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ਪਾਠ- 1 HTML ਅਤ ੇCSS ਨਾਲ ਵਬੈ ਿਡਜ਼ਾਈਿਨੰਗ 
ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵੈਬ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀ ਹੈ?, ਵੈਬਸਾਈਟ ਿਡਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ, HTML ਦੇ Concept, 
ਵੈਬ ਿਵਚ HTML ਦਾ ਰੋਲ, HTML ਡਾਕੂਮਟ ਦੀ ਬਣਤਰ, HTML ਐਡੀਟਰ, ਿਲੰਕਸ ਅਤੇ ਇਮੇਿਜ਼ਜ਼ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਈਲ ੀਟਸ, ਸਟਾਈਲ ੀਟਸ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ , CSS ਿਸਨਟੈਕਸ, CSS 
ਿਸਲੈਕਟਰਜ਼, ਸਟਾਈਲ ੀਟਸ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਪਰਟੀਜ਼, CSS ਪਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ 
ਉਦਾਹਰਣ 
 
ਪਾਠ- 2 ਇੰਟਰਨਟ ਦ ੇਇਸਤੇਮਾਲ 
ਇੰਟਰਨਟ, ਇੰਟਰਨਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਐਪਲੀਕੇ ਨਸ, ਇੰਟਰਨਟ ਸਰਚ, ਇੰਟਰਨਟ ਅਤੇ ਵਰਲਡ 
ਵਾਈਡ ਵੈਬ, ਇੰਟਰਨਟ ਸੁੱ ਰਿਖਆ 
 
ਪਾਠ- 3 ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ ਅਤ ੇਸਰੱੁਿਖਆ 
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਸਾਈਬਰ ਕੀ ਹ?ੈ, ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ/ਹਮਲੇ, ਸਾਈਬਰ ਹਮਿਲਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਾਲਵੇਅਰ 
ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਿਕਸਮ , ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ  ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ 
ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਕੀ ਹਨ?, ਆਈ.ਟੀ.ਐਕਟ 2000 ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ । 
 
ਪਾਠ- 4 ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਸਸਟਮ ਅਤ ੇਮੇਨਟਨੇਸ 
ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨਸ ਅਤੇ ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਮੇਨਟੇਨਸ ਬੂਿਟੰਗ ਅਤੇ ਸੇਫ਼ ਮੋਡ 
ਸਮੱਿਸਆਵ , ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇ ਨ ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਪਲੇਅ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲੇ ਨ ਪੋਰਟ  
ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ  , ਪੀ.ਸੀ. ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਟੂਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਅਪਗੇਡ,ਐਮ ਐਸ ਆਿਫ਼ਸ ਦੀ 
ਇੰਸਟਾਲੇ ਨ ਿਵੰਡੋਜ਼ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ,ਿਥੰਨ ਕਲਾਇੰਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣ 
ਪਛਾਣ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਯੂਟੀਿਲਟੀ ਪੋਗਰਾਮ, ਿਟੰਗ-ਡਾਊਨ ਆਪ ਨਜ਼ | 
 
ਪਾਠ- 5 ਡਾਟਾਬੇਸ ਮਨੈਜਮਟ ਿਸਸਟਮ 
ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਡਾਟਾਬੇਸ, ਡੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਸਡੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਡਾਟਾ , ਬੇਸ ਲਾਈਫ 
ਸਾਈਕਲ, ਡੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ ਦੀ ਵਰਿਕੰਗਡੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਡੀ .ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ ਦੀਆਂ 
ਿਵ ੇ ਤਾਵ  / ਗੁਣ, ਡੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ , ਕਲਾਉਡ ਡਾਟਾਬੇਸ । 
 
ਪਾਠ- 6 ਪਗੋਰਾਿਮੰਗ ਅਤ ੇਪੋਗਰਾਿਮੰਗ ਭਾ ਾਵ  ਦੀ ਧਾਰਣਾ 



ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਪੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੋਗਰਾਿਮੰਗ ਦੀ ਧਾਰਣਾ, ਪੋਗਰਾਿਮੰਗ ਭਾ ਾਵ , ਭਾ ਾ ਟ ਸਲੇਟਰ 
ਪੋਗਰਾਿਮੰਗ ਪੋਸੈਸ । 
 
ਪਾਠ- 7 ਸੀ ਭਾ ਾ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਇਸ ਦ ੇਪੋਗਰਾਮ  ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਬਣਤਰ  
ਸੀ ਭਾ ਾ ਨਾਲ ਜਾਣ - ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ, ਸੀ ਭਾ ਾ ਨੰੂ ਿਮਡਲ ਲੇਵਲ ਭਾ ਾ ਿਕਉ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ 
ਹ,ੈ ਸੀ ਭਾ ਾ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਅਤੇ IDE ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਸੀ ਭਾ ਾ ਦਾ ਪੋਗਰਾਮ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਚਲਾਉਣਾ, ਸੀ ਨਾਲ ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਸੈਟ, ਟਕੋਨਜ਼ (ਕੀਅਵਰਡ, ਆਈਡਟੀਫਾਇਰ, 
ਿਲਟਰਲਜ਼, ਆਪਰੇਟਰਜ਼, ਖਾਸ ਿਚੰਨ (ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਤੇ ਕ ਸਟਟ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨ  ਦੀ 
ਿਡਕਲੇਰੇ ਨ, ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ - ਕੇਵਲ ਪੇਮੀਿਟਵ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸਸੀ, ਿਵੱਚ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ , ਸੀ ਿਵੱਚ 
ਇਨਪੁੱ ਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱ ਟ ਸਟੇਟਮਟਸ, ਸੀ ਭਾ ਾ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਣਤਰ । 
 
ਪਾਠ- 8 ਸੀ ਭਾ ਾ ਿਵਚ ਓਪਰਟੇਰਜ਼ ਅਤ ੇਐਕਸਪੈ ਨਜ਼ 
ਜਾਣ - ਪਛਾਣ,ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਆਪਰਡਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਣਾ, ਐਕਸਪੈ ਨਜ਼ ਆਪਰਡਜ਼ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਰੇਟਰ  ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ  ਆਪਰੇਟਰ  ,ਦਾ ਆਮ ਵਰਗੀਕਰਣ, ਟਾਈਪ ਕਨਵਰਜ਼ਨ, 
ਆਪਰੇਟਰ  ਦੀ ਪੈਸੀਡਸ । 
 

ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾ ਂ(ਪਯਗੋੀ ਪੀਿਖਆ) 
 
 

ਸਮਾਂ: 2 ਘੰਟੇ                                 ਅੰਕ: 45 
 
ਪੀਿਖਆ ਲਈ ਅੰਕ ਵੰਡ ਹਠੇ ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵਗੇੀ: 
 ਸੈਕਸ਼ਨ –ਏ   ਵਾਈਵਾ-ਵੋਸ     05 
 ਸੈਕਸ਼ਨ-ਬੀ   ਪੋਗਰਾਮ ਿਰਕਾਰਡ  ਫਾਈਲ    05 
 ਸੈਕਸ਼ਨ-ਸੀ   ਛੋਟ ੇਪਗੋਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ    15 
 ਸੈਕਸ਼ਨ-ਡੀ   ਵਡੱ ੇਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ    20 
 
1.  ਸੈਕਸ਼ਨ-ਏ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਤ ਪਾਠ ਮ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕੰ 

 ਦਾ  ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਓਬਜੈਕਿਟਵ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਿਵਆਿਖਆ ਦੱਸਣੀ ਜਾਂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
 ਿਹੱਿਸਆਂ ਅਤੇ   ਇਸ  ਨਾਲ ਜੁੜ ੇ 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 ਚਾਰ ਪਸ਼ਨ/ਪੋਗਰਾਮ ਸੈ ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਤੰਨ  
 ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਪੰਜ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।        
           3%5=15 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 


