
ਕਿੰਪਊਟਰ ਸਾਇਸੰ 
ਸ਼ਣੇੀ ਅੱਠਵ  

ਸਮਾਂ : 2 ਘੰਟੇ                        ਿਲਖਤੀ : 50 ਅੰਕ 
 

ਪਾਠ ਮ (ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ) 
 
 
ਪਾਠ-1 ਟਾਈਿਪੰਗ ਿਟਊਟਰ (ਪੰਜਾਬੀ) 
 
ਟੱਚ ਟਾਈਿਪੰਗ, ਅਨਮੋਲ ਿਲੱਪੀ ਫਟ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਕੀਅ-ਬੋਰਡ ਪਰ ਗਲ  
ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਨੂਮੈਿਰੱਕ ਕੀਅਪੈਡ, ਕੀਅਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
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 
 
 


