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ਪਾਠ 1 ਆਿਫਸ ਟੂਲਜ਼
ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਆਿਫਸ ਟੂਲਜ਼ , ਆਨਲਾਈਨ ਆਿਫਸ ਟੂਲਜ਼ ।
ਪਾਠ 2 HTML ਭਾਗ-I
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, HTML, HTML ਲਈ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਜਰੂਰਤਾਂ- ਐਡੀਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਬਾਊਜ਼ਰਜ਼,
ਟੈਗਜ਼ ਅਤੇ ਐਟਰੀਿਬਊਟਸ, HTML ਡਾਕੂਮਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬਣਤਰ, HTML ਿਵੱਚ ਫਾਰਮੈਿਟੰਗ
ਕਰਨਾ।
ਪਾਠ 3 HTML ਭਾਗ-II
ਿਲਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਟੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ।
ਪਾਠ 4 HTML ਭਾਗ-III
URLs ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ (Images) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹਾਈਪਰਿਲੰ ਕਸ
(Hyperlinks) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ , ਫਾਰਮਜ਼ (Forms) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵੈੱਬ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਦੇ
ਪੜਾਅ (Phases) ।
ਪਾਠ 5 ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ
ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ, ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ , ਿਸੰਗਲ-ਯੂ ਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਯੂ ਜ਼ਰ
ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ , ਕੰਿਪਊਟਰ ਸੁੱਰਿਖਆ ।
ਪਾਠ 6 ਡੈ ਸਕਟਾਪ ਪਬਲੀਿਸ਼ੰਗ

ਡੈ ਸਕਟਾਪ ਪਬਲੀਿਸ਼ੰਗ, ਡੈ ਸਕਟਾਪ ਪਬਲੀਿਸ਼ੰਗ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ, ਵਰਡ ਪੋਸੈਿਸੰਗ ਅਤੇ ਡੈ ਸਕਟਾਪ
ਪਬਲੀਿਸ਼ੰਗ , 4 WYSIWYG ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਗਾਿਫਕਸ, ਮਾਰਜਨ, ਫਟਸ, ਫਰੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਲੇ ਅਰਜ਼, ਿਪੰਟਰ ।

ਪਾਠ 7 ਮਾਈਕੋਸਾਫਟ ਪਬਲੀਸ਼ਰ

ਪਬਲੀਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ?, ਪਬਲੀਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਪਬਲੀਸ਼ਰ ਿਵੰਡੋ ਦੇ ਭਾਗ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ,
ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ, ਅਵਾਰਡ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, ਗੀਿਟੰਗ ਕਾਰਡ / ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ / ਪਸ਼ੰਸਾ ਕਾਰਡ, ਇਨਵੈਲਪਸ,
ਲੈ ਟਰਹੈਡ, ਿਰਿਜ਼ਊਮ, ਸੰਕੇਤ/ਿਚੰਨ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵ ਕਰਨਾ , ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਪੰਟ ਕਰਨਾ ।

ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ (ਪਯੋਗੀ ਪੀਿਖਆ)

ਸਮਾਂ: 2 ਘੰਟੇ
ਪੀਿਖਆ ਲਈ ਅੰਕ ਵੰਡ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ:
ਸੈਕਸ਼ਨ –ਏ
ਵਾਈਵਾ-ਵੋਸ
ਸੈਕਸ਼ਨ-ਬੀ
ਪੋਗਰਾਮ ਿਰਕਾਰਡ ਫਾਈਲ
ਸੈਕਸ਼ਨ-ਸੀ
ਛੋਟੇ ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ
ਸੈਕਸ਼ਨ-ਡੀ
ਵੱਡੇ ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ
1.

2.
3.
4.

ਅੰਕ: 45

05
05
15
20

ਸੈਕਸ਼ਨ-ਏ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਤ ਪਾਠ ਮ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ
ਦਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਓਬਜੈਕਿਟਵ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਿਵਆਿਖਆ ਦੱਸਣੀ ਜਾਂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਿਹੱਿਸਆਂ ਅਤੇ
ਇਸ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅਿਭਆਸ ਹੋਣਗੇ।
1%5=5 ਅੰਕ
ਸੈਕਸ਼ਨ-ਬੀ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਪੋਗਰਾਮ ਿਰਕਾਰਡ ਫਾਈਲ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5 ਅੰਕ
ਸੈਕਸ਼ਨ-ਸੀ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਪਸ਼ਨ/ਪੋਗਰਾਮ ਸੈ ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਨੂ ੰ ਿਤੰਨ
ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਪੰਜ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
3%5=15 ਅੰਕ
ਸੈਕਸ਼ਨ–ਡੀ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਸੈ ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਨੂ ੰ ਦੋ
ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪੋਗਰਾਮ/ਪਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੱਸ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2%10=20 ਅੰਕ

