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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–III • EXAMINATION – SUMMER 2013 

Subject Code: 330702 Date: 13-06-2013        
Subject Name: Programming In C++ 
Time: 02:30 pm - 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. English version is considered to be Authentic. 

Q.1 (a) What are characteristics of the object oriented programming 
Language? Explain each in brief 

07 

 (b) Explain private, protected and public scope of the class. 07
Q.2 (a) What is C++? Write the structure of C++ program and Explain with 

suitable example 
07 

 (b) What is Command Line argument? Write program to print command line 
argument 

07 

  OR
 (b) Explain this pointer and it’s application with example. 07

Q.3 (a) What is template? Explain with suitable example 07
 (b) Explain C++ stream class in brief. With suitable example 07
  OR  

Q.3 (a) What are the characteristics of a friend function? Give suitable example 
for the Friend function 

07 

 (b) What is Inheritance? Explain each form of inheritance with suitable 
example 

07 

Q.4 (a) What is Virtual function? Explain Run-time Polymorphism with suitable  
example. 

07 

 (b) Explain pointer to derived class with suitable example 07
  OR

Q. 4 (a) Give definition of constructor and destructor? Explain each with suitable 
example 

07 

 (b) Explain function overloading with suitable example 07 
Q.5 (a) What is operator overloading? Explain Binary operator overloading with 

suitable example 
07 

 (b) Explain call by value and call by reference in C++ with suitable  example  07
  OR  

Q.5 (a) Explain exception handling with suitable example 07 
 (b) Write a file handling program for reading and writing a object 07 
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5|`Gv! V ઓ ટ ઓર ટડ ો ામીગ ભાષા ની લા ણીકતા ઓ કઇ કઇ છે @ 

દરક િવશે ુકમા સમ વો 

07 

 A ાઇવેટ, પ લીક અને ોટ ટડ કોપ િવશે ુકમા સમ વો 07 

5|`GvZ V C++ એટલે  ુ? C++  ુ ચર લખી તેના િવશે ુકમા યો ય ઉદાહરણ 

આપી સમ વો 

07 

 A કમા ડ લાઇન આ મુે ટ એટલ ે ?ુ કમા ડ લાઇન આ મેુ ટ ી ટ 

કરવાનો ો ામ લખો   

07 

  VYJF  
 A િધસ પોઇ ટર  ુયો ય ઉદાહરણ આપી વણન કરો  07 

5|`Gv#    
 V ટ લટે એટલે  ુ? યો ય ઉદાહરણ આપી વણન કરો 07 

 A C++ મ કલાસ  ુ યો ય ઉદાહરણ આપી ુકમા વણન કરો 07 

  VYJF  
5|`Gv#    

 V ડ ફંકશનની લા ણીકતાઓ કઇ કઇ છે ? ડ ફંકશન  ુયો ય ઉદાહરણ 

આપો 

07 

 A ઇનહર ટ સ એટલે ?ુ ઇનહર ટ સના દરક પ િવશે યો ય ઉદાહરણ આપી 

વણન કરો 

07 

5|`Gv$    
 V વ યુલ ફંકશન એટલે ?ુ રન ટાઇપ પોલીમોર ફઝમ  ુયો ય ઉદાહરણ 

આપી વણન કરો 

07 

 A પોઇ ટર ુ ડ રાઇવ કલાસ  ુયો ય ઉદાહરણ આપી વણન કરો 07 

  VYJF  
5|`Gv$    

 V કં કટર અને ડ કટર ની યા યા આપો ? દરક િવશે યો ય ઉદાહરણ 

આપી વણન કરો 

07 

 A ફંકશન ઓવરલોડ ગ  ુયો ય ઉદાહરણ આપી વણન કરો 07 

5|`Gv5    
 V બાયનેર  ઓપરટર ઓવરલોડ ગ એટલે ?ુ બાયનેર  ઓપરટર ઓવરલોડ ગ 

 ુયો ય ઉદાહરણ આપી વણન કરો 

07 

 A C++ મા કોલબાય વે  ુઅને કોલબાય રફર સ િવશે યો ય ઉદાહરણ આપી 

વણન કરો 

07 

  VYJF  
5|`Gv5    

 V Exception હ લીગ  ુયો ય ઉદાહરણ આપી વણન કરો 07 

 A ઓ કટને  વાચવા અને લખવા માટનો ફાઇલ હ લીગ નો ો ામ લખો 07 
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