کمپیو ٹر سائنس

(جماعت دہم)

گورنمنٹ ہائی سکول چک ن مبر 50/Aل یاقت پور
ئنسٹ سبق ن مبر  3۔۔۔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
:1کون سا لوجیکل اوٹریبر نہیه ہے ۔

(الف) AND

(ج) NEITHER

(ب) OR

س
 FOR….NEXT :2ٹپٹمنٹ استعمال کرئے ہیه۔
ے
(الف) بکرار کے لی

ے
(ب) ائتخاب کے لی

ے
(ج) ٹرئنب کے لی

ے کونسا اونشن استعمال نہیه ہوبا؟
ے کے لی
 :3اٹر ر ہی یڈ لیگ روٹین سے نکلی
(الف) RESUME

(ب) RESUME NEXT

(ج) STOP

س
 :4ان میه سے کون سی ملٹی ٹرانچ یگ ٹپٹمنٹ ہے؟
(الف)IF…ELSE

(ج) ON……GOTO

(ب) GOTO

 G.W BASIC :5میه کنبرول سبر کچر ز کی اقسام کپٹی ہیه؟

(الف)4

(ج) 2

(ب) 3

س
 GOTO:6ٹپٹمنٹ ٹروگرام کی دیچیپ گی ٹڑ ھا دئٹی ہے ۔
(الف)درست

(ب) غلط

ERR :7اور ERLالفاظ ہیه۔

(الف) مخصوص

(ج) کوئی بھی نہیه

(ب) رٹزروورڈ

(ج)میضاد

س
 IF:8ٹپٹمنٹ میه موجود شرط درست ہو پو جواب ہوگا۔
(الف) 0
س
 GO..TO:9ٹپٹمنٹ کنبرول ٹرانسفر کرئی ہے-

( ب) 1

(الف) مشروط

(ج) 2

(ب) غبر مشروط

(ج) دوپوه الف ،ب

ے سے نہیه چان یا کہ لوة کو کپٹی مرنبي دہراباچاے گا کون سی لوة استعمال ہوگی؟
 :10جہاه ٹروگرام نہل
(الف) WHILE LOOP

(ب) FOR LOOP

(ج) FOR…NEXT LOOP
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حصي اول
گا
پوث: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 نچر ٹر کریه ۔
س
ے-
 2۔ IF….THEN….ELSEٹپٹمنٹ کا فلوچارث ن یا ئی

1۔ RESUME NEXTکا کیا استعمال ہے؟
 3۔ لوة سے کیا مراد ہے؟ یبز اقسام لکھیه-

 4۔ اوٹر لوة اور اٹر لوة میه کیا فرق ہے؟

سی
 5۔IF THEN Statementسے کیا مراد ہے ٹی یکس بھی لکھیه ۔

6۔ WHILE...WEND Loopسے کیا مراد ہے؟

سىال  :3خمیصر سىاالت کے جوابات نچر ٹر کریه ۔
1۔ لوة وٹری ان یل سے کیا مراد ہے؟

 2۔  WHILE Loopمیه کنبرول وٹری ان یل کہاه سے شروع ہوباہے ؟

 3۔ کنبرول سبر کچر ز سے کیا مراد ہے؟

4۔ G.W BASICمیه  OUT OF RANGEاٹرر کب آبا ہے؟

5۔ٰ جی ڈبلیو ئنسک میه اٹرر کوڈ سے کیا مراد ہے؟

ے آن کیا چاباہے؟
 6۔ G.W BASICمیه اٹرر ہی یڈ لیگ کو کنس

سىال  :4مخیصر سىاالت کے جوابات نچر ٹر کریه ۔
س
سی
ے-
1۔  GOTOٹپٹمنٹ کا استعمال اور ٹی یکس لکھی

س
ے کونسی لوة استعمال ہوئی ہے؟
 2۔ مخصوص تعد اد میه ٹپٹمنٹ کو دوہرائے کے لی

3۔ ٹرئنب سبرکچر سے کیا مراد ہے؟

سی
ے-
 4۔ FOR…NEXT Loopلوة کا استعمال اور ٹی یکس لکھی

 5۔  G.W BASICمیه کپٹی کنبرول سبر کچرز ہیه؟

ے استعمال ہوئی ہے ؟
 6۔  ON ERROR GOTO Statementکس لی

حصي دوم
پوث :کوئی سے دو سىاالت کے جواب نچر ٹر کر یه۔
سىال :5کنبرول کے ٹرانسفر سے کیا مراد ہے؟ئنسک میه مشروط اور غبر مشروط ٹرانسفر اور کنبرول کے بارے میه ن یان کریه۔
سىال :6لوة کیا ہے؟لوة کی مچ یلف اقسام ن یان کریه۔

ے-
ے ٹروگرام لکھی
سىال:7دو اغداد میه سے ٹٰڑا غد د معلوم کرئے کے لی

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