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“ਮਦਰਬਰੋਡ” ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਰੰ ਪਟਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਹ ੰ ਦਾ 
ਹ ੈਜੋ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੈਸੀ (Chassis) ਪ ੱਚ ਸਥਾਿਤ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਕੰਪਿਊਟਰ ਿਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹੱਸਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹੱਪਸਆ ਂ

ਪ ੱਚ ਸੰਚਾਰ ਨ ੰ  ਸੰਭ  ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਦਰਬੋਰਡ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ 

ਦੇ ਹਾਰਡ ੇਅਰ ਕੰਿੋਨੈਂ ਟਸ, ਪਜ ੇਂ ਪਕ ਿਰੋਸੈਸਰ (CPU), ਮੈਮੋਰੀ 
(RAM), ਹਾਰਡ ਡਰਾਈ  ਅਤੇ ਪ ਡੀਓ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪ ੱਚ ਸੰਿਰਕ 

ਿਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ[ ਕਈ ਪਕਸਮਾਂ ਦੇ ਮਦਰਬੋਰਡ ਮਜੌ ਦ ਹਨ ਜੋ 

 ੱਖ  ੱਖ ਪਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨ ਕ ਲ ਹਨ। 
ਹਰੇਕ ਪਕਸਮ ਦਾ ਮਦਰਬੋਰਡ ਖਾਸ ਪਕਸਮ ਦੇ ਿਰੋਸੈਸਰਾਂ ਅਤ ੇ

ਮੈਮੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਪਕ, ਹਾਰਡ ਡਰਾਈ  ਪਜਆਦਾਤਰ ਯ ਨੀ ਰਸਲ ਹ ੰ ਦੀਆ ਂ

ਹਨ ਅਤ ੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰ ੇ ਮਦਰਬੋਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਕੰਮ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਚਾਹੇ ਪਕਸਮਾਂ ਜਾਂ ਬਰਾਂਡ ਕੋਈ  ੀ ਹੋ ੇ। 
ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਦਰਬੋਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਥਤ 

ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹੱਸੇ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਿਕਰਣ 
CPU ਦੇ ਇਸ ਪਹੱਸੇ ਨਾਲ ਜ ੜ ੇ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਮਦਰਬੋਰਡ ਉਿਰ 
ਕੋਈ  ੀ ਪਨਰਧਾਪਰਤ ਕ ਨੈਕਸ਼ਨ, ਿੋਰਟ ਜਾਂ ਐਕਸਿੈਂਸ਼ਨ ਸਲੋਟ  

ਦੀ ਪਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ। ਤ ਹਾਡੇ ਮਦਰਬੋਰਡ ਲਈ ਪਕੰਨੇ ਕ ਨੈਕਸ਼ਨ, 

ਿੋਰਟ, ਜਾਂ ਸਲੋਟ ਉਿਲਬਧ ਹਨ ਇਹ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਮਦਰ ਬਰੋਡ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਿੈਨਲ ਦੀ 
ਿੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹ ੈਜੋ ਪਕ ਸੀਿੀਯ  ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਿਾਸ ੇਪਦਖਾਈ 

ਪਦੰਦਾ ਹ[ੈ   

 

“Motherboard” is a printed circuit board of 
a computer that is installed in a computer 
chassis. This part of a computer system 
allows communication among all 
components of a computer. A motherboard 
provides connectivity between the hardware 
components of a computer, like the processor 
(CPU), memory (RAM), hard drive, and video 
card. There are multiple types of motherboards 
designed to fit in different types and sizes of 
computers. 
Each type of motherboard is designed to work 
with specific types of processors and memory. 
However, hard drives are mostly universal and 
work with the majority of motherboards, 
regardless of the type or brand. 
A computer motherboard is located inside the 
computer case. Most of the parts and computer 
peripherals are connected with this part of a 
CPU. There is no standard of how many 
connections, ports, or expansion slots are on a 
motherboard. The best method of determining 
how many connections, ports, or slots are 
available for your motherboard is to look up the 
connection panel of Mother Board which shows 
on the back side of CPU. 

 

rock qQ̀:- 
ਸਭ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾ ਮਦਰਬੋਰਡ ਪਜਸ ਨ ੰ  “ਿਲੈਨਰ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਜਾਪਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, IBM ਿਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ ੱਚ 1981 
ਪ ੱਚ  ਰਪਤਆ ਪਿਆ ਸੀ[  

Interesting Facts:- 
The first motherboard, originally called a 

"planar," was used in the IBM Personal 

Computer in 1981.  

   

 

sMbMDq eI-Sbd dI vIfIE dyKx leI ilMk ky kil`k kro: https://youtu.be/AN7e7GYbWOI    
D.M.: Mohd. Aarif (Sangrur)   Sukhwinder Singh (GSSS(G), Sunam Udham Singh Wala) 

  
 

sYSn 2021-22 
SIt nM: 26 

 

 
eI-Sbd 

A`j dw Sbd “ਮਦਰਬਰੋਡ” 
 

Word of the Day is “Motherboard” 

 

https://youtu.be/AN7e7GYbWOI

