کمپیو ٹر سائنس

(جماعت دہم)

گورنمنٹ ہائی سکول چک ن مبر 50/Aل یاقت پور
ئنسٹ سبق ن مبر  6۔۔۔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
 :1میڈیم رٹزولوشن سکرین موذ میه فور گراوبڈ کے کلرز ہیه۔

(الف)1

(ج) 5

(ب) 4

 :2کون سی درست گرافک موذ کمابڈ نہیه ہے؟

(الف) LINE

(ج) COLOR

(ب) PEST

ک
س
ے ہیه -
 CIRCLE :3ٹپٹمنٹ کی مدد سے ہم مز بد ھپتچ سکی
(الف) باکس

(ج) ئیضوی شکل

(ب) الین

ے واال کلر ----ہے -
 :4موذ 3میه بلنٹ 0سے تعلق ر کھی
(الف)ٹراون

(ج) سبز

(ب) سرخ

ے ہیه؟
ے چاسکی
:5سکرین موذ 1میه پکسلز کے گرافک ٹرنٹ کی
(الف)

640*200

(ج)640*350

(ب) 320*200

س
:6کلر ٹپٹمنٹ کا م قصد ہوباہے؟
ے کلرسلیکٹ کربا
(الف)ذ سیل

(ب) کلر ذرا کربا

 :7ئنسک میه موجود ن یک گراوبڈ کلر ز کی تعداد ہے ۔

(الف)16

(ج) کلرن یدبل کربا

(ب) 12

(ج)8

ے ہیه .
 :8سکرین گرافک موذز کپی
(الف) 12

(ج)16

( ب) 13

س

 :9کلر ٹپٹمنٹ ----رٹزولوشن گرافک موذ میه کام نہیه کرے گی( -الف) ہائی

(ب) میڈیم

(ج) کسی میه بھی نہیه

ے کونسی کمابڈ استعمال ہوئی ہے؟
:10گرافکس موذ میه ابک پوائنٹ کو سکرین ٹر ابک مخضوص چگہ ٹر دکھائے کے لی
(الف)LINE

(ب)

DRAW

(ج) PEST
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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  :2خمیصر سىاالت کے جوابات تحر ٹر کریه ۔
ے موذز ہیه بام ن یائیه-
 2۔ گرافکس کے کپی

1۔ گرافکس اور پکسل کی تعریف کر یه -
س
 3۔  SCREENٹپٹمنٹ کا استعمال لکھیه-

 4۔ رٹز ولنشن گرافک موذ میه کسطرح کے موئیبر کی ضرورت ہوئی ہے؟

 5۔کوآرذئپنٹ سے کیا مراد ہے؟

س
6۔ DRAWٹپٹمنٹ کو استعمال کرئے ہوئے مر تع شکل کا ٹروگرام لکھیه -

سىال  :3خمیصر سىاالت کے جوابات تحر ٹر کریه ۔
س
س
1۔  DRAWٹپٹمنٹ کا استعمال اور ٹن یکس لکھیه-

س
س
 2۔  CIRCLEٹپٹمنٹ کا فنکشن کیا ہے؟ نبز ٹن یکس لکھیه-

 3۔  LINEسیابلیگ سے کیا مراد ہے؟

س
 4۔ COLORٹپٹمنٹ کا م قصد تحرٹر کریه نبز بلنٹ کی تعریف کریه -

ے چھىئے رپگین مرتعوه سے ئنی ہے؟
5۔ٰ موئیبر کی سکرین کپی

 6۔ ئنسک لن یگو تج میه موجودہ سکرین موذ کونسا ہوبا ہے ؟

سىال  :4خمیصر سىاالت کے جوابات تحر ٹر کریه ۔
س
ے استعمال ہوئی ہے ؟
1۔  2 SCREENٹپٹمنٹ کس لی

ے استعمال ہوئے ہیه؟
 2۔سکرین موذز  7,8,9اور  10کس لی

س
3۔  LINEٹپٹمنٹ کا کیا کام ہے؟

س
ن
 4۔ PESTٹپٹمنٹ میه "اوور فلو" اور "الیگل فنکشن کال"کی اٹر ر کا نسج کب آباہے؟

ے کیا چابا ہے؟
 5۔ سکرین کوآرذئپنٹ کی پوزنشن کا تعین کنس

 6۔  IBMاور موپوکروم کنسابھ سکرین کا کونسا موذ استعمال ہوباہے؟

حصي دوم
8*2=16

پوٹ :کوئی سے دو سىاالت کے جواب تحر ٹر کر یه۔
س
س
سىال COLOR :5ٹپٹمنٹ کی تعریف کریه-کلر ٹپٹمنٹ سے کپنی کلر ن یک گراوبڈز ننسر ہوئی ہیه؟
س
سىال LINE :6ٹپٹمنٹ کی وضاحت کریه نبز سکرین کے اوٹر بائیه کوئے میه مر تع شکل کا ابک بکس ن یائیه-

ی

ے موذز ہیه قصیل سے ن یا ن کریه -
ے کرئے کے کپی
سىال :7ئنسک میه ذن یا ذ سیل

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

