
Grade-7, Computer Education Paper, SBA Page 1   
 
 

SCHOOL BASED ASSESSMENT 2021  

GRADE 7 

 COMPUTER EDUCATION  

School Name : ____________________________________________________________________ 

Tehsil: ______________________________ District: ____________________________________ 

Student Name: ________________________________ Section: ___________________________  

Roll Number:  ________________________________ Date: ______________________________  

General Instructions for Students:                                                  ہومعیم دہاایت:ہےک ےیل ہ بلطہ   

1) Use mask and keep 3 feet distance from each other. 

۔ہ ہٹف اک افہلص رںیھک ہ ہ3ںینہپ اور آسپ ںیم مک از مک ہ ہامسہ۔١  

2) Read carefully and attempt all questions.  

۔ہرکںی ہلح ہ ہتہامتم وسالہ ہاورہےس ڑپںیھ ہوغر ہ ۔ ہ٢  

3) Encircle the correct option of each of the Multiple Choice Questions (MCQs) as 

shown in the example given below. 

۔ہ ہاثمل ںیم داھکای ایگ ہہدی یئگ ہ ہچینہ ہاسیج ہک ہدارئہ اگلںیئ ہ ہپہاختنیب وسال ےک حیحص وجاب ہریثک الہہہ۔ہ٣  

Example: Which error occurs when the instructions written in a program do not 

follow the rules of the programming language? 

 ںیہ۔ ہ ہرکتہ ہیہنہ ہمعہ ہپہ ہاوصولںہ ہےکہ ہزابنہ ہپورگانمہ ہدہاایتہ ہیئگہ ہھکلہ ہںیمہ ہپورگامہ ہجہ ہہہ ہوہتہ ہوقہ ہاسہ ہطلغہ ہسہ ہ: وکنہ ہاثملہ

a) Syntax Error ن کس اریر
 

ٹ

 

ن ی 
س

    b) Logical Error للکیج اریرہ  

 c) Run-Time Error رن اٹمئ اریرہ  d) Execution Error ازگیوکینش اریرہ 

4) If more than one options are encircled in a question, no mark will be given. 

  ہ۔ہربمن یہن دای اجےئ اگ ہ ہوکئہےک رگد دارئہ اگلای ایگ وت ہوجاابت ہ ہوسال ںیم اکی ےس زایدہ ہ ارگ  سکہ۔ ہ٤

Instructions: Twenty-five (25) Multiple Choice Questions (MCQs) are given in this 

paper. Each question carries two marks.  

 ربمن ںیہ ۔ ہ ہدوہہ وسال ےک ہ ہ۔ہںیہ ہریثک الاختنیب وسالت دےی ےئگ ہ(  25)   ہیچپہ ہںیمہ ہپچہاس ہ ہت:ہدہاایہ

Q1. Processor is a/an _________chip fixed on the motherboard. 

۔ہ________ پچ ہہاکی ہپورسیس دمر وبرڈ پ بسن ہ  

a) electrical     ارٹکیللکی            

b) electro-magnetic ارٹکیلوکٹینگیم 

 c) silicon       و ن
ن ک
سل     

d) magnetic   کٹینگیم  

 

Total Marks: 50 Multiple Choice Questions Total Time: 1 Hour 
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Q1. Which part of processor solves mathematical and logical problems of computer? 

رکات ہ؟ہپورسیس اک وکاسن ہّصح ویپمکرٹ ےک اسحیب اور یقطنم اسملئ لح ہ  

a) ALU      b) CU    

c) AU                d) LU                     

Q1. The working space of the computer is: 

ہ :ہہ ہویپمکرٹ ےک اکم یک گجہ

a) Memory     ومیمریہ     b) Storage     وٹسرجی      

                 c) Motherboard     دمر وبرڈہ     d) System unit   مٹسس وینہ 

Q1. System unit is normally found in ------------------- shapes. 

  ہولکشں ںیم اپای اجات ہ۔ہ ہ--------------------ہومعیم وطر پ ہ ہ ہوینہ مٹسسہ

a) 5       b) 3  

            c) 2                 d) 4   

Q2. Fan is plugged on the ------------------------ in motherboard۔ 

ہاگل وہا وہ ات ہ۔ہ ہیفہ ہےک اوپ ہ------------------------دمر وبرڈ ںیم ہ

a) RAM  رمی  b) modem     ومڈمی 

c) hard disk  ڈس اہرڈہ                                                              ہ   d) processor  پورسیس    

Q2. ---------------------unit takes logical decisions in CPU. 

  ہ۔ہہہ ہرکاتہ ہلصیفہ ہیقطنمہ ہںیمہ ہویہ ہپہ سہ  ہوی نہ ہ------------ہ

a) System  مٹسس  b) Logic ولکیج   

c) Arithmetic   کہ

 

 ن
مٹ
ھ

 

ی ت

 رٹنکولہ         d) Control  ار

Q2. ------------- works like the brain of the Central Processing Unit. 

ہ۔ہ ہرکاتہ ہاکمہ ہرطحہ ہیکہ دامغہ ہےکہ وینہ ہپونسیسہ ہرٹنیسلہ  ہ--------------ہ  

a) Memory Unit ومیمری وینہ b) Arithmetic & Logic Unit ک اور ول کیج وین                                                          ہ  

 

 ن
مٹ
ھ

 

ی ت

ار  

c) Control Unit رٹنکول وین d) Storage Unit  وٹس رجی وین  

Q2. Data cannot be changed/removed from: 

۔ہ ہاجتکسہ ہیکہ ہیہنہ ہذحفہ ہایہ ہدبتیہ ہوکہ ہڈٹیہ ہےسہ    ہ---------------ہ  

a) RAM              رمی        b) Hard Disk  ڈس اہرڈہ                                                              ہ   

c) Memory Card              اکرڈہ ومیمریہ        d) ROM      رومہ 

Q3. A computer program that is designed to run a computer hardware and application 

program is called: 

 پورگام ےک ےنلچ ےک ےیل ڈزیانئ یک ایگ ہ ہ ہویپمکرٹ ہاکی ہ

 

ن

 

ش
ن ک
 ن ل
ی

 ۔ہالہک ات ہہ،ہپورگام وجہک  ویپمکرٹ ےک اہرڈوریئ اور ا

a) System software     مٹسس اسٹف وریئ      b) Application software     اسٹف وریئ ہ 
 

ن

 

ش
ن ک
 ن ل
ی

 ا

c) Device software    ڈویاسیئ اسٹف وریئ     d) Utility software     وییٹیلیٹ اسٹف وریئ 
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Q3. A computer program that controls a particular type of device that is attached to a 

computer is called: 

 ۔ہالہک ات ہہ ہ،ہوک رٹنکول رکات  ہہ ہاکی اخص مسق یک ڈویاسیئہ ہویپمکرٹ ےس لسنمہپورگام وجہ ہویپمکرٹ ہاکی ہ

a) Device Driver  ویئرہاہڈرہڈویاسئ  b) Application Software    ہ

 

ن

 

ش
ن ک
 ن ل
ی

اسٹف وریئ ا   ہ 

c) System software  اسٹف وریئ مٹسس  d) Operating System   آپگنٹی مٹسس 

Q3. ____________ are programs that control and direct the operations of a computer 

hardware. 

        ۔ہاور دہاتی دےتی ںیہہ ہاھبنسےتل ہوک ہ ہااعفل/نشکنفہ____________ پورگازم ںیہ وج ویپمکرٹ اہرڈورئی ےک ہ

a) System software    مٹسس اسٹف ورئی b) Application software       اسٹف ورئی 

 

ن

 

 ش
ن کٹ
 ن ل
ی

  ا

c) Antivirus software        ایٹنی وارئس اسٹف ورئی d) MS Office software     امی اسی آسف اسٹف ورئی  

Q3. ______________ works like the soul of a computer. 

۔ہ__________ ویپمکرٹ یک روح یک رطح اکم رکات ہہ  

 

 a) Operating system            آپگنٹی مٹسس    

b) Utility program             وییٹیلیٹ پورگامہ    

c) Antivirus software      اسٹف ورئی ہ ایٹنی وارئس   

d) Application software    ا  

 

ن

 

 ش
ن کٹ
 ن ل
ی

اسٹف ورئیہ  

Q4. __________________ helps a user to produce documents, create graphics and play 

games. 

۔ہںیم دمد رکات ہہاور زمیگ ےنلیھک ہنبےن ہےن، رگاسکف ہڈاویکسٹنم نبہ__________ویزر یک ہ  

a) System software     مٹسس اسٹف ورئی b) Application software  اسٹف ورئی         

 

ن

 

 ش
ن کٹ
 ن ل
ی

  ہ                                                                             ا

c) Utility software    اسٹف ورئیوییٹیلیٹ d) Multimedia software        اسٹف ورئیہیٹلم ڈیمای     

Q4. A user cannot work on a computer without __________________. 

  ہ۔ہرکتکسہ ہیہنہ ہاکمہ ہپہ ہویپمکرٹہ ہیغبہ ہےکہ ------------------------ہ ہاصرفہ ہوکئہ

a) Application Software   اسٹف ورئی 
 

ن

 

 ش
ن کٹ
 ن ل
ی

ی     b) Utility Software                                                                 ا

 

ن لت

 

ی

        ورئی  اسٹف وی

c) System Software      ورئی ہ وسٹف مٹسس                                                                           d) Device Driver Software   ورئیہ اسٹف ڈراویئر ڈویاسئ  

Q4. ------------------------ supervises and controls all functions of a computer. 

  ہ۔ہہہ ہرکاتہ ہرٹنکولہ ہاورہ ہرگنانہیک ہ ہااعفلہ ہامتمہ ہےکہ ہویپمکرٹہ  ہ--------------------ہ

a) Application software اسٹف ورئیہ 
 

ن

 

 ش
ن کٹ
 ن ل
ی

       مٹسس آپگنٹی          b) Operating systems ا

c) Device drivers                ڈراویئرہ ڈویاسئ  d) File Manager               رجینم افلئ  

Q4. Application software is a set of programs that perform ---------------------- task(s). 

ہ

 

ن

 

 ش
ن کٹ
 ن ل
ی

۔ہہہ ہدتیہ ہااجنمہ ہاکمہ -----------------ہ ہوجہ ہہہ ہومجمعہ ہاکہ ہپورگاومںہ ہورئیہ ہاسٹفہ ہا   

a) All  امتم      b) Multiple  دعتمد   

            c) Single    االیک   d) Specific      وصخمص 

Q5. Linux is an example of ------------------------ software. 

Linuxہ۔ہ ہاثملہ ہاکیہ ہیکہ ہورئیہ ہاسٹفہ ہ------------------------ہ 

a) System    مٹسس      b) Utility      وییٹیلیٹ       

c) Device Driver   ڈراویئر  ڈویاسئ ہ d) Application                                                                               ہ                                                                                                                                                                                                                                                              
 

س
کٹ 
ن 
 ن ل
ی

 ا
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Q5. Running multiple programs and application softwares simultaneously is called: 

۔ہہہ ہاجاتہ ہہکہ ہ----------------ہوکہ ہالچےنہ ہوکہزہ ہورئیہ ہاسٹفہ ہشیکہ ہالپیہ ہاورہ ہپورگاومںہ ہدعتمدہ ہاستہ ہاکیہ  

a) File management    افلئ ٹنمجنیم b) Disk Management    ہ
 

ٹ

 

 من
ج
ت 

 

ن ٹ
م

 ڈس 

c) Manage programs   ااظتنم اک پورگاومں  d) Memory Management   ہ
 

ٹ

 

 من
ج
ت 

 

ن ٹ
م

 ومیمری 

Q5. System files are loaded in RAM when a computer : 

ہ۔ہوہات ہہ.…………………………اجت ںیہ ج ویپمکرٹ  ہ ہولڈ یکہمٹسس افںیلئ رمی ںیم ہ

a) Shut down      دنب   b) Boot                وبٹ          

c) Sleep                      وس اجات        d) Lock                        لک 

Q5. Graphics software falls under the category of which software? 

؟ہہہ ہآاتہ ہںیمہ ہزرمےہ ہےکہ ورئیہ ہاسٹفہسک ہ ہ ہورئیہ ہاسٹفہ ہرگاسکفہ   

 a) Productivity        دیپاوری   b) Reference          وحاہل     

 c) Entertainment  رفتحی ہ          d) Educational     یمیلعت          

Q6. To delete a single character, click to the right of the character and then press the 

key: 

۔ہدابںیئہ ہیکہ_________ ہ ہھپہ ہاورہ ہرکںیہ ہلکہ ہرطفہ ہداںیئہ ہےکہ ہرکٹکیہ ہ،ہ ہئلہ ہےکہ ہرکےنہمتخ ہ ہوکہ ہرحفہ ہاکیہ ہسکہ  

  

a.           b)       

  .  

  

c)                  d)     

 

Q6. To cut the text in a document select the text and click the cut button or press 

______ on the keyboard۔ 

۔ہدابںیئہ____ ہ ہپہ ہوبرڈہ ہیکہ ہایہ ہرکںیہ ہلکہ ہپہ ہٹبہ ہےکہ           ہ ہٹک   ہ ہاورہ ہرکںیہ ہختنمہ ہٹسکیٹہ ہئلہ ہےکہ ہںیم ٹسکیٹ اکنٹہ ہداتسوزیہ ہسکہ      

  

a) Ctrl + X  b) Ctrl + C c) Ctrl + V  d) Ctrl + P 

Q6. To paste the copied or cut text in a document press _______ on the keyboard. 

۔ہوک ٹسیپ رکےن ےک ئل یک وبرڈ پ _______ دابںیئہ ہٹسکیٹہداتسوزی ںیم اکپ دشہ ای ےٹک وہےئ ہ    

 a) Ctrl + X  b) Ctrl + C  c) Ctrl + V  d) Ctrl + P 

Q6. In MS Word Window which of the following button on Quick Access Toolbar is 

used for Undo? 

ہےک ےیل اامعتسل یک اجات ہ؟ہ ہUndoامی اسی ورڈ وڈنو ںیم وککیئ اسسکی وٹل ابر پ دنمرہج ذی ںیم ےس وکن اس ٹب ہ

 a)    b)      

       

  c)     d)  
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Q7. Each section of a split document contains a copy of the entire : 

 ڈاوکٹنم  اک ہ نشکیس  وپرے ___________  یک اکپ راتھک ہہ

 

ن لٹ
س

۔ہ  

a) page  ہحفص   b) document ٹنم ہڈاویک   

c) sentence ہلمج         d) paragraph  ریپارگافہ 

Q7. Main operation in word processors which a user can perform is: 

اےس  ےتہک ںیہ۔ہ ہ  ہہویزر ادا رکاتہ ہاکی ہورڈ پورسیس اک نیم اکم وجہ  

a) Deleting text    گ

 

ن

 

ن ٹ
ی ل
    b) Editing text     ٹسکیٹڈ

 

 

 

 
ٹسکیٹ  ہاڈیی  

c) Inserting text  ٹسکیٹ  ہارسنگنیٹ  d) Aligning text  ٹسکیٹالگننئ  

Q7. Word provides the facility to move text from one place to another without using a 

clipboard with: 

اجےت ںیہ۔ہ  ہےس ےلرکہورڈ  ںیم اکی گج ےس دورسی گج ٹسکیٹ وک پلک وبرڈ ےک یغب ___________  ہ    

a) copy and paste       اکپ اور ٹسیپ                                    b) drag and drop     پ اہڈرگی اور ڈرہ  

c) cut and paste  ٹک اور ٹسیپ ہ d) drag and paste     ڈرگی اور ٹسیپ 

Q7. In Word redo command can be applied by pressing the shortcut key: 

۔ہ__________________ ےک ذرےعی یک اج تکس ہہیکہری ڈو  امکڈن وک اشرٹ ٹک  ہ ورڈ  ںیم ہ  

a) Ctrl + C    b) Ctrl + V 

c) Ctrl + Z    d) Ctrl + Y   

Q8. Choose the correct shortcut key to copy text from a word document.  

۔ہ رکںیہاش رٹ ٹک یک ختنمہرکےن یک حیحص ہاکپ ہٹنم ےس رحتری ہاکی ورڈ ڈاویکہ    

a) Ctrl + X       b) Ctrl + Z      

c) Ctrl + C     d) Ctrl + V  

 

Q8. Which button is used to discard last changes which were made in the document?  

اامعتسل وہات ہ؟ہٹنم ںیم زگہتش دبتویلیں وک متخ رکےن ےک ئل ہڈاویکہٹب ہوک اسن ہ  

a)  ہ                                                                                      b)                                                                                                                                                             ہ                ہ                   

  

     

 c)              d)  

 

 

Q8. Choose the correct ribbon tab to insert date and time in a document.  

۔ہبیٹ ختنم رکںیہ ہرنب ہ ہرکےن ےک ئل حیحصہرج ہٹنم ںیم اترخی اور وق دہڈاویکہ  

a) Home         b) Insert      

c) Review          d) View          
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Q8. Choose the correct shortcut key to find a particular word or phrase in a document.             

  ہ۔ہختنم رکںیہ ہاش رٹ ٹک یک ہ ہےک ئل حیحص ہےنہسک وصخمص ظفل ای ےلمج وک ڈوھڈنہٹنم ںیم ہڈاویکہ

a) Ctrl + X     b) Ctrl + F 

c) Ctrl + C           d) Ctrl + V     

Q9. There are ___________ methods of changing fonts.  

۔ہ_ رطےقی ںیہہوفن دبتی رکےن ےک _________ہ  

a) 1     b) 2   

c) 3     d) 4    

Q9. A user can change font color using ______________ tab۔ 

۔ہےک وفن اک رگن دبتی رکتکس ہہاکی ویزر ___________ بیٹ وک اامعتسل رکہ  

a) Insert    b) Home 

c) Review     d) View  

Q9. Which tool is used to mark and find important text in the document?  

  ہ؟ہےک ئل اامعتسل وہات ہہےنری یک اشندنیہ رکےن اور ڈوھڈنہٹنم ںیم امہ رحتہوٹل ڈاویکہوک اسن ہ

a) Find & Replace Text      دبتی رکانٹسکیٹ ڈوھڈنان اور  

 b) Highlighting                      واحض رکان    

c) Formatting text                     افرگنٹیمٹسکیٹ             

d) Editing Text                          اڈیگنٹیٹسکیٹ            

Q9. The image given below is a:   

۔ہہہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہچین دی یئگ وصتری اکی ہ  

a) Number   دعد    

b) Bullet  ٹلب   

c) Alphabet   رحفہ  

d) Office Button  آسف ٹب   

Q10. Which of the following button is used to add numbering? 

  ؟ہہہ ہاجاتہ ہیکہ ہاامعتسلہ ہئلہ ہےکہ ہرکےنہ ہاشمہ ہوکہ ہNumbering ہ ہٹبہ ہوک اسن ہ ہ ہ

a)   b) 

 

 

  

c)      d) 

 

 

Q10. Which of the following is the Increase Indent Button? 

  ٹب ہ؟ہ ہارکنزی  اڈنٹنی ہدنمرہج ذی ںیم ےس وکن اس ہ

 

a)     b) 

 

 

  

                                    d) 

c) 
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Q10. Which of the following is the decrease Indent Button? 

ٹب ہ؟ہ ہڈرکیزی اڈنٹنی ہدنمرہج ذی ںیم ےس وکن اس ہ  

a)        b) 

  

 

 

 

         d) 

c) 

 

Q10. To add border, click Page Border button on _______ tab. 

  ۔ہرکںیہ ہلکہ ہپہ ہٹبہ ہےکہPage Border ہپہ ہ________بیٹہ ہ،ہ ہئلہ ہےکہ ہاگلےن ہ ہابرڈرہ

 a)  Insert      b) Review      

c) Page Layout        d) References  

Q11. In the Insert Tab Which of the following is the Page Break Button? 

دنمرہج ذی ںیم ےس وکن اسہبیٹ ںیم ہ page break ہ ٹب ہ؟ہ    Insert 

   

 a)     b) 

 

 

 

 c)   d) 

    

  

Q11. Which of the following is the Section Break Button? 

  ٹب ہ؟ہSection Breakدنمرہج ذی ںیم ےس وکن اس ہ

    a)      b) 

      

 

   c)     d) 

 

  

 

Q11. To add header click Header button on the_______ tab in the Header & Footer 

group. 

Header۔ہرکںیہ ہختنمہ ہوکہ بیٹہ_______ ہ ہںیمہ ہرگوپہ ہوفرٹہ ہاورہ ہڈیہرہ ہئلہ ہےکہ ہرکےنہ ہاشمہ ہوکہ ہ 

 a) Page Layout        b) Review   

c) Insert                    d) References  

 

Q11. To add a footer click Footer button on the _______ tab in the Header & Footer 

group. 

 ۔ہرکںیہ ہختنمہ ہوکہ ہبیٹہ_______ ہ ہںیمہ ہرگوپہ ہوفرٹہ ہاورہ ہڈیہرہ ہئلہ ہےکہ ہرکےنہ ہاشمہ ہوکہ ہوفرٹہ

 a) Page Layout        b) Review   

c) Insert                    d) References  
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Q12. Word displays the comment in a balloon or box to the -------------- side margin of 

the page. 

 ہ

 
 

ہ۔ ہ   ہاظہ رکاتہ  ہابسک یک رطح  ہحفص ےک  ______________ یک رطف ہ  ہوک ابغرہ ای ہ ہورڈ  مک  

a) right  داںیئہ    b) left   ابںیئہ  

c) top   اوپ    d) bottom چین 

Q12. Which key is used to delete a single character?  

اکی وادحرحف وک اٹمےن ےک ئل اامعتسل وہت ہ؟ہ ہیک ہوکیسن ہ  

a) Shift      ٹفش     b) End  انیہ  

c) Backspace      کیب اسیپس   d) Alt  آٹل  

Q12. What is the function of the key shown in the image in MS Word?  

 ںیم یک اکم ہ؟ہ ہ MS Wordاک ہkey وصتریںیم داھکئ یئگ ہ ہ

a) Delete a Character  اکی رحف متخ رکانہ  

b) Delete a Word  اکی ظفل متخ رکانہ 

c) Delete a Line  اکی لنئ متخ رکانہ  

d) Delete a File  اکی افلئ متخ رکانہ 

Q12. Text can be deleted from left side of the cursor by using _______ button ۔ 

ابںیئ اجبن  ےس ابعرت وک متخ رکےن ےئلیک  _________ٹب اامعتسل رکےت ںیہ۔ہرکرس ےک ہ   

a) insert    b) delete 

c) backspace    d) enter 

Q13. Which option in MS-Word is used to look up Synonyms (different words with 

same meaning) and Antonyms (words with opposite meaning)? 

  ہMS-Wordیک وکن س آنشپ مہ ینعم )رتمادف( اور اضتمد اافلظ وک التش رکےن ںیم دمددیتی ہہ ؟

a) Find and Replace     افڈنئ انی رسیلپ             b) Thesaurus                                                                                                                                                                                                              و رس ہ
 ش
ھٹ

 

ت

 

c) Copy and Paste      اکپ اور ٹسیپ              d) Format Text  ٹسکیٹ یک افرگنٹیم 

Q13. A ______ can be a note, explanation, or reminder that a user adds to a document. 

 اکی  ہ    ہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ        ہیک رتامجن  اکی ونٹ، واضتح ای  ایدداہن وہیتکس ہ وج ےک ویزر ڈاویکہٹنم ںیم اشم رک تکسہ۔ہ

a) Comment ہ
 

ٹ

 

 ن
مٹ
ک

   b) Footer وفرٹ  

c) Header ڈیہر   d) Watermark وارٹ امرک 

Q13. By pressing the Ctrl+X on Keyboard, which name will be deleted? 

 رٹنکول اور اسکی اشرٹ ٹک یک دابےن ےس وکن اس انم ذحف وہ اگ؟ہ

        

a) Zoya       زوایہ    

b) Hoorain      وحرنی     

c) Nowsherwan ونریشوانہ   

d) Shayan  اشاین 
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Q13. Delete the text from right side of the cursor by using button.  

؟ہٹب اامعتسل رکےت ںیہہوکاسنہرکرس ےک داںیئ اسڈیئ ےس ٹسکیٹ وک متخ رکےن ےئلیک ہ  

a)  Backspace    b) End   

c)  Esc     d) Delete  

Q14. _________shortcut key is used for replacing text and number in word processor. 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اامعتسل رکےت ںیہ۔ہ۔۔۔۔ہ ہیکہورڈ پورسیس ںیم ٹسکیٹ اور ربمن وک دبتی رکےن ےئلیک اشرٹ ٹک ہ  

 

a) Ctrl + F    b) Ctrl + H 

c) Ctrl + C    d) Ctrl + S     

Q14. To find a particular word or phrase in a document press _____ from keyboard. 

دابںیئہ________ ہ ہےسہ ہوبرڈہ ہیکہ ہئلہ ہےکہ ہرکےنہ ہالتشہ ہرقفےہ ہایہ ہظفلہ ہاخصہ ہوکئہ ہٹنم ںیمہسک ڈاویکہ ۔ہ    

 a) Ctrl + A    b) Ctrl + S   

c) Ctrl + I    d) Ctrl + F 

Q14. In the pictures given bellow, the word Jinnah is changed to Quaid-e-Azam by  

using feature?  

ہ؟ہ ہایگہ ہیکہ ہدبتیہ ہوکہ ہاقدئاظعہ ہرکےکہ ہاامعتسلہ ہاکہ ہچیفہ_____ ہ ہانجحہ ہظفلہ ہ،ہ ہںیمہ ہوصتریوںہ ہیئگہ ہدیہ ہںیمہ ہذیہ    

 

 

 

   

 

 

Before:      After:  

   

a) Finding Text      b)  Find &Replace Text  

c) Copying Text     d)   Cutting Text 

Q14. Find and replace the text from the document by using ___________ command. 

امکڈن اامعتسل رکےت ںیہ۔ہ  ہ___________  وک التش اور دبتی رکےن ےئلیک ہٹسکیٹ ہٹنم ےس ہڈاویکہ  

a)  Ctrl + A    b) Ctrl + B 

c)  Ctrl + F    d) Ctrl + H   

Q15. In the given pictures which one represents font? 

ہ؟ہ ہرکتہ ہامندنئگہ ہیکہ ہوفنہآنشپ ہ ہسہ ہوکنہ ہںیمہ ہاصتوریہ ہیئگہ ہدیہ  

a)               b)    

 

 

  

c)    d) 

 

 

 

Q15. To bold the selected text in the document press _________ from the keyboard.  

دابںیئ؟ہ_________ ہ ہےسہ ہوبرڈہ ہیکہ ہئلہ ہےکہ ہرکےنہ ہوبلہ ہوکہ ہٹسکیٹہ ہختنمہ ہںیمہ ہٹنمہڈاویکہ  

 a) Ctrl + U    b) Ctrl + B   

c) Ctrl + O    d) Ctrl + I 
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Q15. To make the selected text, Italic in the document press ___ from the keyboard. 

ن ک ہ ہوکہ ہٹسکیٹہ ہختنمہ ہںیمہ ہٹنمہڈاویکہ
ن ل

 

ی
دابںیئ۔ہ_________ ہ ہےسہ ہوبرڈہ ہیکہ ئلہ ہےکہ ہرکےنہا  

 a) Ctrl + U  b) Ctrl + B c) Ctrl + I  d) Ctrl + O 

Q15. To underline the selected text in the document press ___ from the keyboard. 

دابںیئ۔ہ_________ ہ ہےسہ ہوبرڈہ ہیکہ ئلہ ہےکہ ہاڈنرلنئ رکےنہ ہوکہ ہٹسکیٹہ ہختنمہ ہںیمہ ہٹنمہڈاویکہ  

 a) Ctrl + U  b) Ctrl + B c) Ctrl + O  d) Ctrl + I 

Q16. Text or pictures that appears --------------------- of the page called Watermarks. 

 وارٹ امرک ںیم وصتریںی اور ٹسکیٹ  رپیپ  ےک ____________ اظہ وہےت ںیہ۔ہ

a) top    اوپ   b) bottom    چین  

c) behind     ےھچیپ   d) front     رفن 

Q16. A ___________ can add interest or identify the status of a document.  

  ہ۔ہ ہہااضہف رکتکسہ ہںیمہ ہٹنم یک تیثیح یک دیپسچل ای انشخہاکی __________ ڈاویکہ

a) water mark  وارٹامرکہ      

b) border      ابرڈرہ   

c) comment    ہ

 

ٹ

 

 ن
مٹ
     ک

d) font     وفن  

Q16. Watermark Button can be accessed from ______tab. 

 وارٹ امرک ٹب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بیٹ ےس اح لص یک اج تکس ہ۔ہ

 a) Page Layout    b) Review   c) Insert   d) References  

Q16. The amount of space between the text and edges of the paper is called: 

  اکذغ ےک نتم اور انکروں ےک درایمن گج یک دقمار وک یک ہک اجات ہ ؟ہ  

a) Headers and Footers  ڈیہرز اور وفرٹزہ     b) Margins            امرنجہ 

c) Borders   ابڈرز d) Indent  اڈنن  

Q17. The---------------- tab needs to open to split a document in Ms. Word. 

  ہ۔ہہہ ہرضورتہ ہیکہ ہوھکنلہ ہئلہ ہےکہ ہرکےنہ ہیسقتہ ہداتسوزیہ ہںیمہ ہورڈہ ہوک امی اسیہ ہبیٹہ ہ---------------ہ

a) home        b) review  ہ        c) view                           d) layout   

Q17. In MS Word Window which of the following button on Quick Access Toolbar is  

used for Redo? 

س وٹل ابر پ دنمرہج ذی ںیم ےس وکن اس ٹبہ

سٹ 
ی ک

ہےک ےیل اامعتسل وہاتہ؟ہ Redoامی اسی ورڈ وڈنو ںیم وککیئ ا

a)      
                b)   

  

 c)       d)        
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Q17. To add Date and Time in a document click on Date & Time button in the ______ 

tab. 

ــ رکےن ےک ئل اترخی اور وق درج ہ ہ ہںیمہ ہٹنمہڈاویکہ ہسکہ ہواےل ٹب پ لک رکںی۔ہ ہ Date & Timeبیٹ ںیم ہ ہـــــــــــ

 a) References  ہ     b) View             

c) Review                d) Insert        

Q17. To use the Counting Word feature in a document click on Word Count Button in 

the ______ tab. 

۔ہرکںیہ ہلکہ ہپہ ہاکؤن ٹبہ ہورڈہ ہںیمہ ہبیٹہ______ ہ ہئلہ ہےکہ ہرکےنہ ہاامعتسلہ ہوصخیصہ ہگنٹن ورڈ یکہؤہ   ہاکہ ہںیمہ ہداتسوزیہ ہسکہ  

a) References  ہ     b) View             

c) Review                d) Insert   

Q18. The picture given below can be accessed from the review tab, in the Proofing 

group, by clicking the _________ button. 

ہ۔ہہہ ہاجتکسہ ہیکہ ہاحلصہ ہرکےکہ ہلکہ ہپہ ہٹبہ_________ ہ ہ،ہ ہںیمہ ہرگوپہ ہپونفہ ہ،ہ ہےسہ ہبیٹہ ہReview ہوکہ ہوصتریہ ہیئگہ ہدیہ ہںیمہ ہذیہ

 a) Thesaurus        

 

b) Research               

  

c) Translate               

 

d) Spelling & Grammar                                                                            گنلیپس اور رگارمئ   

 

 

Q18. To add a symbol in a document click on the symbol button in the ______ tab. 

 ۔ہرکںیہ ہلکہ ہپہ ہٹبہ ہےکہ ہSymbolںیمہ ہبیٹہ______ ہ ہئلہ ہےکہ ہرکےنہدرج ہ ہالعمہ ہںیمہ ہٹنمہڈاویکہ ہسکہ

 a) References     b) View              

c) Review                d) Insert         ہ  

Q18. _______ button is used to change the color of the text. 

۔ہہہ ہوہاتہ ہاامعتسلہ ہٹبہ_______ ہ ہئلہ ہےکہ ہرکےنہ ہدبتیہ ہرگنہ اکہ ہٹسکیٹہ  

 a)                        b)   

 

 

 

 

c)                        d) 

 

 

 

Q18. Which one of the following is the Line Spacing Button? 

ہ؟ہ ہاسہ ہوکنہ ہےسہ ہںیمہ ہذیہ ہدنمرہجہ ہٹبہ ہانسیپسہ ہلنئہ  

 

a)                          b) 
 

 

b)                          d) 
 

 



Grade-7, Computer Education Paper, SBA Page 12   
 
 

Q19. ---------------------is an example of a Multimedia presentation software. 

یک  اکی اثمل  ہ۔   ہاسٹف ورئیہ______________    یٹلم ڈیمای  پزینشیٹن  ہ  

a) Excel    b) Power point    

c) Word    d) Paint   

Q19. _____________ presentations are used to present information to a group of people. 

 ہ

 

ز

 

ن

 

 س
ٹ

 

ن

 

ی ٹ

۔ہشیپ رکےن ےک ئل اامعتسل وہت ںیہہ ہ/ہ ہولوگں ےک اکی رگوپ وک ولعمامت داھکےنہ ہ ہ___________پزی  

a) Graphics    رگاسکفہ         b) Text  ٹسکیٹ   

 c) Video  وڈیوی      d) Multimedia   یٹلم ڈیمای 

Q19. When information is displayed using different media elements, it is known as ----. 

۔ہہہ ہاجاتہ ہاجانہ ہےسہ ہانمہ ہےکہ --------------ہ ہاےسہ ہوتہ ہہہ ہاجاتہ ہیکہ ہاظہہ ہوہےئہ ہرکےتہ ہاامعتسلہ ہاکہ ہانعصہ ہلتخمہ ہےکہ ہاالبغہ ہذرائہاافنرنشیم وکہ ہجہ  

a) Video presentation ہ         b) Multimedia presentation   

c) Picture presentation   d) Text presentation      

Q19. How many types of multimedia elements exist? 

؟ہںیہہ ہیک ینتک ااسِقم ہیٹلم ڈیمای ےک انعصہ  

a) 1     b) 3     

c) 5     d) 7  

Q20. All slide layout contains ---------------- with dotted borders called placeholders. 

 امتم السڈیئ  اک اخہک  وطقنں واےل ابرڈرز ےک است  ________ پ لمتشم وہات ہ ۔   ہ

a) lines   لزنئ   b) boxes  ابزسک 

c) tables  زلبیٹ   d) objects س

 

 ن کٹ
 ج
ت

 آ

Q20. There are _________ types of templates. 

ہ 

ن ل
 م
ت

 

ی

ہ

ن 

س یک ___________ ااسقم ںیہہ

 

ٹ

۔ہ  

a) 1     b) 2     

c) 3     d) 4  

Q20. In the slide show, presentation is shown in the _______________ mode. 

  وش ںیم پزینشیٹن ___________ ومڈ ںیم داھکئ اجت ہ.ہالسڈیئہ  

a) full screen     وپری رکسنی  b) half screen     آدیھ رکسنی  

c) blank screen  ک

 

 ن
ی لٹ

   رکسنیینم امزئ  d) minimize screen   رکسنی

Q20. ---------------------- software is used to create a multimedia presentation using 

different media elements. 

  ہ۔ہہہ ہاجاتہ ہیکہ ہاامعتسلہ ہئلہ ہےکہ ہنبےنہ ہپزیشیٹنیہ ہڈیمایہ ہیٹلمہ ہوہےئہ ہرکےتہ ہاامعتسلہ ہاکہ ہانعصہ ہڈیمایہ لتخمہ ہورئیہ ہاسٹفہ-------------------ہ  

a) MS Paint    b) MS Power Point    

 

c) MS Excel      d) MS Word     

Q21. A single page of a presentation created in Power Point is called: 

ہ؟ہ ہیکالہکاتہ ہہحفصہ ہایگاکیہ ہھکلہ ہںیمہ ہوپانئہ ہاپورہ ہاسٹفہ ہامرکیئوہ  

a) Media Page  ڈیمای جیپ  b) Slide  السڈیئ 

c) Worksheet  ورک یشہ  d) Picture  وصتریہ 
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Q21. The elements text, graphics, audio/video, and animations are collectively known 

as: 

  ہوطر پیکالہکےتںیہ؟ہ ہومجمعہرگاسکف ، آڈوی/وڈیوی اور اینی نشیم ےک انعص  ہ

a) Hypermedia        اہرپئ ڈیمای      b) Multimedia       یٹلم ڈیمای           

c) Group media   رگوپ ڈیمایہ              d) Collective media  اامتجع ڈیمای 

Q21. Which of the following is an example of Multimedia Presentation software? 

 یٹلم ڈیمایپزیشیٹنی وسٹف ورئی یک دنمرہج ذی ںیم ےس وکن س اثمل ہ؟ہ

a) MS Word    b) MS Excel    

c) Adobe Flash   d) Adobe Reader   

Q21. The software that helps a user to create attractive multimedia presentations using 

different media elements is called: 

  نبےن ںیم دمد رکات ہ؟ہ ہوہ اسٹفہ

 

ز

 

ن

 

 س
ٹ

 

ن

 

ی

ورئی وج اصرف وک لتخم ڈیمای انعص اک اامعتسل رکےت وہےئپششک یٹلم ڈیمایپزی  

a) Microsoft Word   b) Microsoft Excel 

c) Microsoft Power Point  d) Microsoft Access     

Q22. An E-mail address consists of _______ parts. 

۔ہاکی ای لیم _________ وّصحں پ لمتشم وہات ہہ  

a) 1     b) 2    

c) 3      d) 4   

Q22. Username is the _____________ part of an e-mail address. 

۔ہویزراک انم ای لیم اڈیرسی اک _________ ہّصح وہات ہہ  

a) first            b) second   

c) third     d) fourth 

Q22. The area where emails are stored is called ____________. 

 ہ ہایہ ہاہجںہاریای ہ ہوہہ

 

ز
ن ل
م

۔ہہہالہکاتہ ہ-------------------ہ ہہہ ہاجاتہ ہیکہ ہوفحمظہ ہوکہ ہ  

a) E-mail account  ای لیم ااکؤن b) E-mail attachment  ای لیم اٹنمچیٹ    

c) E-mail address ای لیم اڈیرسی d) E-mail body  ای لیم ابڈیہ 

Q22. Sending and receiving messages and files electronically is known as ____________. 

۔ہہہ ہاجاتہ ہاجانہ ہےسہ ہانمہ ہےکہ ہ------------------ہ ہرکانہ ہووصلہ ہاورہ ہنجیھبہ ہافںیلئہ ہاورہ ہاغیپامتہ ہپہ ہوطرہ ہارٹکیلانہ  

a) MMS    b) Call     

c) SMS    d) E-mail     

Q23. How many domain names, an E-mail address can have? 

ےنتک ڈونیم مین رھک تکس ہ؟ہ اڈیرسی ہ  ہلیمہ ہایہ ہاکیہ  

a) 1   b) 3  c) 4   d) 5    

Q23. Which of the following symbol is used for separating the user name and domain 

in the E-mail address? 

اڈیرسی ںیم ویزر اک  انم اور ڈونیم وک دحیلعہ رکےنےک ئل اامعتسل یک اجات ہ؟ہان ںیم ےس سک العم وکای لیم ہ  

 a)  -   b)  +  c)   @  d)   &  

Q23. Generally, an E-Mail address consists of how many parts? 

 ای لیم اڈیرسی اعم وطر پ ےنتک وصحں پ لمتشم وہاتہ؟ہ

a) 2     b) 4    

c) 6      d) 8   
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Q23. By which mean a user can send and receive a message through the internet? 

تکسہ؟اور ووصل رکہاغیپم جیھب ہےک ذرےعی ےس ہارٹنٹین اکی ویزر ہےس ہ ہرطےقی ہان ںیم ےس سک ہ   

a) E-Mail           b) Short Message Service       

c) Courier        d) Phone Call 

Q24. Cc means _________________. 

بلطم ___________ ہ.ہ اکہ  Cc  

a) Carbon copy   b) Computer copy     

c) Code copy    d) Content copy               

Q24. ---------------------- provides the E-mail services. 

  ہ۔ہہہ ہرکاتہ ہرفامہہ ہدخامتہ ہیکہ ہلیمہ ہایہ  ہ--------------------ہ

a) Internet Service Providers  ارٹنٹین رسوس رفامہ رکےن واےلہ 

b) Network Service Providers  واےل رکےن رفامہ رسوسہ ورکہ ٹین  

c) Email Service Providers    واےلہ رکےن رفامہ رسوسہ لیم ایہ  

d) Application Service Providers  ہ

 

ن

 

 ش
ن کٹ
 ن ل
ی

واےل رکےن رفامہ دخم یک ا  

Q24. To access the services of yahoo mail, you must create an account on ____________. 

۔ہوہاگہ ہنبانہ ااکؤنہ ہپہ ہ---------------ہ ہوکہ ہےئلیک آپہ ہرکےنہ ہاحلصہ راسئہ ہتہ ہدخامتہ ہیکہ ہلیمہ ہایوہہ  

a) Google    b) Yahoo   

c) Outlook                    d) Hotmail  

Q24. The topic of the message is to be entered in the____________section of E-mail. 

۔ہیک اجات ہہ ہدرجہ ہںیمہ------------------ہ ہنشکیسہ ہےکہ ہلیمہ ہاک ونعان ایہ ہاغیپمہ  

a) Cc     b) Attach files     

c) Subject    d) Message body   

Q25. Choose ____________ option to send a file to your friend via email. 

 ۔ہختنم رکںیہ ہآنشپہ-------------ہ ہای لیم ےک ذرےعی اےنپ دوتس وک افلئ ےنجیھب ےک ئلہ

a) Send       b) Options      

c) Save draft               d) Attach     

Q25. By default, the emails are arranged  in inbox folder with respect to the _________. 

 ہ ہایہ ہ،ہ ہپہ ہوطرہ ہدشہہ ہطہ ہےسہ ہلہپہ

 

ز
ن ل
م

  ہ۔ہہہ ہاجاتہ ہدایہ ہرتیتہ ہںیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ احلظ ےسہ ہابسکہ ہانہ ہوکہ ہ

a) Size      b) Subject      

c) Attachment         d) Date & Time     

Q25. Deleted emails are kept in the-____________ folder. 

 ہ ہایہ ہدشہہ ہذحفہ

 

ز
ن ل
م

۔ہہہ ہاجاتہ ہراھکہ ہںیمہ ہوفلرہ ہ-------------ہ ہوکہ ہ   

a) Recycle Bin       b) Trash     

c) Junk      d) Inbox     

Q25. New incoming emails are kept in the ____________ folder. 

 ہ ہایہ ہوالہ ہیئن آےنہ

 

ز
ن ل
م

۔ہہہ ہاجاتہ ہراھکہ ہںیمہ ہوفلرہ ہ--------------ہ ہوکہ ہ  

a) Drafts       b) New      

c) Inbox    d) Sent     

 


