کمپیو ٹر سائنس

(جماعت دہم)

گورنمنٹ ہائی سکول چک ن مبر 50/Aل یاقت پور
ئنسٹ سبق ن مبر  7۔۔۔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
ے کونسا سارث کٹ استعمال ہوباہے ۔
 :1ڈبل ابڈر الین کے لی
(الف)Ctrl+Shift+D

(ج) Ctrl+Shift+M

(ب) Ctrl+Shift+U

 Ctrl+Y :2استعمال ہوبا ہے

ے
(الف) ری ڈو کے لی

ے
(ج) ئتج ٹربک کے لی

ے
(ب) ان ڈو کے لی

ے ہیه -
 8.5*14 :3ا نچ کے ئیبر کو ------ساٹز کہی
(الف) Legal size

(ج) None of these

(ب)Letter size

ے استعمال ہوبا ہے؟
 :4پبرا گراف کو سلیکٹ کرئے کے لی
(الف)سنگل کلک

(ب) ڈبل کلک

(ج) رائٹ کلک

ئی
 :5کونسی بار ا لکنشن سىقٹ وپبر مہیا کرئی ہے؟
(الف) سٹ ینس بار

(ج)نپیو بار

(ب) پول بار

:6سیارث بٹن ٹر ہوبا ہے؟
(الف) سٹ ینس بار

(ب) پول بار

 :7ایم انس ورڈ میه پول با ر استعمال ہوئے ہیه۔

(الف)16

(ج)نپیو بار

(ب) 12

(ج)18

 :8ئٹ یل انسرث کرئے کا با ر کس میه ہے.
(الف) س یٹ یڈر پول بار

(ب) پول بار

ے سارث کی ہے-
 :9سٹ یلیگ اور گران مر کے لی

(الف) F3

(ج)نپیو بار

(ب) F8

:10ڈاکیومنٹ کا بام کس ٹر ظاہر ہوبا ہے؟
(الف) بائ یل بار

(ب) پول بار

(ج) سٹ ینس بار

(ج) F7

کمپیو ٹر سائنس
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گورنمنٹ ہائی سکول چک ن مبر 50/Aل یاقت پور
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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  :2خمتصر سىاالت کے جوابات نحر ٹر کریه ۔
1۔ بائ یل بار سے کیا مراد ہے؟

ے کیا چاباہے؟
 2۔ پول بار سے کیا مراد ہےپبز پول بار کو کسٹماٹز کنس

 3۔ ورڈ ٹروسنسیگ کیا ہے پبز  IRMسے کیا مراد ہے؟

 4۔ ایم انس ورڈ میه کسی فابل کو اوین کرئے کا طریقہ لکھٹه-

 5۔ایم انس ورڈ میه االئنمنٹ اور ائ یڈئنٹ میه کیافرق ہے؟

6۔ پبرا گراف میه الین س ینسیگ کرئے کے افدام نحرٹر کر یه -

سىال  :3خمتصر سىاالت کے جوابات نحر ٹر کریه ۔
ے استعمال کیا چابا ہے ؟
1۔ MSورڈ کا سٹ یل چ یکر کنس

 2۔ فارم یٹ یگ پول بار اور س یٹ یڈ رڈ پول بار میه کیا فرق ہے؟

 3۔Ctrl+Xاور Ctrl+Cمیه کیا فرق ہے؟

 4۔ ٹرئٹ ٹری وپو کا کیا استعمال ہے؟

ے ہیه؟
ے کہ ی
5۔ٰ ڈاکیومنٹ وبڈو کس

 6۔ ایم انس ورڈ میه ئیکسٹ کو کلپ پورڈ ٹر کائی کرئے کی خمتصر "کی" لکھٹه۔

سىال  :4مختصر سىاالت کے جوابات نحر ٹر کریه ۔
1۔ ئیکسٹ کو پولڈ کرئے کا طریقہ لکھٹه-

 2۔ڈراة کنپ سے کیا مراد ہے؟

ے ہیه ؟
ے طر یق
3۔ ابک ڈاکیومنٹ کے مارجبز ئ ید بل کرئے کے کپی

 4۔ Space beforeاور  Space afterمیه کیا فرق ہے؟

 5۔ Ctrl+Nاور Ctrl+Oمیه کیا فرق ہے ؟

 6۔ ئیکسٹ ابڈ ئٹ یگ اور گرافکس ابڈ ئٹ یگ سے کیا فرق ہے؟

حصي دوم
پوث :کوئی سے دو سىاالت کے جواب نحر ٹر کر یه۔
سىال :5ایم انس ورڈ کی حصوصیات ئ یان کریه۔
ی
سىال :6ڈاکیومنٹ کے مخ یلف وپو کو فصیل سے ئ یان کریه پبز ڈراة ڈاون م یپیوز کا کیا فیکشن ہے ایم انس ورڈ میه ۔
ی

سىال :7س یٹ یڈ رڈ پول بار اور فام یٹ یگ پول بار کے مخ یلف فتحر فصیل سے ئ یان کریه -

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