
ਪੇਪਰ – ਕੰਪਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ (10ਵ ੀਂ ਜਮਾਤ) 

ਸਤੰਬਰ ਪਰ ਪਿਆਵਾੀਂ 2022 

ਸਮਾੀਂ: 2 ਘੰਟ ੇ           ਕ ੁੱਲ ਅੰਕ: 50 

ਨੋਟ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੱਤਰ 3 ਭਾਗਾਾਂ ਭਾਗ ੳ, ਅ ਅਤ ੇੲ ਵਿਚ ਿੰਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਭਾਗ ੳ ਵਿਚ  ਿਸਤੂਵਨਸ਼ਠ ਵਿਸਮ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤ ੇਹਰੇਿ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਅੰਿ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਅ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਤੱਰਾਾਂ ਿਾਲੇ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤ ੇਹਰਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 ਅੰਿ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਵਿਚ ਿੇਿਲ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਾਂ 

ਵਿਚ ਅੰਦਰਨੂੀ ਛੋਟ ਵਦਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਭਾਗ-ੲ ਵਿਚ ਿੱਿੇ ਉਤੱਰਾਾਂ ਿਾਲੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤ ੇਹਰੇਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6 ਅੰਿ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਵਿਚ 

ਅੰਦਰਨੂੀ ਛੋਟ ਵਦਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

ਭਾਗ-ੳ (ਵਸਤੂਪਨਸ਼ਠ ਪਰਸ਼ਨ) 

(Objective Type Questions) 

ਪਰਸ਼ਨ: 1 ਬਹ ਪਵਕਲਪ  ਪਰਸ਼ਨ (Multiple Choice Questions) 

ਪਰਸ਼ਨ:I ਹੇਠ ਪਲਪਿਆੀਂ ਪਵਚੋਂ ਪਕਹੜ  ਆਪਿਸ ਟਲੂਜ਼ ਦ  ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ? 

Which of the following is an example of office tool? 

ੳ. MS Word 

ਅ. Google Slides 

A. MS Word 

B. Google Slides 

ੲ. MS PowerPoint 

ਸ. All of these 

C. MS PowerPoint 

D. All of these 
 

1 

ਪਰਸ਼ਨ:II ਹੇਠ ਪਲਪਿਆੀਂ ਪਵਚੋਂ ਪਕਹੜ  ਵਰਡ-ਪਰੋਸੈਸਰ ਦ  ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ? 

Which of the following is the example of Word Processor? 

ੳ. Google Docs 

ਅ. Google Sheets 

A. Google Docs 

B. Google Sheets 

ੲ. Google Drive 

ਸ. MS Excel 

C. Google Drive 

D. MS Excel 
 

1 

ਪਰਸ਼ਨ:III ਹੇਠ ਪਲਪਿਆੀਂ ਪਵਚੋਂ ਪਕਹੜ  ਗੂਗਲ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਿਸ ਟਲੂ ਦ  ਉਦਾਹਰਣ ਨਹ ੀਂ ਹੈ? 

Which of the following is not an example of Google’s Online Office Tool? 

ੳ. Google Slides 

ਅ. Google Docs 

A. Google Slides 

B. Google Docs 

ੲ. OpenOffice Writer 

ਸ. Google Sheets 

C. OpenOffice Writer 

D. Google Sheets 
 

1 

ਪਰਸ਼ਨ:IV __________ ਪਰੋਗਰਾਮਾੀਂ ਦਾ ਸਮਹੂ ਹ ੰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ ਪਕਸੇ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਨਾਉ ੀਂਦੇ ਹਨ। 

__________ is a set of programs that enable a user to perform some specific task. 

ੳ. ਸਾਫਟਿੇਅਰ 

ਅ. ਹਾਰਿਿੇਅਰ 

A. Software 

B. Hardware 

ੲ. ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਾਂਸਲੇਟਰਜ਼ 

ਸ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਵਮੰਗ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ 

C. Language Translators 

D. Programming Languages 
 

1 

ਪਰਸ਼ਨ:V _________________ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਹ ੰਦਾ ਹੈ ਪਜਸ ਪਵਚ ਦਜੂੇ ਵੈਬ-ਪੇਜਾੀਂ ਦੇ ਪਲੰਕ ਮੋਜੂਦ ਹ ੰਦ ੇਹਨ। 

_________________ is the text which contains links to other web pages. 

ੳ. ਸਟੈਵਟਿ ਟੈਿਸਟ 

ਅ. ਹਾਈਪ੍ਰ ਟੈਿਸਟ 

A. Static Text 

B. HyperText 

ੲ. ਪ੍ਲੇਨ ਟੈਿਸਟ 

ਸ. ਉਪ੍ਰੋਿਤ ਸਾਰ ੇ

C. Plain Text 

D. All of these 
 

1 

ਪਰਸ਼ਨ:VI ________ ਐਟਰ ਪਬਊਟ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸ ੀਂ ਸੈੁੱਲਾੀਂ ਪਵਚਕਾਰ ਿਾਲ  ਥਾੀਂ ਨੰੂ ਐਡਜਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾੀਂ। 

By using ____________ attribute, we can define space between table cells. 

ੳ. cellspacing 

ਅ. cellpadding 

A. cellspacing 

B. cellpadding 

ੲ. rowspan 

ਸ. colspan 

C. rowspan 

D. colspan 
 

1 

 



ਪਰਸ਼ਨ: 2 ਿਾਲ  ਥਾਵਾੀਂ ਭਰੋ (Fill in the Blanks) 

ਪਰਸ਼ਨ:I ਐਪ੍ਲੀਿੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਿੇਅਰਜ਼ ਨੰੂ ____________________ ਿੀ ਵਿਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

Application Softwares are also known as ____________________ 

1 

ਪਰਸ਼ਨ:II ਿੱਖ-ਿਖੱ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਆਵਫਸ ਟਲੂਜ਼ _____________ ਸਾਫਟਿੇਅਰਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਾਂਦੇ ਹਨ। 

Various types of Office Tools also fall in the category of ______________ softwares. 

1 

ਪਰਸ਼ਨ:III ________________ ਇਿ ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਿਰਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ। 

________________ is a free online word processor. 

1 

ਪਰਸ਼ਨ:IV ਪ੍ੇਅਰਿ ਟੈਗਜ਼ ਨੰੂ ______________ ਟੈਗਜ਼ ਿੀ ਵਿਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

Paired Tags are also known as ______________ tags 

1 

ਪਰਸ਼ਨ:V _____________ ਟੈਗ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਸੰਗਲ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਿ ਦਾਖਲ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

_____________ tag is used to insert a single line break. 

1 

ਪਰਸ਼ਨ:VI ___________ ਵਲਸਟ ਇੱਿ ਵਲਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਿ ਹੋਰ ਵਲਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

A ___________ list is a list within a list. 

1 

 

ਪਰਸ਼ਨ: 3 ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਪਲਿ ੋ(Write Full Forms) 

ਪਰਸ਼ਨ:I <B> ਟੈਗ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਨਾਾਂ ਿੀ ਹੈ? 

What is the full form of <B> tag? 

1 

ਪਰਸ਼ਨ:II <U> ਟੈਗ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਨਾਾਂ ਿੀ ਹੈ? 

What is the full form of Underline <U> tag? 

1 

ਪਰਸ਼ਨ:III <P> ਟੈਗ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਨਾਾਂ ਿੀ ਹ?ੈ 

What is the full form of <P> tag? 

1 

ਪਰਸ਼ਨ:IV <BR> ਟੈਗ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਨਾਾਂ ਿੀ ਹ?ੈ 

What is the full form of <BR> tag? 

1 

ਪਰਸ਼ਨ:V <UL> ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਨਾਾਂ ਿੀ ਹੈ? 

What is the full form of <UL> tag? 

1 

ਪਰਸ਼ਨ:VI <LI> ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਨਾਾਂ ਿੀ ਹੈ? 

What is the full form of <LI>? 

1 

ਪਰਸ਼ਨ:VII <TR> ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਨਾਾਂ ਿੀ ਹੈ? 

What is the full form of <TR> tag? 

1 

ਪਰਸ਼ਨ:VIII <TD> ਟੈਗ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਨਾਾਂ ਿੀ ਹੈ? 

What is the full form of <TD> tag? 

1 

 

ਭਾਗ - ਅ (ਛੋਟੇ ਉੁੱਤਰਾੀਂ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ) 

(Short Answer Type Questions) 

 

ਪਰਸ਼ਨ:4 ਆਵਫਸ ਟਲੂਸ ਦੀ ਪ੍ਵਰਭਾਸ਼ਾ ਵਦਓ? 

Define the term Office Tools? 

3 

ਪਰਸ਼ਨ:5 ਐਪ੍ਲੀਿੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਿੀ ਹਨ? 

What is Application Software?      

ਜਾਾਂ 

3 

 

ਗੂਗਲ ਿੌਿਸ (Google Docs) ਦਾ ਿਰਨਣ ਿਰੋ। 

Explain Google Docs. 

 



ਪਰਸ਼ਨ:6 HTML ਿੀ ਹੈ? 

What is HTML? 

3 

ਪਰਸ਼ਨ:7 HTML ਪ੍ਰੋਗਰਾਵਮੰਗ ਲਈ ਿਰਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਾਫਟਿੇਅਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਾਂ ਵਲਖ।ੋ 

Write the name of softwares required for HTML programming. 

3 

ਪਰਸ਼ਨ:8 ਆਰਿਰਿ ਵਲਸਟ ਿੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਰਿਰਿ ਵਲਸਟ ਬ੍ਨਾਉਣ ਲਈ ਿਰਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਟੈਗਜ਼ ਅਤ ੇਐਟਰੀਵਬ੍ਊਟਸ ਦੇ ਨਾਾਂ 

ਵਲਖ।ੋ 

What is Ordered List? Write the name of tag and attributes for creating ordered lists. 

3 

ਪਰਸ਼ਨ:9 ਤੁਸੀ ਾਂ HTML ਟੇਬ੍ਲਜ਼ ਵਿਚ ਸੱੈਲਾਾਂ ਨੰੂ ਵਿਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮਰਜ ਿਰੋਗ?ੇ 

How will you merge cells of HTML table?      

ਜਾਾਂ 

3 

 

ਟੇਬ੍ਲ ਦੀ ਬ੍ੈਿਗਰਾਊ ਾਂਿ ਨੰੂ ਫਾਰਮੇਟ ਿਰਨ ਲਈ <table> ਟੈਗ ਵਿਚ ਿਰਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਐਟਰੀਵਬ੍ਊਟਸ 

ਦਾ ਿਰਨਣ ਿਰੋ। 

Explain the various attributes of <table> tag used for formatting its background. 

 

 

ਭਾਗ-ੲ (ਵੁੱਡੇ ਉਤਰਾੀਂ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ) 

(Long Answer Type Questions) 

ਪਰਸ਼ਨ:10 ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਿੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਿਸਮਾਾਂ ਦੇ ਸਾਫਟਿੇਅਰਜ਼ ਦਾ ਿਰਨਣ ਿਰੋ। 

What are Softwares? Explain different types of softwares?    

ਜਾਾਂ 

6 

 

ਆਰਿਰਿ ਵਲਸਟ ਅਤ ੇਅਨਆਰਿਰਿ ਵਲਸਟਾਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਵਲਖੋ। 

Differentiate between Ordered List and Unordered List. 

 

ਪਰਸ਼ਨ:11 ਟੇਬ੍ਲਜ਼ (tables) ਿੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? HTML ਿਾਿੂਮੈਂਟ ਵਿਚ ਟੇਬ੍ਲ ਬ੍ਨਾਉਣ ਲਈ ਿਰਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਮੱੁਢਲੇ ਟੈਗਜ਼ ਦਾ 

ਿਰਨਣ ਿਰੋ। 

What are tables? Explain the basic tags used for creating a table in the HTML document. 

ਜਾਾਂ 

6 

 

ਆਫਲਾਈਨ ਅਤ ੇਆਨਲਾਈਨ ਆਵਫਸ ਟਲੂਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਰੋ। 

Compare Offline and Online Office Tools. 

 

 

 


