کمپیو ٹر سائنس

(جماعت دہم)

گورنمنٹ ہائی سکول چک ن مبر 50/Aل یاقت پور
ئنسٹ سبق ن مبر  4۔۔۔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
:1ابک ارے کے رکن کو ظاہر کرئے ہیه اس کے۔
(الف) سب سکرپٹ سے

(ج) ارے سے

(ب) رکن کے بام سے

 :2ارے کی کپنی اقسام ہیه؟
(الف) 1

(ج) 3

(ب) 2

 :3ابک ارے کنسا ڈپ یا سبو ر کرئی ہے؟
(الف) ابک جنسا

(ب) مخ یلف قسم کا

(ج) پومبرك اور سبر بگ اقسام کا

س
 DIM :4ٹپٹمنٹ کے ب غبر ئنسک میه ارے میه سب سکرپٹ ہوئے ہیه-
(الف)20

(ج) 40

(ب) 10

 :5دو سمنی ارے ----ٹر مشتمل ہوئی ہے-
(الف)کالموه ٹر

(ج)دوپوه الف اور ب

(ب) ق طاروه ٹر

ے ہیه ۔
------------:6ویکبر ارے بھی کہی
(الف)بک سمنی ارے

(ج) کوئی بھی نہیه

(ب) دو سمنی ارے

 :7ابک سمت کے ارکان کی زبادہ سے زبادہ بعداد ہے۔ (الف)32667

(ج)255

(ب) 10

س
 :8ٹپٹمنٹ )------- X(30مٹموری لوکنصبز کو محفىظ کرئی ہے.
(الف) 29

( ب)30

س
 :9ٹپٹمنٹ ) DIM C(30,50محفىظ کرئی ہے-

(الف)  1500مقامات

(ج) 31

(ب)  80مقامات

(ج)  150مقامات

 :10دو سب کرپ یڈ وٹری اپ یل ) ---- P(3,2میه موجود ڈ پ یا کے رکن کو پ یان کربا ہے ؟
(الف)کالم ئنسرا ق طار دوسری

(ب) کالم دوسرا ق طار ئنسری

(ج) کالم ئنسرا ق طار ئنسری

کمپیو ٹر سائنس

(جماعت دہم)

گورنمنٹ ہائی سکول چک ن مبر 50/Aل یاقت پور
ئنسٹ سبق ن مبر  4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کل ن مبر 40

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  :2خمتصر سىاالت کے جوابات تحر ٹر کریه ۔
س
 2۔  DIMٹپٹمنٹ سے کیا مراد ہے؟

1۔ارے کی مپنی پولنشن سے کیا مرادہے؟
 3۔ ارے میه سب سکرپٹ وٹری اپ یل کا استعمال پ یان کریه-

س
 4۔ ارے کی بعریف کریه نبز اسکا ٹن یکس بھی لکھیه-

 5۔بک سمنی ارے کا جبرل ٹن یکس لکھیه ۔

ے استعمال ہو ئی ہیه؟
6۔کمپیوٹر میه ارٹز کس لی

س

سىال  :3خمتصر سىاالت کے جوابات تحر ٹر کریه ۔
1۔ دو سمنی ارے سے کیا مراد ہے؟

ے ڈیکلبر کی چائی ہے؟ نبز سب سکرپٹ کیو ه استعمال کرئے ہیه ؟
 2۔ ارے کنس

 3۔ پومبرك ارے اور سبربگ ارےمیه کیا فرق ہے؟

4۔ 1-Dاور  2-Dارے میه کیا فرق ہے؟

ے انبر کیا چابا ہے؟
5۔ٰ دوسمنی ارے میه ڈپ یا کنس

 6۔ سب سکرپٹ آوث آف ر ئتج کا اٹرر کب آبا ہے؟

سىال  :4خمتصر سىاالت کے جوابات تحر ٹر کریه ۔
1۔ ابک ارے میه تمام وٹری اپ یل کا بام کنسا ہوبا ہے؟

ےرکن کی ابڈبکس وبلیو کیا ہوئی ہے؟
 2۔ بائی ڈی فالٹ ارے کے نہل

3۔ دو سمنی ارے کا دوسر ا بام کیا ہے؟

 4۔ابک ارے میه زبادہ سے زبادہ سمیوه کی بعداد کیا ہوئی ہے؟

 5۔ ارے کی سارپ یگ سے کیا مراد ہے؟

ےکونسا لوة استعمال کیا چاباہے ؟
 6۔ دو سمنی ارے کے ارکان کی رسائی کے لی

حصي دوم
پوث :کوئی سے دو سىاالت کے جواب تحر ٹر کر یه۔

8*2=16

سىال :5ارے کی فلیگ  ،ٹرئن یگ اور ارے کی مپنی پولنشن ٹر پوث لکھیه۔
ی
سىال :6ارے کی کپنی اقسام ہیه ان ٹر فصیلی طى ر ٹر لکھیه۔

سٹ

ے اعداد میه سے سب سے ٹڑا ن مبر معلوم کرئے کا ٹروگرام لکھیه -
سىال DIM:7پٹمنٹ استعمال کرئے ہوے دئے گی

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

