
 

ਜਮਾਤ 5: ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵ� ਖੋ-ਵ� ਖ ਖੇਤਰ� ਿਵ� ਚ ਵਰਤ� 
 ਬ� ਿਚਓ ਿਪਛਲੀਆਂ ਜਮਾਤ� ਿਵ� ਚ ਜਾਣ ਚੁ� ਕੇ ਹ� ਿਕ- 

1. ਕੰਿਪਊਟਰ ਕੀ ਹ?ੈ 

2. ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ�। 

3. ਕੰਿਪਊਟਰ ਤੇ ਅਸ$ ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। 
  

ਇਸ ਪਾਠ ਿਵ� ਚ ਅਸ$ ਜ�ਣ�ਗੇ ਿਕ ਅ� ਜ-ਕ� ਲ( ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਿਕਹੜੇ-ਿਕਹੜੇ ਖੇਤਰ� ਿਵ� ਚ ਵਰਤ� ਹ ੋਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸ ੇਤ� 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਅ� ਜ-ਕ� ਲ( ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਿਵ� ਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਪਰੰਤੂ ਇ� ਥ ੇਅਸ$ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਰ� ਦੀ ਗ�ਲ 

ਕਰ�ਗ ੇਿਜਨ( � ਬਾਰ ੇਤੁਸ$ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਿਸ� ਿਖਆ 

ਿਸਹਤ 

ਖੇਡ� 

ਮਨ/ ਰੰਜਨ 

ਘਰ 

ਬ1ਕ 

ਵਪਾਰ 



1. ਿਸ� ਿਖ�ਆ ਦ ੇਖਤੇਰ ਿਵ� ਚ : 

ਿਸ� ਿਖਆ ਦੇ ਿਮਆਰ ਨੰੂ ਵਧੀਆ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ� ਅਤੇ 

ਕਾਲਜ� ਿਵ� ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ 

ਅਿਧਆਪਕ ਦੋਨ5  ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ 

ਭਰਪੂਰ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਲੈਬ� ਅੰਦਰ 

ਅਿਧਆਪਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਰਕਾਰਡ ਰ� ਖਣ, ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ 

ਿਰਸਰਚ ਆਿਦ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੰਿਪਊਟਰ ਤੇ ਪ7ੋਜੈਕਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਨਵ$ਆਂ 

ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ7ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

2. ਬ1ਕ� ਦ ੇਖਤੇਰ ਿਵ� ਚ: 

ਬ1ਕ� ਿਵ� ਚ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਖਾਿਤਆਂ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰ� ਖਣ 

ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨ� 

ਇਸਦੀ ਵਧੀਆ 

ਵਰਤ� ਹਨ, ਿਜਸ 

ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ 

ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਨ: ੱਟ-ਬ1ਿਕੰਗ ਜਰੀਏ ਅਸ$ ਬ1ਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਘਰ ਬੈਠ<  ਹੀ ਆਪਣੇ 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। 

3. ਵਪਾਰ ਦ ੇਖਤੇਰ ਿਵ� ਚ: 

ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਿਵ� ਚ ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਨਾਲ ਅਸ$ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਬਓਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ 

ਹ�, ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਰ� ਖ ਸਕਦੇ ਹ�, ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਵੀ 

ਸਕਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਨਵ=-ਨਵ= ਵਪਾਰੀਆ ਂਜ� ਖਰੀਦਦਾਰ� ਤ� ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾ 

ਸਕਦੇ ਹ�। 

4. ਘਰ ਿਵ� ਚ: 

 

ਘਰ ਿਵ� ਚ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਮਨ/ ਰੰਜਨ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ 

ਸਾਰ ੇ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਰ� ਖਣ ਲਈ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਜਟ 

ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰ� ਖਣ ਲਈ, ਿਬਜਲੀ, 

ਪਾਣੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਹਰੋ ਿਬਲ� ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ 

ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਘ� ਟ ਸਮ= ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਿਵ� ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 



 

 

5. ਮਨ/ ਰੰਜਨ ਦ ੇਖੇਤਰ ਿਵ� ਚ: 

ਮਨ/ ਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਿਪਊਟਰ ਅ� ਜ-ਕਲ( 

ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ-ਿਪਆਰਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਿਗਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਵ� ਖੋ-ਵ� ਖ ਗੇਮ� ਖੇਡਣ ਲਈ 

ਬ� ਚੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਗਾਣ ੇਸਣੁਨ ਅਤੇ ਿਫਲਮ� 

ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤ� 

ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਪ7ੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇੰਟਰਨ: ੱਟ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਗ�ਲ 

ਕੀ ਅ� ਜ-ਕ� ਲ( ਕੰਿਪਊਟਰ ਨ<  ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰ ੇਮਨ/ ਰੰਜਨ ਦੇ 

ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਛੁ� ਟੀ ਕਰ ਿਦ� ਤੀ ਹੈ। 

6. ਿਸਹਤ ਦ ੇਖਤੇਰ ਿਵ� ਚ: 

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵ� ਚ ਕੰਿਪਊਟਰ 

ਨ<  ਕ7�ਤੀ ਿਲਆ ਿਦ� ਤੀ ਹੈ। ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ 

ਨਾਲ ਦੂਰ ਬੈਠ<  ਹੀ ਮਰੀਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ� ਿਵ� ਚ ਮਰੀਜ� ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰ� ਖਣਾ, 

ਟੈਸਿਟੰਗ, ਐਕਸਰ,ੇ ਐਮ. ਆਰ.ਆਈ, ਸਕੈਿਨੰਗ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਿਥਏਟਰ 

ਆਿਦ ਹਰ ਜਗ(ਾ ਤੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਧਾਿਰਤ ਮਸ਼ੀਨ� ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

7. ਖੇਡ� ਦੇ ਖਤੇਰ ਿਵ� ਚ: 

ਅਜੋਕੀਆਂ ਖੇਡ� ਨੰੂ ਰੋਮ�ਚਕ ਬਣਾਉਣ 

ਿਵ� ਚ ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਿਹਮ ਭਿੂਮਕਾ ਿਨਭਾ 

ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਸ� ਧਾ ਪ7ਸਾਰਣ ਹਵੇੋ, ਿਡਜੀਟਲ 

ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ ਹੋਵ ੇ ਜ� ਿਫਰ  ਗ7ਾ?ਡ ਤ� 

ਬਾਹਰ ਤ� ਰੈਫਿਰੰਗ ਇਹ ਉਹ ਪਿਹਲੂ 

ਹਨ, ਜੋ ਖੇਡ ਨੰੂ ਿਸਖਰ� ਤ� ਕ ਲੈਕੇ ਜਾ ਰਹ ੇ

ਹਨ। 



 

*** ਅਿਭਆਸ ਲਈ ਿਕਿਰਆਵ�*** 

1. ਖਾਲੀ ਥਾਵ� ਭਰੋ: 

 
 

1) ਕੰਿਪਊਟਰ ਅ� ਜਕ� ਲ( ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ  .............. ਿਵ� ਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

2) ਿਵਿਦਆਰਥੀਕੰਿਪਊਟਰ ਤੇ  ................................ ਿਤਆਰ ਕਰd/ ਹਨ। 

3) ਬ� ਚੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਤੇ  .................................. ਖੇਡਦੇ ਹਨ। 

4)     ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਦਾ ........................... ਦੂਰ ਬੈਠ<  ਹੀ ਹ ੋਜ�ਦਾ ਹ।ੈ 

5)     ਹਣੁ ਟੀ.ਵੀ ਪ7ਗੋਰਾਮ ............................... ਤੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

2. ਸਹੀ ਹੈ ਜ� ਗਲਤ ਦ� ਸੋ: 

1) ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ� ਿਵ� ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।    

2) ਕੰਿਪਊਟਰ ਮਨ/ ਰੰਜਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। 

3) ਅਸ$ ਕੰਿਪਊਟਰ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠ<  ਹੀ ਿਬ� ਲ� ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। 

4) ਿਸਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵ� ਚ ਕੰਿਪਊਟਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹ$ ਕਰਦਾ। 

5) ਕੰਿਪਊਟਰ ਤੇ ਗਾਣ ੇਸਣੁੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

3. ਪ7ਸ਼ਨ� ਦੇ @ਤਰ ਿਦਓ: 

1) ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਜਹੜੇ ਖੇਤਰ� ਿਵ� ਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈ, ਉਨ( � ਦੇ ਨਾਮ ਦ� ਸ?ੋ 

2)       ਘਰ ਿਵ� ਚ ਤੁਸ$ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਹੜੇ-ਿਕਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ?ੋ 

4. ਕਾਲਮ ੳ ਨੰੂ ਕਾਲਮ ਅ ਨਾਲ ਿਮਲਾਨ ਕਰ:ੋ 

   ੳ : ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ  ਅ : ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਮ 

 

1) ਿਡਜੀਟਲ ਸਕੋਰ-ਬੋਰਡ   ੳ) ਮਨ/ ਰੰਜਨ  

2) ਅਕਸਰ ੇ    ਅ) ਬ1ਕ 

3) ਗੇਮ�     ੲ) ਿਸ� ਿਖਆ 

4) ਏ.ਟੀ.ਐਮ.    ਸ) ਖੇਡ� 

5) ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ    ਹ) ਿਸਹਤ 

 

1. ਪ7ਜੋੈਕਟ 2. ਖੇਤਰ  3.  ਗੇਮ�  4.ਇੰਟਰਨ: ੱਟ 5. ਇਲਾਜ 



 

Class 5: Use of Computers in Different Fields 

  
 Students we have learnt in our classes that: 

• What is computer? 
• Advantages of computer. 
• What we can do on computers? 

 
 
In this chapter we will learn that in which fields we can use computers. Usually 
computers can use in almost every field, But we will talk about some fields, about 
which we can listen and seen. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Education

ਆ

Health 

Games 

Entertainment 

Home 

Bank 

 

Business 



 
 
 

1. Education:  
 

To improve the 
quality of education 
students and teachers 
in schools and 
colleges use computer 
a lot .Computers are 
used to store record, 

make time table and for research work. Students 
develop their projects on computer and get different knowledge. 

 

2. Banks:  
In Banks computers are used to store large 
amount ofdata and transaction ns. ATM 

machines make 
our work easy. 
With the help of 
Net Banking we 
can do our work 
at home. 

 

3. Business Fields:  
Computers helps us in business fields. We can 
keep the record of all commodities that we 
purchase or sell and know about different business 
dealers etc. 
 
 

4. Homes:  
 
 

Computers are used at homes for 
entertainment, to keep record of budgets, to do 
online payments of electricity, water and 
telephone bills. 

 
 

 



 

 

 

5. Entertainment:  

In the field of entertainment computers 
are in high demand. They are used to 

play games, listen songs and to watch movies. 
Now we can see TV. Programs on Internet and 
make our work easier. 

 

 

6. Health and Medical:  

Computers bring great revolution in the 
field of health and medicine. 

In hospitals we can keep and maintain record of 
patients, MRI, X-rays, scanning and operation theatre entries etc. 

 

7.  Sports:  

Computers play an interesting 
role in sports. We can see 
telecast, digital score board and 
outdoor umpiring that takes 
sports at high level 

 
 



 
 

*** Practice and Exercise *** 

1. Fill in the blanks 

 

1. Computers are used in every______. 
2. Students can prepare ______ on computers. 
3. Students’ play___ on computers. 
4. With the help of computer, patients_____ can be done from far away. 
5. Now we can see TV programs on ______. 

2.  True/False 

   1. Computers can be used in schools only. 

   2. Computer is best source of entertainment. 

   3. We can do online payment at homes on computers. 

   4. Computers cannot help in the field of health. 

   5 We can listen songs on computer. 

3. Answer the following questions. 

  1. Computers are used in which fields? Name them 

  2. What kind of work you can do at home on computers? 

 4. Match the following 

A) Work to do  B) Names of field 

1. Digital Scoreboard a)Entertainment 

2. X-Ray b)Bank 

3. Games c)Education 

4. ATM d)Sports 

5. Time Table e) Health 

 
 

1. Project     2. Field     3. Games   4. Internet  5. Treatment 
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