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(900)  SLIP નુું પુરું  નામ જણાવો? 

(A) ક્િક્નયર લેવલ ઇન્ટરનટે પ્રોટોકોલ 
(B) ક્િરરયલ લોડડે ઇન્ટરનટે પ્રોટોકોલ 
(C) ક્િરરયલ લાઈન ઇન્ટરનટે પ્રોટોકોલ 
(D) ક્િરરયલ લાઈટ ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ 

Ans: C 

(901)  ક્િટ નીચેનામાથી કોનુું િુંક્િપ્ત નામ છ?ે  

(A) રડક્જટલ િાઈટ (B) િાઈનરી યુક્નટ (C) િાઈનરી રડક્જટ (D) િાઈનરી ક્િસ્ટમ Ans: C 

(902)  પુંચકાડડ િૌપ્રથમ કોણ ેિનાવયુું હતુું?  

(A) જોિેફ જલેયુડડ (B) હમડન હેલેરરથ (C) વોન ન્યુમેન (D) ચાર્લિડ િેિેજ Ans: B 

(903)  માઇક્રો કોમ્પ્યુટર શેનુું રૂપ છ?ે  

(A) ડસે્કટોપ કોમ્પ્યુટર (B) નેટવકડ કોમ્પ્યુટર (C) પામટોપ (D) લેપટોપ Ans: B 

(904)  મોિાઇલ થકી થતી ખરીદીને શુું કહેવામા આવે છ?ે  

(A) િી-કોમિડ (B) ઈ-કોમિડ (C) એમ-કોમિડ (D) િી-કોમિડ Ans: C 

(905)  કઈ કુંપનીએ ઘર વપરાશ માટ ેપિડનલ કોમ્પ્યુટરનુું ક્નમાડણ કયુું હતુું?  

(A) ઈન્ફોક્િિ (B) આઈિીએમ (C) િત્યમ (D) માઈક્રોિોફ્ટ Ans: B 

(906)  નીચેનામાથી લયા િે રડવાઈિને િૌથી િામાન્ય ઇનપુટ રડવાઈિ કહેવામા આવે છ?ે  

(A) સ્કેનર, મોનીટર (B) સ્પીકર, રડક્જટલ કેમેરા (C) માઈક્રોફોન, ક્પ્રન્ટર (D) કી-િોડડ, માઉિ Ans: D 

(907)  અનિોક્લક્િટડે ઈ-મેઈલને શુું કહેવામા આવે છ?ે  

(A) ફ્લેક્મુંગ (B) ઇનિોલિ (C) િેકિોન (D) સ્પામ Ans: D 

(908)  નીચેનામાથી ક્વન્ડોઝ શુું છ?ે  

(A) કોમ્પ્યુટરનો પૂણડ િુંગ્રહ છ ે

(B) પ્રથમ કોમ્પ્યુટરનુું નામ છ ે
(C) ઓપરેરટુંગ ક્િસ્ટમ છ ે
(D) િુરક્િત ફાઈલ છ ે

Ans: C 

(909)  કીિોડડ દ્વારા થયેલ અિરમાું નીચેનામાથી શુું જોવા મળે છ?ે  

(A) CPU (B) SLU (C) ALU (D) VDU Ans: D 

(910)  ક્વક્શષ્ટ પ્રકારની ઉપજ આપતા ક્પ્રુંટરને શુું કહેવામા આવે છ?ે  

(A) લાઈન ક્પ્રન્ટર (B) ઇમ્પપેલટ ક્પ્રન્ટર (C) લેિર ક્પ્રન્ટર (D) ડોટમેરટિક ક્પ્રન્ટર Ans: B 
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(911)  રરજોર્લયુશન શબ્દ નીચેનામાથી કઈ િાિત િાથે િુંકળાયેલો છ?ે  

(A) િેંટિલ પ્રોિેક્િુંગ યુક્નટ (B) મોડમે (C) મોનીટર (D) હાડડ રડસ્ક Ans: C 

(912)  વાક્ણક્જયને લગતા િૉફ્ટવેર તૈયાર કરવા માટ ેનીચેનામાથી કઈ ભાષાનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) િી (B) પાસ્કલ (C) કોિોલ (D) જાવા Ans: C 

(913)  નીચેનામાથી લયો ભાગ CPU માટ ેગક્ણતની ગણતરી કરે છ?ે  

(A) HD (B) Transistor (C) RW (D) ALU Ans: D 

(914)  માઇક્રો પ્રોિેિરને નીચેનામાથી લયાું બ્રાન્ડ નેમથી વહેચવામાું આવે છ?ે  

(A) પેન્ટીયમ (B) કેક્લયમ (C) હીક્લયમ (D) ક્લક્થયમ Ans: A 

(915)  કોઈપણ હાડડવેર ઇન્સ્ટોલ કરવા નીચેનામાથી કઈ િાિતની જરૂર પડ ેછ?ે  

(A) ડીવાઈિ ડિાઈવ (B) ટિાજીસ્ટર (C) મેમરી (D) એ્લીકેશન Ans: A 

(916)  ક્પ્રન્ટરની ઝડપ માપવા માટ ેલયાું એકમનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) LPM (B) APM (C) PPM (D) DPM Ans: C 

(917)  અર્લટર, કુંટિોલ અન ેક્શફ્ટ કીને કેવા પ્રકારની કી કહેવામા આવે છ?ે  

(A) સ્પીડી (B) કોંિીનેશન (C) કેર્લલયુલેરટુંગ (D) ન્યુમેરરક Ans: B 

(918)  િાય નાઉ, પે નાઉનો ઉપયોગ િામાન્ય રીતે શેની માટ ેકરવામાું આવે છ?ે  

(A) ક્વજા કાડડ (B) વૉર્લટ કાડડ (C) ડકે્િટ કાડડ (D) ક્રરેડટ કાડડ Ans: C 

(919)  હાલના િુપર કોમ્પ્યુટરની ગણના કઈ પેઢીના કોમ્પ્યુટરમાું થાય છ?ે  

(A) ચતુથડ (B) ક્દ્વતીય (C) પ્રથમ (D) તૃતીય Ans: A 

(920)  નીચેનામાથી કઈ િાિત દ્વારા ઇનપુટનુું આઉટપુટમા રૂપાુંતર થાય છ?ે  

(A) સ્ટોરેજ (B) CPU (C) મેમરી (D) પેરરફેરર્લિ Ans: B 

(921)  પ્રોગ્રામને ક્ચત્રરૂપે પ્રદક્શડત કરવાને શુું કહેવામા આવે છ?ે  

(A) આઈકોન (B) આલેખ (C) ફ્લોચાટડ (D) ક્મલિ ચાટડ Ans: C 

(922)  વૈજ્ઞાક્નક ગણતરી કરવા માટ ેનીચેનામાથી કઈ ભાષાનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) ફોરટિને (B) િેઝીક (C) કોિોલ (D) જાવા Ans: A 

(923)  નીચેનામાથી કઈ િાિતમા સ્પેિેરફક ક્નયમો અને શબ્દો હોય છ,ે જનેા દ્વારા અલગોરરધમના લોક્જકલ સ્ટે્ િ 
દશાડવવામાું આવે છ?ે 

 

(A) પ્રોગ્રાક્મુંગ સ્ટિલચર (B) પ્રોગ્રાક્મુંગ ચાટડ (C) પ્રોગ્રાક્મુંગ લેન્્વેજ (D) પ્રોગ્રાક્મુંગ એલટડ Ans: C 
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(924)  Ctrl+F ?  

(A) find (B) Cut (C) Open (D) Select Ans: A 

(925)  માઇક્રોિોફ્ટ વડડમાું કોપી કરેલ ટલેિટને પેસ્ટ કરવા માટ ેકઈ શોટડ કટ કીનો ઉપયોગ કરશો?  

(A) Ctrl + L (B) Ctrl + V (C) Ctrl + P (D) Ctrl + R Ans: B 

(926)  નીચે પૈકી કઈ મેમરી િૌથી જડપી છ?ે  

(A) ROM (B) RAM (C) HD (D) CD Ans: B 

(927)  કોમ્પ્યુટરના ક્વકાિમાું િૌથી વધુ યોગદાન કોનુું માનવમાું આવે છ?ે  

(A) ચાલડ િેિેજ (B) વોન ન્યુમેન (C) જોિેફ જલેયુડડ (D) ક્વક્લયમ િુરોિ Ans: B 

(928)  ક્વડીયો િીડી જોવા માટ ેતમે શેનો ઉપયોગ કરશો?  

(A) ક્વન્ડોઝ ક્વડીયો ્લેયર (B) િીડી ્લેયર (C) ક્વન્ડોઝ મૂવી ્લેયર (D) ક્વન્ડોઝ મીરડયા ્લેયર Ans: D 

(929)  DMA નુું પૂરું  નામ જણાવો?  

(A) ડાયરેલટ મોડ એલિેિ 
(B) ડાયરેલટ મોનીટર એલિેિ 
(C) ડાયરેલટ મધર િોડડ એલિેિ 
(D) ડાયરેલટ મેમરી એલિેિ 

Ans: D 

(930)  કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામમાું િૌપ્રથમ ક્વકિાવવામાું આવેલી ભાષા કઈ છ?ે  

(A) િેક્ઝક (B) પાસ્કલ (C) ફોરટિને (D) જાવા Ans: A 

(931)  જ ુંક ઈ-મેઈલને નીચેનામાથી િીજા લયાું શબ્દથી પણ ઓળખવામાું આવે છ?ે  

(A) ક્સ્પલ (B) સ્પૂ્રફ (C) સ્પામ (D) ક્સ્નફર Ans: C 

(932)  ક્થુંક પેડ કઈ કુંપનીના લેપટોપનુું નામ છ?ે  

(A) ફ્યુલેટ (B) આઈિીએમ (C) માઈક્રોિોફ્ટ (D) ગુગલ Ans: B 

(933)  નીચેનામાથી લયો એક ભાગ કોમ્પ્યુટર માટ ેજરૂરી નથી?  

(A) મોનીટર (B) ક્પ્રન્ટર (C) માઉિ (D) કી-િોડડ Ans: B 

(934)  મોનીટર નીચેનામાથી કઈ િાિત દ્વારા મારહતી મેળવે છ?ે  

(A) રડસ્્લે કાડડ 
(B) મેગ્નેરટક કાડડ 
(C) હાડડ રડસ્ક 
(D) ફસ્ટડ કાડડ 

Ans: A 
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(935)  ENIAC નુું પૂરું  નામ જણાવો?  

(A) ઈલેલટિોક્નક ન્યુમેરરકલ ઇન્ટગે્રટેર એન્ડ કોમ્પ્યુટર 
(B) ઈલેલટિોક્નક નોટડે ઇન્ટગે્રેટર એન્ડ કોમ્પ્યુટર 
(C) ઈલેલટિોક્નક ન્યુમરેરકલ ઇંટરમીડીએટ એન્ડ કોમ્પ્યુટર 
(D) ઈલેલટિોક્નક નોટડે ઇન્ટરમીડીએટ એન્ડ કોમ્પ્યુટર 

Ans: A 

(936)  નીચેનામાથી કઈ મેમરીમાું િુંગ્રહ થયેલી મારહતીને િુધારી શકાતી નથી?  

(A) હાડડ રડસ્ક (B) પેન ડિાઇવ (C) િીડીરોમ (D) ફ્લૉપી Ans: C 

(937)  નીચે આપેલી તમામ િાિતો સ્પે્રડશીટ િૉફ્ટવેર િાથે િુંિુંક્ધત છ,ે માત્ર એક ક્િવાય ?  

(A) િેલ (B) વાયરિ રડટકેશન (C) ફોમ્પયુડલા (D) વકડશીટ Ans: B 

(938)  મેઈનફે્રમ અન ેપિડનલ કોમ્પ્યુટરની વચ્ચેના કોમ્પ્યુટરને શુું કહેવામા આવે છ?ે  

(A) ક્મક્ન કોમ્પ્યુટર (B) પિડનલ કોમ્પ્યુટર (C) માઇક્રો કોમ્પ્યુટર (D) િુપર કોમ્પ્યુટર Ans: A 

(939)  ક્ચત્રોને મોટા દશાડવવા નીચેનામાથી કઈ િાિતનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) ART (B) CRT (C) LCD (D) Plasma Ans: D 

(940)  નીચેનામાથી શેમાું િૌથી ઓછો મારહતી િુંગ્રહ થાય છ?ે  

(A) ફ્લૉપી (B) હાડડ રડસ્ક (C) પેન ડિાઇવ (D) િીડી Ans: A 

(941)  પ્રોગ્રાક્મુંગ લે્વેજ ેપોતાના ઉપયોગ માટ ેઅલગ રાખેલ શબ્દને કહેવામા આવે છ?ે  

(A) રરઝવડડ િટન (B) રરઝવડડ કી (C) રરઝવડડ લે્વેજ (D) રરઝવડડ વર્ડિડ Ans: D 

(942)  મકાન-િાુંધકામ વગેરે િાિતો માટ ેક્ચત્રો દોરવા નીચેનામાથી શેનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) ્લોટર (B) સ્કેનર (C) ક્પન રડવાઈિ (D) માઈક્રોકોડ Ans: A 

(943)  નીચેનામાથી લયુ િાધન માઉિ જવુે કાયડ કરે છ?ે  

(A) ્લેિસ્ટશેન (B) કી-િોડડ (C) ટિકેિોલ (D) એક પણ નહીં Ans: C 

(944)  ઇન્ટરનટે પર િે કોમ્પ્યુટરને જોડવા માટ ેશુું વપરાય છ?ે  

(A) જાવા (B) પ્રોિેિર (C) વડડ (D) મોડમે Ans: D 

(945)  લયાું પેઢીના કોમ્પ્યુટરને ઈલેલટિો ક્મકેક્નકલ અનરુૂપ િનાવવામાું આવયા હતા?  

(A) ચોથી પેઢી (B) ત્રીજી પેઢી (C) િીજી પેઢી (D) પ્રથમ પેઢી Ans: D 

(946)  ડસે્ક ટોપ ઉપર તારીખ અને િમય લયાું હોય છ?ે  

(A) માય કોમ્પ્યુટર (B) રરિાઈકલક્િન (C) કી િોડડ (D) ટાસ્ક િાર Ans: D 

(947)  મોનીટર જવેા વધુ પાવર હુંગ્રી િાધનોને આઈડલ રાખવા પર શુું થાય છ?ે  

(A) હાઈિરનેશન (B) પાવર ડાઉન (C) સ્ટને્ડિાય (D) શટડાઉન Ans: C 
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(948)  લૉક્જક ગેટ નીચેનામાથી કઈ િાિત િાથે િુંકળાયેલુું છ?ે  

(A) ફ્લૉપી રડસ્ક (B) િરકડટ (C) પ્રોગ્રામ (D) રડસ્્લે Ans: B 

(949)  ઇન્ટગે્રેટડે િરકડટ ક્ચપની શોધ કઈ પેઢીના કોમ્પ્યુટર દરક્મયાન થઈ હતી?  

(A) ચોથી પેઢી (B) પ્રથમ પેઢી (C) િીજી પેઢી (D) ત્રીજી પેઢી Ans: D 

(950)  IBM નુું પૂરું  નામ જણાવો?  

(A) ઇન્ટરનેશનલ ક્િઝનેિ મશીન 

(B) ઇન્ટરનેશનલ િોડી મશીન 
(C) ઇન્ટરનેશનલ િેસ્ટ મશીન 
(D) ઇન્ટરનેશનલ િાયર મશીન 

Ans: A 

(951)  નીચ ેદશાડવેલ પૈકી લયૂ િચડ એક્ન્જન નથી?  

(A) એમએિએન (B) યાહૂ (C) ગુગલ (D) ક્િટર Ans: D 

(952)  હાઈ લેવલ લેં્વેજમાું લખવામાું આવેલા પ્રોગ્રામને શુું કહેવામા આવે છ?ે  

(A) િોિડ કોડ (B) ઓબ્જકેટડે કોડ (C) મશીન કોડ (D) એિેમ્પિલી કોડ Ans: A 

(953)  નોન-ન્યુમેરરક ડટેાનુું એક ઉદાહરણ આપો?  

(A) ક્વધાથીઓનો પરરિાનો સ્કોર 
(B) િાકી વધતી શેષ 
(C) કમડચારીઓનુું એડિિે 

(D) તમામ 

Ans: C 

(954)  નીચેનામાથી િૌથી િામાન્ય ઈનપુટ રડવાઈિ કઈ છ?ે  

(A) સ્કેનર (B) કી-િોડડ (C) ક્પ્રન્ટર (D) િીડી-રોમ Ans: B 

(955)  CAD નુું પૂરું  નામ જણાવો?  

(A) કોમ્પ્યુટર એવરનેિ ડાયલૉગ 

(B) કોમ્પ્યુટર એડડે ડીજાઈન 
(C) કોમ્પ્યુટર એટમ ડીવાઈિ 
(D) કોમ્પ્યુટર એક્ન્ટ ડીવાઈડશેન 

Ans: B 

(956)  િૉફ્ટવેરને િીજા લયાું અન્ય શબ્દથી ઓળખવામાું આવે છ?ે  

(A) ક્િસ્ટમ (B) પ્રોગ્રામ (C) મેમરી (D) લૉક્જક Ans: B 

(957)  MIME નુું પૂરું  નામ જણાવો?  

(A) મર્લટીપપડઝ ઈથરનેટ મેઈલ એલિટને્શન 
(B) મર્લટીપપડઝ એન્ટિી મેઈલ એલિટને્શન 

(C) મર્લટીપપડઝ ઇઝી મેઈલ એલિટને્શન 
(D) મર્લટીપપડઝ ઇન્ટરનેટ મેઈલ એલિટને્શન 

Ans: D 
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(958)  નીચેનામાથી ક્િન વાક્ણક્જયક િુંસ્થાઓને લયૂ ડોમેઈન આપવામાું આવે છ?ે  

(A) .org (B) .co.in (C) .gov (D) .com Ans: A 

(959)  કોમ્પ્યુટરની ભાષા JAVA ની શોધ કુંપની કઈ છ?ે  

(A) િન માઇક્રો ક્િસ્ટમ (B) માઈક્રોિોફ્ટ (C) ઇન્ટલે (D) ગુગલ Ans: A 

(960)  ભારતમાું મળી આવેલો િૌપ્રથમ કોમ્પ્યુટર વાઈરિ લયો છ?ે  

(A) એન્જલેો (B) થે્રટ્િ (C) િી-બ્રેન (D) ટીલ Ans: C 

(961)  Alt+E ?  

(A) Refresh (B) Help (C) Edit (D) File Ans: C 

(962)  CD નુું પુરું  નામ જણાવો?  

(A) Computer Desk (B) Computer Device (C) Computer Design (D) Compact Disk Ans: D 

(963)  નીચેનામાથી ગુગલના એક સ્થાપકનુું નામ જણાવો?  

(A) ક્િલ ગેટ્િ (B) કાલોિ સ્લીમ (C) માકડ જુકરિગડ (D) લેરી પેજ Ans: D 

(964)  MS-WOrd માું (Ctrl+S) દ્વારા શુું થાય છ?ે  

(A) ફાઈલ રરનેમ થાય છ.ે (B) ફાઈલ િેવ થાય છ ે (C) ફાઈલ ડીજાઈન થાય છ ે(D) ફાઈલ રડલીટ થાય છ.ે Ans: B 

(965)  ભારતમાું િુપર કોમ્પ્યુટર પરમનુું ક્નમાડણ લયાું શહેરમાું થયુું હતુું?  

(A) મુુંિઈ (B) કોલકાતા (C) પુણ ે (D) નવી રદલ્લી Ans: C 

(966)  સ્ક્રીનને હોર્લડ કરનાર િાધન લયુ છ?ે  

(A) મોનીટર (B) ડસે્કટોપ (C) ક્વડીયો (D) મોડમે Ans: A 

(967)  નીચનેામાથી કઈ િાિત સ્કેન કરેલી ઈમેજને િુધારા વધારા કરવા માટ ેટલેસ્ટમાું રૂપાુંતર કરે છ?ે  

(A) PR (B) OMR (C) OCR (D) MICR Ans: C 

(968)  નીચનેામાથી લયૂ એક નાનુું ક્િુંગલ િાઈટ નટેવકડ છ?ે  

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

(969)  કોઈ પણ પ્રોગ્રામમાું એરરને ઠીક કરવાને શુું કહેવામા આવે છ?ે  

(A) રેક્લટફાઈગ (B) ડીિક્ગુંગ (C) િક્ગુંગ (D) મોડીફાઈંગ Ans: B 

(970)  ઓરેકલના સ્થાપકનુું નામ જણાવો?  

(A) લેરી એક્લિન (B) િગ્રૈઈ બ્રેન (C) વોરન િફેટ (D) માકડ જુકરિગડ Ans: A 

(971)  નીચેનામથી MP3 ફાઈલનો ___________માું િામાવેશ થાય છ?ે  

(A) રીડ ઓન્લી (B) એક પણ નહીં (C) રાઇટ ઓન્લી (D) ઓરડયો - મીરડયા Ans: D 
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(972)  IC નુું પુરું  નામ જણાવો.  

(A) Integrated Circuit 
(B) Integrated Chip 
(C) Integrated Character 
(D) Integrated Computer 

Ans: A 

(973)  ઇન્ટગે્રેટડે િરકડટ ક્ચપનુું ક્નમાડણ શેમાથી થાય છ?ે  

(A) ક્નકલ (B) િેમીકુંડલટર (C) લોખડ (D) ફાઈિર Ans: B 

(974)  નીચે પૈકી કઈ કી દ્વારા ઈંટરનેટમા વેિપેજ, એડિિે કે ક્લન્ક ઉપર જઈ શકીએ ?  

(A) અર્લટર + કુંટિોલ (B) અર્લટર + ક્શફ્ટ (C) કુંટિોલ + ટિે (D) ક્શફ્ટ + ટિે Ans: D 

(975)  ફ્લૉપી રડસ્ક એ લયાું પ્રકારની મેમરી છ?ે  

(A) પ્રાઈમરી મેમરી 

(B) િેકેન્ડરી મમેરી 
(C) મેગ્નેરટક અને િેકન્ડરી મમેરી 
(D) ઓબ્જકેરટવ મમેરી 

Ans: C 

(976)  પ્રોગ્રામ અથવા ઈલેલટિોક્નક ઇન્િટિકશન્િના િેટન ેશુું કહેવામા આવે છ ેજ ેકોમ્પ્યુટરને દશાડવે છ ેકે શુું કરવાનુું 
છ?ે 

 

(A) હાડડવેર (B) મેનૂ (C) મોનીટર (D) િૉફ્ટવેર Ans: D 

(977)  નીચેનામાથી કઈ એક કોમ્પ્યુટર ભાષા નથી?  

(A) ફોરટિને (B) કોિોલ (C) પાસ્કલ (D) ફાસ્ટ Ans: D 

(978)  િીડી-રોમમાું મારહતીનો િુંગ્રહ માત્ર કઈ િાિત માટ ેથાય છ?ે  

(A) રીડ ઓન્લી (B) રાઈટ ઓન્લી (C) રાઈટ એન્ડ રીડ ઓન્લી (D) રર-રાઈટ Ans: A 

(979)  CPUમાું મારહતીનો લયાું િુંગ્રહ કરવામાું આવયો હોય છ?ે  

(A) ઓપરેન્ડ (B) માઇક્રોકોડ (C) એકીજ કોડ (D) િુપરકોડ Ans: A 

(980)  નીચેનામાથી કઈ િાિતનો ઉપયોગ કરી વેિ પેજનો કોડ લખવામાું આવે છ?ે  

(A) પ્રોિેિ પ્રોટોકોલ 
(B) નેટવકડ સ્ટશેન 
(C) હાઈપર ટલેસ્ટ માકડ અપ લે્વેજ 
(D) પલડ 

Ans: C 
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(981)  ALU નુું પૂરું  નામ જણાવો?  

(A) Area Local Unit 
(B) Algorithmic 
Language Unit 

(C) Arithmetic Logic 
Unit 

(D) Algorithmic Local 
Unit 

Ans: C 

(982)  ઈન્ફોમેશનના કેરેકટરનુું પ્રક્તક્નક્ધત્વ કોના દ્વારા થાય છ?ે  

(A) રફર્લડ (B) ક્િટ (C) એરટિિૂત (D) િાઈટ Ans: A 

(983)  સ્ટને્ડ એલોન કોમ્પ્યુટર નીચેનામાથી કઈ િાિત વગર કાયડ કરી શકતુું નથી?  

(A) રેમ (B) િીડી (C) સ્પીકર (D) ક્પ્રન્ટર Ans: A 

(984)  વાલયની શરૂઆતમાું કરિરને લઈ જવુું હોય તો નીચે પૈકી કઈ કી નો ઉપયોગ કરશો?  

(A) નામ લોક (B) એન્ડ (C) હોમ (D) ઇન્િટડ Ans: C 

(985)  Ctrl+N ?  

(A) Select (B) Change (C) new (D) Open Ans: C 

(986)  URL નુું પૂરું  નામ જણાવો?  

(A) Universal Resource 
Location 

(B) Unity Resource 
Locator 

(C) Uniform Resource 
Locator 

(D) Unique Resource 
Location 

Ans: C 

(987)  નીચેનામાથી લયૂ એક માઈક્રોિોફ્ટ વેિ બ્રાઉજર છ?ે  

(A) મોજીલા (B) યાહુ (C) ગુગલ (D) ઇન્ટરનટે એલસ્્લોલર Ans: D 

(988)  નીચેનામાથી કઈ કી સ્ટાટડ િટનને શરૂ કરશે?  

(A) કુંટિોલ (B) ક્શફ્ટ (C) ક્વન્ડોઝ (D) એસ્કેપ Ans: C 

(989)  િોફવેરના પ્રાથક્મક હેતનુા ડટેાને શેમાું ફેરવવામાું આવે છ?ે  

(A) િૂચના (B) ફાઈલ (C) પ્રોગ્રામ (D) ચાટડ Ans: A 

(990)  TSR નુું પૂરું  નામ જણાવો?  

(A) ટરુરસ્ટ િક્વડિ રેક 

(B) ટિાઈંગ ટ ુિક્વડિ રીપેર 
(C) ટિાવેક્લુંગ િક્વડિ રેક્શયો 
(D) ટક્મડનલ એન્ડ સ્ટ ેરેક્િડેંન્ટ 

Ans: D 

(991)  નીચે પૈકી શેિક્ણક િુંસ્થાઓને લયુ ડોમેઈન આપવામાું આવે છ?ે  

(A) .com (B) .edu (C) .co.in (D) .org Ans: B 

(992)  નીચેનામાથી શુું અલગ પડ ેછ?ે  

(A) યાહૂ (B) રેરડફમેઈલ (C) હોટમેઈલ (D) ક્વન્ડોજ Ans: D 
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(993)  નીચે પૈકી લયાું ક્પ્રુંટરને િૌથી ઝડપી કહેવામા આવે છ?ે  

(A) ઇન્કજલેટ ક્પ્રન્ટર (B) ડોટમેરટિલિ ક્પ્રન્ટર (C) લેિર ક્પ્રન્ટર (D) ફ્યુઅલ ક્પ્રન્ટર Ans: C 

(994)  SVGA નીચેનામાથી કોમ્પ્યુટરનાું લયાું ભાગ િાથે િુંિુંક્ધત છ?ે  

(A) િીપીયુ (B) કી-િોડડ (C) મોનીટર (D) માઉિ Ans: C 

(995)  LCD નુું પૂરું  નામ જણાવો?  

(A) લાઈટ કલર રડસ્્લે (B) ક્લક્મટડે કલર રડસ્્લે (C) ક્લક્લવડ રક્રસ્ટલ રડસ્્લે (D) લાઈટ કેક્મકલ રડસ્્લે Ans: C 

(996)  એલિેિ આપવા પેહલા કોમ્પ્યુટર યુઝરનમે અને પાિવડડન ેમેચ કરવા શુું ચેક કરે છ?ે  

(A) ડટેાિેઝ (B) નેટવકડ (C) િેકઅપ (D) વેિ કન્ટને્ટ Ans: A 

(997)  ટલેી િોફ્ટવેરનો ઉપયોગ નીચેનામાથી લયાું ક્વભાગ િાથે િુંકળાયેલો છ?ે  

(A) ડીઝાઈનીંગ (B) એક પણ નહીં (C) ફોટો શોપ (D) એકાઉન્ટ્િ Ans: D 

(998)  િૌપ્રથમ ફ્લૉપી િનાવનાર કુંપની કઈ છ?ે  

(A) ઓનીડાું (B) માઈક્રોિોફ્ટ (C) િોની (D) નોકીયા Ans: C 

(999)  ક્વન્ડોજ 2010, ક્વન્ડોજ XP અને ક્વન્ડોજ એનટી લયાું નામથી ઓળખવામાું આવે છ?ે  

(A) પ્રોિેિર (B) ઓપરેરટુંગ ક્િસ્ટમ (C) ડોમેઈન નામ (D) મોડમે Ans: B 
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