
Model Test Paper Class - 12th 
Session: 2022-23 

Time: 2 Hrs.    Subject: Computer Science        MM: 50 Marks 

ਨੋਟ: ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਰਰੂੀ ਹਦਾਇਤਾਂ - 
 ਪਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਿਤਨੰ ਭਾਗਾਂ (ਭਾਗ ੳ, ਭਾਗ ਅ ਅਤ ੇਭਾਗ ੲ) ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ 
 ਭਾਗ ਓ ਿਵਚ ਪਸ਼ਨ ਨ ੰ1 ਤ 3 ਤੱਕ ਹਨ। 

o ਪਸ਼ਨ ਨੰ 1 ਿਵਚ 6 ਪਸ਼ਨ ਬਹੁਿਵਕਲਪੀ ਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ 1-1 ਅੰਕ ਦਾ ਹਨ। 
o ਪਸ਼ਨ ਨੰ 2 ਿਵਚ 6 ਪਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 1-1 ਅੰਕ ਦੇ ਹਨ। 
o ਪਸ਼ਨ ਨੰ 3 ਿਵਚ 6 ਪਸ਼ਨ ਪੂਰ ੇਰੂਪ ਜਾਂ ਸਹੀ/ਗਲਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀਅਜ਼ ਵਾਲੇ 1-1 ਅੰਕ ਦੇ ਹਨ। 

 ਭਾਗ-ਅ ਿਵਚ ਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਤ 8 ਤੱਕ 4-4 ਅਕੰਾਂ ਦੇ 5 ਪਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ ਦੋ ਪਸ਼ਨਾਂ ਿਵਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਭਾਗ-ੲ ਿਵਚ ਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9 ਤ 10 ਤੱਕ 6-6 ਅਕੰਾਂ ਦੇ 2 ਪਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 
                                                           ਭਾਗ-ੳ (18X1=18) 
ਪਸ਼ਨ 1 ਬਹੁਿਵਕਲਪੀ ਉ ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ                                                                     (6X1=6 ਅੰਕ)  

I. ਸਪੈਿਲੰਗ ਅਤੇ ਗਰਾਮਰ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਲਈ _________________ ਕੀਅ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
a. ਕੰਟਰਲੋ + F7 

A. ਅਲਟਰ + F7 
 

e. F7 
s. ਿਸ਼ਫਟ + F7 

 
 

 

1 

II. ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ________ 

a. ਵਾਇਰਲੈਸ ਫੀਲਡ 
A. ਵਾਇਰਲੈ ਸ ਫਾਈਡੈਿਲਟੀ 

 

e. ਵਾਇਰ ਫਾਇਰ 
s. ਵਾਇਰ ਿਫਡੈਲਟੀ 

 
 

1 

II. ਡਰਾਇਡ ਅਪਰਿੇਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਇਕੱ____________ਆਪਰੇਿਟਗੰ ਿਸਸਟਮ ਹੈ । 
a. ਕੰਿਪਊਟਰ 
A. ਮੋਬਾਇਲ 

 

e. ਤਕਨੀਕ 
s. ਵਰਚੂਅਲ-ਿਰਐਲਟੀ  

 

1 

IV. _____________ ਨਕਦੀ ਰਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਅਸਾਨ ਅਤ ੇਤਜ਼ੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 
a. ਿਡਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 
A. ਸਟੋਰੇਜ਼ 

 

e. ਆਫਲਾਈਨ 
s. ਿਡਜੀਟਲ ਪਮੈਟ 

 
 

1 

V. ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਜ਼ ਆਡੀਓ ਸੀਡੀ ਤੇ _____ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵਚੱ ਸਟਰੋ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।. 
a. FLV 
A. AAC  

e. MOV 
s. CDA  

 

1 

VI. _________ ਟੂਲ ਫਰੀ ਹਡ ਨਾਲ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਿਸਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 1 



a. Fuzzy Selection 
A. Lasso  

e. Text 
s. Bucket Fill  

 

ਪਸ਼ਨ2 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰ ੋ                                                                                              (6X1=6 ਅੰਕ) 

I. ਆਰਟੀਿਫਸੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ ਨੰੂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ______ ਅਤੇ _____ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 
II. ___________ ਲੂਪ ਿਵਚ ਕੰਟਰਲੋ ਕਡੰੀਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲੂਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।. 1 

III. _______________ ਿਚੰਨ ਐਕਸਲ ਗਣਨਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮਲੇੂ (ਫਕੰਸ਼ਨ) ਨੰੂ ਸ਼ਰੁੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 1 

IV. ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ __________ ਦੇ ਪਤੀਕ ਹਨ । 1 
V. _______ ਇਮਜ਼ੇ ਿਵਡੰੋ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਿਦਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 

VI. ਵੀਿਡਓ ਨੰੂ ਭਾਗਾਂ ਿਵਚ ਵਡੰਣ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਨੰੂ _________ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 
ਪਸ਼ਨ:3 ਹੇਠਾਂ ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉ ਤਰ ਿਲਖ ੋ                                                                  (6X1=6 ਅਕੰ) 

I. IoT ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? 1 
II. FTP ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? 1 

III. AI ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? 1 
IV. G2G ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? 1 
V. PNG ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? 1 

VI. WMV ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? 1 

                                                       ਭਾਗ-ਅ                                         (5X4=20 ਅੰਕ)  
ਪ:4 ਐਕਸਲ ਕੀ ਹੈ ? 4 

 ਜਾਂ  

 ਮਾਰਜਨਜ਼ ਕੀ ਹਨ? 
 

ਪ:5 ਲੂਿਪੰਗ ਕੀ ਹ?ੈ ਿਤੰਨ ਵਖੱ-ਵੱਖ ਿਕਸਮਾਂ ਦੀਆ ਂਲੂਿਪੰਗ ਸਟੇਟਮਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਿਲਖੋ। 4 

ਪ:6 ਜੀ. ਪੀ. ਐਸ. (GPS) ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ? 4 

ਪ:7 ਈ-ਕਾਮਰਸ ਤ ਤੁਸ  ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹ?ੋ 4 

 ਜਾਂ  

 ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। 
 

ਪ:8 ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਉਪਯੋਗ ਿਲਖੋ? 4 

                                                  ਭਾਗ-ੲ                                                         (2X6=12 ਅੰਕ) 

ਪ:9 ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਿਕਸੇ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ। 6 

 ਜਾਂ  

 ਸੰਚਾਰ ਮਡੋ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। 
 

ਪ:10 ਆਰਟੀਿਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ ਦੀ ਵਰਤ ਦੇ ਖਤੇਰ ਿਕਹੜੇ-2 ਹਨ? ਵਰੇਵਾ ਿਦਓ। 6 
 ਜਾਂ  
 

AI ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਬਾਰ ੇਦੱਸੋ।  

 


