کمپیو ٹر سائنس

(جماعت دہم)

گورنمنٹ ہائی سکول چک ن مبر 50/Aل یاقت پور
ئنسٹ سبق ن مبر  2۔۔۔وقت 10منٹ

رول ن مبر :

۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کل ن مبر 10

ے ہو ئے ممکني جوابات میه سے درست جواب کا ائتخاب کریه۔
سىال ن مبر ا:ہر سىال کے د ئی
:1ئنسک لی یگو ئج کب ائخا د ہوئی ۔
(الف) 1963

(ج) 1920

(ب) 1968

ے کو ن سی سا ر ٹ کث کی ہے۔
 :2ئنسک لی یگو ئج میه ٹروگرام محفى ظ کرئے کے لی
(الف) F1

(ج) F4

(ب) F2

10MOD3=--------:3

(الف) 1

(ج) صفر()0

(ب) 3

ے ہیه۔
ے حروف ہو سکی
 :4ئنسک لی یگو ئج میه مت غبر کے با م میه زبا دہ سے زبا دہ کپی
(الف) 31

(ج) 40

(ب) 45

ے بائة ڈکلبر یشن حروف کون سا ہے ؟
:5سبر بگ مت غبرا ت کے لی

(الف)$

(ج) #

(ب) %

:6کون سی کمابڈ الئیو ه کے ن مبر جود ئخود ظا ہر کر ئی ہے۔
(ب) AUTO

(الف)RE NUM

(ج) CONT

ے استعمال ہوئی ہے۔ (الف) (SYSTEMب) RETURN
 :7ئنسک لی یگو ئج میه کویسی کمابڈ وبڈو میه وایس آئے کے لی
 G.W BASIC :8آٹرئث کر سکتی ہے۔

(الف) کتی موڈ

( ب) دو موڈ

ت
ے مخصوص ہے؟
:9کون سا آٹر یبر صتحح عد دی قسم کے لی

(ج) تین موڈ

(الف) \

(ب) /

(ج) %

ے؟
 :10ئنسک لی یگو ئج میه مت غبر کا بام -----------سے شرو ع ہوبا چا ہی
(الف)ڈئجٹ سے

(ب) ابلفا ئنٹ سے

(ج) ابڈر سکور سے

(ج)EXIT

کمپیو ٹر سائنس

(جماعت دہم)

گورنمنٹ ہائی سکول چک ن مبر 50/Aل یاقت پور
ئنسٹ سبق ن مبر  2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کل ن مبر 40

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

12*2=24

سىال  :2خمتصر سىاالت کے جوابات ئحر ٹر کریه ۔
1۔ Reserved Wordسے کیا مراد ہے؟

 2۔CLEARکی کمابڈ اور CLSکی کمابڈ میه کیا فر ق ہے ؟

س
 3۔ ئنسک کمابڈز اور پیم ننس میه کیا فرق ہے؟

 4۔ مت غبر سے کیا مرادہے ؟ اسکی کپتی اقسام ہیه؟

 5۔بائة ڈیکلبر یشن کیا ہے؟ کم از کم چار ڈیکلبر یشن کے بام لکھیه۔

6۔ سبر بگ کایس نپنٹ کیا ہے ؟کم از کم دو مسالیه دیه-

سىال  :3خمتصر سىاالت کے جوابات ئحر ٹر کریه ۔
1۔  DELETEاور  KILLکمابڈ میه کیا فرق ہے؟

س
 2۔ EDITکمابڈ کا استعمال  ،نی یکس اور ابک مسال دیه ۔

 3۔ کایس نپنٹ کی تعرتف اور اسکی اقسام لکھیه۔

سی
4۔RUNکمابڈ سے کیا مراد ہے؟اس کا نی یکس لکھیه-

5۔ٰ جی ڈبلیو ئنسک میه کپتی الیبز ہوئی ہیه یبز فارمنٹ کنسا ہوبا ہے؟

 6۔ G.W BASICکے کریکبر سیٹ سے کیا مراد ہے؟ یبز یي کس ٹرمشتمل ہے ؟

سىال  :4مختصر سىاالت کے جوابات ئحر ٹر کریه ۔
1۔ ٹروگرام لوڈ کرئے سے کیا مراد ہے؟ یبز کس کمابڈ سے لوڈ کیا چابا ہے ؟

 2۔ ڈاٹر بکٹ موڈ اور اِن ڈاٹر بکٹ موڈ میه کیا فر ق ہے؟واضح کریه-

سی
3۔ RENUMکا استعمال اور نی یکس لکھیه-

 4۔ FILESکمابڈ کا استعمال یبزDOCکی تمام فابلز کی فہرست دکھائے کی مسال لکھیه ؟

 5۔ اسائیمنٹ اوٹریبر سے کیا مراد ہے؟ مسال بھی دیه-

6۔ IDEسے کیا مراد ہے ئنسک لیگو ئج میه ٹروگرام کی ا

یکسی

ننشن کیا ہے ؟

حصي دوم
پوٹ :کوئی سے دو سىاالت کے جواب ئحر ٹر کر یه۔
ے کے قواتین ئ یان کریه۔
سىال G.W BASIC :5میه وٹری ائ یلز کو بام د ئی
ب
ے۔
سىال :6اربھ می یک اوٹریبرز  ،ر لنس یل اوٹریبرز اور منطقی اوٹریبرز کو ئ یان ک ختی

سىال:7بائة کیورژن سے کیا مراد ہے؟ئنسک میه بائة کیورژن کے قواتین ئ یان کریه-

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