
ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ 

ਸ਼ੇਣੀ - ਛੇਵ  

 

ਪਾਠ- 1 ਕੰਿਪਊਟਰ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਕੰਿਪਊਟਰ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਪਯੋਗ ਖੇਤਰ ,ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀਆ ਂਿਵ ੇ ਤਾਵ , ਪੋਰਟੇਬਲ (Portable) 
ਕੰਿਪਊਿਟੰਗ ਉਪਕਰਣ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ । 
 
ਪਾਠ- 2 ਕੰਿਪਊਟਰ ਦ ੇਭਾਗ 
ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਭਾਗ  ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ,ਕੰਿਪਊਟਰ ਦਾ ਬਲਾਕ ਿਚੱਤਰ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਮੈਮਰੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ , 
ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ  । 
 

ਪਾਠ- 3 ਕੰਿਪਊਟਰ ਦ ੇਬਿੁਨਆਦੀ ਕੰਮ 
ਆਪੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਨੰੂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਗ, ਿਵੰਡੋ ਐਪਲੀਕੇ ਨ  ਦੀ ਵਰਤ, 
ਕੰਿਪਊਟਰ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ । 
 

ਪਾਠ- 4 ਐਮ. ਐਸ. ਪਟ 
ਪਟ ਕੀ ਹ,ੈ?ਐਮ. ਐਸ. ਪਟ ਨੰੂ ਿਕਵ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ?, ਪਟ ਿਵੰਡੋ ਦੇ ਭਾਗ, ਆਪਣੀ ਡਰਾਇੰਗ ਸੇਵ ਕਰਨਾ । 
 
ਪਾਠ- 5 ਐਮ. ਐਸ. ਪਟ- ਭਾਗ- 2  
ਹੋਮ ਟੈਬ ਰੀਬਨ, ਿਵਊ ਟੈਬ ਰੀਬਨ । 
 
ਪਾਠ- 6 ਹਾਰਡਵਅੇਰ ਅਤ ੇਸਾਫਟਵਅੇਰ 
ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈ?, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈ?, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ  ਿਸਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇ ਨ 
ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ । 
 
ਪਾਠ- 7 ਇਨਪੁੱ ਟ ਉਪਕਰਨ 
ਇਨਪੁੱ ਟ ਉਪਕਰਨ, ਇਨਪੁੱ ਟ ਉਪਕਰਨ  ਦੀ ਵਰਤ, ਕੀਅ ਬੋਰਡ ਮਾਊਸ ,ਮਾਇਕੋਫੋਨ,ਸਕੈਨਰ ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ,ਟੱਚ 
ਪੈਡ,ਬਾਰ-ਕੋਡ ਰੀਡਰ ਲਾਈਟ ਪੈਨ, ਜੁਆਇ ਸਿਟੱਕ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ,ਬਾਇਓਮੈਟੀਕ, ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਿਸਗਨਚਰ ਪੈਡ । 
 

ਪਾਠ- 8 ਆਊਟਪੁੱ ਟ ਯੰਤਰ 
ਆਊਟਪੁੱ ਟ ਯੰਤਰ, ਆਊਟਪੁੱ ਟ ਯੰਤਰ  ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ , ਮੋਨੀਟਰ, ਿਪੰਟਰਪ,ਪਲੌਟਰ ,ਹੈਡਫੋਨ ਸਪੀਕਰ, ਪੌਜੈਕਟਰ, 
ਇਨਪੁੱ ਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱ ਟ ਯੰਤਰ  ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ । 
 

 
 
 
 
 
 



ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ 

ਸ਼ੇਣੀ - ਸੱਤਵ  

ਪਾਠ- 1 ਟਾਈਿਪੰਗ ਿਟਊਟਰ 

ਟੱਚ ਟਾਈਿਪੰਗ, ਕੀਅ-ਬੋਰਡ ਪਰ ਗਲ  ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਨੂਮੈਿਰਕ ਕੀਅਪਡੈ, ਕੀਅ-ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਕੀਅਜ਼, ਅਨਮੋਲ 
ਿਲਪੀ ਫਟ ਰਾਹ  ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਟਾਈਿਪੰਗ, ਟਾਈਿਪੰਗ ਸਪੀਡ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ, ਟਾਈਿਪੰਗ ਕਰਦੇ 
ਸਮ ਸਹੀ ਆਸਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਈਿਪੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਨਾਵ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ । 
 

ਪਾਠ- 2 ਿਵੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਰ 
ਿਵੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਰ, ਿਵੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਨੰੂ ਖੋਲਣਾ, ਿਵੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੇ ਭਾਗ, ਿਵੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੇ 
ਿਵਊ, ਫਾਈਲ  ਅਤੇ ਫੋਲਡਰਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਨੰੂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। 
 
ਪਾਠ- 3 ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ (ਭਾਗ-1) 
ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਵਰਡ-ਪੋਸੈਿਸੰਗ ਕੀ ਹੈ?, ਵਰਡ-ਪੋਸੈਿਸੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਿਵ ੇ ਤਾਵ , ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ  ਦੇ ਵਰਡ-
ਪੋਸੈਿਸੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਐਮ. ਐਸ. ਵਰਡ, ਐਮ. ਐਸ. ਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਨਵ  ਡਾਕੂਮਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਵ/ਪਿਹਲ  
ਤ ਬਣੇ ਡਾਕੂਮਟ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ। 
 

ਪਾਠ- 4 ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ (ਭਾਗ-2)  
ਟੈਕਸਟ ਿਸਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, Home ਟੈਬ, Undo ਅਤੇ Redo ਕਮ ਡਜ਼, Inset ਟੈਬ | 
 
ਪਾਠ- 5 ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ (ਭਾਗ-3) 
ਫਾਰਮੇਟ ਟੈਬ - ਿਪਕਚਰ ਟੂਲਜ਼ (Format Tab-Picture Tools), ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਟੈਬ, ਰੀਿਵਊ ਟੈਬ, ਿਪਿਟੰਗ 
ਡਾਕੂਮਟਸ। 
 
ਪਾਠ- 6 ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ (ਭਾਗ-4) 
ਟੇਬਲ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?, ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਟੇਬਲ ਿਵਚ ਡਾਟਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ, ਟੇਬਲ 
ਨੰੂ ਮਾਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਪੋਪਰਟੀਜ (ਿਵ ੇ ਤਾਵ ), ਸੈਲ  ਨੰੂ ਸਪਿਲਟ ਕਰਨਾ, ਸੈਲ  ਨੰੂ ਮਰਜ ਕਰਨਾ, 
ਟੇਬਲ ਨੰੂ ਸਪਿਲਟ ਕਰਨਾ। 
 

ਪਾਠ- 7 ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 
ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਾਗ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਲਈ ਜਰੂਰਤ , ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਲਈ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟਸ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 
ਪੈਜਨਟੇ ਨ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ । 
 

ਪਾਠ- 8 ਸਟੋਰੇਜ ਿਡਵਾਇਿਸਜ਼ 
ਮੈਮਰੀ ਕੀ ਹੈ?, ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਵਰਤ, ਮੈਮਰੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ  
 


