کمپیو ٹر سائنس

(جماعت دہم)

گورنمنٹ ہائی سکول چک ن مبر 50/Aل یاقت پور
ئنسٹ سبق ن مبر  ۱۔۔۔وقت 10منٹ

۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کل ن مبر 10

رول ن مبر :

ے ہو ئے ممکني جوابات میه سے درست جواب کا ائتخاب کریه۔
سىال ن مبر ا:ہر سىال کے د ئی
ت
:1صفر سے قسیم ہے۔
سی
(الف) نی یکس اٹر ر

(ب) لو جیکل اٹر ر

(ج) رن با ئم اٹر ر

ت
:2الگو ر ھم ہے ابک۔

(الف) ئنسٹ ڈاکیومنٹ

(ب) ڈٹز این ڈاکیو منٹ

(ج) پو زر گا ئ یڈ

:3ڈا ن میڈ کی عالمت ِظا ہر کر ئی ہے۔

(الف) فیصلہ سازی

(ج) ان ئٹ /آوٹ ئٹ

(ب) ٹرو سی یگ

ے چل ہیه۔
:4ابک مسلہ کو چل کر ئے کپی
(الف) کئی

(ج) تین

(ب) ابک

ے؟
:5فلو چارٹ میه فیصلہ سازی کی عالمت سے کل کپئی -----الئئیه نکلئی چا ہی
(الف)تین

(ج) ابک

(ب) دو

س
:6ئنسک نپیمنٹ میه با ئی یگ کی اٹررز کہالئی ہیه۔
سی
(الف) نی یکس اٹر ر

(ب) لو جیکل اٹر ر

ت
:7الگو ر ھم کے کام کی نصد پق کا عمل ----ہے۔

(ج) رن با ئم اٹر ر

(الف) ڈی بگیگ

(ب) ڈیسک چ یکیگ

ت
:8فلو چارٹ الگور ھم کا -------------اظہار ہے۔

(الف) فیصلہ سازی

( ب) واضہح

:9ٹروگرام کی اٹر ر کی کپئی اقسام ہیه؟

(الف) چار

(ج) نصوٹری

(ب) دو

(ج) تین

ے استعمال ہوئی ہے؟
 :10مس تطیل نما شکل کس لی
(الف)ٹروسنسیگ

(ب) رنمارکس

(ج) ان ئٹ /آوٹ ئٹ

(ج) فیصلہ سازی

کمپیو ٹر سائنس

(جماعت دہم)

گورنمنٹ ہائی سکول چک ن مبر 50/Aل یاقت پور
ئنسٹ سبق ن مبر  ۱۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کل ن مبر 40

حصي اول
گا
پوٹ:حصي اول سے کو ئی سے بارہ ( ) 12سىال چل کر یه۔ہر جز دو ن مبر کا ہو -

12*2=24

سىال  :2خمیصر سىاالت کے جوابات تحر ٹر کریه ۔
 2۔رن بائم اٹررز اور لو جیکل اٹررز میه کیا فر ق ہے ؟

1۔فلو چارٹ کے استعمال کے دو فوابد لکھیه۔
ت
 3۔ الگور ھم کی تعرتف کریه-

 4۔ فلو چارٹ کے استعمال کی چد ئ یدباه تحرٹر کریه۔

سی
 5۔ نی یکس اٹررز کی و ضاحت کریه۔

ے افدام لکھیه-
6۔ کسی مسلہ کو چل کرئے کے لی

سىال  :3خمیصر سىاالت کے جوابات تحر ٹر کریه ۔
1۔ مسلہ کے تحزیي کرئے سے کیا مراد ہے؟

ت
 2۔ الگور ھم کے مراچل تحرٹر کریه۔

 3۔ فلوچارٹ کی تعرتف کریه نبز یي کیو ه استعمال کیا چابا ہے۔

4۔ڈیسک چ یکیگ سے کیا مراد ہے؟

5۔ٰ ٹروگرام اٹررز کی کپئی اقسام ہیه بام لکھیه۔

 6۔ حب منطقی اٹرر آبا ہے پو کیا ئیٰغام آبا ہے؟

سىال  :4خمیصر سىاالت کے جوابات تحر ٹر کریه ۔
1۔ ڈی بگیگ سے کیا مراد ہے؟

 2۔ مسلہ کا تعین سے کیا مراد ہے؟

سی
3۔ ٹروگرامیگ لی یگو تج کے نی یکس سے کیا مراد ہے؟

 4۔ ٹروگرام کو الگو کرئے سے کیا مراد ہے؟

 5۔ کمپیو ٹر ٹروگرام سے کیا مراد ہے؟

می
6۔ ٹروگرام ڈاکیو ننشن سے کیا مراد ہے ؟

حصي دوم
پوٹ :کوئی سے دو سىاالت کے جواب تحر ٹر کر یه۔
سىال :5مسلہ کے چل سے کیا مراد ہے؟ مسلو ه کے چل کا ٹروسنس مخیصر طىر ٹر ئ یان کریه۔
ے گا ئ یڈ ال نبز تحر ٹر کریه۔
سىال :6فلو چارٹ ئ یا ئے کے لی

ے فلو چا رٹ لکھیه (ب) ٹروگرام اٹررز
ے50فدرئی اعداد کا مجمو عي مغلو م کرئے کیل
سىال :7خمیصر پوٹ لکھیه (الف) پہل

(Have A Nice Day) Rana Mohammad Saleem Raza
)GBHS 50/A LIAQUAT PUR (RYK
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