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SCHOOL BASED ASSESSMENT 2021  

GRADE 8 

 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. A channel or path through which the data or information is transferred from one 

place to another in a computer network is called: 

 ۔ہہہالہک ت ہ،ہہہ ہاجتہ ہیکہ ہقتنمہ ہگجہ ہدورسیہ ہےسہ ہگجہ ہاکیہ ہںیمہ ہورکہ ہینہ ہویپمکٹہ ہوکہ ہولعمامتہ ہایہ ہڈٹیہ ہذرعیہ ہےکہ ہجہ ہہہ ہراتسہ ہایہ ہنیچہ ہاسیہ ہاکیہ

 a) Communication device ڈویائہ 

 

ن

 

 ش
ن کٹ

 

ن

 ڈنیسگن ڈویائہ b) Sending device ویمک

 c) Transmission media    ای ٹانشیمسن ڈیم  d) Receiving device  رویسیگنی ڈویائ 

Q1. A Computer network consists of ______ basic components. 

ہ۔ہہہ ہ ہوہتہ ہمتشمہ ہپہ ہازجاءہ ہاینبدیہ_______ ہ ہورکہ ہینہ ہویپمکٹہاکی ہ

a) three    نیت                 b) four  اچرہ   

c) five  اپچن            d) six     ھچ 

Total Marks: 50 Multiple Choice Questions Total Time: 1 Hour 
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Q1. In a computer network, ______ is a popular communication device which is used for 

internet communication. 

۔ہہہ ہوہتہ ہاامعتسلہ ہئلہ ہےکہ ہوماالصتہ ہارٹنینہ ہوجہ ہہہ ہڈویائہ ہوماالصتہ ہوہشمرہ ہاکیہ______ ہ ہ،ہ ہںیمہ ہورکہ ہینہ ہویپمکٹہ    

a) DSL   ڈی اسی الی       b) modem ومڈمی  

c) switch   وسچئ     d) server رسورہ 

Q1. In a computer network, _________ is a device used to receive messages. 

۔ہہہوہت ہ ہاامعتسلہ ہئلہ ہےکہ ہرکنہ ہووصلہ ہاغیپامتہ ہوجہ ہہہایسی ڈویا ئ ہ ہاکیہ_________ ہ ہ،ہ ہںیمہ ہورکہ ہینہ ہویپمکٹہ ہاکیہ    

a) communication device  ڈویائ 

 

ن

 

ش
ن ک

 

ن

 ڈنیسگن ڈویائہ b) sending device ویمک

c) transmission media ٹانشیمسن ڈیمای d) receiving device رویسیگنی ڈویائ 

Q2. When two or more computers are connected in a way that they can share   

information is called: 

ںیہ۔ہ ہتہکہ ہوکہ ہاسہ ہ،ہ ہںیہہ ہرکتکسہ ہئیشہ ہوکہ ہولعمامتہ ہوہہ ہہکہ ہںیہہ ہتہاجہڑے ہوجہ ہےسہ ہاحلظہ ہاسہ ہویپمکٹزہ ہزایدہہ ہےسہ ہزایدہہ ہایہ ہدوہ ہجہ  

a) Internet             ارٹنین    b) Transmission        ٹانشیمسن    

c) Network    ین ورک         d) Communication   ہ
 

ن

 

ش
ن ک

 

ن

   ویمک

Q2.  Networks are connected by wired or ____________ transmission media. 

 ۔ہںیہہتہوہہڑجےہ ہذرعیہ ہےکہڈیمایہ ہٹانشیمسنہ____________ ہ ہتر   ایہ ہورکہ ہینہ

a) physical زیفلکی ہ b) cable لبیک c) digital  ڈلٹیجی d) wireless وارئسیل 

Q2. Modem is a popular ____________ device which is used for internet. 

۔ہہہ ہوہتہ ہاامعتسلہ ہئلہ ہےکہ ہارٹنینہ ہوجہ ہہہ ہڈویائہ____________ ہ ہوہشمرہ ہاکیہ ہومڈمیہ  

a) communication  ہ 

 

ن

 

ش
ن ک

 

ن

 ڈنیسگن    b) sending  ویمک

c) transmission   ٹانشیمسن  d) receiving   رویسیگنی 

Q2  In a computer network, the receiving device could be a computer, ________ or a 

storage device. 

۔ہہہایاوٹسرجی ڈویائ وہیتکس ہ________ ہ ہویپمکٹ ،ہ ہٹین ورک ںیم، ووصل رکنوایل ڈویائہویپمکہ  

a) printer پرٹن    b) modem ومڈمی  

c) keyboard یک وبرڈ    d) mouse امؤس 

Q3  A computer in a network that relies on server for resources is called __________. 

۔ہہہ ہاجتہ ہہکہ__________ ہ ہاےسہ ہہہ ہرکتہ ہااصحنرہ ہپہ ہرسورہ ہئلہ ہےکہ واسئہ ہوجہ ہوکہ ہویپمکٹہ ہوموجدہ ہںیمہ ہورکہ ہینہ ہسکہ                  

a) server   ہرسورہ                                                                                                         b) client   ہالکٹنئ                                                            

c) macro computer  ویپمکٹرکیمو    d) micro computer  ویپمکٹہامرکیئو  

Q3. Which of the following is a powerful computer that provides variety of services to 

computers in a computer network? 

 وہسایلت ایہم رکت ہ؟ہ ہوک لتخمہزہہ وج اکی ین ورک ںیم ویپمکٹہ ہاکی اط وتقر ویپمکٹہسنہ ہ وکہذلی ںیم ےسہدرج ہ

a) Terminal ٹلنیم     b) Client   ہ                                                                                              الک ٹنئ    

c) Server    رسورہ     d) Super Computer      ہ                                                                                                                             رپس ویپمک ٹہ   

Q3. A computer in a network that shares resources for other computers is called: 

۔ہہہ ہتہ ہالہکہ،ہہ ہ ہابتٹنہ ہواسئہ ہئلہ ہےکہویپمک ٹزہدورسےہ ہوجہ ہویپمکٹہ ہوموجدہ ہںیمہ ہورکہ ہینہ ہاکیہ   

a) Server   رسورہ             b) Client         الکٹنئہ  

c) Powerful computer اپورلف ویپمکٹ                   d) Micro computer امرکئو ویپمکٹ 
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Q3. Which of the following computer in a network relies on server for resources? 

ہ واسئ ےکئلرسورپااصحنررکتہ؟ہین ورک ںیمہ ہویپمکٹہدرج ذلی ںیم ےس وکسن ہ 

a) Server   رسورہ             b) Client         الکٹنئہ  

c) Powerful computer اپورلف ویپمکٹ                   d) Micro computer امرکئو ویپمکٹ 

Q4. WAN stands for: 

 WANاک بلطم ہ۔   ہ  

a) Wide Area Network  واڈئ اریای ین ورک             b) Work Area Network  ورک اریای ین ورکہ   

c) Wired Area Networkوارئڈ اریای ین ورکہ         d) World Area Network   اریای ین ورکہ ڈلورہ   

 Q4. The network that connects the devices in small area is: 

ز ہ ہاریایںیمہ ہوھچٹہ ہوجہ ہہہ ہورکہ ہینہ ہ_________وہہ

 

 

۔ہہہ ہوجڑتہ ہوکہ ہڈویائ  

a) LAN                 b) MAN  

 c) WAN             d) PAN 

Q4. Cable television network in a city is a good example of________________. 

۔ہہہ ہاثملہ ہاھچہ ہاکیہ ہیکہ____ ہ ہورکہ ہینہ ہویلیٹژینہ ہلبیکہ ہںیمہ ہہشہاکی ہ  

a) LAN                 b) MAN   

c) WAN             d) PAN 

Q4. The following picture represents the ___________. 

۔ہیک امندنئیگ رکت ہہ___________ ہ ہدنمرہج ذلی وصتریہ  

 
a) LAN   b) MAN  c) WAN   d) PAN 

Q5. Which threat spreads through internet to computers? 

ہ؟ہ ہتلیھپہ ہتہ ہویپمکٹہ ہےسہ ہارٹنینہ ہرھتیہ ہاسہ ہوکنہ  

a) Worms                            ورزم             b) Antivirus                          وارئسیٹنیا   

c) Infected Flash Drives   ڈراویئز 
 

س
فلٹ 

  

 

ڈ

 

 کن
فن

 

ن

ڈیٹی اسٹف ورئیہاپرئی d) Pirated Software          ا   

Q5. How virus, worms and adware spread from one computer to another? 

ںیہ؟ہ ہتلیھپہ ہسیکہ ہںیمہ ہویپمکٹہ ہدورسےہ ہےسہ ہویپمکٹہ ہاکیہ ہاڈیورئیہ ہاورہ ہ،وورزمہ ہوارئسہ  

a) Infected Flash drivesڈراویئزہ 
 

س
فلٹ 

                    b) Deleted files                                                           اتمرثہ 

  

افزلئ ڈل   

c) Software                    اسٹف ورئی          d) Program                         مہاپورگ  

Q5. Which of the following is not a threat to computer? 

 دنمرہج ذلی ںیم ےس وکن اس ویپمکٹ ےک ئل رطخہ یہن ہ؟ہ

a) Updating Data ڈٹی اپ ڈی رکان                     b) Worms                             ورزم                                                    

       c) Stealing                         وچری رکان          d) Pirated Software    ڈٹی اسٹف ورئیاپریئ     

Q5. Unwanted banners, pop-up message are the example of __________. 

ہ ہاپہ ہاپپہ ہ،ہ ہرنیبزہ ہاندنسپدیہہ
ج 
مٹ س

زہ

 

ںیہ؟ہ ہاثمیلہ ہیکہ__________ ہ ہز  

a) Worms    وورزم                                                                                                                                       b) Antivirus      ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                وارئسیٹنیا                                                                                            

c) Adware      اڈیورئی                    d) Pirated Software                                                                         ڈٹی اسٹف ورئیاپریئ    
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Q6. To scan a computer using AVG Antivirus, we have to click۔ 

  ہ۔ہرکان وہاگہ ہ_______ ہیمہہ ہرکن ےک ئلہ ہوک ایکسہ ہٹہوارئس اک اامعتسل رکت وہےئ وپرے ویپمکہ ہیٹنیہاہ ہجہ ہیہاے وہ

a) Whole computer scan      رکانہ ایکس ٹہلمکم ویپمک   

b) Scan specific files or folders    رکانہ وفڈلرز وک ایکس ایوصخمص افولئں   

c) Anti-Root kit scan روٹ ٹک ایکس یٹنیا        

d) Scan Drives        رکان ز یکسڈراوئی   

Q6. The shown figure is an example of: 

:ہہہاظ ہ رکت ہ ہریہوصتہ ہیئگہ ہاھکئہدہ ہ  

 

 

 

 

 

 

a) Worms       ورزمہ                                                                                                                                                      b) Virus                                                                                                                                                                                                        وارئس  

c) Adware  اڈیورئی                                                                                                                                 d) Spyware اپسئ وریئ                              

Q6. Which of the following threat automatically plays, displays or downloads 

advertisements on computer without user’s knowledge? 

؟ہےک ملع ےک ریغب ویپمکٹ پ وخد وخبد ااہتشرات الچت ہ ، ڈےلپس رکت ہ ای ڈاؤن ولڈ رکت ہہ ہویزرہدنمرہج ذلی ںیم ےس وکن اس رطخہ ہ    

a) Worms                              ورزم     b) Virus     ہ                                                                                                                             وارئس              

c) Adware ہ   اڈیورئی                        d) Spyware اپسئ وریئ 

Q6. As shown in image, by pressing “Scan now” button, what action will be performed? 

مع ااجنم اپےئ اگ؟ہ ہ" نٹب دابن ےس ، یکہںیہرکہ ہہ ، "اب ایکسہ ہایگہ ہایہداھکہ ہںیمہ ہریہہک وصتہ ہاسیجہ  

a) Scan of Computer        اک ایکس ٹہویپمک   

b) Update of Anti-Virus  وک اپ ڈی رک انہ ایٹنی وارئس   

c)  Delete Anti-Virus وک ڈٹیلی رک ان ایٹنی وارئس                  

d) Anti-Virus Protection        وارئس ےس فحتہ یٹنیا   

Q7. Which of the following is a spreadsheet software?  

 دنمرہج ذلی ںیم ےس وکسن رپسڈیٹیش اسٹف ورئی ہ؟ہ

a) MS Office Excel 2007                    b) MS Office Word 2007   

c) MS Office Power Point 2007         d) MS Office Access 2007  

Q7. Choose the correct option to identify vertical columns in the worksheet. 

۔ہبختنم رکںیہآنشپ ہورک ٹیش ںیم ومعدی اکزمل وک انشتخ رکن اک حیحص ہ  

a) Numbers     ادعاد     

b) Symbols       العامت   

c) Alphabets  رحوف   

d) Pictures    اصتوری 
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Q7. In spreadsheet software, the columns are represented by: 

۔ہیک اج ت ہہاظ ہہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےس ہرپسڈیٹیش اسٹف ورئی ںیم اکوملں وک ہ  

a) Numbers  ادعادہ     b) Symbols    العامت   

c) Alphabets  رحوف     d) Pictures         اصتوری           

Q7. Worksheet is a collection of __________ on a single sheet. 

۔ہورک ٹیش اکی ٹیش پ ___________ اک ومجمہع ہہ  

a) cells ہ                                                                                                                             زلیس             

   b) fields ڈلیفز                                                                                          

   c) files      افزلئ                                                                                     

d) work books ورک کبہ              

Q8. Worksheets in a workbook can be accessed by the: 

س ت راسئ ہ  

 

ن ٹ

 

ش

؟ہک ذرعی ےس وہ یتکس ہہاکی ورک کب ںیم ورک   

               a) sheet tabs  ز ٹیش

 

 
 

 

                         ٹ

b) name box  مین ابک   

           c) office button       آسف نٹب     

           d) quick access toolbar وک کیئ اسسکی وٹل ابر    

     

Q8. Sheet tab can be used to bring the worksheet to the _________. 

  ہ۔ہ_ لن ےک ےیل اامعتسل وہیتکس ہہٹیش بیٹ ورک ٹیش وک _______ہ

a) front  اسےنم     b) back    ےھچیپ         

c) right      داںیئہ     d) left   ابںیئہ    

Q8. Sheet tabs are located at the bottom of _________. 

ز۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےک چین واعق وہ ت ںیہ

 

 
 

 

۔ہٹیش ٹ  

a) worksheet  ورک ٹیش      b) picture  وصتری ہ 

c) border       ابرڈرہ     d) chart  اچرٹہ    

Q8. Worksheet tab contains the ___________ of the worksheet on it. 

۔ہپ ورک ٹیش اک ___________ وہت ہہ ہبیٹہ ہورک ٹیشہ     

a) name  انم     b) data    ڈٹی  

c) folder  وفڈلر     d) Command امک نہ 

Q9. Which of the following application is used to perform complex mathematical 

calculations? 

 ہدنمرہج ذلی ںیم ےس وکسنہ  

 

ن

 

 ش
ن کٹ
 ن ل
ن

ہ؟ہ ہااجنم دےنی ےئلیک اامعتسل وہتہدیچیپہ اسحیب وعالم رسہ ہ ا  

a) Spreadsheet   رپسڈیٹیش   b) Word processing  ورڈ پاگنسیس   

c) Multimedia   یٹلم ڈیمای    d) Graphics   رگاکفہ   

Q9. In spreadsheet software, the horizontal rows are identified by: 

؟ہاچہپان اجت ہ ہےسہ ہذرعیہ ہکہ اسٹف ورئی ںیم ایقف اطقروں وکہرپسڈیٹیشہ  

a) Numbers                  ادعاد       b) Symbols      العامت        

c) Alphabets             رحوف ہ    d) Pictures  اصتوری   
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Q9. Single page in workbook is called: 

 ۔ہہہ ہالہک تہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وادح ہحفص ہںیم ہ ہورک کب ہ

a) Worksheet           ورک ٹیشہ    b) Workbook  ورک کب   

c) File                         افئ                d) Document  ڈاوکٹنم   

Q9. Which of the following software uses formulas in a worksheet? 

 ؟ ہہ ہںیم اامعتسل رک ت ہٹیش ہاف روملز وک ورک  ہاسٹف ورئیہ ہوک سن ہدنم رہج ذلی ںیم  ےس  ہ

a) Ms Excel       b) Ms Word    

c) Ms Power Point    d)  MS Access   

Q10. Choose the correct example of formula. 

  ہ۔ہل یک درتس اثمل اک ااختنب رکںیہافرومہ

a) = A1+B1     b) =SUM: (B5:B9)  

c) MIN= (B5::B9)    d) =MAX ((B5:B9)) 

Q10. In =POWER (number, power), power is the __________ to which the base number is 

raised. 

  ہ ہPOWER (number, power)= ہںیمہ Power  ہ۔ہڑباھای اجت ہہت ہربمن ہاکی ااسس ہ ہوکہاکی ____________ ہ ج ہ

a) base   وقت امن    b) exponent                                                                                                                                                ہااسس     

c) percentage   صیفہ    d) formula  افرومل  

Q10. In =POWER (number, power), number can be any _____________. 

Number ہ۔ہ  ____________ وہ اتکس  ہہوکئہ ںیم ہ=ہ ہ POWER (number, power)ہ  

a) real number        ربمن یقیقح       b) imaginary number  ربمن ایخیل   

c) negative number  ربمن یفنم     d) rational number  ربمن انقط  

Q10. Which Dialog Box appears when a user saves a spreadsheet? 

وفحمظ رکت ہ؟ ہوکہگ ابک رظن آت ہ ج اکی ویزر اکی رپسڈی ٹیش ہالیئہ ہوکسن ڈہ  

a) Save As                 b) Save document 

      c) Save file                                     d) Save sheet  

Q11. Excel screen is in the form of a _____________________ or grid of rows and columns. 

۔ہوملں یک رگڈ یک لکش ںیم وہت ہہالسکی رکسنی ____________ ای اطقروں اور اکہ  

a) rectangular table   و رل بیٹہ
گ

 

ن

 

ی کٹ

 رسرلک بیٹ  b) circular table ر

c) triangular table   ٹوگنیرل بیٹہ  d) square table   اوکسارئ بیٹہ 

Q11. Which of the following is identified by black border & address in name box in a 

worksheet? 

  ہت ہ؟ہ مین ابک ںیم اڈیرسی ےس انش   تخ وہہ ہایس ہ ابڈر  اور ہدرج ذلی ںیم ےس وکن، اکی ورک ٹیش ںیم ہ  

a) Cell         لیس    b) Symbol العتم  

c) Box  ابک                                                                                                                                 d) Number دہدع  

Q11. MS Excel 2007 workbook is stored with extension: 

۔ہورک کب _________ انشنیٹسکی ےس وفحمظ وہت ہہ MS Excel 2007 

a) .xlsx     b) .xl   

 

c) .xls      d) .exl 

 



[Grade-8, Computer Education Paper, SBA] Page 7 
 

Q11. Which of the following is a document window where user can enter data and modify 

it? 

؟ہٹنم ونو ہ اہجں ویزر ڈٹی درج  اور دبتلی رکت ہہاکی ڈایکہ ہ  دنمرہج ذلی ںیم ےس وک سنہ 

a) file   ہ                                                                                                                             افئ                 b) sheet tab    ٹیش بیٹ ہ   

c) ribbon  ربہ     d) worksheet  ورک ٹیشہ   

Q12. Spreadsheet stores and present data in rows and ________. 

  ہ۔ہہہ ہاور _____________ ںیم داھکتہرپسڈیٹیش ڈٹی وک اطقروں ہ

a) columns  اکزمل     b) grids  رگڈزہ  

c) tables  لبیٹہ     d) fields  ڈلیفز  

Q12. Spreadsheet is a computer________. 

 ۔ہہہ  ہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہرپسڈیٹیش اکی ویپمکٹہ

a) application ہ

 

ن

 

 ش
ن کٹ
 ن ل
ن

میگ   b) game        ا     

c) image  اجیم            d) document    ڈاوکٹنم  

Q12. How spreadsheet displays data in multiple cells usually? 

 اعم وطر پ رپسڈیٹیش اکی ےس زایدہ زلیس ںیم ڈٹی ک رطح داھکت ہ؟ہ  

a) One-dimensional  اکی یتمس   b) Two-dimensional  دو یتمس 

c) Three-dimensional نیت یتمس   d) Four-dimensional اچر یتمسہ  

Q12. Which application presents data in rows and columns? 

 ہ 

 

ن

 

 ش
ن کٹ
 ن ل
ن

ہ؟ہہہ ہڈٹی وک اطقروں اور اکوملں ںیم داھکتہوکسن ا

a) Spreadsheet       b) Media Player  

c) Typing Tutor         d) Word Processor  

 

Q13.  Formula is ________ that performs calculations using values in the worksheet. 

ہ۔ہہہاسحب اتکب رکت ہ ہاکہافرومل ____________ ہ وج ورک ٹیش ںیم وموجد وتمیقں  ہ

a) an equation  اکی وصتری   b) a picture    اکی اسموات  

c) a file اکی افئ ہ    d) a record   اکی راکیرڈ 

Q13.  The ___________ function returns the largest value from a supplied set of numerical 

values. 

۔ہڑبی تمیق داتی ہہ ہ____________ نشکنف دی یئگ دعدی وتمیقں ںیم ےس بس ےسہ  

a) SUM  b) POWER  c) MAX  d) MIN 

Q13.  The Ms Excel ___________ function returns the smallest value from a supplied set of 

numerical values. 

Ms Excel۔ہںیم ےس بس ےس وھچیٹ تمیق داتی ہہ ہ____________ نشکنف دی یئگ دعدی وتمیقںہ 

a) SUM  b) POWER  c) MAX   d) MIN 

Q13.  The MAX function returns the _________ value from a supplied set of numerical 

values. 

۔ہےس ______________ تمیق داتی ہہ ہنشکنف دی یئگ دعدی وتمیقں ںیم ےس بسہ ہ  MAX ہ 

a) largest    ڑبی     b) smallest وھچیٹ   

c) average  اوطس     d) product  احلص رضب 
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Q14.  A ______________ is followed by either values or cell references and an operator. 

۔ہای وتمیقں اور آپرٹی یک ریپوی رکت ہہررفیسن ہ ہاکی ____________ لیس ےک ہ  

a) formula  افرومل     b) chart اچرٹہ   

c) row  اطقر                   d) column  اکمل  

Q14.  Choose the correct option to add all the numbers that are contained in cells B5 to B9? 

B9     ۔ہےک ئل درتس آنشپ اک ااختنب رکںیہ ہزلیس ںیم وموجد امتم ادعاد وک عمج رکنہ  B5 ہےسہ ہ

 

a) = SUM (B5:B9)    b) = SUM: (B5:B9)  

c) = SUM (B5+B9)    d) = SUM (B5-B9) 

Q14.  Choose the correct option to find the value for 55 with power 3? 

۔ہئل درتس آنشپ بختنم رکںیہدرےج ت ولعمم رکن ےک ہ  55 یک اطقہ ہ 3  ہ 

 a) = POWER (55:3)          b) = POWER (55/3)     

           c) = POWER (55=3)    d )= POWER (55,3) 

Q14. Choose the correct option to return the largest value in cells from B5 to B9? 

۔ہےک ئل درتس آنشپ اک ااختنب رکںیہزلیس ںیم وموجد بس ےس ڑبی تمیق احلص رکن رکن ہ B9  B5ےس ہ  ہ

a) = MAX (B5(B9))       b) = LARGE (B5:B9)  

            c) = MAX (B5:B9)     d) =MAXIMUM (B5:B9) 

Q15. A formula always __________ with an equal sign. 

  ہ۔ہہشیمہ ربارب یک العتم ےس __________ وہت ہہاکی افرومل ہ

a) begin  رشوع    b) end  متخ    

c) complete لّمکم    d) run   اتلچ 

Q15. The ____________ function adds all the numbers that user specifies as arguments. 

سویزر آریگہ ہ____________ نشکنف ادعاد وک عمج رکت ہ وجہ

 

ٹ

 

 ن
مٹ

۔ہےک وطر پ داتی ہہ     ہ 

a) SUM     b) POWER   

c) MAX     d) MIN 

Q15. _______________ function is used for addition of numbers specified as arguments. 

سآریگہ___________ نشکنف ہ

 

ٹ

 

 ن
مٹ

۔ہعمج رکن ےک ئل اامعتسل وہت ہہےک وطر پ دےی ےئگ ادعاد وک ہ ہ   

a) SUM     b) POWER   

c) MAX     d) MIN 

Q15. In SUM function each _______________ can be a range, a formula or a constant. 

 SUM ہ۔ہ، افرومل ای اکٹنٹسن وہاتکس ہہرجنی ہنشکنف ںیم ہ ___________ اکی ہ ہ

a) argument    ٹنمآریگ       b) number    دعد    

 c) result    جیتنہ     d) array     ارےہ 

Q16. In MS Excel, The __________ bar also contains the Insert function button. 

 MS Excel ۔ہر ارسنٹ نشکنف نٹب یھب راتھک ہہ_____________ ابہ

a) Formula  افرومل    b) Function  نشکنفہ   

c) Name        انم                          d) Status سٹیٹس    
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Q16. The __________ bar can be used to edit cell’s data easily. 

ہ.ہ ہیک اب آاسین رتمیم ےک ئل اامعتسل وہیتکسہڈٹیہ___________ ابرلیس ےک ہ   ہ 

a) Formula  افرومل    b) Function        نشکنفہ   

  c) Name  انم     d) Status       سٹیٹس    

Q16. MS Excel, ______________ of a row and column is called cell. 

MS Excel ،ہ اطقروں اور اکوملں اک ___________لیس الہکت ہ. ہںیمہ

a) Intersection    ارٹننشکیس    b) Combination     ومجمہع 

c) Formation       لیکشت     d) Distribution  میسقت  

Q16. ________________ are identified by numbers in the row header 1,2,3,……….. 

۔ہاطقر  ڈیہر  ںیم اکی، دو، نیت،  ....... ادعاد  ےس ______________  یک انشتخ یک اجت ہہ  

a) Rows  اطقروںہ     b) Columns   اکزمل  

c) Cells زلیس      d) Cell Addresses   اڈیرسیےک لیس  

Q17. Which of the following can help in understanding the logic of the problem-solving 

processes? 

دمد رکت ہ؟ہ ہقطنم وک ےنھجمس ںیمہ ہلئسم لح رکن ےک مع یکہ ہکیہاہیک ہ وج ہ ہدنمرہج ذلی ںیم ےسہ  

a. Flowchart  ولف اچرٹہ            b)   Design                    ہ                                                                                                                             ڈزیائہ                                              

c)   Input  ان ٹپ            d)  Output آؤٹ ٹپہ 

Q17. Step by step solution of a given problem is called: 

تہک ںیہ۔ہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ن وک ہےس احلص رکہ ہقیہرطہ ہدرہج دبرہج ہولطمہب اتنجئ وک رصتخم اور ہ    

a)   Problem Statement ہلئسم ایبہین    b) Problem solving ہلئسم لح رکانہ  

c)   Flowchart                             اچرٹولف   d) Process  پاسیس 

Q17. The diagrammatic representation gives a step by step solution to a given problem, it 

is called:- 

۔ہاس وک تہک ںیہہ،ہہہ ہےلئسم اک رمہلح وار لح اتبتہ ہسکہااہظر ہ ہ ہوصترییہ  

a) Problem Solving ہلئسم لح رکانہ  b) Problem Statement ہلئسم ایبن رکانہ 

c) Output   آؤٹ ٹپ                d) Flowchart  ولف اچرٹہ 

Q17. Which one of the following is a process of pictorial illustration for solving a problem? 

ہ؟ہ ہمعہ ہوصت ریی ااہظر اکہ ہ ہاسہ ہوکنہ ہےسہ ہںیمہ ہذلیہ ہدنمرہجہ ہئلہ ہےکہ ہرکنہ ہلحہ ہوکہ ہےلئسمہ ہسکہ  

a) Testing  گنٹسیٹ                       b) Designing  ہ                                                                                                                             ڈزیاگنئ                                                                                                                              

c) Defining  ڈافیگنئ             d) Flowcharting                  ولف اچرگنٹ   

Q18. An obstacle/hurdle/difficulty/challenge that needs to be solved is called:- 

۔ہہتہالہکہ ہرضورت وہہ ہےسج لح رکن یکہ ہنلیچہلکشم /ہ ہ ہی/ ہدوشارہ/ہراکوٹ ہ     

a)   Problem ہلئسم            b) Problem Solving ہلئسم لح رکانہ  

c)   Flowchart ولف اچرٹہ               d) Design of Flowchart   ولف اچرٹ اک ڈزیائہ 
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Q18. Only one flow line should enter and come out from which of the following symbol? 

ہ؟ہلئ ابہ لکن یتکس ہہ ہولف ہرصف اکی ولف لئ وک دالخ وہان اچےئہ اور اکی ہےس ہالعتم ںیم ہدنمرہج ذلی ںیم ےس وکسن ہ

 

a)                 b)   

 

  d)   

           c)    

 

 

Q18. In which symbol, only one flow line should enter but two flow lines could come out? 

؟ہیتکس ںیہہولف لزنئ واسپ اج ہ ہوک دالخ وہان اچےئہ نکیل دو ہ ہولف لئہرصف اکی ہ ہالعتم ںیمہ ہوکن سہ  

a) Output                      ہ                                                                                                                                                                                                                                                                   آؤٹ ٹپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             b)  Decision                                        ہلصیف اسزی  

c) Input /Output  آؤٹ ٹپ /ان ٹپ            d) Process ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  مع                                                                                                                      

Q18. Flowcharts can be used to: 

  ہ۔ہاجاتکس ہہ ہوک اامعتسل یکہ ہولفاچرٹہ

a) Design a Formula   افرومہل وک ڈزیائ رکن ےئلیکہ           

b) Make Functions                                             زنشکنف انبن ےئلیک   

c) Start a process                                                                                              ہ                                                                                                                                                                                                                                                                  ےئلیکہنپوسیس وک اٹسرٹ رک

                 d) Find solution of problem     ےلئسم ےک لح یک التش ےئلیکہ 

Q19. In Flowchart to “Find the Product of Five Given Numbers”, which symbol will be 

used to “Display Product”? 

ہاپچن دہ ہولف اچرٹ ںیمہ

 

التش ےک ئل ، "ڈےلپس پاڈٹک" ےک ئل ک العتم اک اامعتسل وہاگ؟ہ ہیکہ ہ احلص رضبہےئگ ربمنوں ےکہ ہی   

a) Start Symbol رشوع یک العتم          b) Decision Symbol ہلصیف اسزی یک العتمہ 

c) Input / Output Symbol  مع اسزی یک العتمہ d) Processing Symbol   آؤٹ ٹپ یک العتم/ان ٹپ 

Q19. In which of the following options, “The goal is to get the desired result in a short and 

perfect manner”? 

ہ؟ہ"ہےس احلص رکان ہہ ہقیہ، "ولطمہب اتنجئ وک رصتخم اور اکلم رطہ ہںیمہ ہایبنہ ےس ک ہ ہںیمہ ہلیہدرج ذہ

a) Problem Statement      ہینہہلئسم ایب           b) Problem Solving   رکانہہلئسم لح   

c)   Flowchart       ولف اچرٹہ                  d) Algorithm     اوگلرمھت 

Q19. In Flowchart to make tea, which symbol will be used for condition “Is Sugar needed”? 

 اامعتسل وہیگ؟ہےک ئل وکن س العتم ہمع ہ" اس ہ؟ہ"یک وشرگ یک رضورت ہہ ہںیمہ ہولفاچرٹ اچےئ انبںیئہ

a) Diamond Symbol ہلصیف اسزی یک العتمہ         b) Start Symbol وع یک العتمہرش   

c) Input / Output Symbol آؤٹ ٹپ یک العتم/ان ٹپ     d) Processing Symbol مع اسزی یک العتمہ 

Q19. The Flowchart to make Tea, which symbol will be used for “Pour water”? 

 اچےئ انبن ےک ئل ولف اچرٹ ، "اپین ڈایل" ےک ئل وکن س العتم اامعتسل وہیگ؟ہ

a)   Start Symbol رشوعہ یک العتم                b) Input / Output Symbol آؤٹ ٹپ یک العتم/ان ٹپ    

c)   Decision Symbol ہلصیف اسزی یک العتم                 d) Processing Symbol    مع اسزی یک العتمہ 
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Q20. In problem solving techniques, which one of the following is a tool to describe the flow 

of the program? 

یک واضتح رکن ےک ئل دنمرہج ذلی ںیم ےس وکن اس اکی وٹل ہ؟ہ ہولف ہہلئسم لح رکن یک کینکت ںیم ، پورگام ےک ہ  

a)  Graph      رگاف            b) Flow  chart اچرٹہ ہولف                                                                                                                                                                                                                                                                    

c) Chart اچرٹہ            d) Algorithm اوگلرمھت 

Q20. In flowchart the    symbol represents 

العتم                          اظہ رکت ہ؟ہ                                                  ہ                                                                                                                             ہ                                  ہولف اچرٹ ںیم                                                                                                                 ہ  

 a) Start                 ہ   رشوع                                                                                                  b) Input               ان ٹپ  

c)  Flow Lines ہولف لزنئ                                                                                d) Processing  مع اسزی 

Q20. The pictorial representation of Decision process is: 

ہ۔ہوصتریی امندنئیگ ہہلصیف اسزی یک ہ   

a)   Process Symbol مع اسزی یک العتمہ    b) Start Symbol رشوع یک العتمہ  

c)   Diamond Symbol     ہ ریہے یک العتمہ                               d) Input Symbol ان ٹپ یک العتم 

Q20. Which symbol shows the flow of data, information or process in the flowchart? 

 ؟ہںیہہ ہداھکتہ ہوکہ ہرواینہ یکہ ہمعہ ہایہ ہولعمامتہ ہ،ہ ہڈٹیہ ہںیمہ ہاچرٹہ ہوک سن العتم ولفہ ہ

a)   Flow line ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ولف لئہ                                                                  b) Decision Symbol ہلصیف اسزی یک العتمہ  

c)   Input Symbol  ان ٹپ یک العتم  d) Process Symbol مع اسزی یک العتمہ 

Q21. Which of the following, are the mode of communication between users and computer. 

ز ںیہ وج ویزرز اور ویپمکٹ ےک امنیب راےطب اکذرعی یتنب ہںیم ہ ہدرج ذلی ہ

 

 
 

 

 ؟ہںیہےس وکسن وہ وکن س وگنیلئ

a) Natural languages  ز

 

 
 

 

      دقرت وگنیلئ

b) Artificial languages   ز ونصمعہ

 

 
 

 

وگنیلئ  

c) Programming languages زہ
 

 
 

 

 پورگانم وگنیلئ

d) Communication languages زہ
 

 
 

 

 ابمہ راےطبیک وگنیلئ

Q21. Which one is known as a set of rules and regulations that computer programmer 

follows to write computer programs? 

؟ہو وضاطب اک اکی ٹیس الہکت ہ وج ہک ویپمکٹ پورگام ےنھکل ےک ےیلاامعتسل وہت ںیہہان ںیم ےس وکن اسوقادعہ   

a) Syntax   س

ن ک

 

ٹ

 

ن  
سی

   b) Data   ڈٹی 

c) Variables  ریغتماتہ   d) Constants  القتسمت 

Q21. Which of the following tells the computer that what to do and how to do? 

یک رکان ہ اور سیک رکان ہ؟ہ ہہکہںیم ےس وکن ویپمکٹ وک اتبت ہہ ہانہ  

a) Programming Language ہ    

 

 

 

پورگانم وگنیلئ   b) Computer Data ویپمکٹ ڈٹیہ 

c) Computer Program  پورگامہویپمکٹ    d) Computer Hardware ویپمکٹ اہرڈ وریئہ 
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Q21. High level languages use which language to write a statement? 

 اکی ٹنمٹیٹس وک ےنھکل ےک ےیل اہ ئ ویلل وگنیل جئ وکن س وگنیل جئ  اامعتسل رک ت ہ؟ ہ

a) FORTRAN وف ٹانہ    b) COBOL وکوبلہ  

c) DOS  ڈاسہ    d) BASIC   کسیب 

Q22. Which one is a sequence of instructions given to computer to perform a specific task? 

 سک اخص اکم وک رکن ےک ےیلویپمکٹ وک دی یئگ دہاایت ےک ومجمہع وک تہک ںیہ۔ہ ہ

a) Computer Data   ویپمکٹ ڈٹیہ   b) Computer Program.ویپمکٹ پورگامہ 

c) Computer Instructionsویپمکٹ دہاایت   d) Computer Languagesزہ
 

 
 

 

 ویپمکٹ وگنیلئ

Q22. The individuals who perform the task of writing the computer programs are: 

 پورگام ےنھکل اک اکم رس ااجنم دےنی واےل وک  تہک ںیہ۔ہ

a) Designers                             ہ                                                                                ڈزیارنئز    b) Analyzers اانی لزئرز  

c) Programmers پورگارمز   d) Performers          افررمزہپہ  

Q22. Which of the following option is used to write computer programs? 

ہ؟ہ ہوہتہ ہاامعتسلہ ہآنشپ ہاسہ ہوکنہ ہےسہ ہںیمہ ہذلیہ ہدنمرہجہ ہئلہ ہےکہ ہےنھکلہ ہپورگامہ ہویپمکٹہ  

a) Programming Language   ہ  

 

اسٹف وریئہویپمکٹ  b) Computer Software                        پورگانم وگنیلئ  

c) Computer Data ویپمکٹ ڈٹیہ       d) Computer Hardware ویپمکٹ اہرڈ وریئہ 

Q22. A computer program is stored as ______ on the computer storage. 

۔ہہہ ہاجتہ ہیکہ ہاوٹسرہ ہپہ ہوطرہ ہےکہ______ ہ ہپورگامہ ہویپمکٹہ ہاکیہ ہپہ ہاوٹسرجیہ ہویپمکٹہ  

a) file                 افئ          b) document ٹنمڈاوکہ  

c) image       اجیمہ         d) folder                                     وفڈلر   

Q23. In BASIC which of the following is the short-cut key for LIST Command? 

ےئلیک وکسن اشرٹ ٹک یک ہ۔ہ ہامکنہ ہکسیب ںیم سلہ  

a) F1         b) F2      

c) F3                     d) F4   

Q23. Which of the following in a BASIC program is always written without line numbers? 

ںیم ےسک وککسیب پورگام ںیم ہشیمہ لئ ربمنےکریغبرحتری یکاجتہ؟ہدنمرہج ذلی ہ  

a) Statements            س              ہ                           ہ

 

ٹ

 

 ن
مٹ

 

ٹ ٹ

 

شن

      b) Commands  امکنزہ 

c) Symbols          العامت       d) Operators   آپرٹیزہ 

Q23. In GW-BASIC which command is used to display all or part of the loaded program 

on the screen? 

GW-BASICیک وکسن امکن ومیمری ںیم ولڈ ےیک ےئگ پورگام وک رکسنی پ لمکم ای ادوھراداھکن ےک ےیل اامعتسل وہت ہ؟ہ ہ 

a) LIST     b) LOAD  

c) RUN     d) SAVE  

Q23. In GW-BASIC which of the following is the shortcut key for LOAD Command? 

LOADامکن  ےک ےیل ہ؟ہ ہ  GW-BASICںیم ان ںیم ےس وکن ہ  س   اشرٹ ٹک یک ہ ہ

a) F1      b) F2       

c) F3      d) F4     
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Q24. Which of the following is a combination of operands and operators in a program? 

 درج ذلی ںیم ےس پورگام ںیم وکسن آنشپ  وتمیقں اور آپرٹیز اک ومجمہع ہ؟ہ 

a) Variables ریغتماتہ    b) Command امکنہ  

c) Expression ارپسکینشی    d) Constant اکٹنٹسن 

Q24. Which symbol is used to represent the exponent in BASIC Language? 

 ںیم وکسن العتمہ

 

 

 

 اامعتسل یک اجت ہ؟ہ ہاوپسکیٹنن  ےک ےیلہ ہکسیب وگنیلئ

a) +      b) -    

c) ^      d) *  

Q24. Which type of error is very hard to find and correct in the program? 

 پورگام ںیم ک مسق ےک اریر وک التش رکان اور درتس رکانبس ےس لکشم وہتہ؟ہ  ہ

a) Syntax Error    ن کس اریر

 

ٹ

 

ن  
سی

      b) Logical Error      ہ                                                                                                                                   ہ                                                                                                                             للکیج اریر

c) Runtime Error  اریرہرن اٹمئ    d) Execution Error                                                                       ہازگیوکینش اریر

Q24. Which type of expression is used to obtain a numeric value as answer in the program? 

 پورگام ںیم اکی دعدی تمیق وک وجاب ںیم احلص رکن ےک ےیئلک مسق اک ارپسکینشی اامعتسل یکاجتہ؟ہ ہ

a) Relational لہ

 

ن

 

 ش
ی لٹ

ک            b) Arithmetic    ر
 

 ن
مٹ
ھ

 

ت

      ار

 c) Algebraic  للکیج                     d) Logical                                                                    اربجلاکیئ        

Q25. In which year the BASIC Language was invented at Dartmouth College USA? 

 وک ارمہکی ےکڈراامؤھت اکجل ںیم ک اسل انبایایگ ؟ہ 

 

 

 

کسیب وگنیلئ  

a) 1966     b) 1965  

c) 1964     d) 1963 

Q25. The maximum length of characters that can be written in a line in BASIC is: 

 ںیم اکی لئ ںیم آن واےل رکرٹکیز یک زایدہ ےس زایدہ دح ہ؟ہ 

 

 

 

کسیب وگنیلئ  

a) 255      b) 65000  

c) 65529     d) 65539 

Q25. Which symbol is used to represent the Greater Than or Equal to in the program? 

 وکسن العتم وک پورگام ںیم ڑبے ای رباربےک مع وک اظہ رکن ےک ےیل اامعتسل یکاجتہ؟ہ

a) < =      b)  > =    

c) <>      d)  ! =    

Q25. Which of the following is the correct range of line numbers in BASIC? 

 ہدنمرہج ذلی ہ

 

 

 

ںیم لئ ربمنز یک درتس  رجنی ہ؟ہںیم ےس وکسن کسیب وگنیلئ  

a) 0 to 255     b) 0 to 65000   

c) 0 to 65529     d) 0 to 65539  


