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ਪਾਠ- 1 ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੇ ਪਯੋਗ ਖੇਤਰ ,ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ , ਪੋਰਟੇਬਲ
(Portable) ਕੰ ਿਪਊਿਟੰ ਗ ਉਪਕਰਣ, ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ ।
ਪਾਠ- 2 ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੇ ਭਾਗ
ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਭਾਗ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ,ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦਾ ਬਲਾਕ ਿਚੱ ਤਰ, ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਮੈਮਰੀ
ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ , ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ।
ਪਾਠ- 3 ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਕੰ ਮ
ਆਪੇਿਟੰ ਗ ਿਸਸਟਮ, ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ , ਡੈਸਕਟਾਪ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਗ, ਿਵੰ ਡੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਦੀ ਵਰਤ, ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ।
ਪਾਠ- 4 ਐ ਮ. ਐ ਸ. ਪਟ
ਪਟ ਕੀ ਹੈ ,?ਐ ਮ. ਐ ਸ. ਪਟ ਨੂੰ ਿਕਵ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ?, ਪਟ ਿਵੰ ਡੋ ਦੇ ਭਾਗ, ਆਪਣੀ ਡਰਾਇੰ ਗ
ਸੇਵ ਕਰਨਾ ।
ਪਾਠ- 5 ਐ ਮ. ਐ ਸ. ਪਟ- ਭਾਗ- 2
ਹੋਮ ਟੈਬ ਰੀਬਨ, ਿਵਊ ਟੈਬ ਰੀਬਨ ।
ਪਾਠ- 6 ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ
ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈ?, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈ?, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ,ਿਸਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰ ਧ ।
ਪਾਠ- 7 ਇਨਪੁੱ ਟ ਉਪਕਰਨ
ਇਨਪੁੱ ਟ ਉਪਕਰਨ, ਇਨਪੁੱ ਟ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤ, ਕੀਅ ਬੋਰਡ ,ਮਾਊਸ ,ਮਾਇਕੋਫਨ
ੋ ,ਸਕੈਨਰ ,ਵੈ ਬ
ਕੈਮਰਾ ,ਟੱ ਚ ਪੈਡ ,ਬਾਰ-ਕੋਡ ਰੀਡਰ ,ਲਾਈਟ ਪੈ ਨ ,ਜੁਆਇ ਸਿਟੱ ਕ ,ਟੱ ਚ ਸਕਰੀਨ ,ਬਾਇਓਮੈਟੀਕ,
ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਿਸਗਨਚਰ ਪੈਡ ।
ਪਾਠ- 8 ਆਊਟਪੁੱ ਟ ਯੰ ਤਰ
ਆਊਟਪੁੱ ਟ ਯੰ ਤਰ, ਆਊਟਪੁੱ ਟ ਯੰ ਤਰ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ , ਮੋਨੀਟਰ, ਿਪੰ ਟਰਪ ,ਪਲੌ ਟਰ ,ਹੈ ਡਫੋਨ ,ਸਪੀਕਰ ,
ਪੌਜੈਕਟਰ, ਇਨਪੁੱ ਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱ ਟ ਯੰ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ।
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ਪਾਠ- 1 ਟਾਈਿਪੰ ਗ ਿਟਊਟਰ
ਟੱ ਚ ਟਾਈਿਪੰ ਗ , ਕੀਅ-ਬੋਰਡ ਪਰ ਗਲ ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਨੂਮੈਿਰਕ ਕੀਅਪੈਡ, ਕੀਅ-ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ
ਕੀਅਜ਼, ਅਨਮੋਲ ਿਲਪੀ ਫਟ ਰਾਹ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਟਾਈਿਪੰ ਗ, ਟਾਈਿਪੰ ਗ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਸੁਝਾਅ, ਟਾਈਿਪੰ ਗ ਕਰਦੇ ਸਮ ਸਹੀ ਆਸਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਈਿਪੰ ਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਨਾਵ ਤ
ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ।
ਪਾਠ- 2 ivMfoz AYksplorr
ਿਵੰ ਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ, ਿਵੰ ਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ, ਿਵੰ ਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ ਦੇ ਭਾਗ, ਿਵੰ ਡੋਜ਼
ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ ਦੇ ਿਵਊ, ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਫੋਲਡਰਜ਼ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ।
ਪਾਠ- 3 ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ (ਭਾਗ-1)
ikD gSkD, tov-gq';?f;zr eh j?<, tov-gq';?f;zr ;kcNt/no dhnK ftÙ/ÙsktK, tZy-tZy soQK
d/ tov-gq';?f;zr ;kcNt/no, n?wa n?;a tov , n?wa n?;a tov dh tos'A eoe/ BtK vke{w?AN
pDkT[Dk, Bt/A$gfjbK s'A pD/ vke{w?AN B{z ;/t eoBk ।
ਪਾਠ- 4 ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ tov (Gkr-2)
ਟੈਕਸਟ ਿਸਲੈ ਕਟ ਕਰਨਾ, Home ਟੈਬ, Undo ਅਤੇ Redo ਕਮ ਡਜ਼, Insert ਟੈਬ ।
ਪਾਠ- 5 ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ vrf (Bwg-3)
Pwrmyt tYb - ipkcr tUlz (Format Tab-Picture Tools), pyj lyAwaUt tYb , rIivaU tYb ,
ipRitMg fwkUmYNts ।
ਪਾਠ- 6 ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ vrf (Bwg-4)
N/pb eh j[zdk j?<, N/pb pDkT[Dk, N/pb ftu vkNk dkyb eoBk, N/pb B{z wkvhckJh eoBk,
N/pb dhnK gq'goNhi (ftÙ/ÙsktK), ;?bK B{z ;gfbN eoBk, ;?bK B{z woi eoBk, N/pb B{z ;gfbN
eoBk ।
ਪਾਠ- 7 mltImIfIAw nwl jwx pCwx
mltImIfIAw dy Bwg, mltImIfIAw leI jrUrqW, mltImIfIAw leI PweIl PwrmYts
mltImIfIAw pRYjntySn , mltImIfIAw dy Ky~qr ।
ਪਾਠ- 8 ;N'o/i fvtkfJf;÷
w?woh eh j?<, w?woh dh tos'A, w?woh dhnK fe;wK ।

