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(1000)  ડાઉનલોડ થતાાં પેજને અટકાવવા માટ ેનીચેનમાથી કઈ કીનો ઉપયોગ થાય છ?ે 

(A) એસ્કેપ (B) નમલોક (C) એન્ડ (D) સ્રોલ લોક Ans: A 

(1001)  સ્ટાન્ડડડ ટલૂબાર પરના E બટનનો ઉપયોગ _________ માટ ેથાય છ?ે  

(A) ભાગાકાર (B) ગુણાકાર (C) બાદબાકી (D) સરવાળા Ans: D 

(1002)  એલસેલમાાં આાંકડાકીય માહહતી ધરાવતા સેલની સાંખ્યા મેળવવા લયુ ફાંકશન વપરાય છ?ે  

(A) Count (B) Add (C) Sum (D) Total Ans: A 

(1003)  WNનુાં પૂરાં  નામા જણાવો?  

(A) વકડ નેટવકડ (B) વાયરલેસ નેટવકડ (C) વાયડડ નેટવકડ (D) વર્લડડ નેટવકડ Ans: B 

(1004)  એલસેલમાાં ફાઈલ ખોલવા અને બાંધ કરવા લયાાં બારનો ઉપયોગ થઈ શકે છ?ે  

(A) ફોમેહટાંગ (B) સ્ટાન્ડડડ (C) એક પણ નહીં (D) ટાઈટલ Ans: D 

(1005)  એલસેલમાાં ફાંકશનની સાથે આપવામાાં આવેલ સેલ એડરસેની માહહતીને શુાં કહે છ?ે  

(A) Post (B) Data (C) Variable (D) Argument Ans: D 

(1006)  એલસેલમાાં બનાવવામાાં આવેલ ફાઈલનુાં એલસટનેસન _______ હોય છ?ે  

(A) .xls (B) .exe (C) .doc (D) .ppt Ans: A 

(1007)  ફાઈલમાાં કોઈપણ શબ્દને શોધવા કઈ કીનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) Ctrl + P (B) Ctrl + A (C) Ctrl + F (D) Ctrl + B Ans: C 

(1008)  ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ પ્રથમ ભારતીય સામાક્યક કયુાં છ?ે  

(A) વક્નતા (B) ઈક્ન્ડયા ટડુ ે (C) મનોરમાાં (D) ટાઈમ્સ Ans: B 

(1009)  એક્ન્ટવાઈરસ સૉફ્ટવેર શુાં છ?ે  

(A) ઓપરેહટાંગ ક્સસ્ટમ (B) ક્સકયુરીક્ત યુહટક્લટી (C) ઓહફસ સ્યુટ (D) ક્બઝનેસ સૉફ્ટવેર Ans: B 

(1010)  હાલ સુધી કોમ્્યુટરની કેટલી પેઢીનો ક્વકાસ થયો છ?ે  

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

(1011)  માઇરોસોફ્ટ વડડમાડ કૉલમબ્રેક કરવા કઈ કીનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) કાંટરોલ + ક્શફ્ટ + એન્ટર 
(B) કાંટરોલ + ક્શફ્ટ 
(C) કાંટરોલ + એન્ટર + સ્રોલ લોક 
(D) ક્શફ્ટ + એન્ટર 

Ans: A 

(1012)  ડીવીડીનો કઈ પ્રકારની મેમરીમાાં સમાવેશ થાય છ?ે  

(A) સેકન્ડરી (B) એક પણ નહીં (C) બાઈનરી (D) પ્રાઇમરી Ans: A 
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(1013)  સહરય સેલથી નીચેની બાજુના સેલ ક્સલેલટ કરવા વપરાતી કી કઈ?  

(A) Alt + Down arrow 
(B) Ctrl + Alt + Down arrow 
(C) Ctrl + Down arrow 
(D) Shift + Down arrow 

Ans: D 

(1014)  તમામ યુક્નવક્સડટીયોને એક સાથે જોડવાની ટકે્લનકન ેશુાં કહેવામા આવે છ?ે  

(A) Cessnet (B) Usenet (C) Internet (D) Edunet Ans: B 

(1015)  એક કરતાાં વધુ વકડશીટના સમૂહ ન ેશુાં કહેવામા આવે છ?ે  

(A) એલસેલ (B) વકડબુક (C) વકડશીટ (D) એક પણ નહીં Ans: B 

(1016)  માહહતીને ચડતા રમમા ગોઠવવા લયો ક્વકર્લપ વપરાય છ?ે  

(A) Ascending (B) Sort Up (C) Sort Down (D) Descending Ans: A 

(1017)  સ્પે્રડશીટમાાં સ્પેક્લાંગ ચકે કરવા માટ ેશેનો ઉપયોગ કરશો?  

(A) સ્્લેફાસ્ટ (B) હડકશનરી (C) સ્પેલમેટ (D) સ્પેલચેક Ans: D 

(1018)  Marge Cells ક્વકર્લપનો ઉપયોગ શુાં?  

(A) માહહતીને ઉતરતા રમમા ગોઠવવા 
(B) બે કે વધુ સેલ ભેગા કરવા 
(C) સેલમાાં ઓટોનાંબર આપવા 

(D) માહહતીને ચડતા રમમા ગોઠવવા 

Ans: B 

(1019)  એલસેલમાાં નવી વકડશીટ ઉમરેવા ઉપયોગી ક્વકર્લપ લયો?  

(A) FIle/Open (B) Insert/WorkSheet (C) Insert/New (D) FIle/New Ans: B 

(1020)  ટાઈમશેહરાંગ એ ઓન લાઈન હરયલ ટાઈમ ક્સસ્ટમ છ,ે ક્વધાન તપાસો?  

(A) અસત્ય છ ે (B) અધડસત્ય છ ે (C) સત્ય છ ે (D) એક પણ નહીં Ans: B 

(1021)  ટાઈમ્સ ન્યુ રોમન, એહરયલ, ક્મસ્ટરલ નીચેનામાથી શેના પ્રકાર છ?ે  

(A) સ્ટાઈલ (B) ફૉન્ટ (C) ક્સમ્બોલ (D) કેરેલટર Ans: B 

(1022)  ક્પ્રન્ટ આપતા પહેલા ક્પ્રન્ટ ક્પ્રવ્યુ જોવામાાં આવે છ,ે તેમાાં ઝુમ આઊટ માટ ેકઈ કીનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) ALT + PAGE UP 
(B) ALT+ HOME 
(C) ALT + PAGE DOWN 

(D) ALT + MINUS 

Ans: D 
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(1023)  નીચેનામાથી __________ કી ઇન્સશન પોઈંટરના ડાબી તરફના અક્ષરને ભૂાંસે છ.ે  

(A) Right Arrow (B) Delete (C) Left Arrow (D) Backspace Ans: D 

(1024)  સહરય રોના પ્રથમ સેલ પર જવા નીચેનામાથી ________ કી વપરાય છ?ે  

(A) Esc (B) Tab (C) End (D) Home Ans: D 

(1025)  નવી રો અથવા કૉલમ ઉમેરવા માટ ેલયાાં મેનુનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) Data (B) Insert (C) Tools (D) Format Ans: B 

(1026)  PROLOG કઈ પેઢીની કોમ્્યુટરની ભાષા છ?ે  

(A) પાાંચમી પેઢી (B) ત્રીજી પેઢી (C) બીજી પેઢી (D) ચોથી પેઢી Ans: A 

(1027)  સહરય સેલની જમણી બાજુના સેલ પર જવા નીચેનામાથી કઈ કી વપરાય છ?ે  

(A) Enter (B) Shift (C) Ctrl (D) Tab Ans: D 

(1028)  માઈરોસોફ્ટ વડડમાાં સેન્ટને્સ ક્સલેલટ કરવા કસડર સાથે કી-બોડડની કઈ કીનો ઉપયોગ કરશો?  

(A) એસ્કેપ (B) અર્લટર (C) સ્પેસ (D) કાંટરોલ Ans: D 

(1029)  ઊભા સ્તાંભની પહોળાઈ બદલવા નીચેનામાથી લયો ક્વકર્લપ વપરાય છ?ે  

(A) Format/Column/Height 
(B) Edit/Column/Height 
(C) Edit/Column/Width 
(D) Format/Column/Width 

Ans: C 

(1030)  નીચેનામાથી ગાક્ણક્તક હરયાઓ કરવા માટ ેઉપયોગી પ્રોગ્રામ લયો?  

(A) MS PowerPoint (B) Paint Brush (C) MS Word (D) MS Excel Ans: D 

(1031)  સહરય સેલથી જમણી બાજુના સેલ ક્સલેલટ કરવા વપરાતી કી કઈ?  

(A) Ctrl + Alt + arrow (B) Alt + Right arrow (C) Shift + Right arrow (D) Ctrl + Right arrow Ans: B 

(1032)  એલસેલમાાં ડટેા સાંગ્રહવા માટ ેઉપયોગમાાં લેવાતા નાનામાાં નાના એકમને શુાં કહે છ?ે  

(A) અડરસે (B) ટબેલ (C) બોલસ (D) સેલ Ans: D 

(1033)  એલસેલમાાં SAVE કમાન્ડ ની શોટડ-કટ કી કઈ છ?ે  

(A) Ctrl+R (B) Ctrl+V (C) Ctrl+U (D) Ctrl+S Ans: D 

(1034)  Series ડાયલોગ બોલસના _________ ક્વકર્લપનો ઉપયોગ ભૌક્મક્તક શ્રણેી માટ ેથાય છ.ે  

(A) Date (B) Growth (C) Linear (D) AutoFill Ans: C 

(1035)  સહરય સેલથી ઉપરની બાજુના સેલ ક્સલેલટ કરવા વપરાતી કી કઈ?  

(A) Ctrl + Alt + Up arrow (B) Shift + Up arrow (C) Alt + Up arrow (D) Ctrl + Up arrow Ans: B 
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(1036)  નીચેનામાથી કઈ રીતે MS Excel પ્રોગ્રામ બાંધ કરી શકાય છ?ે  

(A) તમામ 
(B) Alt + F4 
(C) File મેન્યૂમાાંથી Exit 
(D) કાંટરોલ બટનમાાંથી Close નુાં બટન 

Ans: A 

(1037)  આડી હરોળની ઊચાઇ બદલવા નીચેનામાથી લયો ક્વકર્લપ વપરાય છ?ે  

(A) Format/Row/Height (B) Edit/Row/Width (C) Format/Row/Width (D) Edit/Row/Height Ans: D 

(1038)  સહરય સેલથી નીચેના સેલ પર જવા કઈ કી વપરાય છ?ે  

(A) Ctrl (B) Enter (C) Tab (D) Shift Ans: B 

(1039)  એલસેલમાાં કૉલમ એટલે________  

(A) લાંબચોરસ ખાતુાં (B) ઊભા સ્થભ (C) એક પણ નહીં (D) આડી હરોડ Ans: B 

(1040)  એલસેલમાાં નાંબરની હારમાળા આપમેળે લાવવા નીચેનામાથી લયો ક્વકર્લપ ઉપયોગી છ?ે  

(A) Edit/File/Series 
(B) File/New 
(C) Window/Arrange Window 
(D) Edit/Copy 

Ans: A 

(1041)  માહહતીને ઉતરતા રમમા ગોઠવવા લયો ક્વકર્લપ વપરાય છ?ે  

(A) Sort Down (B) Descending (C) Sort Up (D) Ascending Ans: B 

(1042)  ફાંકશનની અાંદર ફાંલશન લખવાની પદ્ધક્તને __________ Function કહે છ.ે  

(A) Nesting (B) Multiple (C) Stitching (D) Connecting Ans: A 

(1043)  કરાં ટ પેજને ક્પ્રન્ટ કરવા કઈ કીનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) Ctrl + A (B) Ctrl + P (C) Ctrl + O (D) Ctrl + D Ans: B 

(1044)  શુાં નહીં હોય તો કોમ્્યુટર બુટ નહીં થઈ શકે?  

(A) વહકિંગ સાઈકલ (B) લોડર (C) ઓપરેહટાંગ ક્સસ્ટમ (D) કમ્પાઈલર Ans: C 

(1045)  ઈંટરનટેમા ક્વન્ડોને બાંધ કરવા કઈ કીનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) Ctrl + P (B) Ctrl + W (C) Ctrl + O (D) Ctrl + N Ans: B 

(1046)  એલસેલમાાં_______ માહહતીને સેલમાાં ડાબી બાજુ ગોઠવીને દશાડવવામાાં આવે છ.ે  

(A) આાંકડાકીય (B) ક્ચત્ર (C) શાક્બ્દક (D) તારીખ Ans: C 
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(1047)  ઇન્ટરનટે ઉપર મળવાપાત્ર પ્રથમ ભારતીય સમાચાર પત્ર લયૂ છ?ે  

(A) રાજસ્થાન પક્ત્રકા 
(B) દૈક્નક ભાસ્કર 
(C) ધ ટાઈમ્સ ઓફ ઈક્ન્ડયા 
(D) ધ હહન્દ ુ

Ans: D 

(1048)  સહરય સેલની ડાબી બાજુના સેલ પર જવા નીચેનામાથી કઈ કી વપરાય છ?ે  

(A) Shift + Enter (B) Ctrl + Enter (C) Ctrl + Tab (D) Shift + Tab Ans: D 

(1049)  એક KBPS નો અથડ શુાં થાય ?  

(A) ૧૦૦ ક્બટ પર સેકન્ડ 
(B) ૧૦૦૦ ક્બટ પર સેકન્ડ 
(C) ૧૦૦૦૦ ક્બટ પર સેકન્ડ 

(D) ૧૦ ક્બટ પર સેકન્ડ 

Ans: B 

(1050)  TBનો અથડ જણાવો?  

(A) ટલૂ બાઈટ (B) ટરેા બાઈટ (C) ટીટરા બાઈટ (D) ટોટલ બાઈટ Ans: B 

(1051)  વડડ પ્રોસેક્સાંગ પ્રોગ્રામ માટ ેકેવા પ્રકારની ફાઈલ બનાવવામાાં આવે છ?ે  

(A) ગ્રાહફલસ ફાઈલ (B) સ્ટોરેજ ફાઈલ (C) વકડશીટ ફાઈલ (D) ડૉલયુમેન્ટ ફાઈલ Ans: D 

(1052)  માહહતીના પૃથકરણ માટ ેવપરાતો Filter ઓ્સન લયાાં મેન્યૂમાાંથી મળે છ?ે  

(A) Tools (B) Data (C) Insert (D) Format Ans: B 

(1053)  નીચેનામાથી કઈ કી દ્વારા સેલ A1 પર જઈ શકાય છ?ે  

(A) Home (B) Ctrl + Home (C) Up Arrow (D) Down Arrow Ans: B 

(1054)  MPEG એ લયાાં પ્રકારની ફાઈલ છ?ે  

(A) ક્વડીયો ફાઈલ (B) સાઉન્ડ ફાઈલ (C) મુવી ફાઈલ (D) હડઝાઈન ફાઈલ Ans: A 

(1055)  બાઈનરી નાંબરમાાં કેટલા અાંકોને સમાવેશ થાય છ?ે  

(A) ૦ થી ૧ (B) ૧ થી ૧૦ (C) ૧ થી ૨ (D) ૧ થી ૧૦૦ Ans: A 

(1056)  એલસેલમાાં લયાાં ઓ્શનની મદદથી ચાટડ તૈયાર થાય છ?ે  

(A) બાર ચાટડ (B) ચાટડ ક્વઝાડ ૅ (C) ટબેલ (D) પાઈ ચાટડ Ans: B 

(1057)  એલસેલમાાં વકડબુક એટલે ___________  

(A) રો અને કૉલમ નો સમૂહ (B) આડી હરોડ (C) એક પણ નહીં (D) ઊભા સ્તાંભ Ans: C 
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(1058)  વેબપેજ પર હહસ્ટરી બોલસ ખોલવા માટ ેકઈ કીનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) Ctrl + A (B) Ctrl + D (C) Ctrl + H (D) Ctrl + B Ans: C 

(1059)  એલસેલમાાં રો એટલે__________  

(A) આડી હરોડ (B) એક પણ નહીં (C) લાંબચોર ખાનુાં (D) ઊભા સ્તાંભ Ans: A 

(1060)  એલસેલમાાં OPEN કમાન્ડની શોટડ-કટ કી કઈ ?  

(A) Shift + O (B) Ctrl + Alt + O (C) Alt + O (D) Ctrl + O Ans: D 

(1061)  GII નુાં પૂરાં  નામ જણાવો?  

(A) ગ્લોબલ ઇંટરમીડીએટ ઇન્ફોમેશન 
(B) ગ્લોબલ ઇન્ફોમેશન ઇન્રાસ્ટરાકચર 
(C) એક પણ નહીં 
(D) ગ્લોબલ ઇક્મહડએટ ઇન્ફોમેશન 

Ans: B 

(1062)  ઈ-મેઈલ સાંદેશા માટ ેસ્ટોરેજને શુાં કહેવામા આવે છ?ે  

(A) મેઈલ બોલસ (B) હાડડ હડસ્ક (C) ફોર્લડર (D) હડરેલટરી Ans: A 

(1063)  નીચે આપેલ લયો ક્વધેય આપેલ સેલ ક્વસ્તારના તમામ સેલની હકમતો પૈકી સૌથી નાની હકમત શોધી આપે છ.ે  

(A) TOP() (B) HIGEST() (C) MAX() (D) MIN() Ans: D 

(1064)  સહરય સેલ અડરસે __________ માાં દશાડવવામાાં આવે છ.ે  

(A) ફોમુડલા બાર (B) અડરસે બોલસ (C) સેલ (D) સ્ટટેસ બાર Ans: B 

(1065)  પસાંદ કરેલ 5મી આડી રો તથા 2 ઊભી હરોળની હદ માટ ેએડરસે બોલસ _________ લખશે.  

(A) RC (B) R5 x C2 (C) R2 x C5 (D) CR Ans: B 

(1066)  નીચે આપેલ લયો ક્વધેય આપેલ સેલ ક્વસ્તારના તમામ સેલની હકમતો પૈકી સૌથી મોટી હકમત શોધી આપે છ.ે  

(A) MIN() (B) MAX() (C) TOP() (D) HIGEST() Ans: B 

(1067)  સહરય સેલથી ઉપરની બાજુના સેલ પર જવા નીચેનામાથી કઈ કી વપરાય છ?ે  

(A) Shift + Tab (B) Ctrl + Enter (C) Shift + Enter (D) Ctrl + Tab Ans: C 

(1068)  CAD નુાં પૂરાં  નામ જણાવો?  

(A) Computer Add Design 
(B) Computer Area Design 
(C) Computer Aided Design 
(D) Computer added Design 

Ans: C 
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(1069)  નીચે પૈકી લયો સૉફ્ટવેર ક્સસ્ટમનો ગેરકાયદેસર ઉપયોગ થતો અટકવે છ?ે  

(A) પ્રોલસી (B) ફાયરવોલ (C) મોઝીલા (D) હબ Ans: B 

(1070)  ભારતમાાં પ્રથમ પ્રદૂષણ રહહત કોમ્્યુટરાઈઝેશન પેટરોલ પાંપ લયાાં આવેલો છ?ે  

(A) નવી હદલ્લી (B) કોલકાતા (C) મુાંબઈ (D) અમદાવાદ Ans: C 

(1071)  નીચેનામાથી ___________ મેનૂ એલસેલમાાં નથી મળતુાં?  

(A) Table (B) Format (C) Tools (D) Data Ans: A 

(1072)  એલસેલમાાં ગણતરી કરવા માટ ે_________ સવલત આપવામાાં આવેલી છ?ે  

(A) Calculator (B) Function (C) ATYFc (D) Formula Ans: D 

(1073)  ક્વશ્વનુાં પ્રથમ સુપર કોમ્્યુટર લયાાં દેશે બનાવ્યુાં હતુાં?  

(A) ભારત (B) અમેહરકા (C) રક્શયા (D) ચીન Ans: B 

(1074)  નીચેનામાથી ___________ ક્વધેય કોમ્્યુટરની સ્મૃક્તમાાં પડલે આજની તારીખ દશાડવે છ.ે  

(A) PMT() (B) DATE() (C) TODAY() (D) AMT() Ans: C 

(1075)  એલસેલમાાં સરવાળા માટ ેલયુ ફાંલસન વપરાય છ?ે  

(A) Count (B) Sum (C) Add (D) Total Ans: B 

(1076)  ઓપરેહટાંગ ક્સસ્ટમ કઈ કાંપની સાથે સાંકળાયેલ છ?ે  

(A) સોની (B) માઈરોસોફ્ટ (C) આઈબીએમ (D) ઇન્ટલે Ans: B 

(1077)  ઈંટરનેટમાાં નવી ક્વન્ડો ખોલવા માટ ેકઈ કીનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) Ctrl + P (B) Ctrl + W (C) Ctrl + M (D) Ctrl + N Ans: D 

(1078)  સચડ બોલસ (ઇન્ટરનટે માટ)ે ઓપન કરવા કઈ કીનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) Ctrl + B (B) Ctrl + S (C) Ctrl + A (D) Ctrl + E Ans: D 

(1079)  એલસેલમાાં સેલ એટલે ___________  

(A) એક પણ નહીં 

(B) રો અને કોલમના છદેનથી બનતુાં ખાનુાં 
(C) ઊભા સ્થભ 
(D) આડી હરોડ 

Ans: B 

(1080)  LAP નુાં પૂરાં  નમ જણાવો?  

(A) ક્લન્ક એડમાયાર પ્રોસીજર 
(B) ક્લન્ક એલસેસ પ્રોસીજર 

(C) લોકલ એટરીબ્યુટ પ્રોપેગેશન 
(D) લોકલ એહરયા પ્રોટોકોલ 

Ans: B 
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(1081)  માહહતીને કક્કાવારી રમમા ગોઠવવા લયો ક્વકર્લપ વપરાય છ?ે  

(A) Insert (B) Data (C) Format (D) Tools Ans: B 

(1082)  માઇરો પ્રોસેસર કઈ પેઢીનુાં કોમ્્યુટર છ?ે  

(A) ત્રીજી (B) બીજી (C) પાચમી (D) ચોથી Ans: D 

(1083)  નીચેનામાથી __________ ક્વધેયની મદદથી ક્વધાથીઓના માકડસની સરેરાશ કાઢી શકાય છ.ે  

(A) SUM() (B) AVERAGE() (C) PRODUCT() (D) COUNT() Ans: B 

(1084)  એલસેલ પ્રોગ્રામમાાં નવી વકડબુક બનાવવા વપરાતો કમાન્ડ લયો ?  

(A) Save (B) Insert (C) New (D) Open Ans: C 

(1085)  એલસેલમાાં _________ માહહતીને સેલમાાં જમણી બાજુ ગોઠવીને દશાડવવામાાં આવે છ.ે  

(A) ક્ચત્ર (B) શાક્બ્દક (C) આાંકડાકીય (D) તારીખ Ans: C 

(1086)  એલસેલમાાં PageSetup કમાન્ડનો ઉપયોગ શુાં?  

(A) એક પણ નહીં (B) પેજના માક્જ ડન બદલવા (C) ક્પ્રન્ટ કાઢવા (D) ક્પ્રન્ટ ક્પ્રવ્યૂ જોવા Ans: B 

(1087)  કમ્પાઈલર એક હાઈ લેવલ લેન્ગ્વેજમાાં લખાયેલા પ્રોગ્રામને શેમાાં ટરાન્સલેટ કરે છ?ે  

(A) જાવા (B) ડીબગ્ડ (C) અર્લગોહરથમ (D) મશીન લેન્ગ્વેજ Ans: D 

(1088)  સ્પે્રડક્શટમાાં દરેક ખાનને શુાં કહેવામા આવે છ?ે  

(A) ટબેલ (B) સેલ (C) હફર્લડ (D) રેકોડડ Ans: B 

(1089)  વકડશીટમાથી કોઈ શબ્દ શોધવા વપરાતો કમાન્ડ લયો છ?ે  

(A) GoTo (B) Find (C) Replace (D) Search Ans: B 

(1090)  રો કે કૉલમ સાંતાડવા માટનેો ઓ્સન લયાાં મેનુમાાંથી મળે છ?ે  

(A) Insert (B) Tools (C) Data (D) Format Ans: D 

(1091)  કોઈપણ કોમ્્યુટરમાાં એન્ટર કરવામાાં આવેલા પ્રોગ્રામને રીમુવ કરવા લયાાં મેનુમાાં જવુાં પડ ેછ?ે  

(A) ફાઈલ (B) માય કોમ્્યુટર (C) કાંટરોલ પેનલ (D) પ્રોગ્રામ Ans: C 

(1092)  વકડશીટના બધાજ સેલ એકસાથે ક્સલેલટ કરવા માટનેી શોટડ-કટ કી કઈ?  

(A) Ctrl + A (B) Ctrl + V (C) Ctrl + S (D) Ctrl + C Ans: A 

(1093)  હાડડ હડસ્કમાથી હડલીટ કરેલી ફાઈલો લયાાં જાય છ?ે  

(A) મધર બોડડ (B) ફ્લૉપી હડસ્ક (C) હરસાયકલબીન (D) ક્લલપ બોડડ Ans: C 

(1094)  માઈરોસોફ્ટ એલસેલમાાં સેલ B4 અને C3 નો સરવાળો કરવા માટ ેનીચેનામાથી લયાાં સૂત્રનો ઉપયોગ થશે?  

(A) -B4-C3 (B) B4+C3 (C) =B4+C3 (D) +B4-C3 Ans: C 
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(1095)  Print કાઢવા માટનેી શોટડ-કટ કી કઈ?  

(A) Shift + P (B) Ctrl + P (C) Ctrl + Alt + P (D) Alt + P Ans: B 

(1096)  Marge Cells ક્વકર્લપ લયાાં મેનુમાથી મળે છ?ે  

(A) Insert (B) View (C) Tools (D) Format Ans: D 

(1097)  એલસેલમ Undo કમાન્ડની શોટડ-કટ કી કઈ?  

(A) Alt + Y (B) Ctrl + A (C) Ctrl + Y (D) Ctrl + Z Ans: D 

(1098)  કોમ્્યુટર મોનીટર લયાાં પ્રકારનુાં હડવાઈસ છ?ે  

(A) આઉટપુટ (B) પ્રોસેસર (C) ઈનપુટ (D) સૉફ્ટવેર Ans: A 

(1099)  કોમ્્યુટર પરના પ્રથમ સામક્યકનુાં નામ જણાવો?  

(A) સ્પીડી કોમ્્યુટર 
(B) કોમ્્યુટર એન્ડ હફકસેશન 

(C) કોમ્્યુટર એન્ડ ઓટોમેશન 
(D) ટડુ ેકોમ્્યુટર 

Ans: C 
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