frnkothA Ùq/Dh
ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ
;wK : 3 xzN/

fbysh L 50 nze
nKsfoe w[bKeD L 05 nze
gq:'rh L 45 nze
e[Zb : 100 nze

ਪਾਠਕਮ (ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ)
ਪਾਠ- 1 HTML ਅਤੇ CSS ਨਾਲ ਵੈਬ ਿਡਜ਼ਾਈਿਨੰਗ
ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਵੈ ਬ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀ ਹੈ?, ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਿਡਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ, HTML ਦੇ Concept, ਵੈ ਬ ਿਵਚ HTML
ਦਾ ਰੋਲ, HTML ਡਾਕੂਮਟ ਦੀ ਬਣਤਰ, HTML ਐਡੀਟਰ, ਿਲੰਕਸ ਅਤੇ ਇਮੇਿਜ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟਸ,
ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟਸ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ , CSS ਿਸਨਟੈਕਸ, CSS ਿਸਲੈ ਕਟਰਜ਼, ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟਸ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ
ਪਾਪਰਟੀਜ਼, CSS ਪਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ।

ਪਾਠ- 2 ਇੰਟਰਨਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਇੰ ਟਰਨਟ, ਇੰ ਟਰਨਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਇੰ ਟਰਨਟ ਸਰਚ, ਇੰ ਟਰਨਟ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈ ਬ,
ਇੰ ਟਰਨਟ ਸੁੱ ਰਿਖਆ ।

ਪਾਠ- 3 ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ
jwx-pCwx, sweIbr kI hY?, sweIbr Kqry/hmly, sweIbr hmilAW dy kwrn, mwlvyAr Aqy
iesdIAW iksmW, sweIbr sur`iKAw Aqy qknIkW bwry jwx-pCwx, sweIbr spys Aqy vrlf
vweIf vY`b kI hn?, AweI.tI.AYkt 2000 bwry jwx-pCwx ।
ਪਾਠ- 4 ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਿਸਸਟਮ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨਸ
ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨਸ ਅਤੇ ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਮੇਨਟੇਨਸ ਬੂਿਟੰ ਗ ਅਤੇ ਸੇਫ਼ ਮੋਡ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ,
ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਦੀ ਇੰ ਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨ ,ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਪਲੇ ਅ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇੰ ਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨ ,ਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ , ਪੀ.ਸੀ.
ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਟੂਲ ,ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਅਪਗੇਡ ,ਐਮ ਐਸ ਆਿਫ਼ਸ ਦੀ ਇੰ ਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨ ,ਿਵੰ ਡੋਜ਼ ਓਪਰੇਿਟੰ ਗ
ਿਸਸਟਮ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ,ਿਥੰ ਨ ਕਲਾਇੰ ਟ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ,ਕੰ ਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ,ਯੂਟੀਿਲਟੀ ਪੋਗਰਾਮ ,
ਸ਼ਿਟੰ ਗ-ਡਾਊਨ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ।

ਪਾਠ- 5 ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨਜਮਟ ਿਸਸਟਮ
ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਡਾਟਾਬੇਸ, ਡੀ ,.ਬੀ.ਐਮ.ਐਸਡੀ ,.ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਡਾਟਾ , ਬੇਸ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ,
ਡੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ ਦੀ ਵਰਿਕੰ ਗਡੀ ,.ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਡੀ .ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ ਦੀਆਂ ਿਵ ੇ ਤਾਵ / ਗੁਣ ,
ਡੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ , ਕਲਾਉਡ ਡਾਟਾਬੇਸ ।

ਪਾਠ- 6 ਪੋਗਰਾਿਮੰ ਗ ਅਤੇ ਪੋਗਰਾਿਮੰ ਗ ਭਾਸ਼ਾਵ ਦੀ ਧਾਰਣਾ
ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਪੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੋਗਰਾਿਮੰ ਗ ਦੀ ਧਾਰਣਾ , ਪੋਗਰਾਿਮੰ ਗ ਭਾਸ਼ਾਵ , ਭਾਸ਼ਾ ਟ ਸਲੇ ਟਰ ਪੋਗਰਾਿਮੰ ਗ ਪੋਸੈਸ ।

ਪਾਠ- 7 ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਬਣਤਰ
ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਾਣ - ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ, ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਮਡਲ ਲੇ ਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਉ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ?, ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
ਐਡੀਟਰ ਅਤੇ IDE ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਸੀ , ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੋਗਰਾਮ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਸੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ,
ਕਰੈਕਟਰ ਸੈ ਟ , ਟੋਕਨਜ਼ (ਕੀਅਵਰਡ, ਆਈਡਟੀਫਾਇਰ, ਿਲਟਰਲਜ਼, ਆਪਰੇਟਰਜ਼, ਖਾਸ ਿਚੰ ਨ ,(ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਤੇ
ਕ ਸਟਟ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨ ਦੀ ਿਡਕਲੇ ਰੇਸ਼ਨ, ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ – ਕੇਵਲ ਪੀਮੀਿਟਵ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸਸੀ , ਿਵੱ ਚ
ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ , ਸੀ ਿਵੱ ਚ ਇਨਪੁੱ ਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱ ਟ ਸਟੇਟਮਟਸ, ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ।

ਪਾਠ- 8 ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਓਪਰੇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਸ਼ਨਜ਼
ਜਾਣ – ਪਛਾਣ ,ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਆਪਰਡਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਣਾ, ਐਕਸਪੈਸ਼ਨਜ਼ ਆਪਰਡਜ਼ ,ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਰੇਟਰ
ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ਆਪਰੇਟਰ ,ਦਾ ਆਮ ਵਰਗੀਕਰਣ, ਟਾਈਪ ਕਨਵਰਜ਼ਨ, ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਪੈਸੀਡਸ ।

ezfgT{No ;kfJz;
nrtkJh bhjK (gq:"rh gqhfynk)

;wK-3 xzN/

nze -45
gqhfynk bJh nze tzv j/m fby/ nB[;ko j't/rhL
;?eÙB - J/
;?eÙB - ph
;?eÙB - ;h
;?eÙB - vh

1H

2H
3H

4H

tkfJtk- t';
gq'rokw foekov ckfJb
S'N/ gq'rokw
tZv/ gq'rokw

05
05
15
20

;?eÙB - J/ ftZu gqhfynkoEh s'A gkm eqw ftZu'A gzi gqÙB g[ZS/ ikDr/. jo gqÙB fJZe fJZe
nze dk j't/rk. fJj gqÙB Upi?efNt NkJhg iK ftnkfynk dZ;Dh iK ezfgT{No d/ tZy tZy
fjZf;nK ns/ fJ; Bkb i[V/ ;jkfJeK d/ pj[s S'N/ nfGnk; j'Dr/.
1 X 5=5 nze
;?eÙB - ph ftZu gqhfynkoEh dk ;bkBk gq'rokw foekov ckfJb u?e ehsk ikt/rk. 5 nze
;?eÙB - ;h ftZu uko gqÙB $gq'rokw ;?ZN ehs/ ikDr/ fiBQK ftZu'A gqhfynkoEh Bz{ fszB gq'rokw
$ gqÙB eoB dh y[Zb j't/rh. jo gq'rokw$gqÙB gzi gzi nzeK dk j't/rk, jo/e gq'rokw $ gqÙB
bJh g/go ;?ZNo eoe/ d/t/rk.
3 X 5=15 nze
;?eÙB - vh ftZu fszB gq'rokw $ gqÙB ;?ZN ehs/ ikDr/ fiBQK ftZu'A gqhfynkoEh Bz{ d' gq'rokw$
gqÙB eoB dh dh y[Zb j't/rh. jo gq'rokw$gqÙB dZ; dZ; nzeK dk j't/rk, jo/e gq'rokw $ gqÙB
bJh g/go ;?ZNo eoe/ d/t/rk.
2 X 10=20 nze

