചയാ  സ്വിe് മാചയാ കണക്ട് മെ!യ്യുന്ന 
ചടാച%ാളജി ഏ(ാണ്?                              (1)

. b ഈ ചടാച%ാളജിയുമെട ഏമെ(ങ്കിലും രണ്്ട 
ത്രപച(്യക(കൾ എഴു(ുക                          (2)        

44 List and explain any three types of networks 
based on span of geographical area.

44 ഭൂവിസ്(ൃ(ി അടിസ്ഥാനമാക്കി ഏമെ(ങ്കിലും 3 
(രം മെനറ്്റ വർക്കുകൾ വി1ദീകരിക്കുക. 

45  List the advantages of computer networks 45 കമ്പ്യൂട്ടർ മെനറ്്റ വർക്കുകളുമെട ഗുണങ്ങൾ 
എഴു(ുക.

46  Identify the internet service 
a. Fast and efficient mailing system
b. Looking up related data using keywords
c. Use of mobile and web based technologies to
    share videos

46 ഇന്റർമെനറ്്റ ചസവനം ഏമെ(ന്ന് (ിരിeറിയുക

. a ചവഗ(ചയറിയ(ും കാര്യക്ഷമവുമായ 
മെമയിലിംഗ് സംവിധാനം 

. b കീചവർKുകൾ ഉപചയാഗിe് അനുബന്ധ Kാറ്റ 
ഇന്റർമെനറ്റിൽ (ിരയുന്ന(ിന് 

. c മെമാടൈബൽ , മെവബ് അധിഷഠ്ി(  സാചങ്ക(ിക 
വിദ്യകൾ  ഉപചയാഗിe് വീKിചയാകൾ  share
മെ!യ്യുന്ന(ിന്

47 Computers and its network  now play an  
important role in our daly  life. List  various 
threats faced by it in the cyberworld. 

47 കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അ(ിമെന്റ മെനറ്്റ വർക്കും നമ്മുമെട 
ടൈദനംദിന ജീവി(ത്തിൽ ത്രപധാന പങ്ക് 
വഹിക്കുന്നു. ടൈസബർ ചലാകത്ത് ചനരിടുന്ന 
വിവിധ ഭീഷണികൾ ഏമെ(ല്ലാം ?.

48 E-mail messaging system has several 
advantages over conventional mail system.  
List any three  advantages

48 പരമ്പരാഗ( മെമയിൽ സിസ്റ്റചത്തക്കാൾ ഇ-
മെമയിൽ സച�1മയയക്്കൽ സംവിധാനത്തിന് 
നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്്ട. ഏമെ(ങ്കിലും മൂന്ന് 
ഗുണങ്ങൾ എഴു(ുക
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PART D

Answer any one question from 49 to 50 . 
Each carries 5 score(1X5=5)

49 മുതൽ 50 വപ�യുള്ള ദ്ദേ#ാദ്യങ്ങളിൽ 
ഏപതങ്കിലും ഒന്നിന്  ഉത്ത�ം എഴുതുക , 
ഓദ്ദേ�ാന്നിനും 5 മാർക്ക്  വീതം  (1 5 = 5)X

49  a) “e-waste is hazardous to our health and 
environment”. Justify the statement.     (2 ) 
 b) List and explain commonly used e-waste 
disposal methods?                                 (3)

49 ) “a ഇ-മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മുമെട ആചരാഗ്യത്തിനും 
പരിസ്ഥി(ിക്കും അപകടകരമാണ് ". 
ത്രപസ്(ാവനമെയ ന്യായീകരിക്കുക.                 (2)    

) b സാധാരണയായി ഉപചയാഗിക്കുന്ന ഇ-മാലിന്യ 
നിർമാർജന രീ(ികമെളക്കുറിe് വി1ദീകരിക്കുക.  
                                                                     (3)

50 a)  Define an array. Write the syntax for array 
declaration.                                  (2 )   
b) Write the initialization statement for an array
num with the  numbers   29, 36 ,57, 78, 94.     
(2)                    
   
    c) If AR is an array, which element will be 
referenced using AR[4] ?                (1)

50  ) a ഒരു അചറ നിർവ!ിക്കുക. അചറ 
Kിക്ലചറഷമെന്റ സിന്റാക്സ് എഴു(ുക.          (2)      

) 29, 36, 57, 78, 94  b എന്നീ 5 സംഖ്യകൾ 
ഉപചയാഗിe്  num എന്ന അചറ ഇനിഷ്യടൈലസ് 
മെ!യ്യാനുള്ള ചസ്റ്ററ്്റമെമന്റ ് എഴു(ുക.             (2)      
)c   AR ഒരു അചറ ആമെണങ്കിൽ, [4] AR

എത്ര(ാമമെത്ത  element മെന സൂ!ി%ിക്കുന്നു  (1)      
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