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(800)  આકાાંડાઓને વધુ માત્રમાાં સ્ટોર કરી શકે તેવા કોમ્પ્યુટર હાડડવેરનુાં નામ જણાવો? 

(A) ક્િપ (B) મોનીટર (C) મોડમે (D) મધર બોડડ Ans: A 

(801)  કોમ્પ્યુટરમાાં કોઈપણ શબ્દની લાંબાઈ શેમાાં માપવામાાં આવે છ?ે  

(A) બાઈટ (B) સે.મી (C) મી.મી (D) ક્બટ Ans: D 

(802)  ફોટડટરને ભાષાના શોધકનુાં નામ જણાવો?  

(A) જ.ેએમ. કકબ્લી (B) જોશેફ જલેયુડડ (C) જ.ે ડબલ્યુ. બેલસ (D) બેલ્સ પાસ્કલ Ans: C 

(803)  લખાણ તેમજ ઈમેજન ેકોપી અને કરપ્રોડુ્યસ કરનાર કડવાઈસને શુાં કહેવામા આવે છ?ે  

(A) પોઈંટર (B) મેમરી (C) રીડર (D) સ્કેનર Ans: D 

(804)  ક્સલેલટ અથવા હાઈલાઈટ કરવા માટ ેનીિે પૈકી શેનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) આઈકોન (B) માઉસ (C) ફ્લૉપી કડસ્ક (D) હાડડ કડસ્ક Ans: B 

(805)  CTRL + X:  

(A) Cut (B) Paste (C) Print (D) Copy Ans: A 

(806)  MTBF નુાં પૂરાં  નામ જણાવો?  

(A) મીનટાઈમ ક્બફોર ફેલયોર 
(B) મોસ્ટ ટાઈમ ક્બફોર ફ્લોપ 
(C) મોર ટાઈમ ક્બહાઈન્ડ ફેલયોર 

(D) મેમરી ટાઈમ ક્બફોર ફેલયોર 

Ans: A 

(807)  ઈલેલટરોક્નલસ કોમ્પપોનેન્ટવાળા ક્થન ્લેટ અથવા બોડડને શુાં કહેવામા આવે છ?ે  

(A) હાડડ કડસ્ક (B) ક્પ્રન્ટર (C) સકકડટ બોડડ (D) સ્કેનર Ans: C 

(808)  કી-બોડડની જમણી બાજુએ દશાડવવા ન્યુમેકરક કી-પેડનો ઉપયોગ કરવા નીિેનામાથી કઈ કી ફરક્જયાતપણે 
િાલુ હોવી જોઈએ? 

 

(A) સ્લોક લોક (B) એક પણ નહીં (C) કે્સ લોક (D) નમલોક Ans: D 

(809)  નીિેનામાથી કઈ કોમ્પ્યુટરની પ્રાથક્મક મેમરી છ?ે  

(A) રેમ (B) ઈપ્રોમ (C) પ્રોમ (D) રોમ Ans: A 

(810)  જો કે્સ લોક કી ઓન કરવામાાં આવે તો નીિેનામાથી કઈ બાબત જોવા મળશે?  

(A) તમામ 
(B) કેક્પટલ અક્ષરો પડશે 

(C) સ્પેક્લાંગ સુધરશે 
(D) કડક્જટલ કાયડ શરૂ થશ ે

Ans: B 
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(811)  ઓપરેકટાંગ ક્સસ્ટમ સાથ ેસાંકળાયેલી કાંપની માઈક્રોસોફ્ટ નુાં મથક લયાાં આવેલુાં છ?ે  

(A) વોક્શાંગ્ટન ડી.સી (B) પેન્સીલવેક્નય (C) ન્યુયોકડ (D) ક્સએટલ Ans: A 

(812)  FORTRAN નુાં પૂરાં  નામ જણાવો?  

(A) Format Translation (B) Forming Treatment (C) Formula Translation (D) Form Treatment Ans: C 

(813)  Ctrl+P ?  

(A) Insert (B) Copy (C) Print (D) Undo Ans: C 

(814)  નીિેનામાથી ખોટુાં જોડકુાં શોધો?  

(A) ALU-એકરથમેકટક લૉક્જક યુક્નટ 
(B) CGI-કોમન ગેટવે ઇન્ટરફેસ 
(C) DPL-કડક્જટલ ફોન લાઈન 
(D) Email-આય મેઈલ 

Ans: D 

(815)  ઇન્ટરનેટ દ્વારા કોમ્પયુક્નકેશન માટનેા પ્રોટોકોલને નીિેનામાથી શુાં કહેવામા આવે છ?ે  

(A) CTP/DP (B) TCP/IP (C) HMT/IP (D) HTTP/IP Ans: B 

(816)  કોમ્પ્યુટર પર ક્બ્લાંગ થનાર ક્િહ્નને શુાં કહેવામા આવે છ?ે  

(A) માઉસ (B) પામ (C) કસડર (D) લોગો Ans: C 

(817)  હાડડ કડસ્કનો કોમ્પ્યુટરના લયાાં ક્વભાગમાાં સમાવેશ થાય છ?ે  

(A) સૉફ્ટવેર (B) ઓપરેકટાંગ ક્સસ્ટમ (C) હાડડવેર (D) એ્લીકેશન Ans: C 

(818)  નીિેનામાથી લયો એક એક્ન્ટ વાઇરસ સૉફ્ટવેર છ?ે  

(A) નોરટોન (B) ક્વન્ડોજ (C) જાવા (D) એલસેલ Ans: A 

(819)  નીિેનામાથી કઈ કાંપની ફ્લૉપી કડસ્ક બનાવે છ?ે  

(A) ગૂગલ (B) સોની (C) સેમસાંગ (D) માઈક્રોસોફ્ટ Ans: B 

(820)  ઇમ્પપેલટ ક્પ્રન્ટરની ગણુવતા નીિેનામાથી કઈ બાબત દ્વારા મપાય છ?ે  

(A) DPI (B) RPI (C) TPI (D) CPI Ans: A 

(821)  ડટેાને ડીવીડીમાાં સાંગ્રહ કરવા માટ ેનીિેનામાથી કઈ બાબતનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) ડીવીડી ડરાઈવ (B) સીડી રાઈટર (C) ડીવીડી રાઈટર (D) સીડી ડરાઈવ Ans: C 

(822)  પત્ર લખવા જવેી બાબત માટ ેવપરાશમાાં લેવાતા સોફ્ટવેરને શુાં કહેવામા આવે છ?ે  

(A) એ્લીકેશન સૉફ્ટવેર (B) યુકટક્લટી સૉફ્ટવેર (C) યુજર સૉફ્ટવેર (D) ફાઈલ સૉફ્ટવેર Ans: A 

(823)  BPS નુાં પૂરાં  નામ જણાવો?  

(A) ક્બટ પર સેવ (B) ક્બટ પર સેકન્ડ (C) ક્બટ પર સને્ટ (D) ક્બટ પર સૌસડ Ans: B 
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(824)  Windows Key + E ?  

(A) Task Manager (B) Explorer (C) Run menu (D) Maximize Ans: B 

(825)  DVD નુાં પૂરાં  નામ જણાવો?  

(A) કડક્જટલ વોટર કડસ્ક 
(B) કડક્જટલ વલ્નરેબલ કડસ્ક 
(C) કડક્જટલ વાન કડસ્ક 

(D) કડક્જટલ વસેટાઈલ કડસ્ક 

Ans: D 

(826)  ભારતમાાં રેલ્વે અાંતગડત સૌપ્રથમ કોમ્પ્યુટર આધાકરત કરજવેશન સુક્વધા લયાાં શહેરમાાં શરૂ થઈ હતી?  

(A) ભોપાલ (B) િેન્નાઈ (C) અમદાવાદ (D) નવી કદલ્લી Ans: D 

(827)  ઓપરેકટાંગ ક્સસ્ટમને નીિેનામાથી કઈ બાબત સાથે સાાંકળી શકાય?  

(A) ક્સસ્ટમ સૉફ્ટવેર (B) ઓપરેકટાંગ ક્સસ્ટમ (C) ઓલ્ટરનેકટવ સૉફ્ટવેર (D) ક્સસ્ટમ હાડડવેર Ans: A 

(828)  કોમ્પ્યુટરની ઇન્ટગે્રટેડે સકકડટ ક્િપ (IC) શેની બનેલી હોય છ?ે  

(A) તાાંબુાં (B) લોખાંડ (C) ક્સક્લકોન (D) સોનુાં Ans: C 

(829)  PROM,EPROM,EEPROM વગેરે કઈ પ્રકારની રોમ છ?ે  

(A) સોફ્ટ રોમ (B) પ્રોગ્રામેબલ રોમ (C) હાડડ રોમ (D) એ્લીકેશન રોમ Ans: B 

(830)  બે જુદા જુદા પ્રકારના નેટવકડને હાડડવેર અન ેસૉફ્ટવેર દ્વારા જોડવામાાં આવેલા હોય તેને નીિેનામાથી શુાં 
કહેવામા આવે છ?ે 

 

(A) મોડ (B) કન્સ્ન (C) ક્સ્વિ (D) ગેટવે Ans: D 

(831)  કોઈ ઓબ્જલેટની પ્રોપરટીજમાાં એલસેસ માટ ેઉપયોગમાાં લેવાતી માઉસ ટકે્લનક ને શુાં કહેવામા આવે છ?ે  

(A) રાઈટ લલીકીગ (B) ડરોક્પાંગ (C) ડરકે્ગાંગ (D) સોફ્ટ લલીકીગ Ans: A 

(832)  પ્રથમ પેઢીના કોમ્પ્યુટરમાાં નીિેનામાથી લયૂ સાધન ઉપયોગમાાં લેવાતુાં હતુાં?  

(A) ઇન્ટગે્રેટડે િોપર ક્િપ (B) વેલયુમ ટ્યુબ (C) ઈલેલટરોક્નક ક્િપ (D) ઇન્ટગે્રટેડે સકકડટ ક્િપ Ans: B 

(833)  નીિેનામાથી કઈ ડીવાઈસનો ્લગ એન્ડ ્લે ડીવાઈસમા સમાવેશ થતો નથી?  

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

(834)  Alt+F4 ?  

(A) Highlights (B) START (C) Close (D) Moves Ans: C 

(835)  MICR નુાં પૂરાં  નામ જણાવો?  

(A) મેટરો ઇન્ક કેરેલટર રેકીગ્નશન 

(B) મેગે્નકટક ઇન્ક કેરેલટર રેકીગ્નશન 

(C) મેટરો ઇન્ટર કાડડ રેકીગ્નશન 

(D) મેગે્નકટક ઇન્ટર કાડડ રેકીગ્નશન 
Ans: B 
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(836)  એકસેલના દસ્તાવેજ ને લયાાં નામની ફાઈલના રૂપે સ્ટોર કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) વકડટબેલ (B) વકડશીટ (C) વકડગ્રૂપ (D) વકડબુલસ Ans: D 

(837)  .bas .doc અને .htm નીિેનામાથી કઈ બાબતના ઉદાહરણ છ?ે  

(A) ડોમેઈન (B) પ્રોટોકોલ (C) એલસટને્શન (D) સવડર Ans: C 

(838)  તમારાં  કોમ્પ્યુટર નીિેનામાથી કઈ મેમરી દશાડવે છ?ે  

(A) RAM (B) DSL (C) USB (D) LAN Ans: A 

(839)  દરેક કડસ્ક માટ ેકઈ પ્રકારની કડરેલટરી ફરક્જયાત છ?ે  

(A) કેસ (B) રટ (C) સબ (D) બેજ Ans: B 

(840)  કરમોટ કોમ્પ્યુટરમાથી બીજા કોમ્પ્યુટરમાાં ફાઈલની કોપી કરવાની કક્રયાને શુાં કહેવામા આવે છ?ે  

(A) ટકે્ષ્ટ કોપી (B) કોક્પાંગ ક્સસ્ટમ (C) ડાઉનલોડીંગ (D) ઓટોડાયક્લાંગ Ans: C 

(841)  ગેમ સાથે સાંકળાયેલુાં મુખ્ય સાધન લયૂ છ?ે  

(A) સ્પીકર (B) જોયક્સ્ટક (C) સ્કેનર (D) માઉસ Ans: B 

(842)  JPEG ફાઈલોનો ઉપયોગ નીિેનામાથી કઈ ફાઈલ માટ ેથાય છ?ે  

(A) એલસેલ ફાઈલ (B) ઇન્ટરનેટ ફાઈલ (C) ક્પલિર ફાઈલ (D) ટકે્ષ્ટ ફાઈલ Ans: C 

(843)  નીિેનામાથી ઈન્ટરનેટન ેશુાં કહેવામા આવે છ?ે  

(A) નેટવકોનુાં નેટવકડ (B) માઈક્રોસોફ્ટ પેકેજ (C) સિડ એક્ન્જન (D) એક મહત્વનો સૉફ્ટવેર Ans: A 

(844)  BATCH ફાઈલોના એલસટને્શન શુાં છ?ે  

(A) .exe.bat (B) .bat (C) .batch (D) .bet Ans: B 

(845)  મેગ્નેકટક કડસ્ક ઉપર લયાાં તત્વનુાં વરખ હોય છ?ે  

(A) આયનડ ઓકસાઈડ (B) મેગ્નેક્શયમ લલોરાઈડ (C) ફોસ્ફરસ ઓકસાઈડ (D) સોકડયમ ઓકસાઈડ Ans: A 

(846)  નીિેનામાથી ક્બ્લાંકકાંગ લાઈન કોને કહેવામા આવે છ?ે  

(A) કસડર (B) ફોલ્ડર (C) ફાઈલ (D) ક્પકસેલ Ans: A 

(847)  ક્વન્ડોજમા ઈન્ટરનટેનો ઉપયોગ કરવા માટ ેલયાાં સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) ઇન્ટરનેટ એલસ્લોરર (B) મોડડન સોફ્ટવેર (C) મોડડન એલસ્લોરર (D) ઇન્ટરનટે સોફ્ટવેર Ans: A 

(848)  તમારા કોમ્પ્યુટરમા બનલે કાયમી મેમરીને શુાં કહેવામા આવે છ?ે  

(A) પ્રોગ્રામેબલ મેમરી (B) સીડી-રોમ (C) રેન્ડમ એલસેસ મેમરી (D) રીડ ઓન્લી મમેરી Ans: D 

(849)  સેન્ટરલ પ્રોસેક્સાંગ યુક્નટ (CPU) ની જડપ નીિેનામાથી શેમાાં મપાય છ?ે  

(A) ક્બટ (B) કકલો બાઈટ્સ (C) હટ્સડ (D) ક્ગગા બાઈટ્સ Ans: C 
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(850)  નીિેનામાથી ખોટુાં જોડકુાં શોધો?  

(A) BPI - ક્બટ્સ પર ઇંિ 
(B) CPS - કેરેલટર પર સકેન્ડ 
(C) GB - ક્ગગા બાર 
(D) DTP - ડસે્કટોપ પક્બ્લક્શાંગ 

Ans: C 

(851)  માઈક્રોસોફ્ટના સહસ્થાપકનુાં નામ જણાવો?  

(A) નાંદન ક્નલકેણી (B) પોલ એલન (C) લેરી પેજ (D) નારાયણ મકુ્તડ Ans: B 

(852)  CRAY નીિેનામાથી કઈ બાબત સાથે સાંકડાયેલ છ?ે  

(A) લાઈન કોમ્પ્યુટર (B) માઇક્રો કોમ્પ્યુટર (C) સુપર કોમ્પ્યુટર (D) ક્મક્ન કોમ્પ્યુટર Ans: C 

(853)  હાડડકડસ્ક ડરાઈવોને લયાાં પ્રકારના સ્ટોરેજ સમજવામાાં આવે છ?ે  

(A) નોનવોલેટાઈલ (B) નોનપરમેનેન્ટ (C) ફ્લેશ (D) ટમે્પપરરી Ans: A 

(854)  Ctrl + Shift + Esc ?  

(A) Explorer (B) Run menu (C) Maximize (D) Task Manager Ans: D 

(855)  નીિેનામાથી ફોલ્ડર શુાં છ?ે  

(A) પ્રોગ્રાક્માંગ લેંગ્વેજ 
(B) મહત્વની ફાઈલોનુાં જુથ 
(C) એક કહડન ફાઈલ 

(D) ઈન્ટરનેટનો પ્રકાર 

Ans: B 

(856)  કોમ્પ્યુટરમાાં હાડડવેર અને સોફ્ટવેરના જોડાણ માટનેી મુખ્ય બાબત કઈ છ?ે  

(A) એ્લીકેશન (B) ટરાક્જસ્ટર (C) મોડમે (D) ઓપરેકટાંગ ક્સસ્ટમ Ans: D 

(857)  સ્પે્રડશીટમા સેલને નીિનેામાથી કઈ રીતે દશાડવવામાાં આવ્યા હોય છ?ે  

(A) ફાઈલ અને ફોલ્ડરનુાં ઇન્ટરસલેશન 

(B) રો અને કૉલમનુાં ઇન્ટરસેલશન 
(C) એક પણ નહીં 
(D) ફાઈલ અને રેકોડડનુાં ઇન્ટરસેલશન 

Ans: B 

(858)  ઈ-મેઈલ થકી મોકલવામા આવતી ફાઈલને શુાં કહેવામા આવે છ?ે  

(A) ઓડ ફાઈલ (B) એટિેમેન્ટ (C) આઉટ ફાઈલ (D) સેન્ડર ફાઈલ Ans: B 

(859)  નીિેનામાથી લયાાં કદવસે કોમ્પ્યુટર સાક્ષરતા કદવસ મનાવવામાાં આવે છ?ે  

(A) 2 જાન્યુઆરી (B) 2 એક્પ્રલ (C) 2 કડસમે્પબર (D) 2 માિડ Ans: C 
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(860)  વડડ પ્રોસેક્સાંગ પ્રોગ્રામ દ્વારા લયાાં પ્રકારની ફાઈલ તૈયાર થાય છ?ે  

(A) ડટેા બેજ ફાઈલ (B) સ્ટોરેજ ફાઈલ (C) ડૉલયુમેન્ટ ફાઈલ (D) લાજ ડ ફાઈલ Ans: C 

(861)  અવાજના રેકોકડાંગ માટ ેનીિેનામાથી કઈ જરૂરી બાબત છ?ે  

(A) માઈક્રોફોન (B) સ્પીકર (C) ટકે્લસક્વડસ (D) ટોકર Ans: A 

(862)  ભારતમાાં બનેલ પ્રથમ કોમ્પ્યુટર ક્સધાથડનુાં ક્નમાડણ કોણ ેકયુું હતુાં?  

(A) ઈલેકટરોક્નલસ ડવેલપમેન્ટ હાઉસ ઓફ ઈક્ન્ડયા 

(B) ઈલેકટરોક્નલસ કોપોરેશન ઓફ ઈક્ન્ડયા 
(C) ઈલેકટરોક્નલસ વેલી ઓફ ઈક્ન્ડયા 
(D) ઈલેકટરોક્નલસ કોમસડ હાઉસ ઓફ ઈક્ન્ડયા 

Ans: B 

(863)  PDF ફાઈલ નીિેનામાથી કઈ બાબત દ્વારા બને છ ેઅને એલસેસ થાય છ?ે  

(A) એમએસ-વડડ (B) એક્રોબેટ રીડર (C) એમએસ-એલસેલ (D) ફોટોશોપ Ans: B 

(864)  નીિેનામાથી સૌથી ઓછા ખિાડળ ક્પ્રાંટરનુાં નામ જણાવો?  

(A) લેસર (B) એક પણ નહીં (C) ઇન્કજલેટ (D) ડોટ મેકટરલસ Ans: D 

(865)  કોમ્પ્યુટરના ક્પતામહ તરીકે કોને ઓળખવામાાં આવે છ?ે  

(A) િાલ્સડ બેબેજ (B) ક્બલ ગેટ્સ (C) સુાંદર ક્પિાઈ (D) લેરી પેજ Ans: A 

(866)  ભારતના લયાાં શહેરમા ક્સક્લકોન વેલી આવેલી છ?ે  

(A) મુાંબઈ (B) હેદરાબાદ (C) કોલકાતા (D) બેંગલોર Ans: D 

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

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

(868)  PDA ને નીિેનામાથી લયાાં શબ્દો તરીકે ઓળખવામાાં આવે છ?ે  

(A) પામટોપ (B) ટબેલેટ (C) લેપટોપ (D) ડસે્કટોપ Ans: A 

(869)  અનુપમ સુપર કોમ્પ્યુટરનો ક્વકાસ કઈ સાંસ્થા સાથ ેસાંકળાયેલો છ?ે  

(A) કડફેન્ડ કરસિડ એન્ડ ડવેલોપમને્ટ ઓગેનાઈઝેશન 
(B) ઇક્ન્ડયન સ્પેસ કરસિડ ઓગેનાઈજશેન 
(C) ઇક્ન્ડયન ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ટલેનોલૉજી, કાનપુર 
(D) ભાભા ઓટોક્મક કરસિડ સેન્ટર 

Ans: D 

(870)  જ ેકોમ્પ્યુટર ક્િપ થકી બનેલુાં હોય છ,ે તેને કેવુાં કોમ્પ્યુટર કહેવામા આવે છ?ે  

(A) માઇક્રો કોમ્પ્યુટર (B) ક્મક્ન કોમ્પ્યુટર (C) સુપર કોમ્પ્યુટર (D) મેઈન ફે્રમ કોમ્પ્યુટર Ans: A 
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(871)  Ctrl + T ?  

(A) View (B) new tab (C) Print (D) Open Ans: B 

(872)  SMPS નુાં પૂરાં  નામ જણાવો?  

(A) ક્સ્વિ મોડ પાવર સ્લાય 
(B) સેટ મોડ પાવર સ્લાય 
(C) શેકરાંગ મોડ પાવર સ્લાય 

(D) ક્સકરયલ મોડ પાવર સ્લાય 

Ans: A 

(873)  પ્રથમ પેઢીના કોમ્પ્યુટરમાાં નીિેનામાથી કઈ બાબતનો ઉપયોગ થતો હતો?  

(A) ઇન્ટગે્રેટડે સકકડટ ક્િપ (B) મેગ્નેકટક કડસ્ક (C) વેલયુમ ટ્યુબ (D) ટરાક્ન્જસ્ટર Ans: C 

(874)  Ctrl + Esc ?  

(A) Run menu (B) Task Manager (C) Explorer (D) Start menu Ans: D 

(875)  નીિનેામથી કઈ એક ઈલેલટરોક્નક ડીવાઈસ છ,ે જ ેડટેાને સૂિનામાાં પકરવક્તડત કરી પ્રોસેસ કરે છ?ે  

(A) કોમ્પ્યુટર (B) કેસ (C) સ્ટાયલસ (D) પ્રોસેસર Ans: A 

(876)  કસડરને લાઈનના અાંતમાાં લઈ જવા માટ ેકી-બોડડમાથી કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ ે?  

(A) પોજ (B) હોમ (C) એન્ડ (D) ઇન્સટડ Ans: C 

(877)  નીિેનામાથી શુાં બનાવવા માટ ેપસડનલ કોમ્પ્યુટરને કનેલટ કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) નેટવકડ (B) સુપર કોમ્પ્યુટર (C) એન્ટરપ્રાઈજ (D) સવડર Ans: A 

(878)  કી-બોડડ લયાાં પ્રકારની ડીવાઈસ છ?ે  

(A) સ્કેક્નગ (B) ઈનપુટ (C) વડડ પ્રોસેક્સાંગ (D) આઉટપુટ Ans: B 

(879)  સુપર કોમ્પ્યુટર કઈ સાંસ્થાએ ક્વકસાવેલુાં છ?ે  

(A) DRDO (B) DOEC (C) Infosys (D) C-DAC Ans: D 

(880)  નીિેનામાથી લયૂ એક વેબ બ્રાઉજર નથી?  

(A) ગૂગલ ક્રોમ (B) ક્વન્ડોજ એલસ્લોરર (C) મોજીલા (D) ઇન્ટરનટે એલસ્લોરર Ans: B 

(881)  હવામાનની આગાહી માટ ેનીિે પૈકી લયાાં કોમ્પ્યુટર નો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) સુપરસોક્નક કોમ્પ્યુટર (B) કડક્જટલ કોમ્પ્યુટર (C) સુપર કોમ્પ્યુટર (D) વેધર કોમ્પ્યુટર Ans: C 

(882)  કોમ્પ્યુટરમાાં માઉસના બટનને દબાવીને ખસેડવાની કક્રયાને શુાં કહે છ?ે  

(A) એક પણ નહીં (B) ડરગેીંગ (C) પોઈંકટાંગ (D) માઉક્સાંગ Ans: B 
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(883)  હાઈક્બ્રડ કોમ્પ્યુટર નીિનેામાથી કોનુાં ક્મશ્રણ છ?ે  

(A) કેલ્લયુલેટર + એબેલસ 
(B) પાંિકાડડ + કેલ્લયુલેટર 
(C) પાંિકાડડ + લેપટોપ 
(D) એનાલૉગ + કડક્જટલ કોમ્પ્યુટર 

Ans: D 

(884)  JPEG નુાં પૂરાં  નામ જણાવો?  

(A) જોઇન્ટ ફોટોગ્રાકફક ઈમરજન્સી ગ્રુપ 
(B) જોઇન્ટ ફોટોગ્રાકફક એલક્ષ્પટડ ગ્રુપ 
(C) જોઇન્ટ ફોટોગ્રાકફક ઈસી ગ્રુપ 
(D) જોઇન્ટ ફોટોગ્રાકફક અથડ ગ્રુપ 

Ans: B 

(885)  કોમ્પ્યુટર અન ેસૉફ્ટવેર કે્ષત્રે નીિેનામાથી કયુાં સાંગઠન સૌથી વધુ લોકક્પ્રય છ?ે  

(A) માઈક્રોસોફ્ટ (B) આઈબીએમ (C) રોટમેન (D) હેનલી Ans: A 

(886)  નીિેનામાથી લયાાં પ્રકારની મેમરીને ટમે્પપરરી અથવા વોલેટાઈલ સ્ટોરેજ કહેવામા આવે છ?ે  

(A) વર્ચયુડઅલ મેમરી (B) રેન્ડમ એલસેસ મેમરી (C) રીડ ઓન્લી મેમરી (D) ફ્લેશ મેમરી Ans: B 

(887)  કોમ્પ્યુટરમાથી હાડડ કોપી ........ આપે છ?ે  

(A) સૉફ્ટવેર (B) ઈ-મેઈલ (C) ક્પ્રન્ટર (D) ફેલસ Ans: C 

(888)  ઇન્ટરનટે પર થતી ખરીદ-વેિાણની બાબતને નીિેનામાથી શુાં કહેવામા આવે છ?ે  

(A) ઈ-ટરડે (B) ઈ-સવડર (C) ઈ-ક્બજનેસ (D) ઈ-કોમસડ Ans: D 

(889)  કોઈપણ પ્રોગ્રામને વ્યવક્સ્થત રીતે કોમ્પ્યુટરમાથી દૂર કરવા શેની જરૂર હોય છ?ે  

(A) કડલીકટાંગ (B) બક્ગાંગ (C) અનઈન્સ્ટોક્લાંગ (D) રીમૂક્વાંગ Ans: C 

(890)  ડટેાને સ્ટોર કરવા તેમજ ગણતરી કરવા માટ ેકોમ્પ્યુટર કઈ નાંબર ક્સસ્ટમનો ઉપયોગ કરે છ?ે  

(A) બાઈનરી (B) ડસેીમલ (C) લયોરમલ (D) ઓકટોલ Ans: A 

(891)  દસ્તાવેજો વગેરે જવેી બાબતોને ફોટો કોપી કરવા માટ ેનીિેનામાથી લયાાં સાધનાનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) મેગ્નેકટક રીડર (B) સ્કેનર (C) ઓક્્ટકલ માકડ રીડર (D) ક્પ્રન્ટર Ans: B 

(892)  સ્ટોરેજ કેપેક્સટીનો એકમ લયો છ?ે  

(A) બાઈટ (B) સેકન્ડ (C) ક્બટ (D) મીટર Ans: A 

(893)  MODEM નુાં પૂરાં  નામ જણાવો?  

(A) મોડડન ઈલેક્લટરક માઉસ 

(B) મોડુ્યલેટર કડમોડુ્યલેટર 

(C) મોડડન ઈલેલટરો મોનીટર 

(D) એક પણ નહીં 
Ans: B 
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(894)  ઇન્ટરનટે થકી કોમ્પ્યુટરને આપવામાાં આવેતા એડરસેને શુાં કહેવામા આવે છ?ે  

(A) ઓટોમેટડે એડરસે (B) ક્મક્ન એડરસે (C) પીસી એડરસે (D) આઈપી એડરસે Ans: D 

(895)  ઇન્ટરનેટમા વેબપેજને રીલોડ કરવા માટ ેલયાાં બટનનો ઉપયોગ કરશો?  

(A) રેસ્ટોર (B) અન્ડ ુ (C) કરફ્રેશ (D) રીલોડ Ans: C 

(896)  નીિનેામાથી ખોટુાં જોડકુાં શોધો?  

(A) EFT - Electronic Find Transfer 

(B) FTP - File Transfer Protocol 
(C) COBOL- Common Business Oriented Language 
(D) DTE- Data Terminal Equipment 

Ans: A 

(897)  ભારતનુાં પ્રથમ ISP લયૂ છ?ે  

(A) MTNL (B) PTML (C) LMTL (D) BSNL Ans: D 

(898)  DOS નુાં પૂરાં  નામ જણાવો.  

(A) Disk Operating System 
(B) Desk operating System 
(C) Desk Opening System 
(D) Disk Opening System 

Ans: A 

(899)  એક કોમ્પ્યુટરને બીજા કોમ્પ્યુટર સાથે ટકે્લફોન લાઈન દ્વારા સાંપકડ કરવાની માંજૂરી આપતા સાધનને શુાં કહેવાય 

છ?ે 
 

(A) ક્સ્વિ બોડડ (B) ગેટવે (C) મોડમે (D) મધર બોડડ Ans: C 
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