کمپیو ٹر سائنس

(جماعت دہم)

گورنمنٹ ہائی سکول چک ن مبر 50/Aل یاقت پور
ئنسٹ سبق ن مبر  5۔۔۔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
 PRINT LEFT$(“Pakistan”,3):1کی آوٹ پٹ ہوگی ۔
(الف) ‟„ Pak

(ج) PA

(ب) PAK

 EOF( ) :2فنکشن غلط کی وبلیو کیا دے گا؟
(الف) 1

(ج) Syntax Error

(ب) 0

ے طریقى ه سے ہی یڈل کیا چا سکیا ہے؟
 :3ابک فابل کو کپی
(الف) ابک طریقہ

ے
(ج) چار طر یق

ے
(ب) دو طر یق

 PRINT MID$(“I LOVE AYAAN”,3,4) :4کی آوٹ پٹ ہوگی -

(الف)LOVE

(ج) I LOVE

(ب) AYAAN

IF A$=”I LOVE SWEET AALLA AROUSH” THEN PRINT LEN(A$):5کی آوٹ پٹ ہوگی -

(الف)21

(ج)27

(ب) 25

:6پوزر ڈی فاپ یڈ فنکشن پومبرک اور.....ہو سکیا ہے۔

(الف)سبربگ

(ب) غددی

 PRINT FIX(-7.09) :7کی آوٹ پٹ ہوگی ۔

(الف)-7

(ج) غالمتی

(ب) 7

(ج)8

 PRINT ABS(-17.9) :8کی آوٹ پٹ ہوگی.

(الف) -17.9

( ب)17.9

 :9فنکشن ) INT(-5.7کا جواب ہے-

(الف) -6

(ج)17

(ب) -5

(ج) 5

 PRINT RIGHT$(“RANA AYAAN RAZA”,10) :10کی آوٹ پٹ ہوگی -
(الف)AYAAN RAZA

(ب)

AYAAN

(ج) RAZA
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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  :2خمتصر سىاالت کے جوابات تحر ٹر کریه ۔
ی پ
سقى ینشل فابلز اور رپ یڈ م فابلز میهکیا فرق ہے؟
1۔

س
 2۔ GOSUB-RETURNیپٹمنٹ کا استعمال پ یائیه-

س
س
 3۔  PUTیپٹمنٹ اور  GETیپٹمنٹ کا استعمال لکھیه-

 4۔ ربڈبگ ریکارڈ سے کیا مراد ہے؟

 5۔سب روئین سے کیا مراد ہے؟

ے-
6۔بلٹ ان فنکشن سے کیا مرادہے ؟نبز اس کی اقشام پ یا ئی

سىال  :3خمتصر سىاالت کے جوابات تحر ٹر کریه ۔
1۔ ڈپ یا ق یلڈ سے کیا مراد ہے؟

ے استعمال ہوباہے ؟ مشال سے وضاحت کریه-
 2۔  ABSفنکشن کس لی

 3۔ ڈپ یا فابل اور ٹروگرام فابل میه کیا فرق ہے؟

 4۔ INTاور  FIXفنکشن کا م قصد تحرٹر کریه-

5۔ٰ سبربگ اور پومبرک فنکشن میه کیا فرق ہے؟

 6۔ پوزر ڈی فاپ یڈ فنکشن سے کیا مراد ہے نبز اس کا دوسر ا بام کیا ہے ؟

سىال  :4مختصر سىاالت کے جوابات تحر ٹر کریه ۔
1۔ سب روئین اور فنکشن میه کیا فرق ہے ؟

 2۔ CHR$اور  ASCفنکشن میه کیا فرق ہے؟

3۔ یفر سے کیا مراد ہے نبز  LENفنکشن کا کیا کام ہے؟

س
 4۔ PUTیپٹمنٹ اور  GETفنکشن میه کیا فرق ہے ؟

 5۔ فنکشن سے کیا مراد ہے ؟ نبز  EOFفنکشن کا استعمال لکھیه-

 6۔  TABفنکشن اور  RNDفنکشن کا استعمال اور فارمنٹ لکھیه-

حصي دوم
پوٹ :کوئی سے دو سىاالت کے جواب تحر ٹر کر یه۔
پ
ے پ یان کریه۔
سىال :5ابک سیقى ینشل فابل کے اوئی یگ،کو ِزبگ ،ربڈبگ اور رائی یگ کے مخ یلف طر یق
ی
سىال :6پوزر ڈی فاپ یڈ اور بلٹ اِن فنکشن میه کیا فرق ہے ؟ قصیل سے پ یان کریه۔

ے ٹروگرام تحرٹر کریه -
سىال1 :7با  255بک  ASCIIکریکبر ٹرپٹ کرئے کے لی

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