
Subject code: 63(NS) 
AUTOMOBILE  

(Kannada and English version) 

ಮಾದರಿ ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ- ಪ್ರ ಥಮ ಪಿಯುಸಿ 

 
     ಸಮಯ -2.15 ಗಂಟೆಗಳು]             [ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳ ಒಟ್ಟು  ಸಂಖೆ್ಯ :43]                  [ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು-60 

Time-2hours 15 minutes]           [Total no. of questions:43]          [Max marks:60 

 
                  (Kannada version) 

ಅಭೆ್ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆಸಾಮಾನೆ್ಸೂಚನೆ:- 

1. ಈಪ್ರ ಶೆ್ನ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಯು 43 ವಸ್ತು ನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು  ವಿಷ್ಯನಿಷ್ಠ  ರೀತ್ರಯಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳನೆ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು  ಸರಯಾಗಿ 

ಸೂಚನೆಯನೆ್ನ ಅನ್ನಸರಸಿ. 

2. ಎಲ್ಲಾ  ಸೂಚನೆಗಳನೆ್ನ  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ನಿೀಡಲ್ಲಗಿದೆ 

 

I. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತ ರವನೆ್ನ  ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ     10x1=10 
 

1. ಷ್ಡ್ಭು ಜಾಕೃತ್ರಯು___________ ಬಾಹುಗಳೊಂದ ಕೂಡಿದ  ಒೊಂದು ಸಮ ತಲ ಆಕೃತ್ರಯಾಗಿದೆ. 

a.3   b.6  c.10   d.8 

2. ಸಂಶ್ನಾ ೀಷಿತ ವಸ್ತು ಗಳು (ಸಿೊಂಥೆಟಿಕ್ ಮೆಟಿೀರಯಲ್್ಸ ) __________ಗಳನೆ್ನ  ಒಳಗೊಂಡಿದೆ 

a. ಸೆರಾಮಿಕ್ b. ಪ್ಲಾ ಸಿಟ ಕ್    c. ಸಂಯೀಜಿತ  d. ಮೇಲಿನ ಎಲಾ ವೂ 

3. ಚಾಸಿಸ್ ಅನೆ್ನ  _________ ರೊಂದ ಮಾಡಲ್ಲಗುತು ದೆ. 

a. ವುಡ್   b. ತೈಲ    c. ಮೆಟಲ್ಸ   d. ಪ್ಲಾ ಸಿಟ ಕ್ 

4. ಪ್ರ ಮುಖ ಉತ್ಪಪ ದನಾ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಗಳೊಂದರೆ ,ಕಾಸಿಟ ೊಂಗ್ , ಫೀಮಿಮೊಂಗ್, _____________ 

ಮತ್ತು   ಮಿಷಿನ್oಗ್. 

a. ರವಿಟಿೊಂಗ್  b. ಜಾಯಿನ್oಗ್ c. ವೆಲಿಡ ೊಂಗ್  d. ಸೊಲೆ್ದರೊಂಗ್ 

 

 



5. ಕ್ಾ ಚ್ , ಎೊಂಜಿನೆ  ಶಕ್ರು ಯನೆ್ನ _________ಮತ್ತು ___________ಮಾಡಲು ಬಳಸಲ್ಲಗುತು ದೆ 

a. ಎೊಂಗೇಜ್, ಡಿಸ್ ಎೊಂಗೇಜ್  b. ಇನ್, ಔಟ್  

c. ಇನೆಾ ಟ್, ಔಟ್ಲಾ ಟ್   d. ಸ್ಟಟ ಟ್ಮ, ಸ್ಟಟ ಪ್ 

6. ಕೂಲಿೊಂಗ್ ವಯ ವಸೆೆಯು ಎೊಂಜಿನಲಿಾ  ___________ ರಷ್ಟಟ  ಶಾಖವನೆ್ನ  ತೆಗೆದುಹಾಕುತು ದೆ. 

a. 30%  b. 60%  c.10%  d. 100% 

7. _______ ಅನೆ್ನ  ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಟ ಡಗ ಳನೆ್ನ  ಬಳಸಲ್ಲಗುತು ದೆ 

a.ಚಕ್ರ   b.ಟೈರ್   c.ಟ್ಯಯ ಬ್  d.ವಾಹನ 

8. ಮೀಟಾರು ಸೈಕ್ಲ್ಸ್ಗಳಲಿಾ , ಲೂಬ್ರರ ಕೇಟಿೊಂಗ್ ಆಯಿಲ್ಸ ಅನೆ್ನ  _________ಕ್ರಮಿೀಗಳಗೆ 

ಬದಲ್ಲಯಿಸಲ್ಲಗುತು ದೆ. 

a.1000-2000 b. 2000-3500 c. 8000-8500 d.5000-6000 

9. ________ ಯಂತರ ವನೆ್ನ  ಹಾಟ್ ಪ್ಲಯ ಚ್ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯ ಲಿಾ  ಬಳಸಲ್ಲಗುತು ದೆ 

a. ವಲಕ ನೈಸರ್    b. ಟಾಯ ಕೀಮಿೀಟರ್      

c. ಮಲಿಟ ಮಿೀಟರ್     d. ಸೂಕ ೂ ಡ್ರ ೈವರ್ 

10. ವಾಹನದ ಹೈಡ್ರರ ಲಿಕ್ ಬ್ರ ೀಕ್್ಗಳಗೆ ______ದರ ವವನೆ್ನ  ಬಳಸಲ್ಲಗುತು ದೆ 

a. ನಿೀರು   b. ಬ್ರ ೀಕ್ರೊಂಗ್   c. ಲೀಹ   d.ಹಾಡ್ಮ 

 

II. ಕೆಳಗಿನ್ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸಿ (ಯಾವುದಾದರೂ ಹತ್ತತ  ಉತ್ತ ರಿಸಿ) 10 x 2=20 

 

11. 6 ಸೆೊಂ.ಮಿೀ ಉದೆದ ರೇಖೆಯನೆ್ನ  ನಿದಿಮಷ್ಟ  ಭಾಗವನೆಾ ಗಿ  ವಿಭಜಿಸವ  ಹಂತಗಳನೆ್ನ  

ಬರೆಯಿರ? 



12. ಎೊಂಜಿನಿಯರೊಂಗ್ ವಸ್ತು ಗಳ ಪ್ಲರ ಮುಖಯ ತೆಯನೆ್ನ  ಚರ್ಚಮಸಿರ? 

13. ಉತ್ಪಪ ದನಾ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯ ಅರ್ಮವೇನ್ನ? 

14. ವೆಲಿಡ ೊಂಗ್ ಬಗೆಗ  ಟಿಪ್ಪ ಣಿ ಬರೆಯಿರ 

15. ವಾಹನದಲಿಾ  ಸೊೀರಕೆಯನೆ್ನ  ಏಕೆ ನಿಯಂತ್ರರ ಸಬೇಕು? 

16. ಇೊಂಜಿನ್ ಅನೆ್ನ  ಸವ ಚಛ ಗಳಸಲು ಅಗತಯ ವಿರುವ ವಸ್ತು  ಮತ್ತು  ಸಲಕ್ರಣೆಗಳನೆ್ನ  

ಗಮನಿಸಿ? 

17. ಲೂಬ್ರರ ಕೇಷ್ನ್  ವಯ ವಸೆೆಯ ಕಾಯಮಗಳನೆ್ನ  ಪ್ಟಿಟ  ಮಾಡಿ? 

18. ಫಾಸೆಟ ನರ್್ಗಳನೆ್ನ  ಬ್ರಗಿಗಳಸಲು ಅಗತಯ ವಿರುವ ವಸ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು  ಉಪ್ಕ್ರಣಗಳನೆ್ನ  

ಪ್ಟಿಟ  ಮಾಡಿ? 

19. ಟಾರ ನ್ಿ ಿ ಶನ್  ವಯ ವಸೆೆಯ ಮುಖಯ  ಅೊಂಶಗಳು ಯಾವುವು? 

20. ಗೇರ್ ಬಾಕ್್್ನ ಕಾಯಮಗಳು ಯಾವುವು? 

21. “ವಿೀಲ್ಸ ಹಬ್” ಬಗೆಗ   ಟಿಪ್ಪ ಣಿ ಬರೆಯಿರ? 

22. ವಾಹನದಲಿಾ  ಚಕ್ರ ದ ಕಾಯಮಗಳನೆ್ನ  ಪ್ಟಿಟ  ಮಾಡಿ? 

23. ಹಬ್ ಗಿರ ೀಸ್ ಮತ್ತು  ಬೇರೊಂಗ್ ಪ್ಾ ೀ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಭವಾಗ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಾದ 

ಮುನೆೆ ಚಚ ರಕೆಗಳು ಯಾವುವು? 

24. ಟ್ಯಯ ಬ್ ಪಂಕ್ಚ ರ್ ಆಗಲು ಮುಖಯ  ಕಾರಣಗಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರ? 

25. ಆಟೀಮಬೈಲ್ಸ್ನಲಿಾ  ಬಳಸಲ್ಲಗುವ ವಿವಿಧ ರೀತ್ರಯ ಬ್ರ ೀಕ್್ಗಳನೆ್ನ  ಪ್ಟಿಟ  ಮಾಡಿ? 

 

III. ಕೆಳಗಿನ್ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸಿ (ಯಾವುದಾದರೂ ಆರು ಉತ್ತ ರಿಸಿ) 6 x 3=18 

 

26. “8 ಸೆೊಂ.ಮಿೀ”  ಉದೆದ ಒೊಂದು ರೇಖೆಯನೆ್ನ  7 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸವ ವಿಧಾನವನೆ್ನ  

ಬರೆಯಿರ? 

27. ಆಟೀಮಬೈಲ್ಸ್ನಲಿಾ  ಬಳಸಲ್ಲಗುವ ,ಇತರೆ ವಸ್ತು ಗಳಗೆ ಹೀಲಿಸಿ, ಪ್ಲಾ ಸಿಟ ಕ್ 

ವಸ್ತು ಗಳ ಪ್ಲರ ಮುಖಯ ತೆಯನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರ? 

28. ತಯಾರಕ್ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪಪ ದನಾ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಗಳನೆ್ನ  ಪ್ಟಿಟ  ಮಾಡಿ. 



29. ಕಾಯ ಸಿಟ ೊಂಗ್ ಪ್ರ ೀಸೆಸ್ ಬಗೆಗ  ವಿವರಸಿ? 

30. “ಎೊಂಜಿನ್ ಟ್ಯಯ ನಿೊಂಗ್” ನ  ಅನ್ನಕೂಲಗಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರ? 

31. ಕೂಲಿೊಂಗ್ ವಯ ವಸೆೆಯ ಮುಖಯ  ಭಾಗಗಳನೆ್ನ  ಪ್ಟಿಟ  ಮಾಡಿ. 

32. ಮೀಟಾರ್ ಸೈಕ್ಲ್ಸ ಡ್ರ ೈವಿೊಂಗ್ ಚೈನ್ ಅನೆ್ನ  ಸವ ಚಛ ಗಳಸ್ತವ ವಿಧಾನವನೆ್ನ  ಪ್ಟಿಟ  

ಮಾಡಿ. 

33. ಕ್ಾ ಚೆ ನ ಫ್ರ ೀ- ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಭವ  ಕಾಯಮವಿಧಾನವನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರ? 

34. ಗೇರ್ ಬಾಕ್್್ನಲಿಾ  ಲೂಬ್ರರ ಕೇಟಿೊಂಗ್ ಆಯಿಲ್ಸ ಅನೆ್ನ  ಬದಲ್ಲಯಿಸಲು 

ಅನ್ನಸರಸಬೇಕಾದ  ಹಂತಗಳು ಯಾವುವು? 

35. ಆಕ್್ಲ್ಸ್ನಿೊಂದ ಚಕ್ರ ವನೆ್ನ  ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಲು ಅನ್ನಸರಸಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳು ಯಾವುವು? 

36. ಟ್ಯಯ ಬ್್ಲ್ದಸ್ ಟೈರ್್ನ ಮುಖಯ  ಅನ್ನಕೂಲಗಳನೆ್ನ  ಪ್ಟಿಟ  ಮಾಡಿ. 

37.  ಉತು ಮ “ಬ್ರ ೀಕ್ರೊಂಗ್ ಸಿಸಟ ಮ್” ನ  ಕಾಯಮಗಳನೆ್ನ  ಪ್ಟಿಟ  ಮಾಡಿ? 

 

IV. ಕೆಳಗಿನ್ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸಿ (ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡಕೆೆ  ಉತ್ತ ರಿಸಿ)  2x6=12 

 

38. AB=6 ಸೆೊಂ.ಮಿೀ ಉದೆ  ಬಾಹುಗಳರುವ ಷ್ಡ್ಭು ಜಾಕೃತ್ರಯನೆ್ನ  ರರ್ಚಸಿ. 

39. ಚಾಟೆ ಮೊಂದಿಗೆ ಎೊಂಜಿನಿಯರೊಂಗ್ ವಸ್ತು ಗಳನೆ್ನ  ವಗಿೀಮಕ್ರಸಿ. 

40. ಎೊಂಜಿನ್ ಅನೆ್ನ  ತೊಳಯುವಾಗ ಅನ್ನಸರಸಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳು ಯಾವುವು? 

41.  ಎೊಂಜಿನ್ ತೈಲ ಮತ್ತು  ತೈಲ ಫ್ಲಟ ರ್ ಅನೆ್ನ  ಎೊಂಜಿನೆ ಲಿಾ  ಬದಲ್ಲಯಿಸ್ತವ 

ವಿಧಾನವನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರ 

42. ಪಂಕ್ಚ ರ್ ಆದ ಟೈರ್ ಅನೆ್ನ  ಸರಪ್ಡಿಸಲು ಅನ್ನಸರಸಬೇಕಾದ ಕಾಯಮವಿಧಾನಗಳು 

ಯಾವುವು? 

43. ಟ್ಯಯ ಬ್್ಲ್ದಸ್ ಟೈನಮ ರ್ಚತರ ವನೆ್ನ  ಬರೆದು, ಭಾಗಗಳನೆ್ನ  ಗುರುತ್ರಸಿ. 
 
 

 
 
 



(English version) 
 

General instruction to candidates 
 1. This question paper of 43 objective and subjective type of questions and follow the instruction. 
 2. All instructions are given clearly. 

 
 

 I.CHOOSE THE CORRECT ANSWER                      10x1=10 
 

1. A hexagon is a plane figure bounded by ___________ sides. 

a. 3   b. 6   c. 10   d. 8 

2. Synthetic material consist of 

a. Ceramic  b. Plastic  c. Composite d. All of the above 

3. Chassis is made of 

a. Wood  b. Oil   c. Metal  d. Plastic  

4. Important production process are Casting, Forming, _______and Machining. 

a. Riveting   b. Joining   c. Welding  d. Soldering  

5. clutch is used for _________and__________of engine power. 

a.engage ,disengage b. in ,out  c. inlet, exhaust  d. disengage , engage 

6. Cooling system removes ___________of the heat of an engine.  

a. 30%  b. 60%  c.10%  d. 100% 

7. Studs are used to hold ________ 

a.wheel  b.tyre   c.tube  d.vehicle 

8. In motorcycles, lubricating oil is changed at _________kms 

a.1000-2000 b. 2000-3500 c. 8000-8500 d.5000-6000 

9. ________machine is used hot patch process 

a. vulcanizer b. tachometer c. multimeter d. screw driver 



10. ____________fluid is used for hydraulic brakes of the vehicle 

a. water  b. breaking  c. metal  d.hard 

 
II. ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN TWO SENTENCES EACH         10x2=20 
 

11. Write the steps for bisect a given segment of a line of length 6 cm? 

12. Discusses the importance of engineering materials? 

13. What is the meaning of manufacturing process? 

14. Write a note on welding? 

15. Why must leakages to be controlled in a vehicle? 

16. Note down the material and equipment required to clean an engine? 

17. List the functions of lubrication system? 

18. List the materials and tools requirement for tightening of fasteners? 

19. What are the main components of transmission system? 

20. What are the functions of gear box? 

21. Write a short note on wheel hub? 

22. List the functions of wheel in a vehicle ? 

23. What are the precautions to be taken while hub greasing and bearing play 

adjustments? 

24. Write the main reasons to be puncture a tube? 

25. List the different types of brakes used in automobile? 

 

III.ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN 3 OR 4 SENTENCES EACH             6x3=18 
 

26. Write the procedure for dividing a 8cm line into 7 equal parts? 

27. Write the importance of plastic material used over other materials in 

automobiles? 

28. List the various production processes of manufacturer process. 

29. Explain about casting process? 



30. Write the advantage of engine tuning? 

31. List the main components of cooling system. 

32. List the procedure to cleaning of motorcycle driving chain. 

33. Write the procedure for free adjustments of clutch? 

34. What are the steps to be followed the changing of lubricating oil in gear box? 

35. What are steps to be followed to removing wheel from axle? 

36. List the main advantages of tubeless tyre. 

37. List the functions of good breaking system? 

 

IV. ANSWER THE FOLLOWINGQUESTIONS IN 5 OR 6 SENTENCES EACH  2X6=12 

 

38. Construct a hexagon of a side AB=6 cm. 

39. Classify the engineering materials with chart. 

40. What are the steps to be followed while washing an engine? 

41. Write the procedure for changing engine oil and oil filter in an engine? 

42. What are the procedures to be followed to repairing of punctured tyre? 

43. Draw a  diagram of tubeless or tube tyre and label the parts? 



BLUE PRINT  FOR 1st  PUC 

N.S.Q.F( National Skills Qualification Frame Work ) 

Duration : 2:15 Hours        Subject : AUTOMOBILE  Code : 63              Maximum Marks : 60 
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Drawing 

 
12 

1 1 1   1          1 05 14 

02 Materials for 
construction of 
automotive 
components 

 
18 

2 1 1  1 1 1 1   1      09 22 

03 Regular Maintenance 
of Engine 

30 1 1 1 1 1 1 1  1 1    1  1 11 29 

04 Regular Maintenance 
of Transmission 

15 1 1         1      03 06 

05 Regular Maintenance 
of Gear 

9  1 1              02 05 

06 Servicing of Wheel 9  1 1   1           03 07 
07 Regular Maintenance 

of Tube & Tyre 
18 1 1  1  1 1    1     1 07 23 

08 Regular Maintenance 
of Brake 

9 1 1 1              03 06 

Total No. of Questions  
120Hrs. 

07 08 06 02 02 05 03 01 01 01 03 00 00 01 00 03  
 

   112 

    43 
23 11            05 04 

Total Weightage of 
Marks 

 07 16 18 12 02 10 9 06 01 02 09 00 00 02 00 18 

53 27 12 20 
 

           DIFFICULTY LEVEL                                               WEIGHTABLE OF OBJECTIVES                      ABBREVIATION   

1. Easy            -   40 %                                                    1. Knowledge                  -  53 %                      OT     Objective type questions           

2. Average      -   40 %                                                    2. Understanding            -  27 %                      VSA   Very short answer               

3. Difficult      -   20 %                                                    3. Application                  -  12%                        SA    Short answer                   

Total   =  100  %                                                       4. Skills / Expression     -  20 %                         ET   Essay type           

                                                                                        Total   =  100  %                                                                                   

 

 


