
 
ਮਾਡਲ ਪਸ਼ਨ ਪੱਤਰ  

ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ (ਸ਼ੇਣੀ 10ਵ ) 
(ਸਸ਼ੈਨ: 2022-23) 

 
ਸਮ : 2 ਘੰਟ ੇ     ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ: 50  ਅੰਕ 

 

ਨਟ: 
1 ਪਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਿਤੰਨ ਭਾਗ  (ਭਾਗ ੳ, ਭਾਗ ਅ ਅਤ ੇਭਾਗ ੲ) ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ 
2  ਭਾਗ-ੳ ਿਵਚ ਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤ 3 ਤੱਕ ਹਨ: 

i. ਪਸ਼ਨ 1 ਿਵਚ 6 ਪਸ਼ਨ (ਉਪ-ਭਾਗ) ਬਹਿੁਵਕਲਪੀ ਤਰ  ਵਾਲੇ 1-1 ਅੰਕ ਦ ੇਹਨ।  
ii. ਪਸ਼ਨ 2 ਿਵਚ 6 ਪਸ਼ਨ (ਉਪ-ਭਾਗ) ਖਾਲੀ ਥਾਵ  ਭਰ ੋਵਾਲੇ 1-1 ਅੰਕ ਦੇ ਹਨ। 
iii. ਪਸ਼ਨ 3 ਿਵਚ 8 ਪਸ਼ਨ (ਉਪ-ਭਾਗ) ਪਰੂ ੇਰਪੂ ਜ  ਸਹੀ/ਗਲਤ ਵਾਲੇ 1-1 ਅੰਕ ਦ ੇਹਨ। 

3  ਭਾਗ-ਅ ਿਵਚ ਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਤ 9 ਤੱਕ 3-3 ਅੰਕ  ਦੇ 6 ਪਸ਼ਨ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਦ ੋਪਸ਼ਨ  ਿਵਚ ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 

4 ਭਾਗ-ੲ ਿਵਚ ਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10 ਤ 11 ਤੱਕ 6-6 ਅੰਕ  ਦੇ 2 ਪਸ਼ਨ ਹਨ, ਿਜਹਨ  ਿਵਚ ਅੰਦਰਨੂੀ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। 

 

ਭਾਗ-ੳ 

ਪਸ਼ਨ:1     ਬਹਪੁਸੰਦੀ ਪਸ਼ਨ                                                                                     (6X1=6) 

I.  ਹਠੇ ਿਲਿਖਆ ਂਿਵਚ ਿਕਹੜੀ ਆਿਫਸ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹ?ੈ 

 ੳ. MS Word 

 ਅ. Google Slides 

 ੲ. MS PowerPoint 
 ਸ. All of these 

II.  _________________ ਉਹ ਟਕੈਸਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿਜਸ ਿਵਚ ਦਜੂ ੇਵਬੈ-ਪੇਜ  ਦੇ ਿਲੰਕ ਮੋਜਦੂ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। 

 ੳ. ਸਟਿੈਟਕ ਟੈਕਸਟ 

 ਅ. ਹਾਈਪਰ ਟਕੈਸਟ 

 ੲ. ਪਲੇਨ ਟਕੈਸਟ 

 ਸ. ਉਪਰਕੋਤ ਸਾਰ ੇ

III.  ਹਠੇ ਿਲਖ ੇਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਐਟਰੀਿਬਊਟ HTML ਦ ੇਐਕਂਰ ਟੈਗ ਦੁਆਰਾ ਨਹ  ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ? 

 ੳ. href 
 ਅ. src 



 ੲ. target 
 ਸ. title 

IV.  ਓਪਰਿੇਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਇਕ _______________ ਹੈ। 

 ੳ. ਟਰਮੀਨਲ 

 ਅ. ਿਸਸਟਮ ਸਾਫਟਵਅੇਰ 

 ੲ. ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਸਾਫਟਵਅੇਰ 

 ਸ. ਪਸੋਸੈਰ 

V.  ____________ ਇੱਕ ਪੈਰੀਿਫਰਲ (Peripheral) ਮ ੀਨ ਹ ੈਜ ੋਕੰਿਪਊਟਰ ਤ ਡਾਟਾ ਪਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਗਾਿਫਕਸ ਜ  ਟਕੈਸਟ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤ ੇਆਉਟਪੁੱ ਟ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 ੳ. ਫਰਮੇ 

 ਅ. ਿਪੰਟਰ 

 ੲ. ਫਟ 

 ਸ. ਪਲੋਟਰ 

VI.  ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦੇ ਬਰੋ ਰ ਇਲੈਕਟਿੌਨਕ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਹਨ  ਨੰੂ ______________ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। 

 ੳ. ਈ-ਬਰਸ਼ੋਰਜ਼ 

 ਅ. ਐਮ-ਬਰਸ਼ੋਰਜ਼ 

 ੲ. ਟੀ-ਬਰਸ਼ੋਰਜ਼ 

 ਸ. ਕ-ੇਬਰਸ਼ੋਰਜ਼ 

 
ਪਸ਼ਨ:2 

 
ਖਾਲੀ ਥਾਵ  ਭਰ।ੋ                                                                                                     (6X1=6) 

I.  ਿਸਸਟਮ ਸਾਫਟਵਅੇਰ ਆਮ ਤਰੋ ਤੇ __________ ਕੰਿਪਊਟਰ ਪਗੋਰਾਿਮੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵ  ਿਵਚ ਿਲਖ ੇਜ ਦ ੇਹਨ। 

II.  _____________ ਟਗੈ ਦੀ ਵਰਤ ਟਬੇਲ ਹਿੈਡੰਗਜ਼ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। 

III.  ਜਕੇਰ _________ HTTP ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਸਬਿਮਟ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ ੈਤ  ਵਬੈਪਜ਼ੇ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਨੰੂ ਬੁੱ ਕਮਾਰਕ 
ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

IV.  _____________ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਪਗੋਰਾਮ ਹ ੈਜ ੋਯਜ਼ੂਰ ਅਤ ੇਕੰਿਪਊਟਰ ਹਾਰਡਵਅੇਰ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫਸੇ ਦ ੇਤੌਰ 

ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

V.  ਗਾਿਫਕਸ ਸਫੌਟਵਅੇਰ ਿਵੱਚ ___________ ਵੱਖ ੋਵੱਖਰ ੇਲੇਵਲ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਨ  ਿਵਚ ਕਈੋ ਵਸਤ ੂ(object) 
ਜ  ਇਮਜ਼ੇ ਫਾਈਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

VI.  ਇੱਕ ਿਰਿਜ਼ਊਮ ਸਾਡੀ _________________, ਕੰਮ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ (work history), ਪਮਾਣ ਪੱਤਰ  ਅਤ ੇ

ਹਰੋ ਪਾਪਤੀਆਂ ਅਤ ੇਹੁਨਰ  ਦਾ ਸਾਰ  ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 
ਪਸ਼ਨ:3 

 
ਹਠੇ ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਰ ਿਲਖੋ।                                                                        (8X1=8) 

I.  <S> ਟੈਗ ਦਾ ਪਰੂਾ ਨ  ਕੀ ਹ?ੈ 



II.  <B> ਟੈਗ ਦਾ ਪਰੂਾ ਨ  ਕੀ ਹ?ੈ 

III.  <DT> ਦਾ ਪਰੂਾ ਨ  ਕੀ ਹ?ੈ 

IV.  <LI> ਦਾ ਪਰੂਾ ਨ  ਕੀ ਹ?ੈ 

V.  JPEG ਦਾ ਪਰੂਾ ਨ  ਕੀ ਹ?ੈ 

VI.  WYSIWYG ਦਾ ਪਰੂਾ ਨ  ਿਲਖੋ। 

VII.  Confidentiality (ਗੁਪਤਤਾ) ਇਹ ਸਿੁਨ ਿਚਤ ਕਰਦੀ ਹ ੈਿਕ ਐਕਸਚਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਡਾਟਾ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ 
(Unauthorized) ਯਜ਼ੂਰਜ਼ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚ।ੇ (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

VIII.  ਪਬਲੀਸ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ  ਸਾਨੰੂ ਸਾਰ ੇਪਬਲੀਕਸ਼ੇਨ ਬੰਦ ਨਹ  ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

 
                                                           ਭਾਗ-ਅ                                                   (6X3=18) 

  ਛਟੋ ੇ ਤਰ  ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ 

ਪਸ਼ਨ:4 ਗਗੂਲ ਡਕੌਸ (Google Docs) ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ। 

ਪਸ਼ਨ:5 HTML ਿਵਚ ਫਾਰਮਿੈਟੰਗ ਲਈ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈੋ 5 ਟਗੈਜ਼ ਦ ੇਨ  ਿਲਖੋ। 

ਪਸ਼ਨ:6 ਆਰਡਰਡ ਿਲਸਟ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ?ੈ ਆਰਡਰਡ ਿਲਸਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ੇਜ ਦ ੇਟਗੈਜ਼ ਅਤ ੇਐਟਰੀਿਬਊਟਸ ਦ ੇਨ  

ਿਲਖੋ। 

ਜ  
 

ਤਸੁ  HTML ਟਬੇਲਜ਼ ਿਵਚ ਸੈਲ  ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰ  ਮਰਜ ਕਰਗੋ?ੇ 

ਪਸ਼ਨ:7 ਤਸੁ  HTML ਡਾਕਮੂਟ ਿਵਚ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਿਕਸ ਤਰ  ਦਾਖਲ ਕਰਗੋ?ੇ 

ਜ  
 

ਫਾਰਮਜ਼ (Forms) ਕੀ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ? 

ਪਸ਼ਨ:8 ਗਾਿਫਕਸ (Graphics) ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰ?ੋ 

ਪਸ਼ਨ:9 ਿਵਿਗਆਪਨ ਲਈ ਿਕਹੜ ੇਪਬਲੀਕਸ਼ੇਨ ਵਰਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ? 

 
                                                       ਭਾਗ-ੲ                                              (2X6=12) 

ਵੱਡ ੇ ਤਰ  ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ 

ਪਸ਼ਨ:10 ਸਾਫਟਵਅੇਰ ਕੀ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ  ਦ ੇਸਾਫਟਵਅੇਰਜ਼ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰ।ੋ 

ਜ  
 

ਆਫਲਾਈਨ ਅਤ ੇਆਨਲਾਈਨ ਆਿਫਸ ਟਲੂਜ਼ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਕਰੋ। 

ਪਸ਼ਨ:11 ਟਾਈਮ-ਸ਼ਅੇਿਰੰਗ ਓਪਰਿੇਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਕੀ ਹ?ੈ ਇਸਦ ੇਫਾਇਦ ੇਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨ ਿਲਖੋ। 

ਜ  
 

ਮਲਟੀ-ਪੋਸਿੈਸੰਗ ਓਪਰਿੇਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਕੀ ਹ?ੈ ਿਬਆਨ ਕਰੋ। 

 


