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(1300)  કોમ્યુટરમાાં કોઈ પણ ફાઈલનો સાંગ્રહ કયાાં થાય છ?ે 

(A) સાંગ્રહ કરતા કોઈપણ સાધનમાાં 
(B) ડડરેકટરી અન ેડસે્ક બાંનેમાાં 
(C) ડડરેકટરીમાાં 
(D) ડસે્કમાાં 

Ans: C 

(1301)  પેન ડરાઈવ (Pen Drive)ની મેમરી કયા પ્રકારની હોય છ?ે  

(A) ચુાંબકીય (B) વોલાટાઈલ મેમરી (C) ફલેશ મેમરી (D) કેશ મમેરી Ans: C 

(1302)  કોમ્યુટરમાાં IP Address કેટલા બીટનુાં બનેલુાં હોય છ?ે  

(A) 64 (B) 8 (C) 32 (D) 16 Ans: C 

(1303)  ઈન્ટરનેટના ડાયલઅપ કનેકશનમાાં ટકે્લફોન લાઈન ઉપરાાંત નીચેનામાાંથી કયુાં સાધન હોવુાં જરૂરી છ?ે  

(A) ક્પ્રન્ટર (B) માઉસ (C) મોડમે (D) સાઉન્ડકાડડ Ans: C 

(1304)  ઈન્ટરનટેની સ્પીડ દશાડવવા માટનેા એકમ BPSનુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Bit Per Second (B) Byte Per Second (C) Bits Pass Second (D) Bit Per Sentence Ans: A 

(1305)  હાયપર ટકેસ્ટ માકડ-અપ લેંગ્વજનુાં ટૂાંકુાં નામ શુાં છ?ે  

(A) hmtt (B) http (C) html (D) htm Ans: C 

(1306)  કોમ્યુટરમાાં લખેલુાં ભૂાંસવા માટ ેકઈ કીનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) એન્ડ કી (B) બેકસ્પેસ કી (C) એન્ટર કી (D) શીફટકી Ans: B 

(1307)  તમારા કોમ્યુટરની માડહતી બીજાના કોમ્યુટરમાાં તબદીલ કરવાની પ્રડિયાને શુાં કહે છ?ે  

(A) અહીં દશાડવેલ ત્રણ પૈકી એકેય નહીં 
(B) ટરાન્સફડરાંગ 
(C) ડાઉનલોડડાંગ 

(D) અપલોડડાંગ 

Ans: B 

(1308)  GUIનુાં આખુાં નામ નીચેનામાાંથી કયુાં છ?ે  

(A) Graphical User Interface 
(B) Graphic Used Internet 
(C) Graphical User Interactive 
(D) Graph User Interface 

Ans: A 

(1309)  ભારતનુાં સૌપ્રથમ ઈન્ટરનેટ સક્વડસ પ્રોવાઈડર નીચે પૈકી કયુાં છ?ે  

(A) BSNL (B) VSNL (C) NTNL (D) Mantra Ans: A 
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(1310)  નીચેનામાાંથી કયુાં સચડ એક્ન્જન નથી?  

(A) yoogle (B) google (C) bing (D) yahoo Ans: A 

(1311)  GSWAN વેબસાઈટનુાં Address શુાં છ?ે  

(A) www.gswan.gov.in 
(B) www.gujarat-statewan.in 
(C) www.gujarat.gswan.in 

(D) www.gswan.in.net 

Ans: A 

(1312)  કોમ્યુટરમાાં વેબસાઈટ ખોલવા માટ ેતેના એડરસેમાાં પ્રથમ www આવે છ.ે www એટલે શુાં?  

(A) world windows web (B) word wide web (C) world wide web (D) world with web Ans: B 

(1313)  કોમ્યુટરમાાં એનેલોગ શબ્દ કઈ ભાષાનો છ?ે  

(A) ગ્રીક (B) ફે્રન્ચ (C) એકપણ નહીં (D) લેડટન Ans: B 

(1314)  ક્વન્ડો ઓપરેડટાંગ ક્સસ્ટમને બાંધ કરવા માટ ેકયા ઓપ્શનનો ઉપયોગ થશે?  

(A) શટ ડાઉન (B) રન (C) ડોકયુમેન્ટ (D) ફાઈન્ડ Ans: A 

(1315)  કોમ્યુટરમાાં સાંગ્રડહત થતી મેમરીના એકમનો સાચો ચઢતો િમ જણાવો.  

(A) ક્નબલ, બીટ, બાઈટ, ડકલોબાઈટ 
(B) બીટ, ક્નબલ, બાઈટ, ડકલોબાઈટ 
(C) બાઈટ, ક્નબલ, બીટ, ડકલોબાઈટ 

(D) ડકલોબાઈટ, બાઈટ, બીટ, ક્નબલ 

Ans: B 

(1316)  Ms-Word માાં માઉસ વડ ેપૂરા પેરેગ્રાફને ક્સલેકટ કરવા માટ ેનીચેનામાાંથી શુાં કરવુાં જોઈએ?  

(A) બે વખત માઉસ કલીક 
(B) ત્રણ વખત માઉસ કલીક 
(C) કાંટરોલરૂ માઉસ કલીક (Ctrl+clik) 

(D) અહીં દશાડવેલ ત્રણ પૈકી એકેય નહીં 

Ans: A 

(1317)  તમારા મહત્ત્વના બધા ડટેા કયાાં સ્ટોર થાય છ?ે  

(A) MONITOR (B) HARD DISK (C) RAM (D) ERAM Ans: C 

(1318)  કોમ્યુટર ક્સસ્ટમના લયા ભાગને તેનુાં મગજ કહી શકાય?  

(A) મેમરી (B) એકપણ નહીં (C) નેટવકડ કાડડ (D) સી.પી.યુ. Ans: D 

(1319)  કોમ્યુટર કયા બે આાંકડાઓને ઓળખે છ?ે  

(A) 0 અને 1 (B) 1 અને 11 (C) 9 અને 10 (D) 1 અને 100 Ans: A 
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(1320)  ઈન્ટરનેટમાાં HTTPનુાં પૂણડ સ્વરૂપ છેેઃ  

(A) હાઈ ટાઈમ ટકેનોલોજી પ્રોગ્રામ 
(B) હાઈ ટસડ ટાઈમ પ્રોટોકોલ 
(C) હાઈપર ટકેસ્ટ ટરાન્સફર પ્રોટોકોલ 
(D) હાઈક્િડ ટસે્ટ ટમડ પ્રોગ્રામ 

Ans: C 

(1321)  ભારતમાાં બનેલ સવડપ્રથમ કોમ્યુટર  

(A) ક્સદ્ધાથડ (B) સાઈબર (C) પરમ (D) મેઘા Ans: C 

(1322)  એક વેબસાઈટ પરથી અન્ય વેબસાઈટ પર જવાની પ્રડિયાને શુાં કહે છ?ે  

(A) સડફિંગ (B) મૂક્વાંગ (C) સક્ચિંગ (D) ફાઈડડાંગ Ans: A 

(1323)  કોમ્યુટર વાઈરસ એ...  

(A) પ્રોગ્રામમાાં રહેલી એક પ્રકારની ખામી છ.ે 

(B) અહીં દશાડવેલ ત્રણ પૈકી એકપણ નહીં 
(C) એક પ્રોગ્રામ છ.ે 
(D) એક સાધન છ.ે 

Ans: C 

(1324)  સ્ટીવ જોબ્સ કોમ્યુટરની કઈ કાંપની સાથે જોડાયેલ હતા?  

(A) ટાટા કન્લટન્સી સક્વડસ (B) ઓરેકલ (C) એપલ (D) માઈિોસોફટ Ans: C 

(1325)  RAM માટ ેવપરાતા શબ્દનુાં પૂરાં  નામ શુાં?  

(A) રેન્ડમ એકવાયડડ મેમરી 
(B) ડરસચડ એનાક્લક્સસ ઓફ મેમરી 
(C) ડરવાઈઝ એકવાયડડ મેમરી 
(D) રેન્ડમ એકસેસ મેમરી 

Ans: D 

(1326)  નીચેનામાાંથી કયુાં મેનુ માત્ર વડડમાાં જ જોવા મળે છ?ે  

(A) ટબેલ (B) હેલ્પ (C) ઈન્સટડ (D) ક્વન્ડો Ans: D 

(1327)  નીચેનામાાંથી કઈ સક્વડસ ઈન્ટરનટે દ્વારા પૃથ્વીને ક્ત્ર—પડરમાણીય બતાવે છ?ે  

(A) વીકી પીડીયા 
(B) ગુગલ અથડ 
(C) અહીં દશાડવેલ ત્રણ પૈકી એક પણ નહીં 
(D) સ્કાઈપ (Skype) 

Ans: B 

(1328)  IPનુાં આખુાં નામ શુાં છ?ે  

(A) ઈન્ટરનટે પ્રોગ્રામ (B) ઈન્ટફેસ પ્રોગ્રામ (C) ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ (D) ઈન્ટરફેસ પ્રોટોકોલ Ans: C 
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(1329)  IT =   

(A) Intra technology 
(B) Information technology 
(C) Infosys technology 
(D) India technology 

Ans: B 

(1330)  એકસેલની કોઈપણ ફાઈલ સામાન્ય રીતે નીચેનામાાંથી લયા એકસ્ટને્શનથી સ્ટોર થાય છ?ે  

(A) .xls (B) .ext (C) .xcl (D) .exe Ans: A 

(1331)  પાવરપોઈન્ટ પે્રઝન્ટશેનમાાં એક સ્લાઈડ પરથી બીજી સ્લાઈડ પર કઈ રીતે જઈ શકાય?  

(A) એકશન બટન (B) હોમ બટન (C) ઈન્સટડ બટન (D) કસ્ટમ એક્નમેશન Ans: A 

(1332)  નીચનેામાાંથી anil@hotmail.com માાં hotmail શુાં દશાડવે છ?ે  

(A) IP (B) હોસ્ટ (C) યુઝર (D) ડોમેઈન Ans: B 

(1333)  CCCનુાં આખુાં નામ શુાં છ?ે  

(A) કોમ્યુટર કોસડ સડટડડફકેટ 
(B) કન્સેશન કોમ્યુટર કોસડ 
(C) ક્લલયર કોમ્યુટર કોસડ 
(D) કોસડ ઓન કોમ્યુટર કન્સેપ્ટ 

Ans: D 

(1334)  ડીવીડી એટલે શુાં?  

(A) ડડજીટલ વોઈસ ડીસ્ક 
(B) ડાયરેકટ વીડડયો ડીસ્ક 
(C) ડડજીટલ ક્વઝયુઅલ ડીસ્ક 
(D) ડડજીટલ વસેટાઈલ ડીસ્ક 

Ans: D 

(1335)  નીચેનામાાંથી કયો ડટેાનો પ્રકાર છ?ે  

(A) અહીં દશાડવેલ ત્રણેય (B) ટકેસ્ટ (C) સાઉન્ડ (D) વીડડયો Ans: A 

(1336)  Word માાં પેજને ઊભ ુદશાડવવા માટ ેલયાાં ક્વકલ્પનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) Column (B) Row (C) Landscape (D) Portrait Ans: D 

(1337)  નીચેનામાાંથી કયો CPUનો એક ભાગ છ?ે  

(A) ALU 
(B) અહીં દશાડવેલ ત્રણ પૈકી એકેય નહીં 

(C) MSB 
(D) JCL 

Ans: A 
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(1338)  એકસેલ ખોલતા મૂળભતૂ રીતે તેમાાં કેટલી વકડશીટ રહેલી હોય છ?ે  

(A) 4 (B) 3 (C) 9 (D) 2 Ans: B 

(1339)  કોમ્યુટરમાાં કોઈ પણ ફાઈલ બાંધ (Close) કરવાથી...  

(A) ફાઈલ આપોઆપ સેવ થઈ જશે. 
(B) ફાઈલ રેમમાાંથી નાશ પામશે. 
(C) અહીં દશાડવેલ ત્રણ પૈકી એકેય નહીં. 

(D) ફાઈલ એક્પ્લકેશનમાાં સ્ટોર થશે. 

Ans: B 

(1340)  એમ.એસ. પાવરપોઈન્ટના લયા ઓબ્જકેટના બેક્ઝક એલીમેન્ટ ડફકસ્ડ હોય છ?ે  

(A) નોટ પેજ (B) સ્લાઈડ (C) પેજ (D) પે્રઝન્ટશેન પેજ Ans: B 

(1341)  ડસે્કટોપ પર દેખાતાાં નાનાાં ક્ચત્રોને શુાં કહે છ?ે  

(A) ઈમેજ (B) આઈકોન (C) સીમ્બોલ (D) ક્પકચર Ans: B 

(1342)  નીચેનામાાંથી કયુાં ટકેસ્ટ એડડટર નથી?  

(A) નોટપેડ (B) પાવર પોઈન્ટ (C) એમ.એસ.વડડ (D) વડડપેડ Ans: B 

(1343)  પાવર પોઈન્ટની એક ફાઈલના પેજને શુાં કહે છ?ે  

(A) ડોલયુમેન્ટ (B) સ્લાઈડ શો (C) સ્લાઈડ (D) પે્રઝન્ટશેન Ans: C 

(1344)  Internetનુાં આખુાં નામ...  

(A) Infra Network 

(B) Internet Net 
(C) Interface Network 
(D) Interconnected Network 

Ans: D 

(1345)  MS Wordમાાં લખાણના ફોન્ટને મોટા કરવા માટ ેકયા ક્વકલ્પનો ઉપયોગ કરશો?  

(A) Ctrl+Alt+‘+’ 

(B) Ctrl+Alt+‘>’ 
(C) Ctrl+Shift+‘>’ 
(D) Ctrl+Shift+‘+’ 

Ans: C 

(1346)  કોમ્યુટરમાાં વાયરસ એટલે શુાં?  

(A) થ્રી ઈડડયટ્સનુાં પાત્ર 
(B) વાયરલ ઈન્ફોમેશન ડરસોસડ અાંડર સીજ 

(C) કોમ્યુટર બગાડતુાં કેક્મકલ 
(D) વાયરલ રેમેડી સોફટવેર 

Ans: B 
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(1347)  ઈન્ટરનેટ સાથે સાંકળાયેલ MODEM એટલે શુાં?  

(A) Mode of Internet Maintenance 
(B) Modulator Demodulator 
(C) Model Machine 
(D) આ પૈકી એક પણ નહીં 

Ans: B 

(1348)  WORDમાાં મેઈલ મજ ડ ઓપ્શન કયા મેનુમાાં આવે છ?ે  

(A) TOOLS (B) INSERT (C) DATA (D) FILE ON Ans: A 

(1349)  કોઈપણ ફાઈલ કે ફોલ્ડરનુાં નામ બદલવા માટ ેતેના પર રાઈટ ક્લલક કરી કયો ક્વકલ્પ પસાંદ કરવામાાં આવે 
છ?ે 

 

(A) Rename (B) Modify (C) Change (D) Edit Msword Ans: A 
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