
 
ਪੇਪਰ-1                                                          ਪੇਪਰ ਕਡੋ : 125 

ਟ�ੇਡ : ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ 

ਗਰੁੱ ਪ: ਵੋਕਸ਼ੇਨ ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ਐਡਂ ਟੈਕਨ� ਲੋਜੀ 

ਕਲਾਸ : 12ਵ� ਵਕੋੇਸ਼ਨਲ 

ਟਰਮ-2                                ਅੰਕ : 15 

ਿਵਸ਼ਾ : ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਟਂਡ ਪ�ੋਗਰਾਿਮੰਗ ਇਨ ਸੀ ++   

 

ਭਾਗ-ੳ 

ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ ਹਨ , ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।          5 x 1=5 

 
ਪ�ਸ਼ਨ 1: ਕਲਾਸ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਕੀਵਰਡ ਵਿਰਤਆ ਜ�ਦਾ ਹ?ੈ 

ਪ�ਸ਼ਨ 2: ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ?  

ਪ�ਸ਼ਨ 3: ਪਾਲੀਮਾਰਿਫਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹ?ੈ 

ਪ�ਸ਼ਨ 4: ਿਪਊਰ ਵਰਚੁਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਪ�ਸ਼ਨ 5: cin ਅਤੇ cout ਸਟਰੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ। 

ਭਾਗ-ਅ 

ਹੇਠ ਿਲਿ◌ਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਦੋ ਪ�ਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਸਹੀ �ਤਰ ਦੇ ਢਾਈ ਅੰਕ ਹਨ।  2 x 2.5=5 

 
ਪ�ਸ਼ਨ 6: ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਆਬਜਕੈਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ। 

ਪ�ਸ਼ਨ 7: ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਵਰਲੋਿਡੰਗ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਵਰਰਾਈਿਡੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ।  

ਪ�ਸ਼ਨ 8: ਟ�ਪਲੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?  

 

ਭਾਗ-ੲ 

ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਸਹੀ �ਤਰ ਦੇ ਪੰਜ ਅੰਕ ਹਨ।    1ਣ5=5 

ਪ�ਸ਼ਨ 9: ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹ�ਡਿਲਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ।  

ਪ�ਸ਼ਨ 10: ਵਰਚੁਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹ?ੈ ਉਦਾਹਰਨ ਸਿਹਤ ਦੱਸੋ। 

 
 
  

 



ਪੇਪਰ-1                                                          ਪੇਪਰ ਕਡੋ : 126 

ਟ੍ਰੇਡ : ਕੰਪਪਊਟ੍ਰ ਸਾਇੰਸ 

ਗਰ ੁੱਪ: ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਪਰੰਗ ਐਡਂ ਟ੍ੈਕਨੋਲੋਜੀ 

ਕਲਾਸ : 12ਵੀ ਂਵੋਕੇਸ਼ਨਲ 

ਟ੍ਰਮ-2                                ਅੰਕ : 15 

ਪਵਸ਼ਾ : ਡੈਸਕਟ੍ਾਪ ਪਬ ਪਬਪਲਪਸ਼ੰਗ (DTP) 

 

ਭਾਗ-ੳ 

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਰਰੂੀ ਹਨ , ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।          5x1=5 

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1: ਅਡੋਬ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ੍ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹ ੰਦਾ ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2: PSD ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3: ਐਮੱ.ਐਸੱ.ਵਰਡ ਵਵੱਚ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ?  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4: ਐਮੱ.ਐਸੱ.ਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਕਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5: ਐਮੱ.ਐਸੱ.ਐਕਸਲ ਵਵੱਚ ਫਾਈਲ ਓਪ੍ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ? 

 

ਭਾਗ-ਅ 

ਹੇਠ ਪਲਪ ਖਆਂ ਪਵੁੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦ ੋਪਰਸ਼ਨ ਹੁੱਲ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਸਹੀ ਉੁੱਤਰ ਦ ੇਢਾਈ ਅੰਕ ਹਨ।  

2x2.5=5 

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6: ਐਮੱ.ਐਸੱ.ਵਰਡ ਵਵੱਚ ਫਾਈਲ ਸੇਵ, ਓਪ੍ਨ , ਵਪ੍ਰੰਟ ਵਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7: ਅਡੋਬ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ੍ ਵਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਓ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8: ਐਮੱ.ਐਸੱ.ਐਕਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਓ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਾਈਲ ਵਪ੍ਰੰਟ ਵਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

ਭਾਗ-ੲ 

ਕੋਈ ਇੁੱਕ ਪਰਸ਼ਨ ਹੁੱਲ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਉੁੱਤਰ ਦ ੇਪੰਜ ਅੰਕ ਹਨ।    1 x 5=5 

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9: ਅਡੋਬ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ੍ ਦੇ ਕਲਰ ਮੋਡ ਦੀ ਵਵਆਵਿਆ ਕਰ।ੋ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10: ਐਮੱ.ਐਸੱ.ਐਕਸਲ ਵਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ 5 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਵਹਤ ਵਵਆਵਿਆ ਕਰੋ।  

 

 



 

ਪੇਪਰ-1                                                          ਪੇਪਰ ਕੋਡ : 127 

ਟ੍ਰੇਡ : ਕੰਪਪਊਟ੍ਰ ਸਾਇੰਸ 

ਗਰ ੁੱਪ: ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਪਰੰਗ ਐਡਂ ਟ੍ੈਕਨੋਲੋਜੀ 

ਕਲਾਸ : 12ਵੀ ਂਵੋਕੇਸ਼ਨਲ 

ਟ੍ਰਮ-2                                ਅੰਕ : 15 

ਵਿਸ਼ਾ : ਨੈਟਿਵਿਕੰਗ 
 

ਭਾਗ-ੳ 

ਸਾਿ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿੂਿੀ ਹਨ , ਹਿੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।          5 x 1=5 

 

ਪਰਸ਼ਨ 1: ਟ੍ੋਪੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?  

ਪਰਸ਼ਨ 2: TCP ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?  

ਪਰਸ਼ਨ 3: ਸਟ੍ਾਰ ਟ੍ੋਪੋਲੋਜੀ ਪਵੁੱਚ ਕੰਪਪਊਟ੍ਰ ਪਕਸ ਕੇਂਦਰੀ ਪਡਵਾਇਸ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਹ ੰਦੇ ਹਨ? 

ਪਰਸ਼ਨ 4: IP ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 5: FTP ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? 

 

ਭਾਗ-ਅ 

ਹੇਠ ਵਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦ ੋਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਿ ਕਿੋ। ਹਿੇਕ ਸਹੀ ਉਤੱਿ ਦ ੇਢਾਈ ਅੰਕ ਹਨ।  2 x 2.5=5 

 

ਪਰਸ਼ਨ 6: PING ਕਮਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਓ। 

ਪਰਸ਼ਨ 7: MAC ਐਡਰੈੁੱਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਓ।  

ਪਰਸ਼ਨ 8: ਬਸ ਟ੍ੋਪੋਲਾਜੀ ਕੀ ਹ ੰਦੀ ਹੈ? ਪਚੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕਦੇ ਦੁੱਸੋ? 

 

ਭਾਗ-ੲ 

ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਿ ਕਿੋ। ਸਹੀ ਉਤੱਿ ਦ ੇਪੰ੍ਜ ਅੰਕ ਹਨ।    1x5=5 

 

ਪਰਸ਼ਨ 9: ਸਰਵਰ ਆਪਰੇਪਟ੍ੰਗ ਪਸਸਟ੍ਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਓ। 

ਪਰਸ਼ਨ 10: ਨੈਟ੍ਵਰਕ ਟ੍ੋਪੋਲਾਜੀ ਪਕਹੜੀਆਂ ਪਕਹੜੀਆਂ ਹਨ? 

 

 


