
ਕਿੰਪਊਟਰ ਸਾਇਸੰ 
ਸ਼ਣੇੀ ਦਸਵ  

ਸਮਾਂ : 2 ਘੰਟੇ                        ਿਲਖਤੀ : 50 ਅੰਕ 
         

ਪਾਠ ਮ (ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ) 
 

1. ਆਿਫਸ ਟੂਲਜ਼ 
ਆਿਫ਼ਸ ਟੂਲਸ ਨਾਲ਼ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਐ ਮ. ਐ ਸ ਵਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਐ ਮ. ਐ ਸ ਐਕਸਲ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ 
ਨਾਲ਼ ਮੇਲ ਮਰਜ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮਟ ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਿਪੰਟ ਪੀਿਵਊ, ਿਪੰਟ 
ਕਮਾਂਡ, MS-ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਪੈਜਨਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵ ਕਰਨਾ।  
 

2. HTML ਫੰਡਾਮਟੈਲਜ਼ 
HTML ਕੀ ਹੈ?, ਇੱਕ HTML ਡਾਕੂਮੈਟ ਦਾ ਬੇਿਸਕ ਢਾਚਾ, ਇੱਕ HTML ਡਾਕੂਮੈਟ ਬਣਾਉਣ, ਵੈ ਬ ਬਰਾਊਜ਼਼ਰ, 
HTML ਟੈਗਸ, ਐਟਰੀਿਬਊਟਸ, ਐਟਰੀਿਬਊਟ ਦੇ ਨਾਲ BODY ਟੈਗ, HTML ਡਾਕੂਮੈਟ ਦੇ ਿਵੱਚ ਫਾਰਮੈਿਟੰਗ, 
ਿਲਸਟਾਂ, ਇਮੇਿਜਜ, ਟੇਬਲਜ।  
 

3. HTML-II 
ਹਾਈਪਰਿਲੰਗ, ਫਾਰਮ, ਬਟਨ, HTML ਿਵੱਚ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ, CSS 
 

4. ਵੈਬ ਿਡਵਲੈਪਮਟੈ 
ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਲਈ ਪਲੈਿਨੰਗ, ਵੈ ਬ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼, ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਪਬਿਲਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲੂ ਕੱੁਝ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼, ਪੋਜੈਕਟਸ: ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ।  
 

5. ਡਸੈਕਟਾਪ ਪਬਲੀਿਸ਼ੰਗ 
ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲੀਿਸ਼ੰਗ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲੀਿਸ਼ੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਵਰਡ-ਪੋਸੈਿਸੰਗ ਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲੀਿਸ਼ੰਗ ਿਵੱਚ 
ਤੁਲਨਾ, WYSIWYG ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ , ਗਾਿਫਕਸ, ਮਾਰਜਨ, ਫੌਟਸ, ਿਪੰਟਰਜ਼। 
 

6. ਆਪਰੇਿਟਗੰ ਿਸਸਟਮ  
ਆਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ, ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਿਵੰਡੋਜ਼ ਆਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ 
ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ, ਲਾਇਨੈਕਸ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਸੁਰੱਿਖਆ।  
 

7. ਮਾਈਕਰਸੋਾਫਟ ਪਬਲੀਸ਼ਰ-I 
ਪਬਲੀਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ?, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਪਬਲੀਸ਼ਰ 2010, ਪਬਲੀਸ਼ਰ ਿਕਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ 
ਫਰੇਮਜ਼ (Frames), ਪੇਜ ਟੈਪਲੇਟ ਦੇਖਣਾ, ਟੈਪਲੇਟ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਪੰਟ ਕਰਨਾ।  
 

8. ਮਾਈਕਰਸੋਾਫ਼ਟ ਪਬਲੀਕਸ਼ੇਰ-II 
ਿਵਿਗਆਨ, ਿਬਜਨੈਸ ਕਾਰਡ, ਗੀਿਟੰਗ ਕਾਰਡ/ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ/ਕੰਪਲੀਮਟ ਕਾਰਡ, ਅਵਾਰਡ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (Award 
Certificate), ਇੰਨਵੈਲੇਪ, ਲੇਬਲ, ਲੈਟਰਹੈ ਡ, ਕੈਲੰਡਰ, ਿਰਿਜ਼ਊਮ, ਮੀਨੰੂ, ਸਾਈਨ, ਪੇਪਰ ਫੋਲਿਡੰਗ ਪੋਜੈਕਟ 
(Paper Folding Projects)।  
 



ਕਿੰਪਊਟਰ ਸਾਇਸੰ 
ਸ਼ਣੇੀ-ਦਸਵੱ   

 
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 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/ਪਗੋਰਾਮ 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 
 
 


