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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER –1  • EXAMINATION – WINTER - 2021 

 

Subject Code:4310702                                                     Date :22-03-2022  

Subject Name: Basic Computer Programming  

Time:10:30 AM TO 1:00 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 non-programmable scientific calculator is permitted. 

6. English version is authentic. 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. State TRUE or FALSE 

a) C is a low level language. 

b) # symbol is used to denote preprocessor statement. 

 

 ૧. સ ચ ાં છે કે ખોટ ાં તે જણ વો. 

a) C એક નીચ  લેવલની ભ ષ  છે. 

b) # નનશ ની નિિોસેસર ને બત વવ  વપર ય છે. 

 

 2. Define algorithm. Write advantages of algorithm. (write at least two 

advantages) 

 

 ૨. અલગોરીધમ ની વ્ય ખ્ય  આપો. તેન  ફ યદ  લખો. (ઓછ મ ાં ઓછ  બે ફ યદ  લખવ )  

 3. State TRUE or FALSE 

a) main( ) is inbuilt function in C. 

b) global variable automatically initialized by 0. 

 

 ૩. સ ચ ાં છે કે ખોટ ાં તે જણ વો. 

a) main( ) એ C મ ાં રહેલ ઇનનબલ્ટ ફાંક્શન છે. 

b) ગ્લોબલ વેરીએબલ આપમેળે 0 થી િ રાંનભત થ ય છે. 

 

 4. Define data type. List different derived data types.  

 ૪. ડેટ  ટ ઈપને વ્ય ખ્ય ઇત કરો. ત રવેલ  ડેટ  ટ ઈપની ય દી લખો.  

 5. Fill in the blanks by selecting proper option. 

a) Array name represents the address of __________ element. 

i. last ii. first 

iii. middle iv. highest 

 

b) To find the total numbers of characters in the string, __________ 

function is used. 

i. strchar(  ) ii. strlength( ) 

iii. strlen( ) iv. strstr( ) 
 

 

 ૫. સ ચો નવકલ્પ પસાંદ કરી ખ લી જગ્ય  પૂરો. 

a) એરેન ાં ન મ __________ ઘટકન ાં સરન મ ાં બત વ ેછે. 

i. છેલ્લ  ii. પહેલ  

iii. વચ્ચેન  iv. મહત્તમ 

 

b) સ્ટ્રીંગમ ાં રહેલ ક લ અક્ષરોન ેગણવ  મ ટે  __________ ફાંક્શન ઉપયોગમ ાં લેવ ય છે. 
i. strchar(  ) ii. strlength( ) 
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iii. strlen( ) iv. strstr( ) 
 

 6. Define recursion. Write one advantage and one disadvantage of recursion.  

 ૬. રીકરશનની વ્ય ખ્ય  આપો. તેનો એક ફ યદો અને એક ગેરફ યદો લખો.  

 7. Write a C program to add two integer values using pointers.  

 ૭. પોઈન્ટરનો ઉપયોગ કરી બે ઇન્ટીજર કકમતોનો સરવ ળો લરવ નો C િોગ્ર મ લખો.  

 8. Write any four characteristics of an array.  

 ૮. એરે ની કોઈ પણ ચ ર લ ક્ષનણકત ઓ લખો.  

 9. Give the definition of function. List the categories of function.  

 ૯. ફાંક્શનની વ્ય ખ્ય  આપો. તેન  િક રની ય દી તૈય ર કરો.  

 10. List four operations that can be performed on file.  

 ૧૦. ફ ઇલ પર થઈ શકત  કોઈ પણ ચ ર ક યોની ય દી લખો.  

    
Q.2 (a) Explain while loop with example. 03 

િશ્ન. ર (અ) while loop ન ાં વણણન ઉદ હરણ સ થે કરો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain pointer to pointer with example. 03 

 (અ) પોઈન્ટર થી પોઈન્ટર ન ાં વણણન ઉદ હરણ સ થે કરો. ૦૩ 

 (b) Explain scanf( ) with example. 03 

 (બ) scanf( ) ન ાં વણણન ઉદ હરણ સ થે કરો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain function with no argument and no return type with example. 03 

 (બ) કોઈ પણ આગ્ય ણમેન્ટ તથ  રીટનણ ટ ઈપ વગરન  ફાંક્શનન ાં વણણન ઉદ રણ સ થે કરો.  ૦૩ 

 (c) List different relational operators. Explain any one with example. 04 

 (ક) રીલેશનલ ઓપરેટર ની ય દી બન વો. તેમ ાંથી કોઈ પણ એકન ાં વણણન ઉદ રણ સ થે કરો. ૦૪ 

  OR  

 (c) List different logical operators. Explain any one with example. 04 

 (ક) લોજીકલ ઓપરેટર ની ય દી બન વો. તેમ ાંથી કોઈ પણ એકન ાં વણણન ઉદ રણ સ થે કરો. ૦૪ 

 (d) Write a C program to find the area of a circle. (Note: take radius from user) 04 

 (ડ) વત ણળન ાં ક્ષેત્રફળ શોધવ  મ ટેનો C િોગ્ર મ લખો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Write a C program to find the maximum number out of given three numbers. 04 

 (ડ) આપેલ ત્રણ અાંકો મ ાંથી મહત્તમ શોધવ  મ ટેનો C િોગ્ર મ લખો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Give the differences between BREAK and CONTINUE. (write at least three 

differences) 

03 

િશ્ન. 3 (અ) BREAK અને CONTINUE વચ્ચેનો તફ વત લખો. (ઓછ મ ાં ઓછ  ત્રણ તફ વત લખવ ) ૦૩ 

  OR  

 (a) Differentiate between structure and union. (write minimum three points) 03 

 (અ) structure અને union વચ્ચેનો તફ વત લખો. (ઓછ મ ાં ઓછ  ત્રણ તફ વત લખવ ) ૦૩ 

 (b) Write a short note on flow chart. 03 

 (બ) ફ્લો ચ ટણ પર ટૂાંકનોંધ લખો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain entry controlled loop with an example. 03 

 (બ) entry controlled loop ઉદ હરણ સ થે સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Explain call by value with example. 04 
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 (ક) call by value ઉદ હરણ સ થે સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain call by reference with example. 04 

 (ક) call by reference ઉદ હરણ સ થે સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Write a C program using loop to print the following output pattern. 

1 

2 1 

3 2 1 

4 3 2 1 

04 

 (ડ) લૂપ નો ઉપયોગ કરી નીચેની આઉટપૂટ પેટનણ છ પવ  મ ટેનો C િોગ્ર મ લખો. 
1 

2 1 

3 2 1 

4 3 2 1 

૦૪ 

  OR  

 (d) Write a C program using loop to print the following output pattern. 

1 

2 3 

4 5 6 

7 8 9 10 

04 

 (ડ) લૂપ નો ઉપયોગ કરી નીચેની આઉટપૂટ પેટનણ છ પવ  મ ટેનો C િોગ્ર મ લખો. 
1 

2 3 

4 5 6 

7 8 9 10 

૦૪ 

    
Q.4 (a) Write a C program to copy the content of a string STR1 into another string 

STR2. (Note: take two string variables as STR1 and STR2. STR1 = ‘AABU’ 

03 

િશ્ન. ૪ (અ) એક સ્ટ્રીંગ STR1 મ ાંન  ઘટકોને બીજી સ્ટ્રીંગ STR2 મ ાં નકલ કરવ  મ ટેનો C િોગ્ર મ લખો. 

(નોંધ: બે સ્ટ્રીંગ વેરીએબલ STR1 તથ  STR2 લેવ . તેમજ STR1 = ‘AABU’ લેવ ાં.) 

૦૩ 

  OR  

 (a) Write a C program to check whether the entered string is palindrome or not. 03 

 (અ) દ ખલ કરેલ સ્ટ્રીંગ પેલીન્રોમ (મ રજબાંધ) છે કે નહીં તે તપ સતો C િોગ્ર મ લખો. ૦૩ 

 (b) Explain 1-D array with example. 04 

 (બ) 1-D એરે ઉદ હરણ સ થે સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain UDF with example. 04 

 (બ) UDF ઉદ હરણ સ થે સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Define pointer. 

Write advantages and disadvantages of pointer. 

Write a C program to swap the values of two integer variables using pointer. 

07 

 (ક) પોઈન્ટરની વ્ય ખ્ય  આપો. 

પોઈન્ટરન  ફ યદ  અને ગેરફ યદ  લખો. 

બે ઇન્ટીજર વેરીએબલ ને અદલ બદલ કરવ  મ ટેનો C િોગ્ર મ પોઇન્ટર નો ઉપયોગ કરી લખો. 

૦૭ 

    
Q.5 (a) Write a C program to find the sum of all the numbers entered in array. (Note: 

take single dimensional array of size 10) 

04 

િશ્ન. ૫ (અ) એરેમ ાં દ ખલ કરેલ તમ મ અાંકોનો સરવ ળો કરવ નો C િોગ્ર મ લખો. (નોંધ: 10 ન  મ પનો એક 

પ કરમ નણક એરે લેવો) 

૦૪ 

 (b) Explain fprintf( ) with example. 04 
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 (બ) fprintf( ) ઉદ હરણ સ થે સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Write a C program to print the numbers in reverse manner on the screen using 

for loop. (Note: 20 will be the first number and 0 will be the last number to 

print in the screen) 

03 

 (ક) લૂપની મદદથી અાંકોને ઉલટ  ક્રમમ ાં સ્ટ્ક્રીન પર છ પવ નો લખવ નો C િોગ્ર મ લખો. (નોંધ: સ્ટ્ક્રીન 

પર િથમ અાંક 20 તથ  છેલ્લો અાંક 0 છ પવો) 

૦૩ 

 (d) Differentiate between array and structure. (write at least three points) 03 

 (ડ) એરે અને સ્ટ્રક્ચર ને જ દ  ત રવો. (ઓછ મ ાં ઓછ  ત્રણ મ દ્દ  લખવ ) ૦૩ 

 

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


