ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਪਰਸ਼ਨ 1.ਕੰ ਪਪਊਟਰ ਦੀ full form ਕੀ ਹੈ?
ਉਤੱ ਰ. C – Commonly

O – Operating
M – Machine
P – Processing
U – Unit
T – Technical
E – Electronic
R – Resource

ਪਰਸ਼ਨ 2.ਕੰ ਪਪਊਟਰ ਕੀ ਹੈ?
ਉਤੱ ਰ.ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਇੱ ਕ ਇਲ ਕਟਰਪਿਕ ਮਸ਼ੀਿ ਸ। ਪਿਸੜੀ ਪਕ ਪਕ ਵੀ data ਦੀ Processing ਕਰਕ ਉ ਿੂੰ
meaningful data ਪਵੱ ਚ ਬਦਲ ਪਦੰ ਦਾ ਸ। ਇ ਿੂੰ EDP ਪਕਸਾ ਿਾਂਦਾ ਸ। EDP ਦਾ ਿੂਰਾ ਿਾਂ Electronic data
processing machine ਸ।
ਪਰਸ਼ਨ 3.Computer ਦੇ ਪਕੰ ਨੇ ਭਾਗ ਹਨ?
ਉਤੱ ਰ. ਇਦ ਬਸੁਤ ਾਰ ਭਾਗ ਸਿ, ਿਰ ਿਰੂਰੀ ਭਾਗ Monitor, Mouse, CPU ਅਤ Keyboard ਸਿ।
ਪਰਸ਼ਨ 4. Monitor ਕੀ ਹੈ?
ਉਤੱ ਰ. Monitor ਦਖਣ ਪਵੱ ਚ T.V. ਦੀ ਤਰਾਂ ਸੁੰ ਦਾ ਸ। ਿਦੋਂ ਅੀਂ Keyboard ਤੋਂ ਕੁੱ ਝ ਪਲਖਦ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਇ ‘ਤ
ਦਪਖਆ ਿਾਂਦਾ ਸ।
ਪਰਸ਼ਨ 5. CPU ਕੀ ਹੈ?
ਉਤੱ ਰ. CPU ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਪਵੱ ਚ ਪਦਮਾਗ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਸ।
ਪਰਸ਼ਨ 6. Mouse ਕੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ?
ਉਤੱ ਰ. Mouse ਦ ਪਤੰ ਿ buttons ਸੁੰ ਦ ਸਿ, Left, right and center ਬਟਿ। Center button ਿੂੰ ਰਲਰ ਵੀ ਪਕਸਾ
ਿਾਂਦਾ ਸ। Left button normal use ਲਈ ਸੁੰ ਦਾ ਸ। Right button ਦਾ use proper click ਲਈ ਸੁੰ ਦਾ ਸ। Center
button ਦਾ use page ਿੂੰ ਉਿੱ ਰ-ਪਿਿੱਚ ਕਰਿ ਲਈ ਸੁੰ ਦਾ ਸ।
ਪਰਸ਼ਨ 7. Keyboard ਕੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ?

ਉਤੱ ਰ. Keyboard typing ਲਈ ਵਰਪਤਆ ਿਾਂਦਾ ਸ। A to Z ਤੱ ਕ (ਾਰੀਆਂ Keys ਿੂੰ) ਾਰ ਬਟਿਾਂ ਿੂੰ
Alphabetic keys ਪਕਸਾ ਿਾਂਦਾ ਸ। F1 ਤੋਂ F12 ਤੱ ਕ ਾਰ ਬਟਿਾਂ ਿੂੰ function keys ਪਕਸਾ ਿਾਂਦਾ ਸ। 0 to 9 ਤੱ ਕ ਦ
ਾਰ ਬਟਿਾਂ ਿੂੰ Numerical keys ਪਕਸਾ ਿਾਂਦਾ ਸ। Keyboard ‘ਤ 104, 107 ਿਾਂ 120 ਬਟਿ ਸ ਕਦ ਸਿ।



Keyboard ਦ ਤਰਹਾਂ ਦ ਸੁੰ ਦ ਸਿ:Normal keyboard
Multimedia keyboard.
ਪਰਸ਼ਨ 8. Data ਕੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ?
ਉਤੱ ਰ. Data ਉਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸੁੰ ਦੀ ਸ ਪਿਸੜੀ Keyboard ਤੋਂ ਪਲਖਦ ਸਾਂ ਅਤ CPU ਉ ਤ processing ਕਰਕ ਾਿੂੰ
ਇੱ ਕ meaningful data (ਪਦੰ ਦਾ ਸਾਂ) ਪਦਖਾਉਂਦਾ ਸ।
ਪਰਸ਼ਨ 9. Processing ਕੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ?
ਉਤੱ ਰ. ਿਦੋਂ ਅੀਂ ਕਈ data enter ਕਰਦ ਸਾਂ ਉ ਿੂੰ input ਪਕਸਾ ਿਾਂਦਾ ਸ। ਿ ਾਿੂੰ output ਦਣ ਤੱ ਕ ਕੰ ਪਿਊਟਰ
ਵਲੋਂ time ਪਲਆ ਿਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਿੂੰ processing ਪਕਸਾ ਿਾਂਦਾ ਸ।

