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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–IV • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

Subject Code: 340703 Date: 29-05-2014        

Subject Name: Visual Basic 

Time: 10:30 am - 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. English version is considered to be Authentic. 

Q.1 (a) Explain the Life cycle of a Form . 07 

 (b) Explain common   properties of different controls in VB. 07 

    
Q.2 (a) Explain the Key press event and validate event of Textbox control with 

example. 

07 

 (b) Explain Timer Control with example. 07 

  OR  

 (b) Explain  Select Case structure with suitable example in VB. 07 

    
Q.3 (a) Explain any four system clock function. 07 

 (b) Explain if…then…else if statement with example. 07 

  OR  

Q.3 (a) Explain On Error Goto and Error Object with example. 07 

 (b) What is Array? Explain , how to use Fixed size array and dynamic array with 

example. 

07 

    
Q.4 (a) Explain File system controls with their properties and coding. 07 

 (b) Design a form  as shown below  and write appropriate code. 

 

 

07 

  OR  

Q. 4 (a) Explain important properties and methods of  Combo box  control  07 

 (b) Explain the scope and life time of a variable in VB. 07 

    
Q.5 (a) What is  Data control . How will you add it to your Project ? Explain the 

important properties and use of data control with example. 

07 

 (b) Explain Inputbox function with their arguments and with proper example. 07 

  OR  

Q.5 (a) What is Procedure ? How to create and call procedure in VB. Write a 

procedure for addition of  N numbers using For .. Next loop. 

07 

 (b) Explain the steps required to use ADO object for the connection of VB and 

Access by using proper example. 

07 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ ાઇફ સાયક ઓફ ફોર્મ સર્જાળો ૦૭ 

 બ ળીબીર્ાાં રહે અગ અગ કાંટ્રોની કોર્ન પ્રોપર્ટી સર્જાળો  ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ રે્ટક્સબોક્ષ કાંટ્રોની કી પે્રસ અને ળેીડેર્ટ ઇળેન્ર્ટ ઉદાહરણ આપી સર્જાળો ૦૭ 

 બ ર્ટાઇર્ર કાંટ્રો ઉદાહરણ આપી સર્જાળો ૦૭ 

  અથવા  

 બ ળીબીર્ાાં રહે સસેક્ર્ટ કેસ સ્ટ્ટ્રકચર ઉદાહરણ આપી સર્જાળો ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ કોઇ પણ ચાર સસસ્ટ્ર્ટર્ ક્ોક ફાંકન સર્જાળો ૦૭ 

 બ ળીબીર્ાાં રહે if—then—else if   સ્ટ્રે્ટર્ટરે્ન્ર્ટ સર્જાળો ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ ઓન એરર ગોટુ અને એરર ઓબ્જેકર્ટ ઉદાહરણ આપી સર્જાળો ૦૭ 

 બ એરે શુાં છે ? ફફક્સડ સાઇઝ એરે અને ડાઇનેસર્ક એરે નો ઉપયોગ ઉદાહરણ 
આપી સર્જાળો 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ ફાઇ સસસ્ટ્ર્ટર્ કાંટ્રોની પ્રોપર્ટી કોડીંગ સાથે સર્જાળો ૦૭ 

 બ નીચે પ્રર્ાણેનુાં ફોર્મ બનાળી , યોગ્ય કોડીંગ ખો  

 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ કોમ્બોબોક્ષ કાંટ્રોની ર્હત્ળની પ્રોપર્ટી તેર્જ ર્ેથડ સર્જાળો  ૦૭ 

 બ સ્ટ્કોપ અને ાઇફ ર્ટાઇર્ ઓફ ળેફરએબ સર્જાળો ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ ડેર્ટા કાંટ્રો શુાં છે? તેને પ્રોેક્ર્ટર્ાાં કેળી રીતે એડ કરો. ડેર્ટા કાંટ્રોની પ્રોપર્ટી 

તેર્જ ઉપયોગ ઉદાહરણ આપી સર્જાળો 
૦૭ 

 બ ઇનપરુ્ટ બોક્ષ ફાંકન તેની આગ્્ુમરે્ન્ર્ટ સાથે ઉદાહરણ આપી સર્જાળો ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ પ્રોસઝર શુાં છે? ળીબીર્ાાં પ્રોસઝર ફિએર્ટ અને કો કેળી રીતે કરો.                
N નાંબરનો સરળાલો કરળા ર્ારે્ટની પ્રોસઝર For .. Next Loop  થી ખો.  

૦૭ 

 બ ADO  ઓબ્જેક્ર્ટના ઉપયોગથી ળીબી અને એક્સેસનુાં ક્નેક્ન ર્ારે્ટના સ્ટ્રે્ટપ્સ 
ઉદાહરણ આપી સર્જાળો 

૦૭ 
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