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PART A 

Multiple-Choice Question (MCQ) (1-30)                                                                 { do nMbrW vwly pRSn au`qr}  

1. ____ ਉਹ ਵਿਅਏਤੀ ਹ ਜ ਸੰਦਸ਼ ਨੰੂ ਰਸਾਵਯਤ ਏਯਦਾ ਹ। 
a) ਰਾਤਏਯਤਾ     b) ਬਜਣ ਿਾਰਾ 
c) ਡਯਾਈਿਯ       d) ਏਰੀਨਯ 

2. ੱਤਯ, ਈਭਰ, ਟਰੀਪਨ ______ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਯਣਾਂ ਹਨ 

a) ਸੁਨੇਹਾ       b) ਪੀਡਫਏ 

c) ਚਨਰ       d) ਨਏਵਡੰ 

3. ਤਣਾਅ ______ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ। 
a) ਸਯੀਯਏ         b) ਭਾਨਵਸਏ 

c) ਬਾਿਨਾਤਭਏ      d) ਉਯਏਤ ਸਾਯ 
4. ਤਣਾਅ ਰਫੰਧਨ ਦੀ ਭਹੱਤਤਾ ਹ/ਹਨ: 

a) ਭੂਡ ਨੰੂ ਸੁਧਾਯਦਾ ਹ    b) ਇਵਭਊਨ ਵਸਸਟਭ ਨੰੂ ਿਧਾਉਂਦਾ ਹ 
c) ਏੁਸ਼ਰਤਾ ਿਧਾ       d) ਉਯਏਤ ਸਾਯ 

5. ICT ____________ ਰਈ ਸਟੈਂਡ ਏਯ 
a) ਸੂਚਨਾ ਅਤ ਆਭ ਤਏਨਾਰਜੀ    b) ਸੂਚਨਾ ਅਤ ਆਭ ਸ਼ਫਦਾਿਰੀ 

  c) ਸੂਚਨਾ ਅਤ ਸੰਚਾਯ ਤਏਨਾਰਜੀ   d) ਆਭ ਤਏਨਾਰਜੀ ਰਈ ਜਾਣਏਾਯੀ 
6. ਹਠਾਂ ਵਦੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਏਹੜਾ ਇੱਏ ਆਉਟੁੱਟ ਵਡਿਾਈਸ ਹ? 

a) ਭਾਨੀਟਯ b) ਸੀਏਯ 

c) ਵਰੰ ਟਯ d) ਉਯਏਤ ਸਾਯ 
7. ਉੱਦਭੀਆਂ ਦ ੁਣ ਹਨ:- 

a) ਬਯਸਭੰਦ     b) ਯਚਨਾਤਭਏ 

c) ਵ ੰਭਿਾਯ     d) ਉਯਏਤ ਸਾਯ 
 8. _______ ਰਏ ਉਹ ਹੰੁਦ ਹਨ ਜ ਰਏਾਂ ਦੀਆ ਂਰੜਾਂ ੂਯੀਆ ਂਏਯਨ ਰਈ ਏਾਯਫਾਯ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਦ ਹਨ। 

a) ਸਿ-ਯੁ ਾਯ    b) ਉਜਯਤ ਯੁ ਾਯ 

c) ਉਯਏਤ ਦਿੇਂ   d) ਉਯਏਤ ਵਿੱਚੋਂ ਏਈ ਨਹੀਂ 
 9. ਸਾਡ ਯ ਾਨਾ ਜੀਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ _______ਆਯ ਦੁਆਯਾ ਇੱਏ ਵਟਏਾਊ ਸਭਾਜ ਦੀ ਵਸਯਜਣਾ ਵਿੱਚ ਮਦਾਨ      
  ਾ ਸਏਦ ਹਾਂ। 

a) ਚਾਯ   b) ੰਜ 

c) ਦ   d) ਵਤੰਨ 



 10. ਸਵਥਯਤਾ ਵਿਏਾਸ ______ ਦੀ ਵ ੰਭਿਾਯੀ ਹ 
a) ਇੱਏ ਵਿਅਏਤੀ  b) ਇੱਏ ਸ਼ਵਹਯ 

c) ਇੱਏ ਏਭ   d) ਸੰਸਾਯ 

 11. _____ ਪਾਯਭਟਾਂ ਦਾ ਇੱਏ ਸਭੂਹ ਹ ਜ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਹ ੰਵਨਆਂ, ਟਏਸਟ, ਪਯਭਾਂ 'ਤ ਰਾੂ ਏਯ ਸਏਦ ਹ 
a) ਸ਼ਰੀ   b) ਟੈਂਰਟ 

c) ਵਚੱਤਯ  d) ਰਾਵਪਏਸ 

 

 

12. ਭਰ ਭਯਜ ਦਾ ਪਾਇਦਾ _______ ਹ 
a) ਸਭਾਂ ਰਣ ਿਾਰਾ  b) ੱਤਯ ਏਈ ਿਾਯ ਵਰਐ 
c) ਰਾੂ ਏਯਨਾ ਭੁਸ਼ਏਰ  d) ਉਯਏਤ ਵਿੱਚੋਂ ਏਈ ਿੀ ਨਹੀਂ 

13. ਹਠਾਂ ਵਦੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਏਹੜਾ ਿਯਡ ਰਸਸਯ ਪਾਈਰ ਦਾ ਏਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹ? 

a) .docs  b) .odt 

c) .docx   d) .csv 

14. ਸੱਰਾਂ ਦੀ ਯੇਂਜ ਨੰੂ ਨਾਭ ਦਣ ਰਈ ਵਏਹੜਾ ਵਿਏਰ ਿਯਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹ। 
a) ਯੇਂਜ ਦਾ ਨਾਭ  b) ਸੱਰ ਯੇਂਜ 

c) ਯੇਂਜ ਵਯਬਾਵਸ਼ਤ ਏਯ  d) ਯੇਂਜ ਚੁਣ 
15. ਭੂਰ ਯੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਟ ਟਫ ਸਰਡਸ਼ੀਟ ਦ _____ ਵਿੱਚ ਭਜੂਦ ਹਨ। 

a) ਵਸਐਯ    b) ਥੱਰ 
c) ਉਯਏਤ ਦਿੇਂ  d) ਉਯਏਤ ਵਿੱਚੋਂ ਏਈ ਨਹੀਂ 

16. ਭਏਯ ਵਯਏਾਯਡਯ ਨੰੂ ਯਏਣ ਰਈ _____ 'ਤ ਏਵਰੱਏ ਏਯ। 
a) ਵਯਏਾਯਵਡੰ ਫੰਦ ਏਯ   b) ਵਯਏਾਯਵਡੰ ਐਤਭ ਏਯ 
c) ਵਯਏਾਯਵਡੰ ਫੰਦ ਏਯ   d) ਉਯਏਤ ਵਿੱਚੋਂ ਏਈ ਨਹੀਂ 

17. SQL ਦਾ ਅਯਥ ਹ: 

a) Structured Queue language    b) Structured Query Language 
c) Structured Query Lang     d) None of the above 

18. ਏੀਫਯਡ ਅਸਸਵਫਰਟੀ ਵਿਏਰ ਉਹਨਾਂ ਰਈ ਉਮੀ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਏਰ ਹ__ 

a) ਸਯੀਯਏ ਅਮਤਾ  b) ਨ ਯ ਦੀ ਏਭ ਯੀ 
c) ਉਯਏਤ ਦਿੇਂ  d) ਉਯਏਤ ਵਿੱਚੋਂ ਏਈ ਨਹੀਂ 

19. P2P ਦਾ ਅਯਥ ਹ: 

a)Peer 2 Peer      b) Peer to Peer 
c)Pipe to Pipe               d) Pipe 2 Pipe 

20. WAN ਦਾ ਅਯਥ______ ਹ 
a) ਿਾਈਡ ਯੀਆ ਨ ੱਟਿਯਏ  b) ਿਾਈਡ ਯੀਅਰ ਨ ੱਟਿਯਏ 

c) ਿਾਈਡ ਯੀਆ ਨ ੱਟਿਯਵਏੰ  d) ਉਯਏਤ ਵਿੱਚੋਂ ਏਈ ਨਹੀਂ 
 

 



21. OLTP ਦਾ ਅਯਥ ਹ:- 

a) Offline transaction process   b) Online transaction process 

c) Online transaction procedure   d) ਉਯਏਤ ਵਿੱਚੋਂ ਏਈ ਨਹੀਂ 
22. ਭਡਭ ਦਾ ਅਯਥ ਹ: - 

a) ਭਾਡਰ ਡਭਡਰ   b) ਭਡੂਰਟਯ ਡੀਭਡੂਰਟਯ 

c) ਆਧੁਵਨਏ ਡਭਵਡਊਰਟ   d) ਉਯਏਤ ਵਿੱਚੋਂ ਏਈ ਨਹੀਂ 
23. ____ ਆਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਏੰਵਊਟਯ ਨ ੱਟਿਯਏਾਂ ਦੀ ਇੱਏ ਰਫਰ ਰਣਾਰੀ ਹ। 

a) ਇੰਟਯਾਨ ੱਟ     b) ਇੰਟਯਨ ਟ 

c) ARPANET          d) ਉਯਏਤ ਵਿੱਚੋਂ ਏਈ ਨਹੀਂ 
24. ਟਰ ਏੁੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਰਏਾਂ ਰਈ ਵਤਆਯ ਏੀਤੀ ਈ ਹ ਵਜਨਹ ਾਂ ਏਰ _____ 

a) ਨ ਯ ਦੀ ਏਭ ਯੀ  b) ਫਧਾਤਭਏ ਅਸਭਯਥਤਾਿਾਂ 
c) ਉਯਏਤ ਦਿੇਂ  d) ਉਯਏਤ ਵਿੱਚੋਂ ਏਈ ਨਹੀਂ 

25. ਹਠਾਂ ਵਦੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਏਹੜੀ DML ਏਭਾਂਡ ਹ? 

a) ਸੰਵਭਵਰਤ ਏਯ  b) ਅੱਡਟ 

c) ਵਭਟਾ   d) ਉਯਏਤ ਸਾਯ 
26. ਟਫਰ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਵਏਹੜੀ ਏਭਾਂਡ ਿਯਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ? 

a) Select   b) Create  

c) Open   d) New 

27. ਭੂਰ ਯੂ ਵਿੱਚ ਐਤਯ ਦੀ ਡਾਟਾ ਵਏਸਭ ਹ: 

a) Text[Varchar]      b) Text[char] 

c) Int                 d)  Long 

28. ਇੱਏ ਿਫ ਜ ਨੰੂ ______ ਅਤ _________ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ ਦਵਐਆ ਜਾ ਸਏਦਾ ਹ। 
a) ਿੱਫ ਫਯਾਊ ਯ, ਏਵਟਿ ਇੰਟਯਨ ਟ   b) ਰਟਏਰ, ਏਵਟਿ ਇੰਟਯਨ ਟ 

c) ਰਟਏਰ, ਿੱਫ ਫਰਾਊ ਯ    d) ਉਯਏਤ ਵਿੱਚੋਂ ਏਈ ਨਹੀਂ 
29. mUl rup ivc̀ pUrn fwtw iksm dI lMbweI _____ hY[ 

a) 10   b ) 15 

c) 20   d) 25 

30. DML dw ArQ ______ hY 
a) Data manipulation language   b) Database manipulation language 
c)  Data modify language                d)  None of the above 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

au`qr (Answers) Multiple-Choice Question (MCQ) (1-30) 

  
Q1  (b)ਬਜਣ ਿਾਰਾ Q9 a) ਚਾਯ Q17 (b) Structured 

Query 
Language 

Q25 (d) ਉਯਏਤ ਸਾਯ 

Q2 c) ਚਨਰ        Q10 d) ਸੰਸਾਯ Q18 c) ਉਯਏਤ ਦਿੇਂ Q26 (b) Create 

Q3 d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

 

Q11 a) ਸ਼ਰੀ Q19 (b) Peer to 
Peer 

Q27 (a)Text[Varchar] 

Q4 d) ਉਯਏਤ ਸਾਯ Q12 d) ਉਯਏਤ 
ਵਿੱਚੋਂ ਏਈ ਿੀ 
ਨਹੀਂ 

Q20 a) ਿਾਈਡ 
ਯੀਆ 

ਨ ੱਟਿਯਏ 

Q28 a) ਿੱਫ ਫਯਾਊ ਯ, 
ਏਵਟਿ ਇੰਟਯਨ ਟ 

Q5 c) ਸੂਚਨਾ ਅਤ 
ਸੰਚਾਯ ਤਏਨਾਰਜੀ    

Q13 (d) .csv Q21 b) Online 
transaction 
process 

Q29 (a) 10 

Q6 d) ਉਯਏਤ ਸਾਯ Q14 c) ਯੇਂਜ 
ਵਯਬਾਵਸ਼ਤ ਏਯ 

Q22 b) ਭਡੂਰਟਯ 
ਡੀਭਡੂਰਟਯ 

Q30 a) Data manipulation 
language 

Q7 d) ਉਯਏਤ ਸਾਯ Q15 b) ਥੱਰ 
 

Q23 b) ਇੰਟਯਨ ਟ   

Q8 a) ਸਿ-ਯੁ ਾਯ     Q16 c) ਵਯਏਾਯਵਡੰ 
ਫੰਦ ਏਯ 

Q24 c) ਉਯਏਤ ਦਿੇਂ   

 



PART B 

Match the following / imlwn kro।                                                                        { do nMbrW vwly pRSn au`qr } 

 
       kwlm A                                                                                             kwlm  B 
Q(1)    Ctrl + c                                                                                         (A) pyst 

Q(2)     Ctrl + p                                                                                              (B) kwpI 
Q(3)     Ctrl + v                                                                                               (C) ipRMt 

Q(4)     Ctrl + x                                                                                               (D) k`t 

Q(5)    Ctrl + z                                                                                                (E ) rIfu   
 

au`qr (Answers):-  

1 (B) 2 (C) 3 (A) 4 (D) 5 (E) 

 

           kwlm A                                                                                                  kwlm B 
Q(6) swPtvyAr                                                                     (A) kIborf 
Q(7) hwrfvyAr          (B) zubwnI/gYr-zubwnI 
Q(8) kIj (KEYS)                                                                                                 (C)  pwvr puAwieMt 

Q(9) sMcwr                                                                                                      (D) CPU 

Q(10) PPT                                                                                                           (E)MS  ਏਸਰ    
 

au`qr (Answers):-  

6 (E) 7 (D) 8 (A) 9 (B) 10 (C) 

 

          kwlm A                                                                                                   kwlm B 

Q(11)ਹੱਥ ਉਠਾਉਣਾ                  (A) ਵਿਯਾਭ ਵਚੰਨਹ  
Q(12) ਵਸੱਧ ਫਠੋ                                                                                             (B) ਵਚਹਯ ਦ ਹਾਿ-ਬਾਿ 

Q(13) ਹਯਾਨੀ                                                                                                     (C)  Virus 

Q(14) Full stop                                                                                           (D) ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਵਦਐਾ 

Q(15) Trojan Horse                                                                                    (E ) ਇਸ਼ਾਯਾ 
 

au`qr (Answers):-  

11 (E) 12 (D) 13 (B) 14 (A) 15 (C) 

 

          kwlm A                                                                                                kwlm B 

Q(16) ਸਏਾ                                                                                         (A) ਰਯਾਭ 

Q(17) ਪਵਰੱਏਾਯਟ                    (B) ਆਨਰਾਈਨ ਧਭਏੀ 
Q(18) ਏੂਏੀ            (C ਭਯਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਏਸਭ 

Q(19) ਨ ਯਟਨ                                                                                      (D) ਆਨਰਾਈਨ ਸਟਯ 

Q(20) ਵਪਵਸੰ਼                                                                                      (E) ਟਂੀਿਾਇਯਸ 

 
au`qr (Answers):-  

16 (C) 17 (D) 18 (A) 19 (E) 20 (B) 



 

              kwlm A                                                                                                    kwlm B 

Q(21)   Qumana                                                                              (A) ਿਾਇਯਰ ੱਸ 

Q(22)     IM                                                                                                 (B) ਪਰਾਈਨ ਫਰ 

Q(23)     ੂਰ ਟਾਏ                                                             (C) ਿਾਇਯਡ 

Q(24)     DSL                                                                                                (D) Instant messaging 

Q(25)    Wi-Fi                                                                                              (E ) ਤੁਯੰਤ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਪਟਿਅਯ 

 

au`qr (Answers):-  

21 (B) 22 (D) 23 (E) 24 (C) 25 (A) 

 

    kwlm  A                                                                                                                kwlm B 
Q(26) LAN        (A) Internet Service Provider 
Q(27) WWW                                                                                           (B)  Wide Area Network 
Q(28) P2P                                                                                                       (C)  Local Area Network 
Q(29) ISP                                                                                                        (D) Peer to Peer 
Q(30) WAN                                                                                                      (E )World Wide web   
 

au`qr (Answers):-  

26 (C) 27 (E) 28 (D) 29 (A) 30 (B) 

 
 

  



 
PART C 

 

Fill in the blanks / KwlI QwvW Bro                                        { do nMbrW vwly pRSn au`qr } 

1. ਸੰਚਾਯ ______ ਹੁਨਯ ਦਾ ਇੱਏ ਵਹੱਸਾ ਹ। (ਨਯਭ, ਸਖ਼ਤ) 

2. ਸਾਡ ਸੰਚਾਯ ਨੰੂ ਰਬਾਿਸ਼ਾਰੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਸਾਨੰੂ____C’S (ਸੱਤ, ੰਜ) ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। 
3. _____ ਤੰਦਯੁਸਤ ਸਯੀਯ ਅਤ ਭਨ ਨੰੂ ਫਣਾਈ ਯੱਐਣ ਰਈ ਭਨੁੱਐੀ ਮਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿਾਰਾ ਵਦੰਦਾ ਹ।  

(ਤਣਾਅ ਰਫੰਧਨ, ਸਿ ਰਯਣਾ) 
4. _____ ਤਣਾਅ ਰਫੰਧਨ ਤਏਨੀਏ ਹ। (ਮਾ, ਐਾਣਾ) 
5. ਏੰਵਊਟਯ ਇੱਏ ______ ਭਸ਼ੀਨ ਹ। (ਇਰਏਟਰਾਵਨਏ, ਭਏਨੀਏਰ) 

6. _______ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਸਾਡ ਏੰਵਊਟਯ ਨੰੂ ਿਾਇਯਸ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ। (ਟਂੀਿਾਇਯਸ, ਏੀੜਾ) 

7. ਏੰਵਊਟਯ ਿਾਇਯਸ ਵਸਯਪ _______ ਨੰੂ ਸੰਏਯਵਭਤ ਏਯ ਸਏਦਾ ਹ।(ਹਾਯਡਿਅਯ/ਸਾਪਟਿਅਯ) 

8. ਸਵਥਯਤਾ ਵਿਏਾਸ ______ ਦੀ ਵ ੰਭਿਾਯੀ ਹ।(ਸ਼ਵਹਯ, ਵਿਸ਼ਿ) 

9. ਉਹ ਐਤਯ ਵਜੱਥ ਏੱਵਟਆ ਅਤ ਏਾੀ ਏੀਤਾ ਵਚੱਤਯ ਸਟਯ ਏੀਤਾ ਵਆ ਹ ______(ਏਵਰੱਫਯਡ, ਵਚੱਤਯਫਯਡ)                                   

10. Scenario ਵਿਏਰ______ ਭਨੂ ਵਿੱਚ ਉਰਫਧ ਹ। (ਡਟਾ, ਟੂਰਸ) 

11. ਫਾਹਯੀ ਡਟਾ ਰਈ ਏਰਏ(Calc) ਵਰੰਏ _____ ਭਨੂ ਵਿੱਚ ਭਜੂਦ ਹ। (ਪਾਇਰ, Insert) 

12. ਡਟਾ ਦੀ ਨਏਰ ਨੰੂ ________ ਵਏਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ (ਵਯਡੰਡੈਂਸੀ, ਵਿਦਸ਼ੀ ਏੁੰ ਜੀ) 

13. ਇੱਏ ਡਟਾਫਸ ______ ਦਾ ਇੱਏ ਸੰਵਠਤ ਸੰਰਵਹ ਹੰੁਦਾ ਹ. (ਡਾਟਾ, ਵਯਏਾਯਡ) 

14. A____ ਇੱਏ ਸੰਐ ਡਟਾ ਵਿੱਚ ਡਟਾ ਨੰੂ ਰਦਯਵਸ਼ਤ ਏਯਨ ਵਿੱਚ ਭਦਦ ਏਯਦਾ ਹ। (ਪਾਯਭ, ਵਯਯਟ) 

15. _____ ਏੁੰ ਜੀਆਂ ਯੀਟਵਟਿ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਟਾਉਣ ਰਈ ਿਯਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। (ਟਰ, ਸਵਟੱਏੀ) 

16. A ____ ਇੱਏ ਵਟਏਾਣਾ ਹ ਵਜੱਥ ਪਾਈਰਾਂ ਦਾ ਇੱਏ ਸਭੂਹ ਸਟਯ ਏੀਤਾ ਜਾ ਸਏਦਾ ਹ। (ਪਰਡਯ, ਭੁੱਐ ਪਾਈਰ) 

17. ਸਾਨੰੂ ਏਦ ਿੀ ਵਏਸ ਤਯਰ ਏਰੀਨਯ ਦਾ ਵਿੜਏਾਅ ______ (ਭਾਊਸ, ਸ਼ਰੀ) 'ਤ ਨਹੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
18. ਵਚੱਤਯ ਨੰੂ ਏਾੀ ਏਯਨ ਰਈ ਸ਼ਾਯਟਏੱਟ ਹ Ctrl+_________(C,X) 

19. ਟੀਚਾ ਰੱਬਣ ਦਾ ਵਿਏਰ ___ਭਨੂ ਵਿੱਚ ਉਰਫਧ ਹ। (ਟੂਰ, ਡਟਾ) 

20. ______ ਇੱਏ ਸਾਯਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਏ ਵਸੰਰ ਡਟਾ ਆਈਟਭ ਨੰੂ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ। (Tuples, Attributes) 

21. _______ ਇੱਏ DML ਏਭਾਂਡ ਹ। (Insert,Create) 

22. ____ ਆਰ ਦੁਆਰ ਦ ਾਠ ਨਾਰ ਰਾਵਪਏਸ ਦ ਸਫੰਧ ਨੰੂ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ। (ਟਏਸਟ ਯਵੰ, ਏਂਵਯੰ) 

23. A _____ ਇੱਏ ਭਾਡਰ ਹ ਵਜਸਦੀ ਿਯਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਯ ਦਸਤਾਿ  ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਏਯਦ ਹਾਂ। (ਸ਼ਰੀ, ਟੈਂਰਟ) 

24. A____ ਡਟਾ ਦ ੂਰ ਤੋਂ ਐਾਸ ਜਾਣਏਾਯੀ ਇਏੱਠੀ ਏਯਨ ਵਿੱਚ ਭਦਦ ਏਯਦਾ ਹ। (Query,ਪਾਯਭ) 

25. ਏੰਵਊਟਯ ਜ ਸਿਾਿਾਂ ਰਦਾਨ ਏਯਦ ਹਨ ______(ਸਯਿਯ, ਏਰਾਇੰਟ) 

26. ਇੰਟਯਨ ਟ ______ (LAN, WAN) ਦੀ ਇੱਏ ਉਦਾਹਯਣ ਹ 
27. ______ ਇੱਏ ਿਾਇਯਰ ੱਸ ਤਏਨਾਰਜੀ ਹ। (3G, DSL) 

28. ਇੱਏ ____ ਏਭਾਂਡਾਂ ਜਾਂ ਏੀਸਟਰਏਾਂ ਦਾ ਏਰਭ ਸੰਬਾਵਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ਜ ਫਾਅਦ ਵਿੱਚ ਿਯਤੋਂ ਰਈ ਸਟਯ ਏੀਤ ਜਾਂਦ ਹਨ। 
                                                                                                                                     (ਸਰਿਯ, ਭਏਯ) 



29. ਏੰਵਊਟਯ ਦੀ ਹੰੁਚਮਤਾ ਜਾਂ ਏੰਵਊਟਯ ਦੀ ਵਭੱਤਯਤਾ ਨੰੂ ______ ਵਏਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।                                                                                         
                                                                                                           (ਤਏਨਾਰਜੀ, ਸਹਾਇਏ ਤਏਨਾਰਜੀ) 

30. ਸਾਡ ਯ ਾਨਾ ਜੀਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ _____R's ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਏ ਇੱਏ ਵਟਏਾਊ ਸਭਾਜ ਦੀ ਵਸਯਜਣਾ ਵਿੱਚ ਮਦਾਨ 
ਾ ਸਏਦ ਹਾਂ।      (4,3) 
 

au`qr (Answers):-  

Q1 ਨਯਭ 9 ਏਵਰੱਫਯਡ 17 ਭਾਊਸ 25 ਸਯਿਯ 

Q2 ਸੱਤ 10 ਟੂਰਸ 18 C 26 WAN 

Q3 ਤਣਾਅ ਰਫੰਧਨ 11 Insert 19 ਟੂਰ 27 3G 

Q4 ਮਾ 12 ਵਯਡੰਡੈਂਸੀ 20 Tuples 28 ਭਏਯ 
Q5 ਇਰਏਟਰਾਵਨਏ 13 ਡਾਟਾ 21 Insert 29 ਸਹਾਇਏ ਤਏਨਾਰਜੀ 
Q6 ਟਂੀਿਾਇਯਸ 14 ਵਯਯਟ 22 ਟਏਸਟ ਯਵੰ 30 4 

Q7 ਸਾਪਟਿਅਯ 15 ਸਵਟੱਏੀ 23 ਟੈਂਰਟ   

Q8 ਵਿਸ਼ਿ 16 ਪਰਡਯ 24 Query   

 



PART D 
 

shI /ਗ਼ਰਤ    {True or False}                                                              { do nMbrW vwly pRSn au`qr  } 

 

1. ਭਾਊਸ ਆਉਟੁੱਟ ਵਡਿਾਈਸ ਦੀ ਉਦਾਹਯਨ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

2. ਏੰਵਊਟਯ ਦ ਬਵਤਏ ਵਹੱਸ ਨੰੂ ਹਾਯਡਿਅਯ ਵਏਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

3. ਪਾਈਰ ਨੰੂ ਸਿ ਏਯਨ ਦਾ ਸ਼ਾਯਟਏੱਟ CTRL+s ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

4. ਸਟਾਯਟ ਭੀਨੂ ਨੰੂ ਐਰਹਣ ਰਈ Arrow ਏੁੰ ਜੀ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

5. ਉਦਮਤੀ ਫ ਾਯ ਵਿੱਚ ਨ ਏਯੀਆਂ ਦਾ ਏਯ ਸਏਦ ਹਨ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

6. ਸਾਯੀਆਂ ਫਾਈਰਾਂ ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਰਈ Ctrl+A ਦਫਾ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

7. ਪੀਡਫਏ ਦਾ ਭਤਰਫ ਹ ਵਜਸ ਦੁਆਯਾ ਜਾਣਏਾਯੀ ਬਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

8. 'ਸੰਚਾਯ' ਸ਼ਫਦ ਰਾਤੀਨੀ ਸ਼ਫਦ 'ਏਵਭਊਨੀਏਅਯ' ਤੋਂ ਆਇਆ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

9. ਰਯਣਾ ਦੀਆ ਂਵਤੰਨ ਵਏਸਭਾਂ ਹਨ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

10. ਰਬਾਿਸ਼ਾਰੀ ਸੰਚਾਯ ਦ 6C ਹਨ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

11. ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਹ ਟਏਸਟ ਨੰੂ ਸਟਾਈਰ ਅਤ ਪਾਯਭਵਟੰ ਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਐੱਚ ਏ ਨਿੀਆ ਂਸ਼ਰੀਆ ਂਫਣਾ ਸਏਦ ਹਾਂ। 
(ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

12. ਾਯਦਯਸ਼ਤਾ ਰਬਾਿ ਿਾਟਯਭਾਯਏ ਫਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਦਦ ਏਯਦਾ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

13. ਅਰਾਈਨਭੈਂਟ ਰਾਵਪਏਸ ਦੀ ਰੰਫਏਾਯੀ ਜਾਂ ਹਯੀਜੱਟਰ ਰਸਭੈਂਟ ਨੰੂ ਦਯਸਾਉਂਦੀ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

14. ਹਯਏ ਵਦਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਏ ਨਾਭ ਹੰੁਦਾ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

15. ਅਸੀਂ ਿੱਐ-ਿੱਐ ਵਦਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿੱਐ-ਿੱਐ ਯੰ ਦ ਸਏਦ ਹਾਂ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

16. ਅਸੀਂ ਸਰਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਏ ਟਏਸਟ ਨੰੂ ਵਏਸ ਿੀ ਿੱਫ URL ਨਾਰ ਵਰੰਏ ਏਯ ਸਏਦ ਹਾਂ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

17. ਸਰਡਸ਼ੀਟ ਸਪਟਿਅਯ ਉਬਤਾ ਨੰੂ ਿਯਏਫੁੱਏ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਏਯਨ ਦੀ ਆਵਆ ਵਦੰਦਾ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

18. ਇੱਏ ਡਟਾਫਸ ਵਿੱਚ ਵਸਯਪ ਇੱਏ ਸਾਯਣੀ ਹ ਸਏਦੀ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

19. ਇੱਏ ਸਾਯਣੀ ਵਿੱਚ ਭਰਟੀਰ ਰਾਇਭਯੀ ਏੁੰ ਜੀ ਹ ਸਏਦੀ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

20. ਇੱਏ ਸਾਯਣੀ ਵਿੱਚ ਹਯ ਏਤਾਯ ਦੀ ਫਣਤਯ ਇੱਏ ਵਜਹੀ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

21. ਅਸੀਂ ਸਿਾਰਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਏਯਏ ਡਟਾ ਨੰੂ ਵਭਟਾ ਨਹੀਂ ਸਏਦ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

22. ਇੱਏ ਸਾਯਣੀ ਤਯਏ ਨਾਰ ਸੰਫੰਵਧਤ ਡਟਾ ਦਾ ਸੰਰਵਹ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

23. ਇੱਏ ਵਿਦਸ਼ੀ ਏੁੰ ਜੀ ਦੂਜੀ ਸਾਯਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਏ ਰਾਇਭਯੀ ਏੁੰ ਜੀ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

24. ਇੱਏ ਏੰਵਊਟਯ ਹਾਯਡਿਅਯ ਸਯਤਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਏਯਨ ਦੀ ਆਵਆ ਵਦੰਦਾ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

25. ਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਯੀ ਵਿ ਅੂਰ ਚਤਾਿਨੀਆ ਂਦਾ ਏਯਦੀ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 



26. ISP ਦਾ ਅਯਥ ਹ ਇੰਟਯਨ ੱਟ ਸਿਾ ਰਦਾਤਾ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 
27. ਫਰ ਦਾ ਤਾ ਵਿਰੱਐਣ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

28. ਡਾਇਰ-ਅੱ ਏਨ ਏਸ਼ਨ ਸਬ ਤੋਂ ਤ  ਇੰਟਯਨ ਟ ਏਨ ਏਸ਼ਨ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

29. ਤਤਏਾਰ ਭਸਵਜੰ ਸਪਟਿਅਯ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਏਯਨ ਰਈ ਇੱਏ ਉਬਤਾ ਏਰ ਇੱਏ ਿਧ ਤਤਏਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਐਾਤਾ ਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

30. ਅਾਹਜ ਜਾਂ ਏਭ ਯੀ ਿਾਰਾ ਵਿਅਏਤੀ ਏੰਵਊਟਯ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਨਹੀਂ ਏਯ ਸਏਦਾ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

 

au`qr  (Answers):-  

Q1 ਗ਼ਰਤ  9 ਗ਼ਰਤ  17 ਸਹੀ 25 ਸਹੀ 
Q2 ਸਹੀ 10 ਗ਼ਰਤ  18 ਗ਼ਰਤ  26 ਸਹੀ 
Q3 ਸਹੀ 11 ਸਹੀ 19 ਗ਼ਰਤ  27 ਸਹੀ 
Q4 ਗ਼ਰਤ  12 ਸਹੀ 20 ਸਹੀ 28 ਗ਼ਰਤ  

Q5 ਸਹੀ 13 ਸਹੀ 21 ਗ਼ਰਤ  29 ਸਹੀ 
Q6 ਸਹੀ 14 ਸਹੀ 22 ਸਹੀ 30 ਗ਼ਰਤ  

Q7 ਗ਼ਰਤ  15 ਸਹੀ 23 ਸਹੀ   

Q8 ਸਹੀ 16 ਸਹੀ 24 ਸਹੀ   

 
  



PART E 
 

pRSn au`qr ie`k jW do lwienw iv`c id`qw jwvy    {iqMn AMkW vwly pRSn au`qr } 
 

Q1).  sMcwr qoN kI Bwv hY ? 

Q2).  ICT dw pUrw nwm ilKo ? 
Q3).  zubwnI ( mOiKk) (Verbal Communication) sMcwr qoN kI Bwv hY? 

Q4).  sMcwr pRikirAw dy ikhVy q`q (elements of a communication cycle) ਹਨ , nwm ilKo?    

Q5).  PIfbYk qoN kI Bwv hY? ? 

Q6).   zubwnI ( mOiKk) (Verbal Communication) sMcwr dI koeI ie`k audwhrn ida ? 

Q7).  PIfbYk dIAW koeI do mh`qqwvW ilKo ? 

Q8).  qxwA (Stress) kI hY ? 

Q9).  svY- pRbMDn (Self-management) qoN kI Bwv hY ? 

Q10). qxwA- pRbMDn (Stress management) quhwfI ikvyN mdd krdw hY? 

Q11). koeI do ienpu`t ifvweIs dy nwm ilKo ?  

Q12).  koeI do Awautpu`t ifvweIs dy nwm ilKo ?    

Q13).  kMipaUtr hwrfvyAr  (Hardware) qoN kI Bwv hY ? 

Q14). pRBwvSwlI sMcwr rukwvtW ikhVIAW ho skdIAW ਹਨ  koeI do dso? 

Q15).  AYNtr (ENTER) kIj dw kMm kI hY ? 

Q16). ਸਟਾਈਰ ਏੀ ਹਨ? 
Q17). ਏਈ ਚਾਯ ਰਾਵਪਏ ਵਪਰਟਯ ਵਰਐ? 
Q18). RDBMS ਦਾ ੂਯਾ ਯੂ ਏੀ ਹ? 

Q19). DBMS ਦਾ ੂਯਾ ਯੂ ਏੀ ਹ? 

Q20).  ਇੰਸਟੈਂਟ ਭਸਵਜੰ ਦੀਆ ਂਏਈ ਵਤੰਨ ਵਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ ਦੱਸ? 

Q21). ਏੀਫਯਡ ਦੀਆ ਂਿੱਐ-ਿੱਐ ਪੰਏਸ਼ਨ ਏੁੰ ਜੀਆਂ ਏੀ ਹਨ? 

Q22). ਭਰ ਭਯਜ ਦ ਏੀ ਪਾਇਦ ਹਨ ? 

Q23). DML ਦਾ ੂਯਾ ਯੂ ਏੀ ਹ? 

Q24). ਨਰਾਈਨ ਰਣ-ਦਣ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਏਯਨ ਰਈ ਏਈ ਵਤੰਨ ਬੁਤਾਨ ਸਾਧਨ ਵਰਐ ? 

Q25). ਦੁਯਟਨਾ ਅਤ ਭਯਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਭਆਦ ਨੰੂ ਵਯਬਾਵਸ਼ਤ ਏਯ? 

Q26). ਵਡੱਣ ਅਤ ਵਤਰਏਣ ਦੀ ਸੁਯੱਵਐਆ ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਏਈ ਦ ਫੁਵਨਆਦੀ ਸੁਯੱਵਐਆ ਵਨਮਭ ਵਦ? 

Q27). ਵਿਅਏਤੀ ਵਏਹੜ ਦ ਤਯੀਵਏਆ ਂਨਾਰ ਯ ੀ-ਯਟੀ ਏਭਾ ਸਏਦਾ ਹ? 

Q28). ਉਹ ਵਏਹੜ ਤਯੀਏ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਅਸੀਂ ਸਯਤ ਦੀ ਸਭਝਦਾਯੀ ਨਾਰ ਿਯਤੋਂ ਏਯ ਸਏਦ ਹਾਂ? 

Q29). ਭਰ ਭਯਜ ਦ ਏੀ ਪਾਇਦ ਹਨ? 



Q30). ਟਏਸਟ ਦਸਤਾਿ  ਵਿੱਚ ਵਚੱਤਯ ਸੰਵਭਵਰਤ ਏਯਨ ਦ ਏਈ ਵਤੰਨ ਤਯੀਏ ਵਰਐ? 

Q31). (Sorting)ਿਾਂਟੀ ਏੀ ਹ? 

Q32). ਇੰਟਯਨ ਟ ਸੁਯੱਵਐਆ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਏੀ ਹ? 

Q33). ਿੱਐ-ਿੱਐ ਵਏਸਭਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਾਈਨ ਧਭਏੀਆ ਂਵਰਐ? 

Q34). ਰਾਇਭਯੀ ਏੁੰ ਜੀ ਏੀ ਹ? 
Q35). ਟਏਸਟ ਯਵੰ ਨੰੂ ਵਯਬਾਵਸ਼ਤ ਏਯ? 
Q36). LAN ਦਾ ੂਯਾ ਯੂ ਏੀ ਹ? 

Q37). ਸਭਾਂ ਰਫੰਧਨ ਦਾ ਏੀ ਭਹੱਤਿ ਹ? 

Q38). ਆਣੀ ਤਾਏਤ ਅਤ ਏਭ ਯੀ ਵਰਐ? 

Q39). ਉਹ ਵਏਹੜ ਤਯੀਏ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਇੱਏ ਉਦਮਤੀ ਸਭਾਜ ਨੰੂ ਰਬਾਵਿਤ ਏਯਦਾ ਹ? 

Q40). ਵਿਦਸ਼ੀ ਏੁੰ ਜੀ ਏੀ ਹ? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PART F 
pRSn au`qr ie`k jW do lwienw iv`c id`qw jwvy    {cwr AMkW vwly pRSn au`qr } 
 
 

Q1).    kI-borf dy koeI do PMkSn kIj (Function Keys) dy nwm dso? 

Q2).  iksy Pwiel nUM kwpI ਏਯ  ਰਈ ikhVI Sortk`t kmWf (shortcut command) dI vrqoN kIqI jWdI hY?   

Q3).  iksy Pwiel nUM pyst ਏਯਨਰਈ  ikhVI Sortk`t kmWf (shortcut command) dI vrqoN kIqI jWdI hY?      

Q4).   notpYf PweIl leI ikhVw PweIl AYkstYNsn huMdw hY ? 

Q5).   kMipaUtr swPtvyAr dI AMdrUnI sPweI ikvyN kIqI jWdI hY? 

Q6).   itkwaU ivkws (Sustainable Development) kI hY ? 

Q7).   siQr ivkws qoN kI Bwv hY ? 

Q8).   itkwaU ivkws (Sustainable Development) ivc̀ swfI kI BUimkw hY ? 

Q9).   kMipaUtr dI dyKBwl ikauN jrUrI hY? 

Q10).  au`dmqw (Entrepreneurship) kI hY ? 

Q11).  au`dmqw (Entrepreneurship) “dI kI BUimkw hY?  

Q12).  ਿਾਇਯਸ ਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਵਏਸਭਾਂ ਫਾਯ ਦੱਸ? 

Q13). ਇੱਏ ਉਦਮਤੀ ਦ ੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਐਆ ਏਯ? 

Q14). ਪਰਡਯ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਰਐ? 

Q15). ਰਬਾਿਸ਼ਾਰੀ ਸਭਾਂ ਰਫੰਧਨ ਰਈ ਚਾਯ ਏਦਭਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਐਆ ਏਯ? 

Q16). ਟੀਚ ਵਏਿੇਂ ਵਨਯਧਾਯਤ ਏਯੀ? 

Q17). ਭਰ ਭਯਜ 'ਤ ਇੱਏ ਨੋਟ ਵਰਐ? 

Q18). ਦਸਤਾਿ  ਤੋਂ ਟੈਂਰਟ ਫਣਾਉਣ ਦ ਤਯੀਵਏਆ ਂਦੀ ਵਿਆਵਐਆ ਏਯ? 

Q19). ਵਚੱਤਯ ਏੱਟਣ ਦੀ ਵਿਆਵਐਆ ਏਯ? 

Q20). ਏੀਤ  ਫਦਰਾਅ ਰਈ ਵਟੱਣੀਆ ਂਜੜਨ ਰਈ ਏਦਭ ਵਰਐ? 

Q21). openoffice.org ਦੁਆਯਾ ਸਭਯਵਥਤ ਚਾਯ ਸ਼ਰੀਆ ਂਦੀ ਵਿਆਵਐਆ ਏਯ? 

Q22). ਹਾਦਵਸਆਂ ਨੰੂ ਸੰਬਾਰਣ ਦ ਤਯੀਏ ਵਰਐ? 

Q23). ਵਏੱਤਾਭੁਐੀ ਐਤਵਯਆ ਂ'ਤ ਇੱਏ ਨੋਟ ਵਰਐ? 

Q24). ਟਂੀਿਾਇਯਸ 'ਤ ਇੱਏ ਨੋਟ ਵਰਐ? 

Q25). ਰਬਾਿਸ਼ਾਰੀ ਸੰਚਾਯ ਦ 7C ਦੀ ਵਿਆਵਐਆ ਏਯ? 

Q26).ਡਾਇਰਾਭ ਦ ਨਾਰ ਸੰਚਾਯ ਚੱਏਯ ਦੀ ਵਿਆਵਐਆ ਏਯ? 

Q27). ਯ-ਭਵਐਏ ਸੰਚਾਯ ਦੀਆਂ ਵਏਸਭਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਐਆ ਏਯ? 

Q28). ਟਂੀਸਾਈਿਅਯ 'ਤ ਇੱਏ ਨੋਟ ਵਰਐ? 



Q29). P2P ਆਯਏੀਟਏਚਯ ਦੀ ਵਿਆਵਐਆ ਏਯ? 

Q30). ਭਏਯ 'ਤ ਇੱਏ ਨੋਟ ਵਰਐ? 

Q31). ਸਿਾਰਾਂ ਦਾ ਭਏਸਦ ਏੀ ਹ? 

Q32). ਨਰਾਈਨ ਰਣ-ਦਣ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਦੱਸ? 

Q33). ਏੁਝ DML ਏਭਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਐਆ ਏਯ 
Q34. ਰਯਣਾ 'ਤ ਇੱਏ ਨੋਟ ਵਰਐ? 

Q35). ਵਏਸ ਚਾਯ ਇਨੁਟ ਮੰਤਯ ਨੰੂ ਉਦਾਹਯਣ ਦ ਨਾਰ ਸਭਝਾ? 

Q36). ਵਏਸ ਚਾਯ ਇਨੁਟ ਮੰਤਯ ਨੰੂ ਉਦਾਹਯਣ ਦ ਨਾਰ ਸਭਝਾ? 

Q37). ਨ ੱਟਿਯਵਏੰ ਅਤ ਏਈ ਵਤੰਨ ਪਾਇਦ ਦੱਸ? 

Q38). ਫਰ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਏੀ ਹ? 
Q39). ਵਸਹਤਭੰਦ ਜੀਿਨ ਸ਼ਰੀ ਦੀ ਭਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਸਭਝਾ ? 
Q40). RDBMS ਵਿੱਚ ਡਟਾਟਾਈ ਉੱਤ ਇੱਏ ਨੋਟ ਵਰਐ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 


