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Instructions:
1. Attempt all questions.
2. Make suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. English version is considered to be Authentic.
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Describe architecture of .Net framework with its main components. How does
the .net framework compile and execute the program?
List the loop control statements. Explain any two with examples.

07

Design user interface for the following problem and write the code:
Let the user enter two numeric values. Using radio buttons, user must be able
to do any of basic four arithmetic operations and able to see the result.
What is IDE? Discuss the following components:
Solution explorer, Database Explorer, Error list, Properties window, Toolbox
OR
Explain mouse events and keyboard events.

07

Write a note on following controls:
Groupbox, checkbox, NuremicUpDown
Discuss procedure of creating menu and context menu. How is context menu
assigned to a control? Explain also menustrip, menuitem and shortcut keys.
OR
Explain picture box and timer control. Write an application of animation using
these two controls.
How is scroll bars and progress bar used? What is the difference between
scroll and value changed?

07

Describe following controls with important properties, methods and events:
DateTimePicker, RichTextBox and Link Label
Create an application using combo box and list box that support multiple
selection of items.
OR
List dialog boxes. Explain any two with suitable example.
Write short note on function. How does it differ from procedure? Distinguish
call by value and call by reference.

07

What is an exception? Describe structured error handling.
Explain ADO.net object model.
OR
List 10 string functions and 5 math functions. Explain format function and
conversion functions with example.
Develop an application to connect to a SQL database. It should include record
navigation (first, next, previous, last) and database manipulation(add and
delete) operations.
************
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પ્રશ્ન. ૧

અ .Net framework નુું ભાખુ ું તેના મુખ્મ ઘટકો સાથે લર્ણલો. .Net framework એ

૦૭

પ્રોગ્રાભને કેલી યીતે compile અને execute કયે છે ?
બ loop control statements ની માદી ફનાલો.કોઈ ર્ ફે ઉદાહયર્ સાથે સભજાલો.
પ્રશ્ન. ૨

અ

નીચે આેર સભજુતી પ્રભાર્ે user interface ફનાલો અને તેનો code રખો:.

૦૭
૦૭

યુઝયને ફે સુંખ્મા આલા દો. તે radio buttons નો ઉમોગ કયીને કોઈ ર્ ૪
મુભુત ગાણર્કીમ પ્રક્રીમા અને તેન ુ ું રયર્ાભ જોઈ ળકે.

પ્રશ્ન. ૩

બ IDE શુ ું છે ? નીચે આેર કોમ્ોનેન્ટ સભજાલો:
Solution explorer, Database Explorer, Error list, Properties window, Toolbox
અથવા
બ ભાઉસ ઈલેંટ અને કી-ફૉડ ઈલેંટ ને સભજાલો.

૦૭

અ નીચે આેર કુંટ્રોર ય નોંધ રખો: Groupbox, checkbox, NuremicUpDown

૦૭

બ menu અને context menu ને ફનાલા ભાટે ની પ્રક્રીમા સભજાલો. કુંટ્રોર ની સાથે

૦૭

૦૭

context menu ને કેલી યીતે સાુંકલાભાું આલે છે ? menustrip, menuitem અને
shortcut keys ને ર્ સભજાલો.
પ્રશ્ન. ૩

અથવા

અ picture box અને timer control સભજાલો.આ ફન્ને કુંટ્રોર નો ઉમોગ કયી

૦૭

એનીભેળનને રગતી એપ્લરકેળન રખો.
બ scroll bars અને progress bar નો કેલી યીતે ઉમોગ કયલાભા આલે છે ? scroll

૦૭

અને value changed લચ્ચેનો બેદ જર્ાલો?
પ્રશ્ન. ૪

અ નીચે આેરા કુંટ્રોરને ભહત્લની properties, methods and events સાથે સભજાલો:
DateTimePicker, RichTextBox and Link Label
બ જેભા એક કયતા લધાયે આઈટભ ની સુંદગી થઈ ળકે તેલા combo box and

૦૭
૦૭

list box ના ઉમોગથી એપ્લરકેળન ફનાલો.
પ્રશ્ન. ૪

અથવા
અ dialog boxes ની માદી ફનાલો. કોઈર્ ફે ફુંધફેસતા ઉદાહયર્ સાથે સભજાલો.

૦૭

બ function ય ટૂુંક નોંધ રખો .તે procedure કયતા કેલી યીતે અરગ ડે છે ? call

૦૭

by value અને call by reference નો તપાલત આો.
પ્રશ્ન. ૫

પ્રશ્ન. ૫

અ exception શુ ું છે ? structured error handling ને લર્ણલો.

૦૭

બ ADO.net object model ને સભજાલો.

૦૭

અથવા
અ 10 string functions and 5 math functions ની માદી ફનાલો. format function

૦૭

અને conversion functions ઉદાહયર્ સાથે સભજાલો.
બ SQL database ના જોડાર્ (connect) ભાટે ની એપ્લરકેળન ફનાલો. તેભાું record
navigation (first, next, previous, last) અને database manipulation(add અને edit)
operations. નો સભાલેળ કયલો. ****************
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