ਜਮਾਤ 3: ਿਡਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ
ਬਿਚਓ ਅਜ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਿਬਜਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਿਡਜੀਟਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਭਰਮਾਰ
ਹੈ। ਅਜ-ਕਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਹਨ ਜੋ ਿਬਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਖੋ-ਵਖ
ਕੰ ਮ ਿਮੰ ਟ ਸਿਕੰ ਟ ਿਵਚ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚ ਅਸ+ ਉਨ ਿਡਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਗੇ,
ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰਜ

ਪ0ੈੱਸ

ਟੀ.ਵੀ

ਰੇਡੀਓ
ਕੈਮਰਾ

ਕੰ ਿਪਊਟਰ

ਮੋਬਾਈਲ

ਵਾਿਸ਼ੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨ

ਹੁਣ ਿਵਿਗਆਨ ਨ2 ਇੰਨੀ ਤਰਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਿਡਜੀਟਲ ਅਤੇ
ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਹਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਿਵਚ ਅਸੀਮ ਵਾਧਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਉਪਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ:-

1. ਰੇਡੀਓ:
ਰੇਡੀਓ

ਦੀ

ਵਰਤ7

ਅਸ+

ਘਰ

ਿਵਚ

ਖਬਰ

ਸੁਣਨ

ਵੱਖ ਤਰਾਂ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆ ।ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ
ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਆਿਦ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹ [ਇਹ

ਸਾਨੂ ੰ ਵੱਖੋ-

ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

2. ਟੀ.ਵੀ.:
ਟੀ.ਵੀ. (ਟੈਲੀਿਵਜਨ) ਬਿਚਆਂਦੇ
ਮਨ8ਰੰ ਜਨ ਦਾ ਮਨਪਸੰ ਦ ਸਾਧਨ
ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਆਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ

ਚਲਦੀਆਂ-ਿਫਰਦੀਆਂ

ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ:ਦੀਆਂ
ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ2 ਹੀ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਟੂਨ, ਿਫਲਮ ,
ਗਾਣ<, ਖੇਡ ਪਤਾ ਨਹ+ ਹੋਰ ਿਕੰ ਨ ਕੁਝ ਇਹ ਿਰਮੋਟ
ਦਾ ਇਕ ਬਟਨ ਦਬਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।

3. ਫਿਰਜ:
ਫਿਰਜ ਦੀ ਵਰਤ7 ਘਰ ਿਵਚ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ
ਠੰਡਾ ਰਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ
ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤ7 ਬਿਚਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ7 ਮ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਿਮਠੀ ਆਈਸ-ਕਰੀਮ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣ
ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਿਵਚ ਤੁਸ+ ਸਾਰੇ ਘਰ
ਆ:ਦੇ ਹੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਫਿਰਜ ਵਲ ਹੀ ਤ
ਭਜਦੇ ਹੋ।ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂ ੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ

ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਫਿਰੱਜ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ।
ਅਿਧਆਪਕ ਲਈ-ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤ ਪ$ਸਾਿਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਸਿਖਆਦਾਇਕ
ਪ$ੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਪ0ੈੱਸ:

ਬਿਚਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰ ਮੀ ਜੀ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਪ0ੈੱਸ
ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤ ਸਾਫ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ:ਦੇ ਹਨ। ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਤ7
ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਟ ਕਪੜੇ ਿਵਚ ਪੈ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ ਨੂੰ ਕਢਣ ਲਈ ਗਰਮਗਰਮ ਪ0ੱੈ ਸ ਬਸ ਿਮੰ ਟ ਲਾ:ਦੀ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਬਿਚਓ ਤੁਸ+ ਗਰਮ ਪ0ੱੈ ਸ ਦੇ
ਨਜਦੀਕ ਜਾਣ ਤ7 ਪ0ਹਜ
ੇ ਕਰਨ ਹੈ, ਨਹ+ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹਥ ਜ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਅੰ ਗ ਸੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਕੈਮਰਾ :
ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤ7
ਤਸਵੀਰ

ਿਖਚਣ

ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ
ਹੈ। ਅਜਕਲ ਦੇ
ਿਡਜੀਟਲ

ਕੈਮਰੇ

ਿਵਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਵੀ ਨਹ+ ਪਾਉਣ ਪੈਦਾ, ਸਗ7 ਿਸਧੀਆਂ ਹੀ
ਤਸਵੀਰ ਿਪ0ੰ ਟ ਹੋ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ।

6. ਮੋਬਾਈਲ:
ਪਿਹਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤ7 ਕੇਵਲ ਦੂਰ ਬੈਠ2 ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ
ਅਜ

ਕਲ

ਦੇ

ਸਮਾਰਟ

ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤੁਸ+ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੇਮ
ਖੇਡਣ , ਰਸਤਾ ਲਭਣ , ਮੌਸਮ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ , ਚੈਿਟੰ ਗ
ਕਰਨ ,
ਵੀਿਡਓਜ਼

ਤਸਵੀਰ
ਦੇਖਣ

ਤੇ
ਅਤੇ

ਭੇਜਣ , ਿਬਲ ਭਰਨ2 ਅਤੇ ਹੋਰ
ਪਤਾ ਨਹ+ ਿਕੰ ਨ2 ਕੁ ਕੰ ਮ ਅਜ
ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ।

7. ਵਾਿਸ਼ੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨ:
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ7 ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ
ਕਪਿੜਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧੋ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਕਾ ਵੀ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸ+ ਬਸ ਉਸ ਿਵਚ ਕਪੜੇ
ਪਾਉਣ ਤ7 ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ... ਤੇ ਬਸ, ਹੋ ਗਈ ਕਪਿੜਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ।

8. ਕੰ ਿਪਊਟਰ:
ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਿਡਜੀਟਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਿਜਸਨ2 ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਜਗਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ7 ਹਰ ਇਕ ਕੰ ਮ ਦੇ ਿਵਚ ਹੋਣ ਲਗੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਭਾਵ< ਉਹ ਮਨ8ਰੰ ਜਨ ਹੀ ਿਕ: ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਕ
ਸਮਾਰਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇਕ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਸੁਣਨਾ, ਿਫਲਮ ਦੇਖਣ , ਗੇਮ
ਖੇਡਣ , ਇੰਟਰਨ>ਟ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਭਣ , ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਰਖਣ , ਪੜਾਈ ਕਰਨ , ਿਬਲ ਭਰਨ2, ਦੂਰ ਬੈਠ2
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ , ਿਚਠੀਆਂ ਿਲਖਣ ਤੇ ਭੇਜਣ ਆਿਦ ਵਰਗੇ ਹਰ ਤਰ ਦੇ ਕੰ ਮ ਤੁਸ+ ਇਸ
ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਬਜਲਈ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤ7 ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:1 ਿਗਲੇ ਹਥ ਨਾਲ ਜ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਿਕਸੇ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਨਹ+ ਚਾਹੀਦਾ ।
2 ਪ0ੈਸ ਦੀ ਵਰਤ7 ਬਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹ+ ਕਰਨ+ ਚਾਹੀਦੀ।

Class 3: Digital Equipments

Dear students, nowadays we have abundance of electrical and digital
machines in the world. In our homes, we have various instruments, which are run with
the help of electricity, and tasks that may take longer to do by hand may be done in a
shorter period of time with the help of electricity. In this chapter we will read about
those digital equipments which we use daily in our homes.
Refrigerator

Press

Television

Radio
Camera

Computer

Mobile
Washing machine

With the advancement of technology, almost all equipments became digital and
smart. As compare with previous times, ability to do work and quality of work has
improved a lot with digitalization. Let’s study about some of those equipments:
1. Radio:

We use radio
in our homes
for listening
news
and
songs etc. It
provides
us
various types
of information i.e. health and education related etc.
It helps us in improving our vocabulary and also entertains us.
2. Television:
T.V (television) is one of
the most favorite source
of entertainment for
students. Apart from
audio, italso provides us
visuals. T.V opens up the
world (i.e. cartoons,
films, songs, sports and
many more) to us just by
one button of remote.
Teacher
can
also
provides information about various educational programmes telecasting in
televisions to students.
3. Refrigerator:
Refrigerator stores foods at freezing
temperature and helps us in preserving food for
longer duration. You can make your favorite
ice cream with the help of refrigerator. Cold
water in refrigerator helps many of us in
tackling the summer heat. We can also store
medicines like Polio vaccine in refrigerator,
which requires low temperature.

4. Press:
Press is also one of very important electrical
equipment. It takes only a minute to remove
wrinkles from fabric and helps in looking our
clothes nice. But dear students, do not use hot press
with your hands, it may harm you.

5. Camera:
Camera is
used
for
clicking
pictures and
saving
beautiful
memories.
Digital cameras do not need even any roll for
clicking pictures.
6. Mobile:
Earlier mobiles were used only for speaking to other persons. But nowadays mobiles
are not only used for
communication
purpose but for playing
games,
chatting,
clicking and sending
pictures and videos,
weather
information
and for making online
payments etc.

7.Washing machine:
Washing machines are used for washing clothes.
Today we have automatic washing machines in
which we just have to fix time to get clean clothes.

8. Computer:
Computer is a digital machine, which has made a very vital impact on society. It
has changed the way of life and has affected almost every field of life and made our
day-to-day tasks very easy. Computers helps us in listening music, watching films,
playing games, searching information on internet, making online payments and
talking to our friends and relatives who are living at distant places.

Precautions while using electrical equipments:
1. Do not use electrical switches with wet hands and bare feet.
2. Do not use press by your own for ironing the clothes.

