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(51)  હેલ્પ અને સપોર્ટ માર્ ેકઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ ે? 

(A) F3 (B) F1 (C) F4 (D) F2 Ans: B 

(52)  કી બોર્ટમાાં કુલ કેર્લી ફાંક્શન કી આવેલી હોય છ ે?  

(A) 12 (B) 14 (C) 10 (D) 11 Ans: A 

(53)  BCC નુાં પૂરાં  નામ જણાવો.  

(A) બ્લાઈન્ર્ કાબટન કોપી (B) બ્લાઈન્ર્ કાર્ટ (C) બ્લેક કાબટન કોપી (D) બ્લાઈન્ર્ કાબટન કાર Ans: A 

(54)  FTP નુાં પુરનામ જણાવો.  

(A) ફાઈલ ર્રાન્સફર પ્રોર્ોકલ 
(B) ફાયર ર્રાન્સફોમટર પ્રોર્ોકલ 

(C) ફયુઝ ર્રાન્સફર પ્રોર્ોકલ 
(D) ફાઈલ ર્રાન્સફર પ્રોપર્ી 

Ans: A 

(55)  WWW નુાં પુરનામ જણાવો.  

(A) વલ્ર્ટ વાઈર્ વેબ (B) વીઝન વલ્ર્ વાઈર્ (C) વલ્ર્ટ વલ્ર્ટ વીઝન (D) વલ્ર્ટ વાઈર્ વેસ્ર્ Ans: A 

(56)  એક્સેલમાાં તૈયાર થયેલી ફાઈલનુાં એક્ષર્ને્શન શુાં હોય છ ે?  

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

(57)  રીપીર્ ફાંક્શન માર્ ેકઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ ે?  

(A) F4 (B) F9 (C) F8 (D) F10 Ans: A 

(58)  HTTP નુાં પુરનામ જણાવો.  

(A) હાયપર ર્કે્ષ્ર્ ર્રાન્સપોર્ટ પ્રોર્ોકલ 
(B) હાઈર્ફેીનેશન ર્કે્ષ્ર્ ર્રાન્સફર પ્રોર્કે્શન 
(C) હાયપર ર્કે્ષ્ર્ ર્રાન્સફર પ્રોર્ોકલ 
(D) હાયપરાઈઝ ર્કે્ષ્મો ર્રાન્સફર પ્રોર્ોકલ 

Ans: C 

(59)  HTML નુાં પુરનામ જણાવો.  

(A) હાયર્ફેીનેશન ર્કે્ષ્ર્ માકટઅપ લેંગ્વેજ 
(B) હાયપર ર્કે્ષ્ર્ માકટર લેંગ્વેજ 
(C) હાયપર ર્કે્ષ્ર્ માકટઅપ લેગ્વેઝ 
(D) હાયર્ફેીનેશન માકટર લેગ્વેજ 

Ans: C 

 

(60)  MODEM નુાં પુરનામ જણાવો.  

(A) મોડુ્યલેર્ર મોર્મ 

(B) મોર્મે ડર્મોડુ્યલેર્ર 

(C) મોડુ્યલેર્સ ડર્મોડુ્યલેર્સ 

(D) મોડુ્યલેર્ર ડર્મોડુ્યલેર્ર 
Ans: D 

(61)  MS WORD માાં તૈયાર થયેલી ફાઈલનુાં એક્ષર્ને્શન શુાં હોય છ ે?  

(A) .xls (B) .exe (C) .ppt (D) .doc Ans: D 
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(62)  પેઈન્ર્માાં તૈયાર થયેલ ફાઈલનુાં એક્ષર્ને્શન શુાં હોય છ ે?  

(A) .txt (B) .exe (C) .doc (D) .bmp Ans: D 

(63)  ISP નુાં પુરનામ જણાવો.  

(A) ઇન્રાસ્ર્રકચર સર્વટસ પ્રોવાઈર્ર 
(B) ઇન્ર્કે્સન સર્વટસ પ્રોવાઈર્ર 
(C) ઇન્ર્રફેસ સર્વટસ પ્રોડુ્યસર 

(D) ઈન્ર્રનેર્ સર્વટસ પ્રોવાઈર્ર 

Ans: D 

(64)  MS WORD ફાઈલ કયુાં એક્ષર્ને્શન ધરાવે છ ે?  

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

(65)  VGA નુાં પુરનામ જણાવો.  

(A) ર્વજયુઅલ ગ્રાડફક્સ એડરયા 

(B) ર્વર્ીયો ગ્રાડફક્સ અરેના 
(C) ર્વર્ીયો ગારબેજ એડરયા 
(D) ર્વર્ીયો ગ્રાડફક્સ એરે 

Ans: D 

(66)  1 ડકલોબાઈર્ એર્લે કેર્લા બાઇટ્સ ?  

(A) 1024 Bytes (B) 10024 Bytes (C) 124 Bytes (D) 102 Bytes Ans: A 

(67)  CC નુાં પૂરાં  નામ જણાવો.  

(A) કાબટન કાર્ટ (B) કોક્ષાઈર્ બાર (C) કાબટન કોપી (D) કાપલેક્ષ કાર Ans: C 

(68)  નોર્પેર્માાં તૈયાર થયેલ ફાઈલનુાં એક્ષર્ને્શન શુાં હોય છ ે?  

(A) .exe (B) .bmp (C) .txt (D) .doc Ans: C 

(69)  HDMI નુાં પૂરાં  નામ જણાવો.  

(A) હાઈર્ફેીનેશન મલ્ર્ીનેશનલ ઇન્ર્રફેસ 

(B) હાઈર્ફેીનેશન મલ્ર્ીયુઝર ઇન્ર્રનેર્ 
(C) હાઈ ર્ફેીનેશન મલ્ર્ીમીર્ીયા ઇન્ર્રફેસ 
(D) હાઈર્રોલીક મલ્ર્ીપરપઝ ઇન્ર્રફેસ 

Ans: C 

(70)  POST નુાં પુરનામ કયુાં છ ેજણાવો ?  

(A) Power Off Self Test (B) Power On Self Test (C) Post Out Self Test (D) Post On Staff Test Ans: B 

(71)  સ્પેલીંગ અન ેગ્રામર ચેક કરવા માર્ ેકઈ ફાંક્શન કીનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ ે?  

(A) F10 
(B) F9 

(C) F8 
(D) F7 

Ans: D 

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


Gujarat1.com   Computer GK PDF in Gujarati 
 

www.OJAS-MaruGujarat.in                                                                                                                                     7 

(72)  પાવર પોઈન્ર્માાં તૈયાર થયેલી ફાઈલનુાં એક્ષર્ને્શન શુાં હોય છ ે?  

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

(73)  CPUનુાં પુરનામ જણાવો.  

(A) સેન્ર્રલ પ્રોગ્રામ યુર્નર્ (B) સેન્ર્ર પ્રોસેસ યુર્નર્ (C) સેન્ર્રલ પ્રોસેસીંગ યુર્નર્ (D) સેન્ર્રલ પ્રોગ્રામ યુર્નર્ Ans: C 

(74)  USB નુાં પૂરાં  નામ જણાવો.  

(A) યુર્નવસટલ ર્સડરયલ બસ (B) યુનાઇર્રે્ સ્ર્રે્ બીઝનેશ (C) એકપણ નડહ (D) યુનીક સીસ્ર્મ બસ Ans: A 
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