
ਿਵਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ 
ਮਾਡਲ ਪਸ਼ਨ ਪੱਤਰ - ਸ਼ੇਣੀ 12ਵ  

ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ (ਸੈਸ਼ਨ: 2022-23) 
ਸਮ : 2 ਘੰਟੇ ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ: 50 ਅੰਕ 

ਨਟ: 
1. ਪਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਿਤੰਨ ਭਾਗਾਂ (ਭਾਗ ੳ, ਭਾਗ ਅ ਅਤੇ ਭਾਗ ੲ) ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
2. ਭਾਗ-ੳ ਿਵਚ ਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤ 15 ਤੱਕ 2-2 ਅੰਕਾ ਂਵਾਲੇ 15 ਪਸ਼ਨ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ ਲਾਜਮੀ ਹਨ। 
3. ਭਾਗ-ਅ ਿਵਚ ਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16 ਤ 23 ਤੱਕ 3-3 ਅੰਕਾਂ ਦੇ 8 ਪਸ਼ਨ ਹਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ 4 ਪਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। 
4. ਭਾਗ-ੲ ਿਵਚ ਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 24 ਤ 27 ਤੱਕ 4-4 ਅੰਕਾਂ ਦੇ 4 ਪਸ਼ਨ ਹਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ 2 ਪਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। 

 

ਭਾਗ ੳ  
ਨੋਟ: ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ: 

ਪਸ਼ਨ:1 ਪੇਜ ਸੈੱਟਅਪ ਦੇ ਲਈ ਓਰੀਐਟੇਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਿਵਕਲਪ _____________ ਅਤੇ __________ ਹਨ । 2 
   

ਪਸ਼ਨ:2 ਚਾਰ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਅਲਾਈਨਮਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 2 

ਪਸ਼ਨ:3 ਇਕ if ਸਟੇਟਮਟ ਦਾ ਦਸੁਰੀ if ਸਟੇਟਮਟ ਿਵਚ ਿਲਖਣਾ ਕੀ ਅਖਵਾਉਦਂਾ ਹ?ੈ 2 

ਪਸ਼ਨ:4 ਿਕਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮਟਸ ਕਮਾਡਂਾਂ ਨੰੂ ਦਹੁਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? 2 

ਪਸ਼ਨ:5 POP ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? 2 

ਪਸ਼ਨ:6 Wi-Fi ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? 2 

ਪਸ਼ਨ:7 GPS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? 2 

ਪਸ਼ਨ:8 AI ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਿਕਸ ਨੇ ਿਲਆਦਂੀ? 2 

ਪਸ਼ਨ:9 _____________ ਨਕਦੀ ਰਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 2 

ਪਸ਼ਨ:10 ______________ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਿਕ ਿਵੱਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਿਡਜ਼ੀਟਲ 
ਮਾਿਧਅਮ ਿਵੱਚ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਹੀ ਸਟਰੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

2 

ਪਸ਼ਨ:11 _________ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿਵਲੱਖਣ ਪਿਹਚਾਣ ਿਦਦੰਾ ਹੈ । 2 

ਪਸ਼ਨ:12 ਕੋਈ ਦ ੋਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖ।ੋ 2 

ਪਸ਼ਨ:13 PNG ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? 2 

ਪਸ਼ਨ:14 WMV ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? 2 

ਪਸ਼ਨ:15 ਵੀਿਡਓ ਨੰੂ ਭਾਗਾਂ ਿਵਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਨੰੂ _________ ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ 2 

ਭਾਗ – ਅ 
ਨੋਟ: ਇਸ ਭਾਗ ਿਵਚ ਕੋਈ 4 ਪਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ: 

ਪਸ਼ਨ:16 ਐਕਸਲ ਕੀ ਹੈ? 3 

ਪਸ਼ਨ:17 ਮਾਰਜਨਜ਼ ਕੀ ਹਨ? 3 



ਪਸ਼ਨ:18 ਲੂਿਪੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਿਤੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮਾ ਂਦੀਆਂ ਲੂਿਪੰਗ ਸਟੇਟਮਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਿਲਖ।ੋ 3 

   
ਪਸ਼ਨ:19 ਜੀ. ਪੀ. ਐਸ. (GPS) ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ? 3 

ਪਸ਼ਨ:20 ਈ-ਕਾਮਰਸ ਤ ਤੁਸੀ ਂਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? 3 

ਪਸ਼ਨ:21 ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾ ਂਦਸੱੋ। 3 

ਪਸ਼ਨ:22 ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਉਪਯੋਗ ਿਲਖੋ? 3 

ਪਸ਼ਨ:23 ਇਮੇਜ਼ ਐਡੀਿਟੰਗ (Image Editing) ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹ।ੈ 3 
 

ਭਾਗ-ੲ 
ਨੋਟ: ਇਸ ਭਾਗ ਿਵਚ ਕੋਈ 2 ਪਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ: 

ਪਸ਼ਨ:24 ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਿਕਸੇ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ। 4 
ਪਸ਼ਨ:25 ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। 4 

ਪਸ਼ਨ:26 ਆਰਟੀਿਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਲੈੀਜਸ ਦੀ ਵਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਕਹੜੇ-2 ਹਨ? ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ। 4 

ਪਸ਼ਨ:27 ਐਕਸਪਰਟ ਿਸਸਟਮ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। 4 

 

 


