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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – I • EXAMINATION – WINTER- 2016 

 

Subject Code:3310701 Date: 05- 01- 2017      

Subject Name: Computer programming 

Time: 10:30 AM TO 01:00 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. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Define: Flowchart and algorithm.  

 ૧. વ્ય ખ્ય  આપો : ફ્લોચ ટઁ અને અલગોરિધમ.  

 2. Draw flowchart to calculate area of circle.  

 ૨. સકઁલ નો એિીય  ગણવ  મ ટે નો ફ્લોચ ટઁ દોિો.   

 3. Write an algorithm to print 1 to 10 numbers.  

 ૩. 1 થી 10 નાંબિ પ્રિંટ કિવ  મ ટે નો અલગોરિધમ લખો.  

 4. Give the advantages of C language.  

 ૪. C લેંગ્વેજ ન  ફ યદ  લખો.  

 5. What is variable? Explain declaration and initialization of variable.  

 ૫. વેિીએબલ શ ાં છે? વેિીએબલ ન ાં ડીકલેિેશન અને ઈનીશ્યલ ઈઝેશન સમજાવો.  

 6. What is operator? Give the name of two unary operator.  

 ૬. ઓપિેટિ શ ાં છે? બે ય નિી ઓપિેટિ ન  ન મ આપો.  

 7. Evaluate: c=a-- + ++b, where a=8 and b=7.  

 ૭. સોલ્વ કિો : c=a-- + ++b, જય  a=8 and b=7.  

 8. Give the list of conditional branching statements in C language.  

 ૮. C લેંગ્વેજ મ ાં કન્ડીશનલ બ્ ાંન્ચીગ સ્ટેટમેંટ ની ય દી આપો.  

 9. While loop is ____control loop and do-while loop is ____control loop.  

 ૯. While loop ____control loop છે અને do-while loop ____control loop છે.  

 10. Array is collection of element with ____data type and _____ name.  

 ૧૦. એિે ન  ઘટકો ન  ____ ડેટ  ટ ઈપ અને _____ ન મ હોય છે.  

    
Q.2 (a) Draw flowchart to calculate addition of 1 to 10 numbers. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) 1 થી 10 નાંબિ નો સિવ ળો કિવ  મ ટે નો ફ્લોચ ટઁ દોિો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Define keywords, identifiers, constants and give examples of each. 03 

 (અ) વ્ય ખ્ય  આપો : કી વડઁ ,આઈડેંન્ટીફ યિ , કોન્સ્ટન્ટ અને દિેક ન  ઉદ હિણ 
આપો. 

૦૩ 

 (b) Write an algorithm to find factorial of given number. 03 
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 (બ) આપેલ  નાંબિ નો ફેકટોિીયલ શોધવ  મ ટેનો અલગોરિધમ લખો. ૦૩ 

  OR  

 (b) How to write, compile and execute C program explain with diagram. 03 

 (બ) C રોગ્ર મ ને કઈ િીતે લખવો,કાંમ્પ યલ અને એક્ઝીક્ય ટ કિવો આક્રુપ્ત સ થે 
સમજાવો. 

૦૩ 

 (c) Explain primary data types in C language.  04 

 (ક) C લેંગ્વેજ ન  ર યમિી ડેટ  ટ ઈપ સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain size of () and comma operator with example. 04 

 (ક) size of () અને કોમ  ઓપિેટિ ઉદહિણ સ થે સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Write a C program to find reverse of three digit number. 04 

 (ડ) ત્રણ આંકડ  ન  નાંબિ ને reverse કિવ  મ ટે નો C રોગ્ર મ લખો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain priority of operator with example. 04 

 (ડ) ઓપિેટિ ની ર યોિીટી ઉદહિણ સ થે સમજાવો.  ૦૪ 

    
Q.3 (a) Write the o/p of   (10+10)/10*10-10. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) આઉટપ ટ લખો : (10+10)/10*10-10. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain printf () and scanf () with example. 03 

 (અ) printf () and scanf () ઉદ હિણ સ થે સમજાવો. ૦૩ 

 (b) What is the use of break and continue statement in C program explain with 

example. 

03 

 (બ) C રોગ્ર મ  મ ાં Break અને continue સ્ટેટમેંટ નો શ ાં ઉપયોગ છે ઉદ હિણ સ થે 
સમજાવો.   

૦૩ 

  OR  

 (b) Explain exit control loop with syntax and flowchart. 03 

 (બ) exit control લ પ સીંટેકસ અને ફ્લોચ ટઁ સ થે સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Explain nested if-else statement with example. 04 

 (ક) nested if-else સ્ટેટમેંટ ઉદ હિણ સ થે સમજાવો. ૦૪ 
  OR  

 (c) Explain for loop and nested for loop with example. 04 

 (ક) for loop and nested for loop ઉદ હિણ સ થે સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Write a C program to print odd number from 1 to 100. 04 

 (ડ) 1 થી 100 ન  એકી નાંબિ રીંટ કિવ  મ ટે નો C રોગ્ર મ લખો.   ૦૪ 

  OR  

 (d) Write a C program to print prime number from 1 to 100. 04 

 (ડ) 1 થી 100 ન  અવીભ જય નાંબિ રીંટ કિવ  મ ટે નો C રોગ્ર મ લખો.   ૦૪ 

    
Q.4 (a) Explain switch statement with syntax. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) Switch સ્ટેટમેંટ સીંટેકસ સ થે સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Write a C program to check the given year is leap year or not. 03 

 (અ) આપેલ ાં વષ ઁલીપ વષ ઁછે કે નહી તે ચેક કિવ  મ ટે નો C રોગ્ર મ લખો.     ૦૩ 

 (b) Write a C program to find factorial of given number. 04 
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 (બ) આપેલ  નાંબિ નો ફેકટોિીયલ શોધવ  મ ટે નો C રોગ્ર મ લખો.     ૦૪ 

   

OR 

 

 (b) Write a C program to print the following pattern. 04 

 (બ) નીચે આપેલી પેટઁન પ્રિંટ કિવ  મ ટે નો C રોગ્ર મ લખો.     
1 

2 2 

3 3 3  

4 4 4 4 

5 5 5 5 5  

 

૦૪ 

 (c) Explain declaration and initialization of 1-D array and write a C program to 

sort 5 elements of 1-D array in ascending order. 
07 

 (ક) 1-D એિે ન ાં ડીકલેિેશન અને ઈનીશ્યલ ઈઝેશન સમજાવો અને 1-D એિે ન  5 
ઘટકો ને ચડત  ક્રમ મ ાં ગોઠવવ  મ ટે નો C રોગ્ર મ લખો.      

૦૭ 

    
Q.5 (a) Define array and write the characteristic of an array. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) એિે ની વ્ય ખ્ય  આપો અને લ ક્ષણીકત ઓ લખો.  ૦૪ 

 (b) Write a C program to find Maximum, Middle and Minimum from three 

numbers. 
04 

 (બ) ત્રણ નાંબિ મ ાં થી Maximum, Middle and Minimum શોધવ  મ ટે નો C 

રોગ્ર મ લખો.       
૦૪ 

 (c) Give the importance and limitation of flowchart. 03 

 (ક) ફ્લોચ ટઁ ન  ાં મહત્વ અને મય દઁ  જણ વો. ૦૩ 

 (d) Explain goto statement with example. 03 

 (ડ) goto સ્ટેટમેંટ ઉદ હિણ સ થે સમજાવો. ૦૩ 

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

 


