ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ
;q/Dh-pkoPth

;wK : 3 xzN/

fbysh L 50 nze
nKsfoe w[bKeD L 05 nze
gq:'rh L 45 nze
e[Zb : 100 nze

ਪਾਠਕਮ (ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ)
ਪਾਠ- 1 ਆਿਫਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਾਇਿਪੰ ਗ

ਵਰਡ ਪੋਸੈਸਰ, ਐਮ.ਐਸ. ਵਰਡ ਿਵਚ ਡਾਕੂਮਟ ਿਲਖਣਾ ਅਤੇ ਐਿਡਟ ਕਰਨਾ, ਫਟ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ, ਪਰੂਿਫੰ ਗ,
Find ਅਤੇ Replace, ਪੇਜ ਸੈਟਅੱ ਪ, ਪੇਜ ਬਾਰਡਰ, ਿਪੰ ਟ ਿਪਿਵਊ ਅਤੇ ਿਪੰ ਟ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਕਸਲ – ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ
ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ , ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ, ਫੰ ਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ, ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਿਡੰ ਗ,
ਕਸਟਮ ਿਫਲਟਰ, ਕਸਟਮ ਸੌਰਟ, ਫਰੀਜ਼ ਪੇਨ, ਪੇਜ ਸੈ ਟਅਪ ਅਤੇ ਿਪੰ ਿਟੰ ਗ ਆਪਸ਼ਨ, ਫਾਈਲ ਕਨਵਰਸ਼ਨ,
ਟਾਈਿਪੰ ਗ ਤਕਨੀਕ , ਫਟ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਟੂਲ

ਪਾਠ- 2 ਸੀ ਿਵਚ ਕੰ ਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ

ਜਾਣ ਪਛਾਣ , ਕੰ ਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ ਅਤੇ ਇਹਨ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ : ਬ ਿਚੰ ਗ ਕੰ ਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ, ਲੂਿਪੰ ਗ ਕੰ ਟਰੋਲ
ਸਟੇਟਮਟਸ, ਜੰ ਿਪੰ ਗ ਕੰ ਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ

ਪਾਠ- 3 kMipaUtr nYtvrk

ਨ ਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਨ ਟਵਰਿਕੰ ਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, E.AYs.AweI. lyAr, ਨ ਟਵਰਕ ਿਡਵਾਇਿਸਜ਼, ਸੰ ਚਾਰ

ਮੀਡੀਆ, ਸੰ ਚਾਰ ਮੋਡ, ਨ ਟਵਰਕ ਸ਼ੇਅਿਰੰ ਗ, ਪੋਟੋਕੋਲ, ਨ ਟਵਰਕ ਕੰ ਪੋਨਟ ਐਡਰੈ ਸ

ਪਾਠ- 4 ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ (IT) ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ (IT) ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ

ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ (IT) ਿਵਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਪਾਠ- 5 ਆਰਟੀਿਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ ਅਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਿਸਸਟਮ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਆਰਟੀਿਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰ ਟੈਲੀਜਸ ਕੀ ਹੈ?, ਆਰਟੀਿਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰ ਟੈਲੀਜਸ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ,

ਆਰਟੀਿਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰ ਟੈਲੀਜਸ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ, ਆਰਟੀਿਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰ ਟੈਲੀਜਸ ਦੀ ਵਰਤ, ਆਰਟੀਿਫਸ਼ੀਅਲ

ਇੰ ਟੈਲੀਜਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼. ਆਰਟੀਿਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰ ਟੈਲੀਜਸ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ, ਐਕਸਪਰਟ ਿਸਸਟਮਜ਼, ਰੋਬੋਿਟਕਸ

ਪਾਠ- 6 ਿਡਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ

ਿਡਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ,ਈ-ਕਾਮਰਸ ,ਿਡਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਈ-ਲਰਿਨੰਗ, ਨਸ਼ਨਲ ਅਕੈਿਡਮ
ਿਡਪੋਜ਼ਟਰੀ ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਕਰ

ਪਾਠ- 7 ਈ-ਗਵਰਨਸ ਭਾਗ-2

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਈ-ਗਵਰਨਸ ਸੰ ਕਲਪ, ਈ-ਗਵਰਨਸ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪਣਾਲੀ, ਈ-ਗਵਰਨਸ ਦੇ ਪੱ ਧਰ, ਈ-ਗਵਰਨਸ ਦੇ
ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨਸ ਕੀ ਹੈ?, ਸਰਬ ਸੇਵਾ/ਸੇਵਾ ਕਦਰ/ਸ ਝ ਕਦਰ, ਅਧਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ,
ਇੰ ਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ

ਪਾਠ- 8 ਇਮੇਜ਼ ਐਡੀਿਟੰ ਗ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਕਨਰਜ਼ਨ ਟੂਲਜ਼

ਜਾਣ–ਪਛਾਣ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਮੇਜ਼ ਐਡੀਿਟੰ ਗ ਟੂਲਜ਼/ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਇਮੇਜ਼ ਐਡੀਟਰਜ਼ - GIMP ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ,
ਇਮੇਜ਼ ਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ, ਇਮੇਜ਼ ਐਡੀਿਟੰ ਗ ਟੂਲਜ਼, ਮਾਸਿਕੰ ਗ, ਇਮੇਜ਼ ਫਾਈਲ ਕਨਵਰਜ਼ਨਜ਼

ਪਾਠ- 9 ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਐਿਡਿਟੰ ਗ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਆਡੀਓ ਕਨਵਰਟਰਜ਼, ਮੁਫਤ ਆਡੀਓ ਕਨਵਰਟਰ - Fre:ac, ਵੀਿਡਓ ਐਡੀਿਟੰ ਗ, ਵੀਿਡਓ

ਐਡੀਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ, ਮੁਫਤ ਵੀਿਡਓ ਕਟਰ ਅਤੇ ਜੋਆਇਨਰ

ezfgT{No ;kfJz; (pkothA Ùq/Dh)
nrtkJh bhjK (gq:"rh gqhfynk)
;wK-2 xzN/

nze -45
gq:'rh gqhfynk bJh nze tzv j/m fby/ nB[;ko j't/rhL
;?eÙB - J/
;?eÙB - ph
;?eÙB - ;h
;?eÙB - vh

1H
2H
3H
4H

tkfJtk- t';
gq'rokw foekov ckfJb
S'N/ gq'rokw
tZv/ gq'rokw

05
05
15
20

;?eÙB - J/ ftZu gqhfynkoEh s'A gkm eqw ftZu'A gzi gqÙB g[ZS/ ikDr/. jo gqÙB fJZe fJZe
nze dk j't/rk. fJj gqÙB Upi?efNt NkJhg iK ftnkfynk dZ;Dh iK ezfgT{No d/ tZy tZy
fjZf;nK ns/ fJ; Bkb i[V/ ;jkfJeK d/ pj[s S'N/ nfGnk; j'Dr/.
1 X 5=5 nze
;?eÙB - ph ftZu gqhfynkoEh dk ;bkBk gq'rokw foekov ckfJb u?e ehsk ikt/rk. 5 nze
;?eÙB - ;h ftZu uko gqÙB $gq'rokw ;?ZN ehs/ ikDr/ fiBQK ftZu'A gqhfynkoEh Bz{ fszB gq'rokw
$ gqÙB eoB dh y[Zb j't/rh. jo gq'rokw$gqÙB gzi gzi nzeK dk j't/rk, jo/e gq'rokw $ gqÙB
bJh g/go ;?ZNo eoe/ d/t/rk.
3 X 5=15 nze
;?eÙB - vh ftZu fszB gq'rokw $ gqÙB ;?ZN ehs/ ikDr/ fiBQK ftZu'A gqhfynkoEh Bz{ d' gq'rokw$
gqÙB eoB dh dh y[Zb j't/rh. jo gq'rokw$gqÙB dZ; dZ; nzeK dk j't/rk, jo/e gq'rokw $ gqÙB
bJh g/go ;?ZNo eoe/ d/t/rk.
2 X 10=20 nze

