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ਪਾਠ 1
ਆਿਫਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਾਈਿਪੰ ਗ
ਬਹੁਪਸੰ ਦੀ ਪਸ਼ਨ
1. _________________ ਵਰਡ ਪੋਸੈਸਰ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ।
ੳ. ਐਮ. ਐਸ. ਿਵੰ ਡੋ
ਅ. ਐਮ. ਐਸ ਐਕਸਲ
ੲ. ਐਮ.ਐਸ. ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ
ਸ. ਐਮ.ਐਸ. ਵਰਡ
2. ਸਪੈਿਲੰਗ ਅਤੇ ਗਰਾਮਰ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨ ਲਈ _________________ ਕੀਅ ਵਰਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ।
ੳ. Ctrl+F7
ਅ. Alt+F7
ੲ. F7
ਸ. Shift F7
3. ਵਰਡ ਿਵੱ ਚ _________________ ਆਪਸ਼ਨ ਪੇਜ਼ ਦੇ ਢ ਚੇ ਅਤੇ ਲੇ ਅ-ਆਉਟ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ।
ੳ. Format
ਅ. Print and Print Preview
ੲ. Page Setup
ਸ. Proofing
4. _________________ ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਸਪੈਡ ੀਟ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੈਚਾਲਤ ਗਣਨਾ ਲਈ
ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ।
ੳ. MS Window
ਅ. MS Excel
ੲ. MS PowerPoint
ਸ. MS Word
5. _______ ਫਟ ਸਟਾਇਲ, ਅਕਾਰ, ਰੰ ਗ, ਬੋਲਡ, ਇਟਾਿਲਕ, ਅੰ ਡਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਮਾਪਦੰ ਡ
ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ।
ੳ. Formatting
ਅ. Alignment
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ੲ. Proofing
ਸ. Filtering
6. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ ਿਕਹੜਾ ਐਕਸਲ ਫੰ ਕਸ਼ਨ ਮੋਜਦ
ੂ ਾ ਿਮਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ੳ. NOW( )
ਅ. TODAY( )
ੲ. DATE( )
ਸ. TIME( )
7. ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮਟ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਿਕਨਾਿਰਆ ਿਵਚਕਾਰ ਛੱ ਡੀ ਗਈ ਖਾਲੀ ਜਗਾ ਨੂੰ ___________ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ।
ੳ. ਿਸਲੈ ਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ
ਅ. ਬਲਕ ਏਰੀਆ
ੲ. ਮਾਰਿਜਨ
ਸ. ਰੂਲਰ
ਤਰ:

1) ਸ. ਐਮ.ਐਸ. ਵਰਡ

2) ੲ. F7

3) ੲ. Page Setup

4) ਅ. MS Excel

5) ੳ. Formatting

6) ਅ. TODAY( )

7) ੲ. ਮਾਰਿਜਨ
ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਭਰੋ:
1. ____________________ ਅਤੇ ________________ ਫੰ ਕ ਨ ਸੀਮਾ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਤ ਘੱ ਟ ਅਤੇ
ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਮੁੱ ਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ।
2. ਿਫਲਟਰ ਿਵਕਲਪ ਐਕਸਲ ਦੀ ____________ ਟੈਬ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।
3. ਜੇ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਿਮਟਾਉਣ ਲਈ
______________ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਂ ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਿਵਕਲਪ _____________ ਅਤੇ __________ ਹਨ ।
4. ਪੇਜ ਸੈ ਟਅਪ ਦੇ ਲਈ ਓਰੀਐਟ
5. ______________ ਿਚੰ ਨ ਐਕਸਲ ਗਣਨਾ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ (ਫੰ ਕ ਨ) ਨੂੰ
ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ।
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6. ______________ ਇੱਕ ਪੂਰਵ -ਿਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਕਮ ਿਵੱ ਚ ਖਾਸ ਮੁੱ ਲ ਦੀ
ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
7. _________________ ਸਪੀਚ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ
ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
ਤਰ:

1. MIN, MAX

2. Data

3. ਬੈਕਸਪੇਸ

4. ਪੋਰਟਰੇਟ, ਲਡਸਕੇਪ

5. = (ਬਰਾਬਰ ਹੈ)

6. ਫੰ ਕਸ਼ਨ

7. ਵੋਇਸ ਟਾਈਿਪੰ ਗ (Voice Typing)
ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪ ਨ

ਪ1: WYSIWYG ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ ।
ਉ: What You See Is What You Get
ਪ2: ਵਰਡ ਡਾਕੂਮਟ ਿਵਚ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ Shortcut Keys ਿਲਖੋ?
ਉ: Ctrl+X , Ctrl+V
ਪ3: ਚਾਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਲਾਈਨਮਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ?
ਉ: Left, Center, Right, Justify
ਪ4: ਿਕਹੜਾ ਐਕਸਲ ਫੰ ਕ ਨ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸੈ ਲ ਦੇ ਕੰ ਟਟਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੈ ਲ ਿਵਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ
ਹੈ?
ਉ: Concatenate()
ਪ5: ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੋ ਫਟ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ ਜੋ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾ ਾ ਿਵੱ ਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਉ: AnmolLipi, Raavi, Joy, Asees
ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਿਲਖੋ।
1. WYSIYYG

:

ਵੱ ਟ ਯੂ ਸੀ ਇਜ਼ ਵੱ ਟ ਯੂ ਗੈਟ (What You See is What You Get)

2. PDF

:

ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਾਕੂਮਟ ਫਾਰਮੇਟ (Portable Document Format)

ਹੇਠ ਿਦਤੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱ ਟ ਕੀਅਜ਼ ਿਲਖੋ।
1.

ਿਸਲੈ ਕਟ ਕੀਤੇ ਕੰ ਟਟਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ
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2.

ਿਸਲੈ ਕਟ ਕੀਤੇ ਕੰ ਟਟਸ ਨੂੰ ਕੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ

:

Ctrl+X

3.

ਕਾਪੀ/ਕੱ ਟ ਕੀਤੇ ਕੰ ਟਟਸ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ

:

Ctrl+V

4.

ਿਸਲੈ ਕਟ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ

:

Ctrl+B

5.

ਿਸਲੈ ਕਟ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਇਟੈਿਲੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

:

Ctrl+I

6.

ਿਸਲੈ ਕਟ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਅੰ ਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ

:

Ctrl+U

7.

ਖੱ ਬੇ ਪਾਸੇ ਅਲਾਈਨਮਟ ਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ

:

Ctrl+L

8.

ਸੱ ਜੇ ਪਾਸੇ ਅਲਾਈਨਮਟ ਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ

:

Ctrl+R

9.

ਸਟਰ ਅਲਾਈਨਮਟ ਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ

:

Ctrl+E

10. ਜਸਟੀਫਾਈ ਅਲਾਈਨਮਟ ਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ

:

Ctrl+J

11. ਇਕਿਹਰੀ ਲਾਈਨ ਸਪੇਿਸੰ ਗ ਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ

:

Ctrl+1

12. ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਸਪੇਿਸੰ ਗ ਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ

:

Ctrl+2

13. ਸਪੈਿਲੰਗ ਅਤੇ ਗਰਾਮਰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ

:

F7

14. ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਿਪੰ ਟ ਕਰਨ ਲਈ

:

Ctrl+P

15. ਿਰਪਲੇ ਸ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਖੋਲਣ ਲਈ

:

Ctrl+H

ਛੋਟੇ

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ

ਪ1: ਐਕਸਲ ਕੀ ਹੈ?
ਪ2: ਫਾਰਮੈਿਟੰ ਗ ਿਡਟੇਲ ਿਵਚ ਦੱ ਸੋ?
ਪ3: ਿਪੰ ਟ ਅਤੇ ਿਪੰ ਟ ਪੀਿਵਊ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ?
ਪ4: ਐਮ. ਐਸ. ਐਕਸਲ ਿਵਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀ ਹਨ?
ਪ5: ਤੁਸ ਐਕਸਲ ਿਵਚਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
ਪ6: ਮਾਰਜਨਜ਼ ਕੀ ਹਨ?
ਂ ੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਪ7: ਓਰੀਐਟ
ਵੱ ਡੇ

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ

ਪ1: ਵਰਡ ਪੋਸੈਸਰ ਕੀ ਹਨ? ਉਹਨ ਦੀ ਵਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ?
ਪ2: ਐਮ. ਐਸ. ਵਰਡ ਿਵਚ ਪਰੂਿਫੰ ਗ ਿਵਕਲਪ (Proofing Options) ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ?
ਪ3: ਐਕਸਲ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਪੇਜ਼ ਸੈ ਟਅਪ ਅਤੇ ਿਪੰ ਿਟੰ ਗ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ?
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ਪ4: ਐਕਸਲ ਿਵਚ ਫੰ ਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ? ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੋ ਫੰ ਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ?
ਪ5: ਟਾਈਿਪੰ ਗ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ?
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ਪਾਠ-2
ਸੀ ਿਵਚ ਕੰ ਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ
ਬਹੁਪਸੰ ਦੀ ਪਸ਼ਨ:
1. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀ ਸਟੇਟਮਟ ਨੂੰ ਕੰ ਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮਟ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ?
ੳ. for
ਅ. break
ੲ. if
ਸ. while
2. switch case ___________ ਸਟੇਟਮਟ ਦੀ ਤਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ੳ. if else
ਅ. if else if
ੲ. break
ਸ. goto
3. switch ਸਟੇਟਮਟ ਿਵਚ case ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਸਟੇਟਮਟ ਵਰਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ?
ੳ. continue
ਅ. goto
ੲ. if
ਸ. break
4. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ (Post Test) ਲੂਪ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ?
ੳ. for
ਅ. while
ੲ. do while
ਸ. continue
5. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀ ਜੰ ਿਪੰ ਗ ਸਟੇਟਮਟ ਨਹ ਹੈ?
ੳ. while
ਅ. continue
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ੲ. goto
ਸ. break
6. C ਭਾ ਾ ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜਾ ਸਟੇਟਮਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੇ ਉਦੇ

ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ?

ੳ. ਬ ਿਚੰ ਗ ਸਟੇਟਮਟ
ਅ. ਲੂਿਪੰ ਗ ਸਟੇਟਮਟ
ੲ. ਜੰ ਿਪੰ ਗ ਸਟੇਟਮਟ
ਸ. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
7. C ਭਾ ਾ ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜਾ ਿਬਆਨ ਿਬਆਨ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ?
ੳ. ਬ ਿਚੰ ਗ ਸਟੇਟਮਟ
ਅ. ਲੂਿਪੰ ਗ ਸਟੇਟਮਟ
ੲ. ਜੰ ਿਪੰ ਗ ਸਟੇਟਮਟ
ਸ. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਤਰ:

1) ੲ. if

2) ਅ. if else if

3) ਸ. break

4) ੲ. do while

5) ੳ. while

6) ੳ. ਬ ਿਚੰ ਗ ਸਟੇਟਮਟ

7) ਅ. ਲੂਿਪੰ ਗ ਸਟੇਟਮਟ
ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਭਰੋ:
1. ___________ ਲੂਪ ਿਵਚ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕੰ ਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੂਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤ ਪਿਹਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
2. ___________ ਲੂਪ ਿਵਚ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕੰ ਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੂਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
3. ਲੂਪ ਿਵਚ ਕੁੱ ਝ ਸਟੇਟਮਟਸ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣ (skip)ਲਈ _______ ਸਟੇਟਮਟ ਵਰਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
4. ___________ ਇਕ ਮਲਟੀ-ਵੇਅ ਕੰ ਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟ ਹੈ।
5. break ਸਟੇਟਮਟ ਨੂੰ ________ ਸਟੇਟਮਟ ਿਵਚ case ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
6. ________ ਅਤੇ _________ ਲੂਪ ਪੀ-ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ।
ਤਰ:

1. ਪੀ-ਟੈਸਟ

2. ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ

3. continue

4. switch case
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5. switch
ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ

6. for, while

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ

ਪ:1 ਇਕ if ਸਟੇਟਮਟ ਦਾ ਦੁਸਰੀ if ਸਟੇਟਮਟ ਿਵਚ ਿਲਖਣਾ ਕੀ ਅਖਵਾ ਦਾ ਹੈ?
ਉ: Nested if statement
ਪ:2 ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਸਟੇਟਮਟਸ ਵਰਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ?
ਉ: ਕੰ ਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ
ਪ:3 ਲੂਪ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮਟਸ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਸਟੇਟਮਟ ਅਕਸਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਉ: ਜੰ ਿਪਗ ਸਟੇਟਮਟ - continue
ਪ:4 ਿਕਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮਟਸ ਕਮ ਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਉ: ਲੂਿਪੰ ਗ ਸਟੇਟਮਟਸ
ਪ:5 ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੋਗਰਾਿਮੰ ਗ ਿਵਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਦਾ ਨ ਿਲਖੋ।
ਉ: do while
ਪ:6 ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੋਗਰਾਿਮੰ ਗ ਿਵਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀ-ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਦਾ ਨ ਿਲਖੋ।
ਉ: for, while
ਛੋਟੇ

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ

ਪ:1 ਬ ਿਚੰ ਗ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੰ ਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ ਦੇ ਨ ਿਲਖੋ।
ਪ:2 ਲੂਿਪੰ ਗ ਕੀ ਹੈ? ਿਤੰ ਨ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਲੂਿਪੰ ਗ ਸਟੇਟਮਟਸ ਦੇ ਨ ਿਲਖੋ।
ਪ:3 Nested if ਸਟੇਟਮਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ (syntax) ਿਲਖੋ।
ਪ:4 if-else ਸਟੇਟਮਟ ਕੀ ਹੈ? if-else ਸਟੇਟਮਟ ਲਈ ਇਕ ਪੋਗਰਾਮ ਿਲਖੋ?
ਪ:5 while ਸਟੇਟਮਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ (syntax) ਿਲਖੋ।
ਪ:6 ਕੰ ਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?
ਪ:7 ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੋਗਰਾਿਮੰ ਗ ਿਵਚ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
ਵੱ ਡੇ

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ

ਪ:1 ਕੰ ਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ ਕੀ ਹਨ? ਉਹਨ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ਿਲਖੋ।
ਪ:2 switch ਸਟੇਟਮਟ ਕੀ ਹੈ? switch ਸਟੇਟਮਟ ਲਈ ਪੋਗਰਾਮ ਿਲਖੋ?
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ਪ:3 ਲੂਪਸ ਕੀ ਹਨ? ਲੂਪਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਹਨ?
ਪ:4 ਜੰ ਿਪਗ ਸਟੇਟਮਟਸ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹਨ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ?
ਪ:5 do while ਲੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ while ਲੂਪ ਤ ਿਕਵ ਿਭੰ ਨ ਹੈ?
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ਪਾਠ-3
ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਨਟਵਰਕ
ਬਹੁਪਸੰ ਦੀ ਪਸ਼ਨ
1. ਇੱਕ ________ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱ ਠ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ੳ. ਨਟਵਰਕ
ਅ. ਿਸਸਟਮ
ੲ. ਪੋਟੋਕੋਲ
ਸ. ਇੰਟਰਨ ਟ
2. ________ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਮਲਟੀਪੋਰਟ ਿਰਪੀਟਰ ਹੈ।
ੳ. ਹੱ ਬ (Hub)
ਅ. ਸਿਵਚ (Switch)
ੲ. ਰਾਊਟਰ (Router)
ਸ. ਿਬਜ (Bridge)
3. ________ ਇੱਕ 2 ਪੋਰਟ ਉਪਕਰਣ ਹੈ।
ੳ. ਹੱ ਬ (Hub)
ਅ. ਸਿਵਚ (Switch)
ੲ. ਰਾਊਟਰ (Router)
ਸ. ਿਬਜ (Bridge)
4. ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ________
ੳ. ਵਾਇਰਲੈ ਸ ਫੀਲਡ
ਅ. ਵਾਇਰਲੈ ਸ ਫਾਈਡੈਿਲਟੀ
ੲ. ਵਾਇਰ ਫਾਇਰ
ਸ. ਵਾਇਰ ਿਫਡੈਲਟੀ
5. ________ ਇੱਕ ਿਬਜ ਅਤੇ ਰਾਊਟਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।
ੳ. ਸਿਵੱ ਚ (Switch)
ਅ. ਿਬਜ (Bridge)
ੲ. ਹੱ ਬ (Hub)
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ਸ. ਬੋਟਰ (Brouter)
6. ਦੋ ਬਲੂਟਥ
ੁੱ ਉਪਕਰਣ _________________ ਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਜੁੜਦੇ ਹਨ।
ੳ. combining
ਅ. pairing
ੲ. joining
ਸ. merging
7. ਸੰ ਚਾਰ ਮੋਡ ਨੂੰ _______________ ਮੋਡ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ੳ. ਡਾਟਾ ਮੋਡ (Data Mode)
ਅ. ਐਕਸਚਜ ਮੋਡ (Exchange Mode)
ੲ. ਰੈਡੀ ਮੋਡ (Ready Mode)
ਸ. ਟ ਸਮੀਸ਼ਨ ਮੋਡ (Transmission Mode)
8. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜਾ ਸੰ ਚਾਰ ਮੋਡ ਦੀ ਿਕਸਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ੳ. ਹਾਫ ਡੂਪਲੈ ਕਸ
ਅ. ਫੁੱ ਲ ਡੂਪਲੈ ਕਸ
ੲ. ਿਸੰ ਪਲੈ ਕਸ
ਸ. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਤਰ:

1) ੳ. ਨਟਵਰਕ

2) ੳ. ਹੱ ਬ

3) ਸ. ਿਬਜ

4) ਅ. ਵਾਇਰਲੈ ਸ ਫਾਈਡੈਿਲਟੀ

5) ਸ. ਬੋਟਰ

6) ਅ. pairing

7) ਸ. ਟ ਸਮੀਸ਼ਨ ਮੋਡ

8) ਸ. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਿਲਖੋ।
1.

UTP

ਅਨ-ਸ਼ੀਲਿਡਡ ਟਿਵਸਿਟਡ ਪੇਅਰ (Unshielded Twisted Pair)

2.

FTP

ਫਾਈਲ ਟ ਸਫਰ ਪੋਟੋਕੋਲ (File Transfer Protocol)

3.

SMTP

ਿਸੰ ਪਲ ਮੇਲ ਟ ਸਫਰ ਪੋਟੋਕੋਲ (Simple Mail Transfer Protocol)
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4.

POP

ਪੋਸਟ ਆਿਫਸ ਪੋਟੋਕੋਲ (Post Office Protocol)

5.

HTTP

ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟ ਸਫਰ ਪੋਟੋਕੋਲ (HyperText Transfer Protocol)

6.

MAC

ਮੀਡੀਆ ਐਕਸੈਸ ਕੰ ਟਰੋਲ (Media Access Protocol)

7.

OSI

ਓਪਨ ਿਸਸਟਮ ਇੰਟਰਕੁਨਕਸ਼ਨ (Open System Interconnection)

8.

WiFi

ਵਾਇਰਲੈ ਸ ਫਾਈਡੈਿਲਟੀ (Wireless Fidelity)

9.

NFC

ਨੀਅਰ ਫੀਲਡ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (Near Field Communication)

10. IP

ਇੰਟਰਨਟ ਪੋਟੋਕੋਲ (Interent Protocol)

ਸਹੀ ਜ ਗਲਤ ਿਲਖੋ
1. ਟੈਿਫਕ ਨੂੰ ਿਫਲਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਕਨਕਟੀਿਵਟੀ ਉਪਕਰਣ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ
2. ਹੱ ਬ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਿਸੰ ਗਲ-ਪੋਰਟ ਰੀਪੀਟਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
3. ਟ ਸਿਮ ਨ ਮੀਡੀਆ ਦੋ ਤਰ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: ਗਾਈਡਡ ਅਤੇ ਅਨ-ਗਾਈਡਡ.
4. ਨਟਵਰਕ

ੇਅਿਰੰ ਗ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਨਟਵਰਕ ਤੇ ਸ ਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ ਿਦੰ ਦੀ, ਭਾਵ ਉਹ

ਫਾਈਲ , ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਫੋਲਡਰ, ਮੀਡੀਆ, ਆਿਦ ਹੋਣ।
ਤਰ:

ਛੋਟੇ

1. ਸਹੀ

2. ਗਲਤ

3. ਸਹੀ

4. ਗਲਤ

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ

ਪ:1 ਨਟਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਪ:2 ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ OSI ਲੇ ਅਰ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ।
ਪ:3 ਿਬਜ (Bridge) ਕੀ ਹੈ?
ਪ:4 ਸਾਨੂੰ ਨਟਵਰਕ ਦੀ ਿਕ

ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਪ:5 ਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ?
ਪ:6 ਅਨ-ਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ?
ਪ:7 ਪੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰੋ।
ਵੱ ਡੇ

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ
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ਪ:1 ਨਟਵਰਕ ਯੰ ਤਰ ਕੀ ਹਨ? ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਤੰ ਨ ਨਟਵਰਕ ਯੰ ਤਰ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ।
ਪ:2 ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਿਕਸੇ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ।
ਪ:3 ਟਿਵਸਿਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ।
ਪ:4 ਫਾਈਬਰ ਆਪਿਟਕ ਕੇਬਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ।
ਪ:5 ਸੰ ਚਾਰ ਮੋਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰੋ।
ਪਾਠ-4
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਬਹੁਪਸੰ ਦੀ ਪਸ਼ਨ:
1. ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ (ਆਈ. ਟੀ.) ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਤਿਹਤ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਜ ਹੋਰ ਭੌਿਤਕ
ਉਪਕਰਣ (ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ) ਦੀ ਵਰਤੋ ਇਲੈ ਕਟੋਿਨਕ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, _________, ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਦਾਨ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ੳ. ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ
ਅ. ਪਿਕਿਰਆ ਕਰਨ
ੲ. ਪਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ
ਸ. ਸੇਵ ਕਰਨ
2. ਆਨਲਾਈਨ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ _________ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਜਗਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਿਸੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ੳ. ਇੰਟਰਨਟ
ਅ. ਿਬਜਲੀ
ੲ. 5G ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ
ਸ. ਈ-ਮੇਲ
ਂ ਰਾਇਡ ਅਪਰੇਿਟੰ ਗ ਿਸਸਟਮ ਇੱਕ____________ਆਪਰੇਿਟੰ ਗ ਿਸਸਟਮ ਹੈ ।
3. ਐਡ
ੳ. ਕੰ ਿਪਊਟਰ
ਅ. ਮੋਬਾਇਲ
ੲ. ਤਕਨੀਕ
ਸ. ਵਰਚੂਅਲ-ਿਰਐਲਟੀ
4. ਕਲਾਊਡ ਕੰ ਿਪਊਿਟੰ ਗ ਇਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ___________ ਅਧਾਿਰਤ ਕੰ ਿਪਊਿਟੰ ਗ ਤਕਨੀਕ ਹੈ।
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ੳ. ਿਬੱ ਗ ਡਾਟਾ
ਅ. ਆਈ.ਓ.ਟੀ. (IoT)
ੲ. ਇੰਟਰਨਟ
ਸ. ਬਲੂਟਥ
ੁੱ (Bluetooth)
5. ______________ ਇੰਟਰਨਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ੳ. ਇਲੈ ਕਟੌਿਨਕ ਮੇਲ
ਅ. ਇਲੈ ਕਟੌਿਨਕ ਕਾਮਰਸ
ੲ. ਇਲੈ ਕਟੌਿਨਕ-ਗਵਰਨਸ
ਸ. ਇਹਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨਹ
6. _________________ ਇੱਕ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਵਰਤ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਸੰ ਸਾਰ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਉਸ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਹ ।
ੳ. ਇੰਟਰਨਟ ਆਫ ਿਥੰ ਗਜ਼
ਅ. ਿਬੱ ਗ ਡਾਟਾ
ੲ. ਐਕਸਪਰਟ ਿਸਸਟਮ
ਸ. ਵਰਚੁਅਲ ਿਰਐਲਟੀ
7. _______________ ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ
ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿਦਤ ਹੈ।
ੳ. 5G ਟੈਕਨਾਲੌ ਜੀ
ਅ. ਵਰਚੁਅਲ ਿਰਐਲਟੀ (Virtual Reality)
ੲ. ਇੰਟਰਨਟ ਆਫ ਿਥੰ ਗਜ਼ (IoT)
ਸ. ਈ-ਕਾਮਰਸ
8. ਇਹਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਖੇਤਰ ਹੈ?
ੳ. ਿਬਜ਼ਨਸ
ਅ. ਆਨਲਾਈਨ ਿਸੱ ਿਖਆ
ੲ. ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਸ. ਇਹ ਸਾਰੇ
ਤਰ:

1) ਅ. ਪਿਕਿਰਆ ਕਰਨ

2) ੳ. ਇੰਟਰਨਟ

ਪੇਜ਼ - 15

ਪਸ਼ਨ ਬਕ - 12ਵੀ ਂ ਜਮਾਤ (ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ)
3) ਅ. ਮੋਬਾਇਲ

4) ੲ. ਇੰਟਰਨਟ

5) ਅ. ਇਲੈ ਕਟੌਿਨ ਕ ਕਾਮਰਸ

6) ਸ. ਵਰਚੁਅਲ ਿਰਐਲਟੀ

7) ੲ. ਇੰਟਰਨਟ ਆਫ ਿਥੰ ਗਜ਼ (IoT)

8) ਸ. ਇਹ ਸਾਰੇ

ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਿਲਖੋ:
1. WIFI

:

ਵਾਇਰਲੈ ਸ ਫਾਈਡੈਿਲਟੀ(Wireless Fidelity)

2. VR

:

ਵਰਚੁਅਲ ਿਰਐਲਟੀ (Virtual Reality)

3. IoT

:

ਇੰਟਰਨਟ ਆਫ ਿਥੰ ਗਜ਼ (Internet of Things)

4. IT

:

ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ (Information Technology)

5. GPS

:

ਗਲੋ ਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਿਨੰਗ ਿਸਸਟਮ (Global Positioning System)

6. E-Commerce

:

ਇਲੈ ਕਟੌਿਨਕ ਕਾਮਰਸ (Electronic Commerce)

ਸਹੀ ਜ ਗਲਤ ਿਲਖੋ:
ਂ ਰਾਇਡ ਓਪਰੇਿਟੰ ਗ ਿਸਸਟਮ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਓਪਰੇਿਟੰ ਗ ਿਸਸਟਮ ਹੈ।
1. ਐਡ
2. ਵਰਚੁਅਲ ਿਰਐਿਲਟੀ (VR) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
3. 5G ਨਾ ਿਸਰਫ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਜੋੜਨ, ਬਲਿਕ ਮ ੀਨ , ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ
ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਟਵਰਕ ਨੂੰ

ਚਾ ਕਰੇਗਾ।

4. ਜਦ ਅਸ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱ ਧੀ ਦੀ ਤਰ ਕੰ ਮ ਕਰ
ਸਕਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਿਫ ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ (AI) ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਤਰ:

ਛੋਟੇ

1. ਸਹੀ

2. ਗਲਤ

3. ਸਹੀ

4. ਸਹੀ

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ:

ਪ:1 ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਨਲੋ ਜੀ (IT) ਕੀ ਹੈ?
ਪ:2 ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱ ਸੋ?
ਪ:3 ਬਲੂਟਥ
ੁੱ (Bluetooth) ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦਓ?
ਪ:4 GPS ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ?
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ਪ:5 ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਪਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ?
ਪ:6 5G ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦਓ?
ਪ:7 ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ.
ਵੱ ਡੇ

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ

ਪ:1 ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ?
ਂ ਰਾਇਡ (Android) ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਦੱ ਸੋ?
ਪ:2 ਐਡ
ਪ:3 ਨਨ- ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ (Nanotechnology) ਅਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ (WiFi) ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਤੇ ਨਟ ਿਲਖੋ ।
ਪ:4 ਵਰਚੁਅਲ-ਿਰਐਲਟੀ (Virtual Reality) ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਦੱ ਸੋ ।
ਪ:5 ਇੰਟਰਨਟ ਆਫ ਿਥੰ ਗਜ਼ (IoT) ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱ ਸੋ।
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ਪਾਠ-5
ਆਰਟੀਿਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ ਅਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਿਸਸਟਮ
ਬਹੁਪਸੰ ਦੀ ਪਸ਼ਨ:
1. AI ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਿਕਸ ਨ ਿਲਆਂਦੀ?
ੳ) ਿਵਕਟਰ ਐਿਲਸ
ਅ) ਮਾਰਿਵਨ ਿਮਨਸਕੀ
ੲ) ਐਲਨ ਿਟਊਿਰੰ ਗ
ਸ) ਜੋਹਨ ਮੈਕਕਾਰਥੀ
2. AI ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਿਕਸਮ ਇਕਹਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ ਤੇ ਕਦਿਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ੳ) ਸੁਪਰ AI
ਅ) ਨਰੋ AI
ੲ) ਜਨਰਲ AI
ਸ) ਇਹਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨਹ
3. ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸ AI ਿਕਸਮ ਿਵੱ ਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਹ ਹੈ?
ੳ) ਿਲਮਟਡ ਮੈਮਰੀ
ਅ) ਰੀਐਕਿਟਵ ਮਸ਼ੀਨ
ੲ) ਿਦਮਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ
ਸ) ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ
4. ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਣਾ ਅਖਵਾ ਦਾ ਹੈ?
ੳ) ਇੰਟਰੂਸਨ ਡੀਟੈਕਸ਼ਨ (Interusion detection)
ਅ) ਮਸ਼ੀਨ ਟ ਸਲੇ ਸ਼ਨ (Machine tranlastion)
ੲ) ਆਈਡਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ (Idenification)
ਸ) ਇਹਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨਹ (None of these)
5. ਐਕਸਪਰਟ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ _________
ੳ) ਇੰਫਰਸ ਇੰਜਣ (Inference engine)
ਅ) ਨਾਲੇ ਜ਼-ਬੇਸ (Knowledge Base)
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ੲ) ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ਼ (User Interface)
ਸ) ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨਹ (None of these)
6. ਿਜੱ ਥੇ ਮਾਿਹਰ ਤ ਪਾਪਤ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ?
ੳ) ਡੋਮੇਨ ਐਕਸਪਰਟ (Domain expert)
ਅ) ਨਾਲੇ ਜ਼-ਬੇਸ (Knowledge Base)
ੲ) ਯੂਜ਼ਰ (User)
ਸ) ਇਹ ਸਾਰੇ
7. ਰੋਬੋਟ ਜੋ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ੳ) ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਰੋਬੋਟ
ਅ) ਘਰੇਲੂ ਰੋਬੋਟ
ੲ) ਿਮਲਟਰੀ ਰੋਬੋਟ
ਸ) ਿਰਸਰਚ ਰੋਬੋਟ
8. ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਿਹੱ ਸੇ ਹੈ/ਹਨ?
ੳ) ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ (User interface)
ਅ) ਨਾਲੇ ਜ਼ ਬੇਸ (knowledge base)
ੲ) ਇੰਫਰਸ ਇੰਜਣ (inference engine)
ਸ) ਇਹ ਸਾਰੇ
ਤਰ:

1) ਸ. ਜੋਹਨ ਮੈਕਕਾਰਥੀ

2) ਅ. ਨਰੋ AI

3) ਅ. ਰੀਐਕਟਿਟਵ ਮ ੀਨ

4) ਅ. ਮ ੀਨ ਟ ਸਲੇ ਸ਼ਨ

5) ੳ. ਇੰਫਰਸ ਇੰਜਣ

6) ੳ. ਡੋਮੇਨ ਐਕਸਪਰਟ

7) ਸ. ਿਰਸਰਚ ਰੋਬੋਟ

8) ਸ. ਇਹ ਸਾਰੇ

ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਭਰੋ:
1. ਆਰਟੀਿਫਸੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱ ਖ ਭਾਗ ______ ਅਤੇ _____ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ______ IBM ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇਕ ਚੈ ਸ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਹੈ।
3. _________ ਨਰੋ ਆਰਟੀਿਫਸੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ ਦੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
4. __________ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ।
5. MYCIN ਅਤੇ________ ਆਰਟੀਿਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ।
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6. ________ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਬੋਟ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣਗੇ।
7. ___________ ਇੱਕ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਪੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਮਾਿਹਰ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਿਵੱ ਚ
ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
8. _______ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ (ਨਕਲੀ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਵਕਸਤ ਬੌਿਧਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ।
ਤਰ:

1. Type-1, Type-2

2. Deep Blue

3. Apple Siri

4. ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਿਨੰਗ

5. ਡਡਰਲ (Dyndral)

6. ਚੌਥੀ

7. ਐਕਸਪਰਟ ਿਸਸਟਮ

8. ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ (AI)

ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ
1) AI

ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ (Artificial Intelligence)

2) GAI

ਜਨਰਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ (General Artificial Intelligence)

3) NLP

ਨਚੁਰਲ ਲਗੁਏਜ਼ ਪੋਸੈਿਸੰ ਗ (Natural Language Processing)

4) SAI

ਸਟ ਗ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ (Strong Artificial Intelligence)

ਛੋਟੇ

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ

ਪ:1 ਆਰਟੀਿਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ ਕੀ ਹੈ?
ਪ:2 ਆਰਟੀਿਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ਤੇ ਉਪ-ਿਕਸਮ ਨੂੰ ਿਚੱ ਤਰ ਰਾਹ ਦੱ ਸੋ।
ਪ:3 ਨਰੋ ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਏ.ਆਈ. ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਦੱ ਸੋ।
ਪ:4 ਐਕਸਪਰਟ ਿਸਸਟਮ ਤ ਤੁਸ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਐਕਸਪਰਟ ਿਸਸਟਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱ ਸੋ?
ਪ:5 ਮਨੁੱਖੀ ਪਣਾਲੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਪਣਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ?
ਪ:6 ਐਕਸਪਰਟ ਿਸਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ ਕੀ ਹਨ?
ਪ:7 AI ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱ ਝ ਕੰ ਿਪਊਟਰ-ਭਾਸ਼ਾਵ ਬਾਰੇ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੋ।
ਪ:8 ਐਕਸਪਰਟ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਮੁੱ ਖ ਭਾਗ ਕੀ ਹਨ?
ਵੱ ਡੇ

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ

ਪ:1 ਆਰਟੀਿਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ ਦੀ ਵਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਕਹੜੇ-2 ਹਨ? ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ।
ਪ:2 ਆਰਟੀਿਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ?
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ਪ:3 AI ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ।
ਪ:4 ਐਕਸਪਰਟ ਿਸਸਟਮ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ।
ਪ:5 ਰੋਬੋਟਸ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ।
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ਪਾਠ-6
ਿਡਜ਼ੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
ਬਹੁਪਸੰ ਦੀ ਪਸ਼ਨ:
1. ______________ ਤ ਭਾਵ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੇ ਪੜਨਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ਼ਣਯੋਗ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਣ
ਦੀ ਪੀਿਕਆ ਹੈ।
ੳ) ਈ-ਲਰਿਨੰਗ
ਅ) ਈ-ਕਾਮਰਸ
ੲ) ਿਡਜ਼ੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
ਸ) ਨ ਟ ਬੈਿਕੰ ਗ
2. _____________ ਤ ਭਾਵ ਇੰਟਰਨ ਟ ਰਾਹ ਵਸਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜ ਵੇਚਣਾ ਹੈ।
ੳ) ਈ-ਕਾਮਰਸ
ਅ) ਿਡਜੀਲੌ ਕਰ
ੲ) ਿਡਜੀਟਲ ਪੇਮਟ
ਸ) ਕੋਈ ਨਹ
3. _____________ ਨਕਦੀ ਰਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ੳ) ਿਡਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
ਅ) ਸਟੋਰੇਜ਼
ੲ) ਆਫਲਾਇਨ
ਸ) ਿਡਜੀਟਲ ਪੇਮਟ
4. ______________ ਿਵੱ ਚ ਕੇਵਲ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਿਕ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਵੱ ਲ
ਿਡਜ਼ੀਟਲ ਮਾਿਧਅਮ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ੳ) SWAYAM
ਅ) NAD
ੲ) MOOCs
ਸ) DigiLocker
5. ____________ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਪਨੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ੳ) B2B
ਅ) B2C
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ੲ) C2C
ਸ) ਕੋਈ ਨਹ
6. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ?
ੳ. Amazon
ਅ. OLX
ੲ. Quikr
ਸ. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
7. ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਿਵੱ ਚ ਗਾਹਕ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ (good) ਜ ਸੇਵਾ (service) ਪਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ?
ੳ. C2B
ਅ. B2C
ੲ. C2C
ਸ. ਇਹਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨਹ
8. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹ ਹੈ?
ੳ. ਭੀਮ ਐਪ (BHIM App)
ਅ. ਈ-ਵਾਿਲਟਸ (E-Wallets)
ੲ. ਨ ਟ ਬਿਕੰ ਗ (Net Banking)
ਸ. ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ (Cash Payment)
ਤਰ:

1) ੲ. ਿਡਜ਼ੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ

2) ੳ. ਈ-ਕਾਮਰਸ

3) ਸ. ਿਡਜੀਟਲ ਪੇਮਟ

4) ਅ. NAD

5) ਅ. B2C

6) ਸ. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

7) ੳ. C2B

8) ਸ. ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ

ਹੇਰ ਿਲਿਖਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਿਲਖੋ:
1. B2C

ਿਬਜ਼ਨਸ ਟੂ ਕਸਟਮਰ (Business to Customer)

2. B2B

ਿਬਜ਼ਨਸ ਟੂ ਿਬਜ਼ਨਸ (Business to Business)

3. C2C

ਕਸਟਮਰ ਟੂ ਕਸਟਮਰ (Customer to Customer)
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4. BHIM

ਭਾਰਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਫਾਰ ਮਨੀ (Bharat Interface for Money)

5. QR

ਕਿਵੱ ਕ ਿਰਸਪ ਸ (Quick Response)

6. UPI

ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (Unified Payment Interface)

7. MOOCs

ਮੈਿਸਵ ਓਪਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਿਸਜ਼ (Massive Open Online Courses)

8. NAD

ਨਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਿਮਕ ਿਡਪਾਜ਼ੀਟਰੀ (National Academic Depository)

ਛੋਟੇ

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ:

ਪ:1 ਿਡਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
ਪ:2 ਨਟ ਬੈਿਕੰ ਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ।
ਪ:3 ਈ-ਕਾਮਰਸ ਤ ਤੁਸ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?
ਪ:4 ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ਦੇ ਨ ਦੱ ਸੋ।
ਪ:5 ਆਨਲਾਇਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਾਭ ਿਲਖੋ।
ਪ:6 ਿਡਜ਼ੀਲੌ ਕਰ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ।
ਪ:7 ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਪ:8 ਆਨਲਾਇਨ ਜ ਿਡਜੀਟਲ ਪੈਮਟ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਵੱ ਡੇ

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ:

ਪ:1 ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੋ।
ਪ:2 ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ।
ਪ:3 ਿਡਜ਼ੀਟਲ ਜ ਆਨਲਾਇਨ ਪੇਮਟ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਢੰ ਗ ਬਾਰੇ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ।
ਪ:4 ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪਚੱ ਿਲਤ ਟੂਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ।
ਪ:5 ਨਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਿਮਕ ਿਡਪੋਜ਼ਟਰੀ (NAD) ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ। ਇਹ ਿਡਜ਼ੀਲੌ ਕਰ (Digilocker) ਨਾਲ਼ੋ ਿਕਵ ਵੱ ਖਰੀ
ਹੈ?
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ਪਾਠ-7
ਈ-ਗਵਰਨਸ (ਭਾਗ-2)
ਬਹੁਪਸੰ ਦੀ ਪਸ਼ਨ:
1. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਵ ਨੂੰ _________ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ।
ੳ) ਲੋ ਕ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵ
ਅ) ਲੋ ਕਤੰ ਤਰੀ ਸੇਵਾਵ
ੲ) ਈ-ਗਵਰਨਸ
ਸ) ਇੰਟਨ ਟ ਸੇਵਾਵ
2. G2C ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ੳ) ਸਰਕਾਰ ਤ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਅ) ਸਰਕਾਰ ਤ ਨਾਗਿਰਕ
ੲ) ਸਰਕਾਰ ਤ ਵਪਾਰੀ
ਸ) ਸਰਕਾਰ ਤ ਸਰਕਾਰ
3. ਈ-ਗਵਰਨਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਵ ਦਾ ਆਧੁਿਨਕ ਰੂਪ ________ ਹੈ ।
ੳ) ਈ-ਿਬਜ਼ਨਸ
ਅ) ਈ-ਕਾਮਰਸ
ੲ) ਈ-ਸਰਿਵਿਸਜ਼
ਸ) ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨਸ
4. ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਕੰ ਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ੳ) 14
ਅ) 12
ੲ) 16
ਸ) 10
5. ਹੇਠ ਿਵਚ ਿਕਹੜਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ?
ੳ) ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਪੋਸੀਜ਼ਰ
ਅ) ਨਟਵਰਕ
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ੲ) ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ
ਸ) ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ
6. ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਈ-ਗਵਰਨਸ ਿਵੱ ਚ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਿਵੱ ਚਕਾਰ ਸ ਝੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ?
ੳ) G2B
ਅ) G2C
ੲ) G2G
ਸ) G2E
7. ਆਧਾਰ 12-ਅੰ ਕ ਦਾ ਿਵਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਪੱ ਤਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ ______ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ
ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ੳ) UIDAI
ਅ) ਸੇਵਾ ਕਦਰ
ੲ) ਲੋ ਕ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ
ਸ) MIS
ਤਰ:

1) ੲ. ਈ-ਗਵਰਨਸ

2) ਅ. ਸਰਕਾਰ ਤ ਨਾਗਿਰਕਾ

3) ਸ. ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨਸ

4) ਅ. 12

5) ਸ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ

6) ੲ. G2G

7) ੳ. UIDAI
ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਭਰੋ:
1. ਈ-ਗਵਰਨਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਵ ਨੂੰ _____ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਿਡਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ।
2. _________ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ ਿਵਲੱਖਣ ਪਿਹਚਾਣ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ।
3. ਪੰ ਜਾਬ ਿਵੱ ਚ ਿਪੰ ਡ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਈ-ਗਵਰਨਸ ਸੇਵਾਵ ______ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ ।
4. _______ ਦੀ ਵਰਤ ਗੰ ਭੀਰ ਜ ਜਿਟਲ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ।
5. ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ __________ ਦੇ ਪਤੀਕ ਹਨ ।
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6. ___________ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਿਸਸਟਮ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਵਰਤ ਲੋ ਕ , ਸੰ ਸਥਾਵ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾਟਾ
ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ, ਡਾਟਾ ਿਫਲਟਰ ਕਰਨ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਤਰ:

1. ਿਤੰ ਨ

2. ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ

3. ਸੇਵਾ/ਸੁਿਵਧਾ ਕਦਰ

4. ਐਕਸਪਰਟ ਿਸਸਟਮ

5. ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨਸ

6. ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ (IS)

ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਦੇ ਪੁਰੇ ਰੂਪ ਿਲਖੋ:
1. UIDAI

ਯੂਨੀਕ ਆਈਡਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
(Unique Identification Authority of India)

2. DSS

ਿਡਸੀਜ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਿਸਸਟਮ (Decision Support System)

3. MIS

ਮੈਨਜ਼ਮਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ (Management Information System)

4. G2C

ਗਵਰਨਮਟ ਟੂ ਸੀਟੀਜ਼ਨ (Government to Citizen)

5. G2E

ਗਵਰਨਮਟ ਟੂ ਇੰਪਲਾਈ (Government to Employee)

ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ:

ਪ:1 UIDAI ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਿਲਖੋ।
ਉ: Unique Identification Authority Of India
ਪ:2 ਕੋਈ ਦੋ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ।
ਉ: MIS, DSS
ਪ:3 ਈ-ਗਵਰਨਸ ਦੇ ਪੱ ਧਰ (levels) ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ।
ਉ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱ ਧਰ, ਘਰੇਲੂ ਪੱ ਧਰ, ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱ ਧਰ
ਪ:4 G2G ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਿਲਖੋ।
ਉ: ਸਰਕਾਰ ਤ ਸਰਕਾਰ (Govterment to Government)
ਪ:5 TPS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ।
ਉ: ਟ ਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸੈਿਸੰ ਗ ਿਸਸਟਮ (Transaction Processing System)
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ਛੋਟੇ

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ:

ਪ:1 ਈ-ਗਵਰਨਸ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਪੱ ਧਰ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ।
ਪ:2 ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨਸ ਬਾਰੇ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ?
ਪ:3 ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਉਪਯੋਗ ਿਲਖੋ?
ਪ:4 ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ?
ਪ:5 ਸੇਵਾ/ਸੁਿਵਧਾ ਕਦਰ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ? ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ?
ਪ:6 MIS ਕੀ ਹੈ?
ਪ:7 ਕੁੱ ਝ ਮੁੱ ਖ ਸੂਚਨਾ ਪਣਾਲੀਆਂ (ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ) ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ।
ਵੱ ਡੇ

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ:

ਪ:1 ਈ-ਗਵਰਨਸ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ।
ਪ:2 ਈ-ਗਵਰਨਸ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
ਪ:3 ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸਤਾਵ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ?
ਪ:4 ਸੇਵਾ/ਸੁਿਵਧਾ ਕਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ।
ਪ:5 ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ? ਇਹਨ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ?
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ਪਾਠ-8
ਇਮੇਜ਼ ਐਡੀਿਟੰ ਗ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਟੂਲਜ਼
ਬਹੁਪਸੰ ਦੀ ਪਸ਼ਨ:
1. _________ ਟੂਲ ਫਰੀ ਹਡ ਨਾਲ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਿਸਲੈ ਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ੳ. Fuzzy Selection
ਅ. Lasso
ੲ. Text
ਸ. Bucket Fill
2. SHIFT+C __________ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱ ਟ ਕੀ ਹੈ।
ੳ. ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਇਮੇਜ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ
ਅ. ਲੇ ਅਰ ਨੂੰ ਿਮਟਾਉਣ (Delete) ਦੀ
ੲ. ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਾਪੀ (Copy) ਕਰਨ ਦੀ
ਸ. ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਰਾਪ (Crop)ਕਰਨ ਦੀ
3. Scale ਆਪਸ਼ਨ ਇਮੇਜ਼ ਦਾ _____________ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ੳ. ਰੰ ਗ (Colour)
ਅ. ਆਕਾਰ (Size)
ੲ. ਕੰ ਟਰਾਸਟ (Contrast)
ਸ. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
4. ___________ ਉਹ ਸ਼ੀਟਸ/ਸਟੈਕ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਉਦੀਆਂ ਹਨ।
ੳ. Masking
ਅ. Tools
ੲ. Layers
ਸ. ਇਹਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਨਹ
5. __________ ਟੂਲ ਐਕਿਟਵ ਲੇ ਅਰ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ੳ. Smudge Tool
ਅ. Dodge Tool
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ੲ. Perspective Tool
ਸ. Duplicate Layer
6. ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ਼ ਐਡੀਿਟੰ ਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਹ ਹੈ?
ੳ. ਅਡੋਬ ਫੋਟੋ ਾਪ
ਅ. ਕੋਰਲ-ਡਾ ਗਾਿਫਕਸ ਸੂਟ
ੲ. GIMP (GNU Image Manipulation Program)
ਸ. ਮਾਈਕੋਸਾਫਟ ਵਰਡ
7. ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ਼ ਫਾਰਮੈਟ ਨਹ ਹੈ?
ੳ. .jpeg
ਅ. .doc
ੲ. .png
ਸ. .bmp
8. GIMP ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਫਾਰਮੈਟ ____________ ਿਵੱ ਚ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ੳ. .jpeg
ਅ. .xcf
ੲ. .png
ਸ. .bmp
ਤਰ:

1) ਅ. Lasso

2) ਸ. ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਰਾਪ (Crop) ਕਰਨ ਦੀ

3) ਅ. ਆਕਾਰ

4) ੲ. Layers

5) ਸ. Duplicate Layer

6) ਸ. ਮਾਈਕੋਸਾਫਟ ਵਰਡ

7) ਅ. .doc

8) ਅ. .xcf

ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਭਰੋ:
1. Layer ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ _________ ਟੂਲ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
2. Layers ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ _________ ਟੂਲ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
3. Objects ਨੂੰ Canvas ਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ___________ ਟੂਲ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
4. ਜਦ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ________ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕੁਆਿਲਟੀ ਘਟਦੀ ਹੈ
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5. _______ ਇਮੇਜ਼ ਿਵੰ ਡੋ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਤਸਵੀਰ ਿਦਖਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਤਰ:

1. Scale

2. Move

3. Magic Wand

4. Scaled

5. Canvas
ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ:
1. GIF

ਗਾਿਫਕਸ ਇੰਟਰਚਜ਼ ਫਾਰਮੇਟ (Graphics Interchange Format)

2. PNG

ਪੋਰਟੇਬਲ ਨਟਵਰਕ ਗਾਿਫਕਸ (Portable Network Graphics)

3. TIFF

ਟੈਗਡ ਇਮੇਜ਼ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੇਟ (Tagged Image File Format)

4. JPG

ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਟਗ
ੋ ਾਿਫਕਸ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱ ਪ
(Joint Photographic Expert Group)

5. PSD

ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਡਾਕੂਮਟ (Photoshop Document)

6. BMP

ਿਬੱ ਟਮੈਪ ਿਪਕਚਰ (Bitmap Picture)

ਛੋਟੇ

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ

ਪ:1 ਇਮੇਜ਼ ਐਡੀਿਟੰ ਗ (Image Editing) ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ।
ਪ:2 GIMP ਿਵਚ ਮਾਸਕ (Mask) ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਪ:3 GIMP ਿਵਚ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਿਕਵ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪ:4 GIMP ਿਵਚ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਿਲਖੋ।
ਪ:5 ਿਕਸੇ ਵੀ ਚਾਰ "ਇਮੇਜ਼ ਐਡੀਿਟੰ ਗ " ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ?
ਪ:6 GIMP ਕੀ ਹੈ?
ਵੱ ਡੇ

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ

ਪ:1 GIMP ਦੇ ਕੋਈ 4 ਟੂਲਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਮਝਾਓ।
ਪ:2 GIMP ਿਵਚ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਿਕਵ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪ:3 GIMP ਿਵਚ Layers ਕੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?
ਪ:4 GIMP ਿਵਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਤਸਵੀਰ ਿਕਸ ਤਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ?
ਪ:5 GIMP ਿਵਚ ਇਮੇਜ਼ ਪਾਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?
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ਪਾਠ – 9
ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਿਡਓ ਐਡੀਿਟੰ ਗ
ਬਹੁਪਸੰ ਦੀ ਪਸ਼ਨ:
1. ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ______ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ੳ. Video Codecs
ਅ. Audio Codecs
ੲ. ੳ ਅਤੇ ਅ ਦੋਵ
ਸ. ਕੋਈ ਨਹ
2. __________________ ਫਾਰਮੈਟ ਇਕ ਆਮ ਆਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਿਡਵਾਇਿਸਜ਼ ਿਵਚ
ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਪਲੇ ਅ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ੳ. WMV
ਅ. AVI
ੲ. MP3
ਸ. CDA
3. ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਜ਼ ਆਡੀਓ ਸੀਡੀ ਤੇ _____ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ੳ. FLV
ਅ. AAC
ੲ. MOV
ਸ. CDA
4. ਵੀਿਡਓ ਿਵਚ ਿਵਜ਼ਊਲ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਭਾਗ ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ _________ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ੳ. ਆਵਾਜ਼
ਅ. ਵੀਿਡਓ
ੲ. ਵੀਿਡਓ ਟ ਜੀਸ਼ਨ
ਸ. ਤਸਵੀਰ
5. ਵੀਿਡਓ ਨੂੰ ਭਾਗ ਿਵਚ ਵੰ ਡਣ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਨੂੰ _________ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ੳ. ਮਰਿਜ਼ੰ ਗ (Merging)
ਅ. ਸਪਿਲਿਟੰ ਗ (Splitting)
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ੲ. ਕੰ ਪਰੈਿਸੰ ਗ (Compressing)
ਸ. ਡੀਕੰ ਪਰੈਿਸੰ ਗ (Decompressing)
6. ______________ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਜ ਪੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਿਡਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕੰ ਪਰੈਸ ਅਤੇ
ਡੀਕੰ ਪਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ੳ. ਕੋਡੇਕ (Codec)
ਅ. ਸੀਡੀ ਿਰਿਪੰ ਗ (CD Ripping)
ੲ. ਕੰ ਪਰੈਿਸੰ ਗ (Compressing)
ਸ. ਏਨਕੋਡਰ (Encoder)
7. _______ ਿਫਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਸਵੀਰ ਜ ਹੋਰ ਿਵਡੀਓ-ਕਿਲੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ੳ. ਸਮ ਰੇਖਾ (Timeline)
ਅ. ਮਾਨੀਟਰ (Monitor)
ੲ. ਸਟੋਰੀਬੋਰਡ (Storyboard)
ਸ. ਿਫਲਮ-ਪੱ ਟੀ (Film-Strip)
ਤਰ:

1) ਸ. ਆਡੀਓ ਕੋਡੇਕਸ

2) ੲ. mp3

3) ਸ. ਸੀਡੀਏ

4) ੲ. ਵੀਡੀਓ ਟ ਜੀਸ਼ਨ

5) ਅ. ਸਪਿਲਿਟੰ ਗ

6) ੳ. ਕੋਡੇਕ

7) ੲ. ਸਟੋਰੀ-ਬੋਰਡ
ਸਹੀ ਗਲਤ ਿਲਖੋ:
1. ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਪੰ ਜ ਪੜਾਵ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਿਡਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
2. ਵੀਿਡਓ ਐਡੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਵੀਿਡਓ ਕਿਲੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
3. ਵੀਿਡਓ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਤ ਭਾਵ ਕਿਲਪ ਨੂੰ ਕਈ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵਚ ਵੰ ਡਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
4. ਵੀਿਡਓ ਫਾਈਲ ਨੂੰ EXPORT ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਆਰੰ ਭ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਪੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ
ਲੈ ਣਾ ਸਹੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।
5. MPEG-4 video ਵੀਿਡਓ ਫੌਰਮੈਟ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਿਡਓ ਟਰੈਕਸ ਲਈ ਵੱ ਖਰੇ ਕੰ ਪਰੈ ਨ ਦੀ ਵਰਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਤਰ:

1) ਗਲਤ

2) ਗਲਤ

3) ਗਲਤ

4) ਸਹੀ

5) ਸਹੀ
ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਿਲਖੋ।
1. MP4

ਮੂਿਵੰ ਗ ਿਪਕਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱ ਪ-4 (Moving Picture Experts Group-4)

2. MP3

MPEG ਆਡੀਓ ਲੇ ਅਰ 3 (MPEG Audio Layer 3)

3. WMV

ਿਵੰ ਡੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵੀਡੀਓ (Windows Media Video)

4. FLV

ਫਲੈ ਸ ਵੀਡੀਓ (Flash Video)

5. AVI

ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਲੀਵਡ (Audio Video Interleaved)

6. CDA

ਕੰ ਪੈਕਟ ਿਡਸਕ ਆਡੀਓ (Compact Disk Audio)

7. MPC

ਮੀਡੀਆ ਪਲੇ ਅਰ ਕਲਾਿਸੱ ਕ (Media Player Classic)

ਛੋਟੇ

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ

ਪ:1 ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਪੜਾਵ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ।
ਪ:2 ਿਤੰ ਨ ਵੀਿਡਓ ਐਡੀਿਟੰ ਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ।
ਪ:3 CD Ripping ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
ਪ:4 Codecs ਕੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?
ਪ:5 Video Split ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਪ:6 ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਿਟੰ ਗ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
ਵੱ ਡੇ

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ:

ਪ:1 ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀਿਡਓ, ਸੇਵ ਪੋਜੈਕਟ ਤ ਿਕਵ ਿਭੰ ਨ ਹੈ।
ਪ:2 ਟਰੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਪ:3 ਵੀਿਡਓ ਟਰ ਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ।
ਪ:4 ਆਡੀਓ ਕਨਵਰਟਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖੋ।
ਪ:5 ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖੋ: ਸਟੋਰੀਬੋਰਡ, ਟਾਈਮਲਾਈਨ, ਟਾਈਟਲਜ਼
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