
ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ 

ਸ਼ੇਣੀ - ਛੇਵ  

 

ਪਾਠ- 1 ਕੰਿਪਊਟਰ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਕੰਿਪਊਟਰ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਪਯੋਗ ਖੇਤਰ ,ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀਆ ਂਿਵ ੇ ਤਾਵ , ਪੋਰਟੇਬਲ (Portable) 
ਕੰਿਪਊਿਟੰਗ ਉਪਕਰਣ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ । 
 
ਪਾਠ- 2 ਕੰਿਪਊਟਰ ਦ ੇਭਾਗ 
ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਭਾਗ  ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ,ਕੰਿਪਊਟਰ ਦਾ ਬਲਾਕ ਿਚੱਤਰ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਮੈਮਰੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ , 
ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ  । 
 

ਪਾਠ- 3 ਕੰਿਪਊਟਰ ਦ ੇਬਿੁਨਆਦੀ ਕੰਮ 
ਆਪੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਨੰੂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਗ, ਿਵੰਡੋ ਐਪਲੀਕੇ ਨ  ਦੀ ਵਰਤ, 
ਕੰਿਪਊਟਰ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ । 
 

ਪਾਠ- 4 ਐਮ. ਐਸ. ਪਟ 
ਪਟ ਕੀ ਹ,ੈ?ਐਮ. ਐਸ. ਪਟ ਨੰੂ ਿਕਵ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ?, ਪਟ ਿਵੰਡੋ ਦੇ ਭਾਗ, ਆਪਣੀ ਡਰਾਇੰਗ ਸੇਵ ਕਰਨਾ । 
 
ਪਾਠ- 5 ਐਮ. ਐਸ. ਪਟ- ਭਾਗ- 2  
ਹੋਮ ਟੈਬ ਰੀਬਨ, ਿਵਊ ਟੈਬ ਰੀਬਨ । 
 
ਪਾਠ- 6 ਹਾਰਡਵਅੇਰ ਅਤ ੇਸਾਫਟਵਅੇਰ 
ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈ?, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈ?, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ  ਿਸਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇ ਨ 
ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ । 
 
ਪਾਠ- 7 ਇਨਪੁੱ ਟ ਉਪਕਰਨ 
ਇਨਪੁੱ ਟ ਉਪਕਰਨ, ਇਨਪੁੱ ਟ ਉਪਕਰਨ  ਦੀ ਵਰਤ, ਕੀਅ ਬੋਰਡ ਮਾਊਸ ,ਮਾਇਕੋਫੋਨ,ਸਕੈਨਰ ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ,ਟੱਚ 
ਪੈਡ,ਬਾਰ-ਕੋਡ ਰੀਡਰ ਲਾਈਟ ਪੈਨ, ਜੁਆਇ ਸਿਟੱਕ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ,ਬਾਇਓਮੈਟੀਕ, ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਿਸਗਨਚਰ ਪੈਡ । 
 

ਪਾਠ- 8 ਆਊਟਪੁੱ ਟ ਯੰਤਰ 
ਆਊਟਪੁੱ ਟ ਯੰਤਰ, ਆਊਟਪੁੱ ਟ ਯੰਤਰ  ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ , ਮੋਨੀਟਰ, ਿਪੰਟਰਪ,ਪਲੌਟਰ ,ਹੈਡਫੋਨ ਸਪੀਕਰ, ਪੌਜੈਕਟਰ, 
ਇਨਪੁੱ ਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱ ਟ ਯੰਤਰ  ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ । 
 

 
 
 
 
 
 



ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ 

ਸ਼ੇਣੀ - ਸੱਤਵ  

ਪਾਠ- 1 ਟਾਈਿਪੰਗ ਿਟਊਟਰ 

ਟੱਚ ਟਾਈਿਪੰਗ, ਕੀਅ-ਬੋਰਡ ਪਰ ਗਲ  ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਨੂਮੈਿਰਕ ਕੀਅਪਡੈ, ਕੀਅ-ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਕੀਅਜ਼, ਅਨਮੋਲ 
ਿਲਪੀ ਫਟ ਰਾਹ  ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਟਾਈਿਪੰਗ, ਟਾਈਿਪੰਗ ਸਪੀਡ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ, ਟਾਈਿਪੰਗ ਕਰਦੇ 
ਸਮ ਸਹੀ ਆਸਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਈਿਪੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਨਾਵ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ । 
 

ਪਾਠ- 2 ਿਵੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਰ 
ਿਵੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਰ, ਿਵੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਨੰੂ ਖੋਲਣਾ, ਿਵੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੇ ਭਾਗ, ਿਵੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੇ 
ਿਵਊ, ਫਾਈਲ  ਅਤੇ ਫੋਲਡਰਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਨੰੂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। 
 
ਪਾਠ- 3 ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ (ਭਾਗ-1) 
ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਵਰਡ-ਪੋਸੈਿਸੰਗ ਕੀ ਹੈ?, ਵਰਡ-ਪੋਸੈਿਸੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਿਵ ੇ ਤਾਵ , ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ  ਦੇ ਵਰਡ-
ਪੋਸੈਿਸੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਐਮ. ਐਸ. ਵਰਡ, ਐਮ. ਐਸ. ਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਨਵ  ਡਾਕੂਮਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਵ/ਪਿਹਲ  
ਤ ਬਣੇ ਡਾਕੂਮਟ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ। 
 

ਪਾਠ- 4 ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ (ਭਾਗ-2)  
ਟੈਕਸਟ ਿਸਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, Home ਟੈਬ, Undo ਅਤੇ Redo ਕਮ ਡਜ਼, Inset ਟੈਬ | 
 
ਪਾਠ- 5 ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ (ਭਾਗ-3) 
ਫਾਰਮੇਟ ਟੈਬ - ਿਪਕਚਰ ਟੂਲਜ਼ (Format Tab-Picture Tools), ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਟੈਬ, ਰੀਿਵਊ ਟੈਬ, ਿਪਿਟੰਗ 
ਡਾਕੂਮਟਸ। 
 
ਪਾਠ- 6 ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ (ਭਾਗ-4) 
ਟੇਬਲ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?, ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਟੇਬਲ ਿਵਚ ਡਾਟਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ, ਟੇਬਲ 
ਨੰੂ ਮਾਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਪੋਪਰਟੀਜ (ਿਵ ੇ ਤਾਵ ), ਸੈਲ  ਨੰੂ ਸਪਿਲਟ ਕਰਨਾ, ਸੈਲ  ਨੰੂ ਮਰਜ ਕਰਨਾ, 
ਟੇਬਲ ਨੰੂ ਸਪਿਲਟ ਕਰਨਾ। 
 

ਪਾਠ- 7 ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 
ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਾਗ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਲਈ ਜਰੂਰਤ , ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਲਈ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟਸ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 
ਪੈਜਨਟੇ ਨ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ । 
 

ਪਾਠ- 8 ਸਟੋਰੇਜ ਿਡਵਾਇਿਸਜ਼ 
ਮੈਮਰੀ ਕੀ ਹੈ?, ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਵਰਤ, ਮੈਮਰੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ  
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ਪਾਠ ਮ (ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ) 
 
ਪਾਠ-1 ਟਾਈਿਪੰਗ ਿਟਊਟਰ (ਪੰਜਾਬੀ) 
 
ਟੱਚ ਟਾਈਿਪੰਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕ , ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਟਾ 
ਦੇ ਕੀ-ਮੈਪਸ,ਮੈਿਰੱਕ ਕੀਅਪੈਡ, ਕੀਅਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਕੀਅਜ਼, ਟਾਈਿਪੰਗ ਸਪੀਡ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 
ਸੁਝਾਅ, ਟਾਈਿਪੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮ ਸਹੀ ਆਸਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਈਿਪੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਨਾਵ ਤ ਬਚਣ ਲਈ 
ਸੁਝਾਅ 
 
ਪਾਠ-2 ਇੰਟਰਨਟ ਫੰਡਾਮਟਲਸ 
 
ਇੰਟਰਨਟ ਕੀ ਹੈ?, ਇੰਟਰਨਟ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਇੰਟਰਨਟ ਲਈ ਜਰੂਰਤ , ਇੰਟਰਨਟ ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤ , ਇੰਟਰਨਟ ਕੁਨਕ ਨਜ਼, ਮਾਡਮ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਿਕਸਮ , ਇੰਟਰਨਟ ਸਰਿਵਸ 
ਪੋਵਾਈਡਰਜ਼ (ISP), ਇੰਟਰਨਟ ਦਆੁਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ , ਇੰਟਰਨਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ (Tools & Skills), ਵੈਬ ਬਾਊਿਜ਼ੰਗ । 
 
ਪਾਠ-3 ਸੂਚਨਾ ਟਕੈਨਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 
 
ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਲੋਜੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟਸ ਵੈਬ ਸਰਿਚੰਗ ਵੈਬ ਸਰਿਫੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ, 
ਡਾਊਨਲੋਿਡੰਗ, ਨਟ ਬਿਕੰਗ,ਆਨ-ਲਾਈਨ ਾਿਪੰਗ,ਆਨਲਾਈਨ ਿਰਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਕਨਲੋਜੀ 
 
ਪਾਠ-4 ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਪਾਵਰਪਆੁਇੰਟ ਭਾਗ-1  
ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ,ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਨੰੂ ਿਕਵ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ?, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਿਵੰਡੋ ਦੇ ਭਾਗ 
ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ (Photo-Album) ਪੈਜ਼ਨਟੇ ਨ ਿਕਵ ਿਤਆਰ ਕਰੀਏ।, ਦਰ ਕ  ਲਈ ਪੈਜ਼ਨਟੇ ਨ ਿਕਸ ਤਰ  
ਚਲਾਉਈ ਹੈ?, ਪੈਜ਼ਨਟੇ ਨ ਨੰੂ ਸੇਵ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। 
 
ਪਾਠ-5 ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਪਾਵਰਪਆੁਇੰਟ ਭਾਗ-2 
 ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਇੱਕ ਨਵ  ਖਾਲੀ ਪੈਜ਼ੇਨਟੇ ਨ ਿਕਵ ਿਤਆਰ ਕਰਨੀ ਹ?ੈ, ਨਵ  ਸਲਾਇਡ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ, ਸਲਾਇਡਜ਼ 
ਦੀ ਿਦਖ ਿਕਵ ਬਦਲਈ ਹ?ੈ , ਸਲਾਇਡ ਿਵੱਚ ਕਨਟਟਸ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ (WordArt, ClipArt, Tables, 
SmartArt, Pictures, Movie/Video ਆਿਦ), ਨਾਰਮਲ ਅਤੇ ਸਲਾਇਡ ਸਾਰਟਰ ਿਵਊ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ । 
 
ਪਾਠ-6 ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਪਾਵਰਪਆੁਇੰਟ ਭਾਗ-3  
ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਟ ਜੀ ਨਜ਼ (Transition) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਐਨੀਮੈ ਨ (Animation) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਰੇ ਨ 
ਅਤੇ ਟਾਈਿਮੰਗਜ਼, ਸੇਵ ਪੈਜ਼ਨਟੇ ਨ ਐਜ਼ । 
 



ਪਾਠ-7 ਕੰਿਪਊਟਰਜ਼ ਦੀਆ ਂਜਨੈਰੇ ਨਜ਼ 
 
ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਪਿਹਲੀ ਜੈਨਰੇ ਨ ਦੇ ਕੰਿਪਊਟਰ, ਦੂਜੀ ਜੈਨਰੇ ਨ ਦੇ ਕੰਿਪਊਟਰ, ਤੀਜੀ ਜੈਨਰੇ ਨ ਦੇ ਕੰਿਪਊਟਰ 
ਚੌਥੀ ਜੈਨਰੇ ਨ ਦੇ ਕੰਿਪਊਟਰ, ਪੰਜਵ  ਜੈਨਰੇ ਨ ਦੇ ਕੰਿਪਊਟਰ 

 
ਪਾਠ-8 ਕੰਿਪਊਟਰ ਮੈਮਰੀਜ਼ 
ਮੈਮਰੀ ਕੀ ਹ ੈ, ਮੈਮਰੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ , ਮੈਗਨਿਟਕ ਿਡਸਕ ਦੀ ਭੌਿਤਕ ਬਣਤਰ 

 
ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾ ਂ(ਪਯੋਗੀ ਪੀਿਖਆ) 

 
ਸਮਾਂ: 2 ਘੰਟੇ                                 ਅੰਕ: 40 
ਪੀਿਖਆ ਲਈ ਅੰਕ ਵੰਡ ਹਠੇ ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵਗੇੀ: 
 ਸੈਕਸ਼ਨ –ਏ   ਵਾਈਵਾ-ਵੋਸ     05 
 ਸੈਕਸ਼ਨ-ਬੀ   ਪੋਗਰਾਮ ਿਰਕਾਰਡ ਫਾਈਲ   05 
 ਸੈਕਸ਼ਨ-ਸੀ   ਛੋਟ ੇਪਗੋਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ    10 
 ਸੈਕਸ਼ਨ-ਡੀ   ਵਡੱ ੇਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ    20 
 
1.  ਸੈਕਸ਼ਨ-ਏ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਤ ਪਾਠ ਮ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ 

 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਓਬਜੈਕਿਟਵ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਿਵਆਿਖਆ ਦੱਸਣੀ ਜਾਂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਿਸਆਂ ਅਤੇ        
    ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅਿਭਆਸ ਹੋਣਗੇ।                                     1%5=5 ਅੰਕ 

2.  ਸੈਕਸ਼ਨ-ਬੀ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਪੋਗਰਾਮ ਿਰਕਾਰਡ ਫਾਈਲ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।              5 ਅੰਕ 
3.  ਸੈਕਸ਼ਨ-ਸੀ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਪਸ਼ਨ/ਪੋਗਰਾਮ ਸੈ ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਦੋ  

 ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਪੰਜ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।        2%5=10 ਅੰਕ 
4.  ਸੈਕਸ਼ਨ- ਡੀ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਸੈ ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਦੋ 

 ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੱਸ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।      2%10=20 ਅੰਕ 
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ਪਾਠ 1 ਨੱੈਟਵਰਿਕੰਗ 

ਨਟਵਰਕ, ਨਟਵਰਕ ਦੀ ਜਰੂਰਤ,  ਨਟਵਰਕ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤ ੇਹਾਨੀਆਂ,  ਕੰਿਪਊਟਰ ਨਟਵਰਕ ਦੇ ਭਾਗ, 
ਨਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ,  ਨਟਵਰਕ ਟੋਪੋਲੋਜੀਜ਼ , ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ । 

ਪਾਠ 2  ਇੰਟਰਨੱੈਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ 
ਇੰਟਰਨਟ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ,  ਈ-ਮੇਲ,  ਕੈਪਚਾ (CAPTCHA) ਕੋਡ,  ਡਾਊਨਲੋਿਡੰਗ ਅਤ ੇਅਪਲੋਿਡੰਗ ਦੀ 
ਧਾਰਣਾ , ਕਲਾਊਡ ਨਟਵਰਿਕੰਗ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਿਪੰਿਟੰਗ,  ਗੂਗਲ ਐਪਸ,  ਿਡਜ਼ੀ-ਲੋਕਰ (Digi Locker),  

ਇੰਟਰਨਟ ਧਮਕੀਆ ਂਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਆ,  ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤ ੇਸਾਈਬਰ ਨਿਤਕਤਾ । 
ਪਾਠ 3   ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਕਸਲ (ਭਾਗ-1) 

ਐਮ. ਐਸ. ਐਕਸਲ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਨ,  ਐਮ. ਐਸ. ਐਕਸਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਯੋਗ, ਐਮ. ਐਸ. ਐਕਸਲ 
ਨੰੂ ਿਕਵ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਐਮ. ਐਸ. ਐਕਸਲ ਿਵੰਡ ੋਦ ੇਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗ,  ਐਮ. ਐਸ. ਐਕਸਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ,  
ਐਕਸਲ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਿਵੱਚ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ,  ਵਰਕਬੁੱ ਕ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟ  ਤ ੇਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨਾ । 

ਪਾਠ 4  ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਕਸਲ (ਭਾਗ-2) 
 ਐਮ. ਐਸ. ਐਕਸਲ ਿਵੱਚ ਫਾਰਮੈਿਟੰਗ,  ਐਮ. ਐਸ. ਐਕਸਲ ਿਵੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ । 

ਪਾਠ 5    ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਕਸਲ (ਭਾਗ-3 
ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਫਾਰਮਲੂਾ ਅਤ ੇਫੰਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ ,  ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੋਰਿਟੰਗ ਅਤੇ 
ਿਫਲਟਿਰੰਗ,  ਡਾਟਾ ਟੂਲਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ । 

ਪਾਠ 6   ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਕਸਲ (ਭਾਗ-4) 
 ਐਮ. ਐਸ. ਐਕਸਲ ਿਵੱਚ ਪੇਜ ਲੇਅ-ਆਊਟ ਸੈਟ ਕਰਨਾ,  ਐਮ. ਐਸ. ਐਕਸਲ ਿਵੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰ ੇਿਵਚਾਰ  
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ,  ੀਟ ਅਤ ੇਵਰਕਬੁੱ ਕ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ। 

ਪਾਠ 7   ਈ-ਗਵਰਨਸ  



ਜਾਣ ਪਛਾਣ,  ਚੰਗੀ ਗਵਰਨਸ ਦੀਆ ਂਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ,  ਈ – ਗਵਰਨਸ ਕੀ ਹੈ?, ਗਵਰਨਸ vs. ਈ-ਗਵਰਨਸ,  
ਈ-ਗਵਰਨਸ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤ ੇਿਵਕਾਸ ,  ਈ-ਗਵਰਨਸ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ,  ਈ-ਗਵਰਨਸ ਮਾਡਲਜ਼,  ਈ-ਗਵਰਨਸ 
ਸੇਵਾਵ । 
ਪਾਠ 8    ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮਟ ਿਸਸਟਮ 

ਜਾਣ ਪਛਾਣ,  ਡਾਟਾ ਅਤ ੇਸੂਚਨਾ,  ਡਾਟਾਬੇਸ ਟਰਮੀਨਲੋਜੀ,  ਫਾਈਲ ਪੋਸੈਿਸੰਗ ਿਸਸਟਮ, ਡੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. 
(DBMS), DBMS  ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕੰਪੋਨਨਟਸ,  ਡਾਟਾਬੇਸ ਓਪਰਸ਼ੇਨਜ਼ । 
 

ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾ ਂ(ਪਯਗੋੀ ਪੀਿਖਆ) 
 
 

ਸਮਾਂ: 2 ਘੰਟੇ                                 ਅੰਕ: 45 
 
ਪੀਿਖਆ ਲਈ ਅੰਕ ਵੰਡ ਹਠੇ ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵਗੇੀ: 
 ਸੈਕਸ਼ਨ –ਏ   ਵਾਈਵਾ-ਵੋਸ     05 
 ਸੈਕਸ਼ਨ-ਬੀ   ਪੋਗਰਾਮ ਿਰਕਾਰਡ  ਫਾਈਲ    05 
 ਸੈਕਸ਼ਨ-ਸੀ   ਛੋਟ ੇਪਗੋਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ    15 
 ਸੈਕਸ਼ਨ-ਡੀ   ਵਡੱ ੇਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ    20 
 
1.  ਸੈਕਸ਼ਨ-ਏ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਤ ਪਾਠ ਮ ਿਵੱਚ ਪਜੰ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ 

 ਦਾ  ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਓਬਜੈਕਿਟਵ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਿਵਆਿਖਆ ਦੱਸਣੀ ਜਾਂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
 ਿਹੱਿਸਆਂ ਅਤੇ       ਇਸ  ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅਿਭਆਸ ਹੋਣਗੇ।                                      
           1%5=5 ਅੰਕ 

2.  ਸੈਕਸ਼ਨ-ਬੀ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਪੋਗਰਾਮ ਿਰਕਾਰਡ ਫਾਈਲ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।             
           5 ਅੰਕ 

3.  ਸੈਕਸ਼ਨ-ਸੀ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਪਸ਼ਨ/ਪੋਗਰਾਮ ਸੈ ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਤੰਨ  
 ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਪੰਜ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।        
           3%5=15 ਅੰਕ 

4.  ਸੈਕਸ਼ਨ–ਡੀ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਸੈ ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਦ ੋ
 ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੱਸ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।      
               2%10=20 ਅੰਕ 

 
  
 

 



ezfgT{No ;kfJz; 

ਸ਼ੇਣੀ F ਦਸਵ  
;wkL 2 xzN/             fbysh L  50 nze 

nksfoe w[bKeD L 05 nze 

gq:'rh L 45 nze 

e[ZbL 100 nze 

 

 
ਪਾਠ 1  ਆਿਫਸ ਟਲੂਜ਼ 
ਜਾਣ ਪਛਾਣ,  ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ,  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਆਿਫਸ ਟਲੂਜ਼ ,  ਆਨ-
ਲਾਈਨ ਆਿਫਸ ਟਲੂਜ਼ । 

 
ਪਾਠ 2  HTML ਭਾਗ-I 
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, HTML, HTML ਲਈ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਜਰਰੂਤਾਂ- ਐਡੀਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਬਾਊਜ਼ਰਜ਼, 
ਟੈਗਜ਼ ਅਤੇ ਐਟਰੀਿਬਊਟਸ, HTML ਡਾਕੂਮਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬਣਤਰ, HTML ਿਵੱਚ ਫਾਰਮੈਿਟੰਗ 
ਕਰਨਾ। 
 
ਪਾਠ 3 HTML ਭਾਗ-II 
ਿਲਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਟੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ । 
 
ਪਾਠ 4 HTML ਭਾਗ-III 
URLs ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ (Images) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹਾਈਪਰਿਲੰਕਸ 
(Hyperlinks) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ , ਫਾਰਮਜ਼ (Forms) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵੈੱਬ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਦੇ 
ਪੜਾਅ (Phases) । 
 
ਪਾਠ 5 ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ 
ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ,  ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ,  ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਯੂਜ਼ਰ  
ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ,  ਕੰਿਪਊਟਰ ਸੁੱਰਿਖਆ । 
 
ਪਾਠ 6 ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲੀਿਸ਼ੰਗ 
ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲੀਿਸ਼ੰਗ,  ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲੀਿਸ਼ੰਗ ਸਾੱਫਟਵਅੇਰ,  ਵਰਡ ਪੋਸੈਿਸੰਗ ਅਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ 
ਪਬਲੀਿਸ਼ੰਗ , 4 WYSIWYG ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ,  ਗਾਿਫਕਸ,  ਮਾਰਜਨ,  ਫਟਸ,  ਫਰੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਲੇਅਰਜ਼,  ਿਪੰਟਰ । 
 
ਪਾਠ 7 ਮਾਈਕੋਸਾਫਟ ਪਬਲੀਸ਼ਰ 



ਪਬਲੀਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ?, ਪਬਲੀਸ਼ਰ ਨੰੂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਪਬਲੀਸ਼ਰ ਿਵੰਡੋ ਦੇ ਭਾਗ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ, 
ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ, ਅਵਾਰਡ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, ਗੀਿਟੰਗ ਕਾਰਡ / ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ / ਪਸ਼ੰਸਾ ਕਾਰਡ, ਇਨਵੈਲਪਸ, 
ਲੈਟਰਹੈਡ, ਿਰਿਜ਼ਊਮ, ਸਕੰੇਤ/ਿਚੰਨ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵ ਕਰਨਾ , ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਪੰਟ ਕਰਨਾ । 

 
 
 
 

ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾ ਂ(ਪਯਗੋੀ ਪੀਿਖਆ) 
 
 

ਸਮਾਂ: 2 ਘੰਟੇ                                 ਅੰਕ: 45 
 
ਪੀਿਖਆ ਲਈ ਅੰਕ ਵੰਡ ਹਠੇ ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵਗੇੀ: 
 ਸੈਕਸ਼ਨ –ਏ   ਵਾਈਵਾ-ਵੋਸ     05 
 ਸੈਕਸ਼ਨ-ਬੀ   ਪੋਗਰਾਮ ਿਰਕਾਰਡ  ਫਾਈਲ    05 
 ਸੈਕਸ਼ਨ-ਸੀ   ਛੋਟ ੇਪਗੋਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ    15 
 ਸੈਕਸ਼ਨ-ਡੀ   ਵਡੱ ੇਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ    20 
 
1.  ਸੈਕਸ਼ਨ-ਏ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਤ ਪਾਠ ਮ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕੰ 

 ਦਾ  ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਓਬਜੈਕਿਟਵ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਿਵਆਿਖਆ ਦੱਸਣੀ ਜਾਂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
 ਿਹੱਿਸਆਂ ਅਤੇ       ਇਸ  ਨਾਲ ਜੁੜ ੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅਿਭਆਸ ਹੋਣਗੇ।                                      
           1%5=5 ਅੰਕ 

2.  ਸੈਕਸ਼ਨ-ਬੀ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਪੋਗਰਾਮ ਿਰਕਾਰਡ ਫਾਈਲ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।            
            5 ਅੰਕ 

3.  ਸੈਕਸ਼ਨ-ਸੀ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਪਸ਼ਨ/ਪੋਗਰਾਮ ਸੈ ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਤੰਨ  
 ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਪੰਜ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।        
           3%5=15 ਅੰਕ 

4.  ਸੈਕਸ਼ਨ–ਡੀ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਸੈ ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਦੋ 
 ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੱਸ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।      
               2%10=20 ਅੰਕ 
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ਪਾਠ- 1 HTML ਅਤ ੇCSS ਨਾਲ ਵਬੈ ਿਡਜ਼ਾਈਿਨੰਗ 
ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵੈਬ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀ ਹੈ?, ਵੈਬਸਾਈਟ ਿਡਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ, HTML ਦੇ Concept, 
ਵੈਬ ਿਵਚ HTML ਦਾ ਰੋਲ, HTML ਡਾਕੂਮਟ ਦੀ ਬਣਤਰ, HTML ਐਡੀਟਰ, ਿਲੰਕਸ ਅਤੇ ਇਮੇਿਜ਼ਜ਼ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਈਲ ੀਟਸ, ਸਟਾਈਲ ੀਟਸ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ , CSS ਿਸਨਟੈਕਸ, CSS 
ਿਸਲੈਕਟਰਜ਼, ਸਟਾਈਲ ੀਟਸ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਪਰਟੀਜ਼, CSS ਪਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ 
ਉਦਾਹਰਣ 
 
ਪਾਠ- 2 ਇੰਟਰਨਟ ਦ ੇਇਸਤੇਮਾਲ 
ਇੰਟਰਨਟ, ਇੰਟਰਨਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਐਪਲੀਕੇ ਨਸ, ਇੰਟਰਨਟ ਸਰਚ, ਇੰਟਰਨਟ ਅਤੇ ਵਰਲਡ 
ਵਾਈਡ ਵੈਬ, ਇੰਟਰਨਟ ਸੁੱ ਰਿਖਆ 
 
ਪਾਠ- 3 ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ ਅਤ ੇਸਰੱੁਿਖਆ 
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਸਾਈਬਰ ਕੀ ਹ?ੈ, ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ/ਹਮਲੇ, ਸਾਈਬਰ ਹਮਿਲਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਾਲਵੇਅਰ 
ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਿਕਸਮ , ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ  ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ 
ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਕੀ ਹਨ?, ਆਈ.ਟੀ.ਐਕਟ 2000 ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ । 
 
ਪਾਠ- 4 ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਸਸਟਮ ਅਤ ੇਮੇਨਟਨੇਸ 
ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨਸ ਅਤੇ ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਮੇਨਟੇਨਸ ਬੂਿਟੰਗ ਅਤੇ ਸੇਫ਼ ਮੋਡ 
ਸਮੱਿਸਆਵ , ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇ ਨ ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਪਲੇਅ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲੇ ਨ ਪੋਰਟ  
ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ  , ਪੀ.ਸੀ. ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਟੂਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਅਪਗੇਡ,ਐਮ ਐਸ ਆਿਫ਼ਸ ਦੀ 
ਇੰਸਟਾਲੇ ਨ ਿਵੰਡੋਜ਼ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ,ਿਥੰਨ ਕਲਾਇੰਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣ 
ਪਛਾਣ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਯੂਟੀਿਲਟੀ ਪੋਗਰਾਮ, ਿਟੰਗ-ਡਾਊਨ ਆਪ ਨਜ਼ | 
 
ਪਾਠ- 5 ਡਾਟਾਬੇਸ ਮਨੈਜਮਟ ਿਸਸਟਮ 
ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਡਾਟਾਬੇਸ, ਡੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਸਡੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਡਾਟਾ , ਬੇਸ ਲਾਈਫ 
ਸਾਈਕਲ, ਡੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ ਦੀ ਵਰਿਕੰਗਡੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਡੀ .ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ ਦੀਆਂ 
ਿਵ ੇ ਤਾਵ  / ਗੁਣ, ਡੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ , ਕਲਾਉਡ ਡਾਟਾਬੇਸ । 
 
ਪਾਠ- 6 ਪਗੋਰਾਿਮੰਗ ਅਤ ੇਪੋਗਰਾਿਮੰਗ ਭਾ ਾਵ  ਦੀ ਧਾਰਣਾ 



ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਪੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੋਗਰਾਿਮੰਗ ਦੀ ਧਾਰਣਾ, ਪੋਗਰਾਿਮੰਗ ਭਾ ਾਵ , ਭਾ ਾ ਟ ਸਲੇਟਰ 
ਪੋਗਰਾਿਮੰਗ ਪੋਸੈਸ । 
 
ਪਾਠ- 7 ਸੀ ਭਾ ਾ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਇਸ ਦ ੇਪੋਗਰਾਮ  ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਬਣਤਰ  
ਸੀ ਭਾ ਾ ਨਾਲ ਜਾਣ - ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ, ਸੀ ਭਾ ਾ ਨੰੂ ਿਮਡਲ ਲੇਵਲ ਭਾ ਾ ਿਕਉ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ 
ਹ,ੈ ਸੀ ਭਾ ਾ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਅਤੇ IDE ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਸੀ ਭਾ ਾ ਦਾ ਪੋਗਰਾਮ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਚਲਾਉਣਾ, ਸੀ ਨਾਲ ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਸੈਟ, ਟਕੋਨਜ਼ (ਕੀਅਵਰਡ, ਆਈਡਟੀਫਾਇਰ, 
ਿਲਟਰਲਜ਼, ਆਪਰੇਟਰਜ਼, ਖਾਸ ਿਚੰਨ (ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਤੇ ਕ ਸਟਟ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨ  ਦੀ 
ਿਡਕਲੇਰੇ ਨ, ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ - ਕੇਵਲ ਪੇਮੀਿਟਵ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸਸੀ, ਿਵੱਚ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ , ਸੀ ਿਵੱਚ 
ਇਨਪੁੱ ਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱ ਟ ਸਟੇਟਮਟਸ, ਸੀ ਭਾ ਾ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਣਤਰ । 
 
ਪਾਠ- 8 ਸੀ ਭਾ ਾ ਿਵਚ ਓਪਰਟੇਰਜ਼ ਅਤ ੇਐਕਸਪੈ ਨਜ਼ 
ਜਾਣ - ਪਛਾਣ,ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਆਪਰਡਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਣਾ, ਐਕਸਪੈ ਨਜ਼ ਆਪਰਡਜ਼ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਰੇਟਰ  ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ  ਆਪਰੇਟਰ  ,ਦਾ ਆਮ ਵਰਗੀਕਰਣ, ਟਾਈਪ ਕਨਵਰਜ਼ਨ, 
ਆਪਰੇਟਰ  ਦੀ ਪੈਸੀਡਸ । 
 

ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾ ਂ(ਪਯਗੋੀ ਪੀਿਖਆ) 
 
 

ਸਮਾਂ: 2 ਘੰਟੇ                                 ਅੰਕ: 45 
 
ਪੀਿਖਆ ਲਈ ਅੰਕ ਵੰਡ ਹਠੇ ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵਗੇੀ: 
 ਸੈਕਸ਼ਨ –ਏ   ਵਾਈਵਾ-ਵੋਸ     05 
 ਸੈਕਸ਼ਨ-ਬੀ   ਪੋਗਰਾਮ ਿਰਕਾਰਡ  ਫਾਈਲ    05 
 ਸੈਕਸ਼ਨ-ਸੀ   ਛੋਟ ੇਪਗੋਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ    15 
 ਸੈਕਸ਼ਨ-ਡੀ   ਵਡੱ ੇਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ    20 
 
1.  ਸੈਕਸ਼ਨ-ਏ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਤ ਪਾਠ ਮ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕੰ 

 ਦਾ  ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਓਬਜੈਕਿਟਵ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਿਵਆਿਖਆ ਦੱਸਣੀ ਜਾਂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
 ਿਹੱਿਸਆਂ ਅਤੇ   ਇਸ  ਨਾਲ ਜੁੜ ੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅਿਭਆਸ ਹੋਣਗੇ।                                      
           1%5=5 ਅੰਕ 

2.  ਸੈਕਸ਼ਨ-ਬੀ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਪੋਗਰਾਮ ਿਰਕਾਰਡ ਫਾਈਲ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।            
            5 ਅੰਕ 

3.  ਸੈਕਸ਼ਨ-ਸੀ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਪਸ਼ਨ/ਪੋਗਰਾਮ ਸੈ ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਤੰਨ  
 ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਪੰਜ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।        
           3%5=15 ਅੰਕ 

4.  ਸੈਕਸ਼ਨ–ਡੀ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਸੈ ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਦੋ 
 ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੱਸ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।      
               2%10=20 ਅੰਕ 



ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ 
ਸ਼ੇਣੀ-ਬਾਰਵ  

ਸਮ  : 2 ਘੰਟੇ                        ਿਲਖਤੀ : 50 ਅੰਕ 
         

ਪਾਠਕਮ (ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ) 
 
ਪਾਠ-1 ਆਿਫਸ ਆਟੋਮਸ਼ੇਨ ਅਤ ੇਟਾਇਿਪੰਗ 
 ਵਰਡ ਪੋਸੈਸਰ, ਐਮ.ਐਸ.ਵਰਡ ਿਵਚ ਡਾਕੂਮਟ ਿਲਖਣਾ ਅਤੇ ਐਿਡਟ ਕਰਨਾ, ਫਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, 
 ਪਰੂਿਫੰਗ,  Find ਅਤੇ Replace, ਪੇਜ ਸੈਟਅਪ, ਪੇਜ ਬਾਰਡਰ, ਿਪੰਟ ਿਪਿਵਊ ਅਤੇ ਿਪੰਟ, 
 ਐਮ.ਐਸ.ਐਕਸਲ- ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ, 
 ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ  ਵਰਤ ਕਰਨਾ, ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ  ਸ਼ੇਿਡੰਗ, ਕਸਟਮ ਿਫਲਟਰ, ਕਸਟਮ ਸੌਰਟ, ਫਰੀਜ਼ ਪੇਨ, 
 ਪੇਜ ਸੈਟਅਪ ਅਤੇ ਿਪਿਟੰਗ ਆਪਸ਼ਨ, ਫਾਈਲ ਕਨਵਰਸ਼ਨ, ਟਾਈਿਪੰਗ ਤਕਨੀਕ , ਫਟ 
 ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਟੂਲ। 
ਪਾਠ-2 ਸੀ ਿਵਚ ਕੰਟਰਲੋ ਸਟਟੇਮਟਸ 
 ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ ਅਤੇ ਇਹਨ  ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ : ਬ ਿਚੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ, ਲੂਿਪੰਗ 
 ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ, ਜੰਿਪੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ। 
ਪਾਠ-3 ਕੰਿਪਊਟਰ ਨਟਵਰਕ 
 ਨਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਨਟਵਰਿਕੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਓ.ਐਸ.ਆਈ. ਲੇਅਰ, ਨਟਵਰਕ 
 ਿਡਵਾਇਿਸਜ਼,  ਸੰਚਾਰ ਮੀਡੀਆ, ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ, ਨਟਵਰਕ ਸ਼ੇਅਿਰੰਗ, ਪੋਟੋਕੋਲ, ਨਟਵਰਕ ਕੰਪੋਨਟ 
 ਐਡਰੈਸ । 
ਪਾਠ-4 ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿਵਚ ਮੌਜਦੂਾ ਰੁਝਾਨ 
 ਇਨਫੋਰਮੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨਲੋਜੀ (IT) ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਲੋਜੀ (IT) ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, 
 ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਲੋਜੀ (IT) ਿਵਚ ਮੌਜੂਦਾ 
 ਰੁਝਾਨ।  
ਪਾਠ-5 ਆਰਟੀਿਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਲੈੀਜਸ ਅਤ ੇਐਕਸਪਰਟ ਿਸਸਟਮ 
 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਆਰਟੀਿਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ ਕੀ ਹ?ੈ, ਆਰਟੀਿਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ , 
 ਆਰਟੀਿਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਆਰਟੀਿਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ ਦੀ ਵਰਤ, 
 ਆਰਟੀਿਫਸ਼ੀਅਲ  ਇੰਟੈਲੀਜਸ ਦ ੇ ਉਦੇਸ਼, ਆਰਟੀਿਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ 
 ਹਾਨੀਆਂ,ਐਕਸਪਰਟ ਿਸਸਟਮਜ਼, ਰੋਬੋਿਟਕਸ। 
ਪਾਠ-6 ਿਡਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 
 ਿਡਜ਼ੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਿਡਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਈ-ਲਰਿਨੰਗ, ਨਸ਼ਨਲ 
 ਅਕੈਿਡਮ ਿਡਪੋਜ਼ਟਰੀ ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਕਰ। 
ਪਾਠ-7 ਈ-ਗਵਰਨਸ ਭਾਗ-2 
 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਈ-ਗਵਰਨਸ ਸੰਕਲਪ, ਈ-ਗਵਰਨਸ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪਣਾਲੀ, ਈ-ਗਵਰਨਸ ਦ ੇ ਪੱਧਰ, 
 ਈ-ਗਵਰਨਸ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨਸ ਕੀ ਹ?ੈ ਸਰਬ ਸੇਵਾ/ਸੇਵਾ ਕਦਰ/ਸ ਝ 
 ਕਦਰ,ਅਧਾਰ  ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ।  



 
ਪਾਠ-8 ਇਮਜ਼ੇ ਐਡੀਿਟੰਗ ਅਤ ੇਫਾਈਲ ਕਨਰਜ਼ਨ ਟੂਲਜ਼ 
 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਮੇਜ਼ ਐਡੀਿਟੰਗ ਟੂਲਜ਼/ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਇਮੇਜ਼ ਐਡੀਟਰਜ਼-GIMP ਨਾਲ ਕੰਮ 
 ਕਰਨਾ, ਇਮੇਜ਼ ਲੇਅਰਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਮੇਜ਼ ਐਡੀਿਟੰਗ ਟੂਲਜ਼, ਮਾਸਿਕੰਗ, ਇਮੇਜ਼ ਫਾਈਲ 
 ਕਨਵਰਜ਼ਨਜ਼। 
ਪਾਠ-9 ਆਿਡਓ ਅਤ ੇਵੀਿਡਓ ਐਿਡਿਟੰਗ 
 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਆਡੀਓ ਕਨਵਰਟਰਜ਼, ਮੁਫਤ ਆਡੀਓ ਕਨਵਰਟਰ-Fre:ac, ਵੀਿਡਓ ਐਡੀਿਟੰਗ, 
 ਵੀਿਡਓ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੁਫਤ ਵੀਿਡਓ ਕਟਰ ਅਤੇ ਜੋਆਇਨਰ। 
 

 
ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ  

ਸ਼ਣੇੀ- ਬਾਰਵ   
 

ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾ ਂ(ਪਯੋਗੀ ਪੀਿਖਆ) 
 
 

ਸਮਾਂ: 2 ਘੰਟੇ                                 ਅੰਕ: 45 
 
ਪੀਿਖਆ ਲਈ ਅੰਕ ਵੰਡ ਹਠੇ ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵਗੇੀ: 
 ਸੈਕਸ਼ਨ –ਏ   ਵਾਈਵਾ-ਵੋਸ     05 
 ਸੈਕਸ਼ਨ-ਬੀ   ਪੋਗਰਾਮ ਿਰਕਾਰਡ  ਫਾਈਲ    05 
 ਸੈਕਸ਼ਨ-ਸੀ   ਛੋਟ ੇਪਗੋਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ    15 
 ਸੈਕਸ਼ਨ-ਡੀ   ਵਡੱ ੇਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ    20 
 
1.  ਸੈਕਸ਼ਨ-ਏ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਤ ਪਾਠ ਮ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਪਸ਼ਨ ਪੁਛੇੱ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ 

 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਓਬਜੈਕਿਟਵ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਿਵਆਿਖਆ ਦੱਸਣੀ ਜਾਂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਿਸਆਂ ਅਤੇ      
 ਇਸ  ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅਿਭਆਸ ਹੋਣਗੇ।                                      1%5=5 ਅੰਕ 

2.  ਸੈਕਸ਼ਨ-ਬੀ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਪੋਗਰਾਮ ਿਰਕਾਰਡ ਫਾਈਲ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।            5 ਅੰਕ 
3.  ਸੈਕਸ਼ਨ-ਸੀ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਪਸ਼ਨ/ਪੋਗਰਾਮ ਸੈ ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਤੰਨ  

 ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਪੰਜ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।       3%5=15 ਅੰਕ 
4.  ਸੈਕਸ਼ਨ–ਡੀ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਸੈ ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਦੋ 

 ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੱਸ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।     2%10=20 ਅੰਕ 
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