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(700)  કોમ્પ્યુટરના લયાાં ભાગોને આપણે જોય શકીએ છીયે ? 

(A) હાડડવેર (B) રજીસ્ટર (C) સોફ્ટવેર (D) સીપીયુ Ans: A 

(701)  જ ેમાધ્યમ અથવા સાધનની મદદથી કોમ્પ્યુટરમા માહહતી દાખલ કરવામાાં આવે છ ેતે સાધન અથવા માધ્યમને 

શુાં કહેવામા આવે છ?ે 
 

(A) Input (B) Output (C) Storage (D) Memory Ans: A 

(702)  કોમ્પ્યુટર નુાં ક્વક્શસ્ટ લક્ષણ લયુ છ?ે  

(A) ચોકસાઈ (B) લાગણી (C) ક્વચારશક્લત (D) બુક્િમતા Ans: A 

(703)  ડટેાબેજના સાંદભડમા દરેક હારને શુાં કહેવામા આવે છ?ે  

(A) હિલ્ડ (B) રો (C) તમામ (D) રેકોડડ Ans: D 

(704)  િલત વાચી શકાય તેવી મેમરીનુાં ટુકુાં નામ શુાં છ?ે  

(A) RAM (B) BAM (C) CAM (D) ROM Ans: D 

(705)  CD-ROM નુાં પૂરાં  નામ જણાવો.  

(A) Compact Disk Read Only Memory 
(B) એક પણ નહીં 

(C) Complete Disk Read Only Memory 

(D) Compact Disk Read Only Memory 

Ans: A 

(706)  નીચેનામાથી કોણ DTP પેકેજ છ?ે  

(A) Excel (B) Page Maker (C) SPSS (D) Word Ans: B 

(707)  ઉચ્ચ સ્તરીય ભાષામાાં લખાયેલ પ્રોગ્રામને મશીન ભાષામાાં તબદીલ કરવા માટનુેાં પિક્ત સોફ્ટવેર એટલે?  

(A) એસેમ્પરર (B) એક પણ નહીં (C) ઇન્ટરક્પ્રન્ટ (D) કમ્પપાયલર Ans: D 

(708)  CU એટલે શુાં?  

(A) કોમ્પ્યુટર યુક્નટ (B) કાઉન્ટીગ યુક્નટ (C) તમામ (D) કાંટ રોલ યુક્નટ Ans: D 

(709)  કોમ્પ્યુટર ને િરીથી ચાલુ કરવા માટ ેકીબોડડની કઈ કી વપરાય છે?  

(A) Alt + F (B) Ctrl + Alt + Del (C) Ctrl + Alt + Shift (D) Ctrl + S Ans: B 

(710)  કોમ્પ્યુટરમાાં ટ રકેને શમા ક્વભાક્જત કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) સેલટર (B) હડક્વજન (C) રેગ (D) બ્લોક Ans: A 

(711)  અાંગત કોમ્પ્યુટર પર સૌથી વધુ પ્રચક્લત OS કયુ છ?ે  

(A) Windows (B) DOS (C) Unix (D) Linux Ans: A 
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(712)  કોમ્પ્યુટરની બનાવટ વખતે કઈ મેમરીને પ્રોગ્રામ્પડ કરવામાાં આવે છે?  

(A) DPROM (B) ROM (C) PROM (D) RAM Ans: B 

(713)  સીપીયુને મુખ્ય કેટલા ભાગમા ક્વભાક્જત કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) ત્રણ (B) ચાર (C) બે (D) પાચ Ans: A 

(714)  શેમાાં ક્નયાંત્રણ એકમની મુળભૂત આગનાઓ સમાયેલી હોય છ ે?  

(A) Program (B) Firmware (C) Software (D) RAM Ans: B 

(715)  લયાાં માઉસની ગુણવતા ઉચ્ચ હોય છ?ે  

(A) તાાંક્ત્રક (B) યાાંક્ત્રક (C) ઓક્્ટકલ લેજર (D) ક્મકેક્નકલ Ans: C 

(716)  ગાક્ણક્તક અને તાહકડક એકમનુાં ટુકુાં નામ કયુ છ?ે  

(A) ALO (B) ALU (C) ALT (D) ALP Ans: B 

(717)  CPU મા શેના દ્વારા ડટેા અને આજ્ઞાઓ નો સાંગ્રહ થાય છ?ે  

(A) સાંગ્રહક (B) રજીસ્ટસડ (C) ક્લસ્ટ (D) મસ્ટર Ans: B 

(718)  નીચેના પૈકી સૌથી નાનામાાં નાનુાં કોમ્પપુયુટસડ કયુાં છ ે?  

(A) નોટબુક (B) PDA (C) લેપટોપ (D) PC Ans: B 

(719)  અવાજને ઈનપુટ કરવા માટ ેશેનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) માઈક્રોિોન (B) સ્પીકર (C) તમામ (D) વુિર Ans: A 

(720)  સામાન્ય રીતે બેંકમાાં ......... ઉપકરણનો ઉપયોગ થાય છ.ે  

(A) ટરકે બોલ 

(B) ટચ-સ્ક્રીન 

(C) જોય ક્સ્ટક 
(D) ઓક્્ટકલ કેરેલટર રેકગ્નાઈજર 

Ans: D 

(721)  ડટેા મેનેજમેંટ માટ.ે......... એક્્લકેશનનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) Lotus (B) WorldStar (C) Ventura (D) MS Access Ans: D 

(722)  Command Line Interface ને ટકૂમાાં ___________ તરીકે પણ ઓડખવામાાં આવે છ.ે  

(A) CLA (B) CLR (C) CII (D) CLI Ans: D 

(723)  િોલ્ડરમા આવેલ િોલ્ડરને લયાાં નામથી ઓડખવામાાં આવે છ.ે  

(A) સબિાઈલ (B) િાઈલ (C) હડરેલટરી (D) સબહડરેલટરી Ans: D 

(724)  નીચેનામથી લયુ તાત્કાક્લક સાંગ્રહક છ ે?  

(A) RAM (B) ALU (C) ROM (D) CPU Ans: A 

https://gujarat1.com/
https://ojas-marugujarat.in/
https://gujarat1.com/app/


Gujarat1.com   Computer GK PDF in Gujarati 
 

www.OJAS-MaruGujarat.in         એપ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લલક કરો અથવા gujarat1.com/app/ ની મુલાકાત લો.       74                                                                                                                    

(725)  બાહ્ય સાંગ્રહક પર શેની અસર થાય છ?ે  

(A) મોનીટર નો પ્રકાર (B) તમામ (C) CPU ની જડપ (D) ભેજ Ans: D 

(726)  સામાન્ય રીતે જોયક્સ્ટકને શેની સાથે જોડવામાાં આવે છ?ે  

(A) પેરેલલ પોટડ (B) Game Port (C) ક્સહરયલ પોટડ (D) એક પણ નહીં Ans: B 

(727)  ઓહડયો CD કે DVD સાંભાળવા/જોવા માટ ેલયાાં પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) ઉપરના તમામ (B) પેંઈન્ટ પ્રોગ્રામ (C) ક્વન્ડોજ મીહડયા ્લેયર (D) ્લેયર Ans: C 

(728)  ડસે્કટોપ પક્બ્લક્શાંગ પેકેજ નીચેનામાથી કયુ છ?ે  

(A) Corel Draw (B) Word (C) C (D) NotePad Ans: A 

(729)  કોમ્પ્યુટરના ભૌક્તક ભાગ ને શુાં કહેવામા આવે છ?ે  

(A) સૉફ્ટવેર (B) સ્પામવેર (C) હાડડવેર (D) માલવેર Ans: C 

(730)  લેસર ક્પ્રન્ટરની અાંદર અક્ષરો છાપવા માટ ેવપરાતો પાવડર જવેો પદાથડ ધરાવતુાં યુક્નટ એટલે શુાં?  

(A) હડસ્્લે ટક્મડનલ (B) હેમર (C) ક્પ્રન્ટ હેડ (D) ટોનર Ans: D 

(731)  ઇન્ટલે કાંપની શુાં તૈયાર કરે છ?ે  

(A) માઈક્રોપ્રોસેસર (B) વડડ પ્રોસેસર (C) તમામ (D) વાઇરસ Ans: A 

(732)  લયાાં પ્રકારનુાં ક્પ્રન્ટર લેસર-ક્લમ્પબ અને ઈલ્લટરોગ્રાહિક ટકે્લનક એ બાંનેનો ઉપયોગ કરે છ?ે  

(A) Line Printer (B) Laser Printer (C) Daily Wheel Printer (D) Dot Matrix Printer Ans: B 

(733)  પડદા ઉપર દેખાતી માહહતી જમે છ ેતે જ ક્સ્થક્તમાાં ક્ચત્રાત્મક સ્વરૂપે સાંગ્રહ કરવા માટ ેનીચેના પૈકી કઈ 

સગવડનો ઉક્પયોગ થાય છ?ે 
 

(A) PrintScript (B) Page Up (C) Page Down (D) PrintScreen Ans: D 

(734)  પેન ડરાઈવને કોમ્પ્યુટર સાથે જોડવા માટ ેલયુ પોટડ વપરાય છ?ે  

(A) બધાજ (B) USB (C) LPT (D) COM Ans: B 

(735)  કોમ્પ્યુટરની કયાડશૈલીના લક્ષણો નીચેમાાંથી લયાાં છ ે?  

(A) બધાજ (B) જડપ (C) ક્વશ્વનીયતા (D) ચોકસાઈ Ans: A 

(736)  નીચેનામાથી શુાં DBMS સોફ્ટવેર છ.ે  

(A) Dos (B) Word (C) Foxpro (D) Excel Ans: C 

(737)  કોમ્પ્યુટર નીચેનામાથી લયુ કાયડ કરી શકતુાં નથી ?  

(A) છાપવાનુાં (B) ગોખવાનુાં (C) પ્રહક્રયા કરવાનુાં (D) ક્વચારવાનુાં Ans: D 
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(738)  WWW ના શોધકનુાં નામ જણાવો?  

(A) હટમ બન્સલી (B) ચાલ્સડ બેબેજ (C) સગૈ્રઈ રેન (D) ક્વક્લયમ બુરોસ Ans: A 

(739)  LMB લયાાં ઉપકરણ સાંબાંક્ધત ટકેક્નકલ શબ્દ છ ે?  

(A) કી-બોડડ (B) ક્પ્રન્ટર (C) માઉસ (D) મોનીટર Ans: C 

(740)  કમાન્ડ આપવાને બદલે પીકચર ઉપર માઉસનુાં બટન ક્લલક કરવાથી કમાન્ડનો અમલ થાય છ.ે આ પ્રકારની 

સુક્વધાને _________ કહેવામા આવે છ.ે 
 

(A) લેન્્વેજ (B) જીયુઆઈ (C) સી એલ આઈ (D) પેકેજ Ans: B 

(741)  લયુ ક્પ્રન્ટર અત્યાંત પોષાય તેવુાં છ ે?  

(A) ્લોટર (B) ઇન્કજેંટ ક્પ્રન્ટર (C) ડોટ-મેહટ રલસ (D) લેજર ક્પ્રન્ટર Ans: C 

(742)  કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગકતાડ અને કોમ્પ્યુટર વચ્ચે ક્રજ જવેુ કામ કોણ કરે છે?  

(A) Operating System (B) Artificial Intelligence (C) Transistors (D) Vacuum Tubes Ans: A 

(743)  માઉસનો લયાાં પ્રકારના ડીવાઈસમા સમાવેશ થાય છ?ે  

(A) સ્કેક્નાંગ (B) પોઈંહટાંગ (C) ગેહટાંગ (D) હીહટાંગ Ans: B 

(744)  કોમ્પ્યુટરમા કોનો ઉપયોગ ડટેા એનાક્લક્સસ માટ ેથાય છ?ે  

(A) MS-Word (B) WordStar (C) MS-Excel (D) PowerPoint Ans: C 

(745)  નીચેનામથી લયુ પોઈંહટાંગ ડીવાઈસનુાં ઉદાહરણ છ?ે  

(A) એક પણ નહીં (B) Mouse (C) Icon (D) Keyboard Ans: B 

(746)  Hybrid પ્રકારના કોમ્પ્યુટરને કેવા પ્રકારના કોમ્પ્યુટર તરીકે પણ ઓળખવામાાં આવે છે?  

(A) હડક્જટલ (B) ક્મશ્ર (C) એક પણ નહીં (D) એનાલૉગ Ans: B 

(747)  સી.પી.યુ ની જડપની ક્ષમતા પ્રથમ પેઢીના કોમ્પ્યુટરમાાં શેમાાં મપાક્ત હતી?  

(A) પાઇક્રો સેકન્ડ (B) ક્મલી સેકન્ડ (C) માઇક્રો સેકન્ડ (D) નેનો સેકન્ડ Ans: B 

(748)  કોમ્પ્યુટરના લયાાં ભાગ ને માનવ મગજ સાથે સરખાવી શકાઈ?  

(A) CPU (B) Memory (C) Mouse (D) એક પણ નહીં Ans: A 

(749)  નીચેનામાથી કઈ સમસ્યા કોમ્પ્યુટરમાાં ઉદભવે છ?ે  

(A) ક્વશ્વનીયતા (B) સાંગ્રહક્ષમતા (C) કોમ્પ્યુટર ક્રાઈમ (D) ચોકસાઈ Ans: C 

(750)  કોમ્પ્યુટર માાં જ ેમાહહતીનુાં ક્નમાડણ કરવામાાં આવે છ ેતેને શુાં કહેવામા આવે છે?  

(A) ડટેા (B) ઇનપુટ (C) આઉટપુટ (D) પ્રોગ્રામ Ans: A 
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(751)  CPU નો લયો એકમ ગાક્ણક્તક અને તાહકડક પ્રહક્રયાઓ સાથે સાંકળાયેલો છ?ે  

(A) Memory (B) I/O Devices (C) ALU (D) CU Ans: C 

(752)  હડસ્ક ને િૉમડટ કરવાથી  

(A) હડસ્ક પરની તમામ માહહતી ભુસાઈ જાય છ.ે 

(B) હડસ્ક પરની નકામી માહહતી ભુસાઈ જાય છ.ે 

(C) હડસ્ક પરની તમામ માહહતીની નકલ થઈ જાય છે. 

(D) હડસ્ક પરની નકામી માહહતીની નકલ થઈ જાય છે. 

Ans: A 

(753)  Appearance ________ ક્વકલ્પમા આવે છ.ે  

(A) Date and Time 

(B) Display 

(C) Administrative Programs 
(D) Add Hardware 

Ans: B 

(754)  ટરકે ને શેમાાં ક્વભાક્જત કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) બ્લોક (B) રેગ (C) સેલટર (D) હડક્વજન Ans: C 

(755)  DIL નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) ડ્યુઅલ ઇન્ટર લાઈન (B) ડાયરેલટ ઈન લાઈન (C) ડ્યુઅલ ઈન લાઈન (D) ડાયરેલટ ઇન્ટર લાઈન Ans: C 

(756)  નીચેનામાથી લયો ખુબજ નાનો અને પ્રહક્રયાનો િાસ્ટ સ્ટોરેજ છ ે?  

(A) RAM (B) CPU (C) ROM (D) Register Ans: D 

(757)  કોમ્પ્યુટરમાાં ફ્લૉપી હડસ્કની રચનામાાં કોનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ.ે  

(A) મેગે્નહટક ડાઈ (B) ક્સક્લકોન (C) કોપર (D) મેટલ Ans: A 

(758)  જોયક્સ્ટકનો સમાવેશ લયાાં સાધનોમાાં કરવામા આવે છ?ે  

(A) બહહવશડ સાધનો (B) ક્નવશડ સાધનો (C) એક પણ નહીં (D) આગમન સાધનો Ans: B 

(759)  કોમ્પ્યુટરમા _______ આઉટપુટ હડવાઈસ નથી.  

(A) ઓક્્ટકલ સ્કેનર (B) ્લોટર (C) ક્પ્રન્ટર (D) મોનીટર Ans: A 

(760)  નીચેનામથી લયો ક્વભાગ કોમ્પ્યુટરનુાં હૃદય ગણાય છ?ે  

(A) Disk (B) CPU (C) મેમરી (D) I/O Devices Ans: B 

(761)  નોટપેડ એ્લીકેશનમા કોઈ પણ માહહતીને કોપી કરવાાં માટ ેલયાાં કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છે?  

(A) Ctrl + B (B) Ctrl + V (C) Ctrl + X (D) Ctrl + C Ans: D 
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(762)  WinZip નામના ટલૂની મદદથી _____________ છ.ે  

(A) ગુપ્તતા જળવાય 

(B) તમામ 
(C) સાઈજ ઘટાડી શકાય 

(D) એક કરતાાં વધુ િાઈલો ભેગી થાય 

Ans: D 

(763)  ગણતરીઓ કરવા માટ ેઅથવા તેની પ્રહક્રયાઓના ક્નયાંત્રણ માટનુેાં સ્વયાંસાંચાક્લત વીજાણુ ઉપકરણ એટલે?  

(A) એક પણ નહીં (B) સ્કેનર (C) કેલલયુલેટર (D) કોમ્પ્યુટર Ans: D 

(764)  bit નો સમૂહ શા નામથી ઓળખાય છે.  

(A) એક પણ નહીં (B) Byte (C) Word (D) Data Set Ans: B 

(765)  Dot Matrix ક્પ્રન્ટરની જડપ શેમાાં માપવામાાં આવે છ?ે  

(A) PPM (B) CPS (C) DPS (D) LPM Ans: B 

(766)  નીચેનામથી લયુ ઈનપુટ ડીવાઈસ નથી ?  

(A) ટચ-સ્ક્રીન (B) સી.પી.યુ (C) ઓક્્ટકલ સ્કેનર (D) કી-બોડડ Ans: B 

(767)  નીચેનામથી એક્ષ્ટનડલ સ્ટોરેજ ઉપકરણ કયુાં છ ે?  

(A) ક્પ્રન્ટર (B) એકપણ નહીં (C) ટપે (D) રેમ Ans: C 

(768)  નીચેનામાથી કઈ એક ભાષા નથી ?  

(A) Java (B) DBASF (C) VB (D) C++ Ans: B 

(769)  પાતળા ્લાક્સ્ટકની બનેલી ચુાંબકીય તકતી જનેા ઉપર કોમ્પ્યુટર દ્વારા માહહતી લખી શકાય છ ેતે........... તરીકે 

ઓળખાય છ.ે 
 

(A) એક પણ નહીં (B) હાડડહડસ્ક (C) ફ્લૉપી (D) બાંને Ans: C 

(770)  એલસટનડલ કમાન્ડની િાઈલો સામાન્ય રીતે _______ એક્ષ્ટેંશન ધરાવે છ.ે  

(A) .exe (B) .bat (C) .out (D) .ord Ans: A 

(771)  EDP નુાં સાંપૂણડ નામ જણાવો.  

(A) Electronic Data Processing 
(B) Electronic Display Post 

(C) Electronic Display Process 

(D) Electric Data Processing 

Ans: A 

(772)  કોમ્પ્યુટર કેવા પ્રકારનુાં યાંત્ર છ?ે  

(A) ઈલેલટરોક્નલસ (B) ક્મકેક્નકલ (C) તમામ (D) ઈલેક્લટરકલ્સ Ans: A 
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(773)  કોમ્પ્યુટરમાાં નીચેના પૈકી કોણ RAM નો પ્રકાર નથી ?  

(A) DRAM (B) XRAM (C) SDRAM (D) SRAM Ans: B 

(774)  ફ્લૉપી હડસ્કની રચનામાાં લયાાં રસાયણનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) એકેય નહીં (B) કોપર ઓકસાઈડ (C) આયનડ ઓલસાઈડ (D) હાઇડરોલલોહરક ઍક્સડ Ans: C 

(775)  એકસેસરીજ સમૂહમાાં આવેલ કયુ ટુલ લગભગ સાંપૂણડ પણે માઉસ સાંચાક્લત છ.ે  

(A) Card file (B) Calculator (C) Paintbrush (D) Write Ans: C 

(776)  BASIC કેવા પ્રકારની ભાષા છ?ે  

(A) એક પણ નહીં (B) ક્નમ્પનસ્તરીય (C) મશીન (D) ઉચ્ચસ્તરીય Ans: D 

(777)  ટપે ડરાઈવમાાં ડટેા લયાાં સ્વરૂપે લખાય છ ે?  

(A) એક પણ નહીં (B) Hybrid (C) Analog (D) Digital Ans: D 

(778)  માઈક્રોસોફ્ટના સ્થાપકનુાં નામ જણાવો ?  

(A) વોરન બિેટ (B) નારાયણ મુક્તડ (C) ક્બલ ગેટ્સ (D) લેરી પેજ Ans: C 

(779)  લયા ્લોટરમાાં ચોક્કસ માપનુાં જ પેપર વાપરવુાં પડ ેછ?ે  

(A) ફ્લેડ બેડ (B) LCD (C) રોલર (D) ડરમ Ans: A 

(780)  ઇન્ટગેે્રટડે ક્ચપ (IC) ના શોધકનુાં નામ જણાવો?  

(A) ક્વક્લયમ બુરોસ (B) ક્બલ ગેટ્સ (C) જ.ેએસ. હકબ્લી (D) ચાલ્સડ બેબેજ Ans: C 

(781)  માઉસની ક્લલક બદલવા માટ ેલયાાં ક્વકલ્પમા જવુાં પડ ેછ?ે  

(A) ઉપરનામથી એક પણ નહીં 

(B) File 

(C) Windows 
(D) Control Panel 

Ans: D 

(782)  કોમ્પ્યુટર માાં જડપ વધારવા શાનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) સીપીયુ (B) કેક્બનેટ (C) કેશ મેમરી (D) ક્વધુત પ્રવાહ Ans: C 

(783)  CD-ROM એ  

(A) મેગે્નહટક મેમરી છ.ે (B) ઉપરમાથી એકપણ નહીં (C) મેમરી રજીસ્ટર છ.ે (D) સેમી કાંડલટર મેમરી છ.ે Ans: B 

(784)  _______ બાહ્ય સાંગ્રાહક તરીકે સમાવેશ થતો નથી.  

(A) ફ્લૉપી હડસ્ક (B) ઓક્્ટકલ હડસ્ક (C) એક પણ નહીં (D) ટપે Ans: B 

(785)  લયાાં પ્રકારના માઉસ હાલમાાં ઉચ્ચ ગુણવતા ધરાવે છ?ે  

(A) તાાંક્ત્રક (B) ઓ્ટોક્મકેક્નકલ (C) યાાંક્ત્રક (D) ઓક્્ટકલ લેજર Ans: D 
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(786)  કોમ્પ્યુટર દ્વારા જ ેમાહહતી બતાવવામાાં આવે છ ેતેને શુાં કહેવામા આવે છે?  

(A) આઉટપુટ (B) CPU (C) ઈનપુટ (D) પ્રોગ્રામ Ans: A 

(787)  નીચેના પૈકી નાનામાાં નાનો યુક્નટ .......... છ.ે  

(A) KB (B) Bit (C) Byte (D) MB Ans: B 

(788)  RAM નો સમાવેશ લયાાં પ્રકારની મેમરીમાાં થાય છે.  

(A) પ્રાઇમરી (B) રીડ ઓન્લી મેમરી (C) રજીસ્ટસડ (D) સેકન્ડરી Ans: A 

(789)  કોમ્પ્યુટરમાાં સી.પી,યુ નીચેનામાથી............. ક્વશેષતાઓ ધરાવે છ.ે  

(A) બધીજ (B) ક્વસ્તરણ (C) સુસાંગતતા (D) ઉચ્ચ કયાડક્ષમતા Ans: A 

(790)  િાઈલના સમૂહને રાખવાની જ્યાને શુાં કહે છ?ે  

(A) િાઈલ (B) હાડડવેર (C) િોલ્ડર (D) સોફ્ટવેર Ans: C 

(791)  પ્રથમ પેઢીના કોમ્પ્યુટરમાાં શેનો ઉપયોગ થતો હતો.  

(A) ક્ચપ (B) ટરાંક્જસ્ટર (C) વેલયુમટુ્યબ (D) એક પણ નહીં Ans: C 

(792)  નીચેના પૈકી લયૂ આઉટપુટ માટનુેાં ઉપકરણ નથી.  

(A) મોનીટર (B) ્લોટર (C) ઓક્્ટકલ સ્કેનર (D) ક્પ્રન્ટર Ans: C 

(793)  કી-બોડડ માાં અક્ષરમાાં પ્રથમ લાઈનમાાં ડાબેથી જમણી કીનો ક્રમ .......... હોય છે.  

(A) એક પણ નહીં (B) ABCDE (C) ASVBM (D) QWERT Ans: D 

(794)  બાહ્ય સાંગ્રાહક પર કોની અસર થાય છ?ે  

(A) િલત તાપમાનની 

(B) આમનુાં એક પણ નહીં 

(C) ભેજ અને તાપમાનની બાંનેની 
(D) િલત ભેજની 

Ans: C 

(795)  કોમ્પ્યુટરમા વીજપ્રવાહ ચાલુ કરતાાં થતી પ્રહક્રયાને શુાં કહે છ?ે  

(A) લૉગ-ઓન (B) રેકોહડાંગ (C) બુહટાંગ (D) પ્રોસેક્સાંગ Ans: C 

(796)  કોમ્પ્યુટર દ્વારા નીચેના પૈકી કયુ કાયડ કરી શકાતુાં નથી?  

(A) માહહતી વાચી શકતુાં નથી 

(B) એક પણ નહીં 

(C) છાપી શકતુાં નથી 

(D) ક્વચારી શલતનુાં નથી 

Ans: D 
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(797)  HTML િાઈલોનુાં કોહડાંગ શેમાાં લખવામાાં આવે છ?ે  

(A) Notepad (B) MS-Excel (C) DOS (D) MS-Word Ans: A 

(798)  એનેલૉગ ડટેા લખવા............. વપરાય છ.ે  

(A) ઓહડયો કેસેટ (B) બધા જ (C) ટરપે ડરાઈવ (D) ફ્લૉપી હડસ્ક ડરાઈવ Ans: A 

(799)  દુક્નયાનુાં સૌપ્રથમ ઈલેલટરોક્નલસ કોમ્પ્યુટર લયુ છ?ે  

(A) All (B) UNIXAX (C) EDVAC (D) ENIAC Ans: D 
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