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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER –  1  EXAMINATION – WINTER-2014 

 

Subject Code:3310701 Date: 06-06-2016      

Subject Name: Computer Programming 

Time: 02:30 AM TO 05:00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. 14 

 1. Define flow chart and algorithm.  

 2. List out advantages and disadvantages of flow chart.  

 3. Write general structure of C program.  

 4. List all logical operators with their meaning.  

 5. Write C statement for equation  

X=(a
2
 – b

2
 +4absin(y)) 

 

 6. Explain use of break statement in C program.  

 7. State use of go to statement in C program.  

 8. State use of branching statement in C program.  

 9. State use of loop statement in C program.  

 10. Define and state use of array in C program.  

    
Q.2 (a) Draw flow chart to find square of a number. 03 

  OR  

 (a) Write algorithm to calculate area of a circle. 03 

 (b) List out any four ‘C’ keywords and write rules for keywords. 03 

  OR  

 (b) Classify constants in ‘C’ and give one example of each. 03 

 (c) Draw symbols of flow chart and explain use of each. 04 

  OR  

 (c) Discuss structure of flow chart. 04 

 (d) Define character and classify characters in C with one example of each. 04 

  OR  

 (d) Classify ‘C’ tokens and give one example of each. 04 

    
Q.3 (a) List out data types with their range of values used in ‘C’.  03 

  OR  

 (a) Explain meaning of %c, %d, %f used with scanf in C program. 03 

 (b) Write a C program to find square root of a number. 03 

  OR  

 (b) Write a C program to find addition and subtraction of two numbers. 03 

 (c) Explain arithmetic operators with one example. 04 

  OR  

 (c) Explain increment and decrement operators with one example. 04 

 (d) Draw flow chart and write syntax for if –else statement  04 

  OR  
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 (d) Draw flow chart and write syntax for nested if –else statement  04 

    
Q.4 (a) Explain syntax of for loop. 03 

  OR  

 (a) Write C statement to initialize an array for following data types and explain in 

brief. 

1. Integer      2.     Floating    

03 

 (b) Write a C program to find largest no from 5 numbers using an array. 04 

  OR  

 (b) Explain characteristics of an array and declare any two variable using one 

dimensional array.  

04 

 (c) Write a C program to find Armstrong numbers from 1 to 1000 numbers and 

display them in new line on screen. 

07 

    
Q.5 (a) Explain syntax of switch statement. 04 

 (b) Compare While loop and Do-While loop.  04 

 (c) Write a C program to add numbers 0 to 9.  03 

 (d) Give difference between variable defined as   

1.  char d;   and   char d[10];  

03 

 

************ 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧  દમ ાંથી કોઇણ સ તન  જળ ફ આો. ૧૪ 

 ૧. ફ્ો ચ ર્ટ  અને અગોરીધમ ની વ્ય ખ્ય  આો.   

 ૨. ફ્ો ચ ર્ટ  ન  પ યદ  અને ગેરપ યદ  ખો.   

 ૩. સી પ્રોગ્ર મ ન ાં જનર સ્ટ્રકચર ખો.   

 ૪. તમ મ ોજીક ઓરેર્ર ન ાં ીસ્ટ્ર્ ખો અને તેન  અથટ સમજાળો.   

 ૫. નીચેન  સમીકરણ મ રે્ સી સ્ટ્રે્ર્મેંર્ ખો.   
X=(a

2
 – b

2
 +4absin(y)) 

 

 ૬. સી પ્રોગ્ર મ મ ાં બે્રક સ્ટ્રે્ર્મેંર્ નો ઉયોગ સમજાળો.   

 ૭. સી પ્રોગ્ર મ મ ાં ગો – ટ  સ્ટ્રે્ર્મેંર્ નો ઉયોગ સમજાળો.   

 ૮. સી પ્રોગ્ર મ મ ાં બ્ર ાંચીગ સ્ટ્રે્ર્મેંર્ નો ઉયોગ ખો.   

 ૯. સી પ્રોગ્ર મ મ ાં લ  સ્ટ્રે્ર્મેંર્ નો ઉયોગ ખો.  

 ૧૦ સી પ્રોગ્ર મ મ ાં અરે ની વ્ય ખ્ય  આો અને તેનો ઉયોગ ખો.   

    
પ્રશ્ન. ર અ આે નાંફર નો ળગટ ોધળ  મ રે્ ફ્ો ચ ર્ટ  દોરો.  ૦૩ 

  અથળ   

 અ ળર્ ટલ નો વળસ્ટ્ત ર ોધળ  મ રે્ અગોરીધમ ખો.  ૦૩ 

 ફ કોઇ ણ ચ ર ‘સી’ કી ળર્ટ ખો અને કી ળર્ટ મ રે્ન  વનયમો ખો.  ૦૩ 

  અથળ   

 ફ ‘સી’ ેંગળેજ મ ાં કોંસ્ટ્ર્ન્ર્ ન ાં ળગીકરણ આો અને દરેક ન ાં એક ઉદ હરણ 
આો.  

૦૩ 

 ક ફ્ો ચ ર્ટ  ન  તમ મ વસમ્ફો દોરો અને દરેકનો ઉયોગ સમજાળો.  ૦૪ 

  અથળ   

 ક ફ્ો ચ ર્ટન  સ્ટ્રકચર વળે ચચ ટ કરો.  ૦૪ 

 ર્ ‘સી’ ેંગળજે મ ાં કેરેકર્ર ની વ્ય ખ્ય  આો અને તેન ાં ળગીકરણ કરી એક 
ઉદ હરણ સ થે સમજાળો.  

૦૪ 

  અથળ   

 ર્ સી ર્ોકન ન ાં ળગીકરણ કરો અને દરેક ન ાં એક ઉદ હરણ આો.  ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ ‘સી’ ેંગળેજ મ ાં ર્ેર્  ર્ ઇન ાં ીસ્ટ્ર્ આો અને તેની રેંજ ખો.  ૦૩ 

  અથળ   

 અ સી પ્રોગ્ર મમ ાં  scanf  સ થે ળર ત  %c, %d અને  %f  નો અથટ સમજાળો.  ૦૩ 

 ફ આે નાંફર ન ાં ળગટમ લ ોધળ  મ રે્નો સી પ્રોગ્ર મ ખો.  ૦૩ 

  અથળ   

 ફ આે ફે નાંફર નો સરળ લો તથ  ફ દફ કી કરળ  મ રે્ નો સી પ્રોગ્ર મ 
ખો. 

૦૩ 

 ક અરીથમેટીક ઓપરેટર્સ એક ઉદાહરણ ર્ાથે ર્મજાવો.  ૦૪ 
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  અથળ   

 ક ઇંક્રીમેંટ અને ડીક્રીમેંટ ઓપરેટર્સ એક ઉદાહરણ ર્ાથે ર્મજાવો.  ૦૪ 

 ર્ ઇપ – એલ્સ સ્ટ્રે્ર્મેંર્ મ રે્ ફ્ો ચ ર્ટ  દોરો અને તેન ાં વસિંરે્ક્ષ ખો.  ૦૪ 

  અથળ   

 ર્ નેસ્ટ્રે્ર્ ઇપ – એલ્સ સ્ટ્રે્ર્મેંર્ મ રે્ ફ્ો ચ ર્ટ  દોરો અને તેન ાં વસિંરે્ક્ષ ખો.  ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ લ  મ રે્ ન ાં વસિંરે્ક્ષ સમજાળો.  ૦૩ 

  અથળ   

 અ નીચે જણ ળે ર્ેર્  ર્ ઇ મ રે્ અરે ર  કરળ ન ાં સી સ્ટ્રે્ટ્મેંર્ ખો અને ટ કમ ાં 
સમજાળો.  

1. Integer      2.     Floating    

૦૩ 

 ફ આે 5 નાંફરમ ાંથી મોર્ો નાંફર ોધળ  મ રે્ અરે નો ઉયોગ કરીને ‘સી’ 
પ્રોગ્ર મ ખો.  

૦૪ 

  અથળ   

 ફ અરે ની  ક્ષણણકત ઓ ખો. ળન ર્ યમેંન અરેનો ઉયોગ કરીને કોઇ ણ 
ફે ળેરીયેફ ર્ીકેર કરો.  

૦૪ 

 ક 1 થી 1000 સ ધીમ ાં આળત  તમ મ આમટસ્ટ્રોંગ નાંફર ોધળ  મ રે્ તથ  તેમને 
નળી  ઇનમ ાં ર્ીસ્ટ્્ે કરળ  મ રે્ ‘સી’ પ્રોગ્ર મ ખો.  

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ સ્ટ્ળીચ સ્ટ્રે્ર્મેંર્  ન ાં વસન્રે્ક્ષ સમજાળો.  ૦૪ 

 ફ વ્હ ઇ લ  અને ડ -વ્હ ઇ લ  ની સરખ મણી કરો.  ૦૪ 

 ક 0 થી 9 સ ધીન  નાંફર નો સરળ લો કરળ  મ રે્ ‘સી’ પ્રોગ્ર મ ખો.  ૦૩ 
 ર્ નીચે ર્ીકેર કરે  ળેરીયેફ ળચ્ચેનો તપ ળત આો.   

1.  char d;   અને  char d[10];  

૦૩ 

 

************ 


