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(1350)  HTMLમાાં આડી લાઈન દોરવા માટ ેકયા ટગેનો ઉપયોગ થાય છ?ે 

(A) AR (B) BR (C) HR (D) CR Ans: C 

(1351)  MSWord ફાઈલનુાં એકસ્ટને્શન શુાં હોય છ?ે  

(A) એકેય નહીં (B) .doc (C) .wrt (D) .wrd Ans: B 

(1352)  IPv4 એડરસેએ કેટલા બીટસ નાંબર છ?ે  

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

(1353)  ઈ–મેલ એડરસેમાાં હોસ્ટ નેમ પછી કયુાં ક્િહ્ન મૂકવામાાં આવે છ?ે  

(A) & (B) . (C) @ (D) * Ans: B 

(1354)  એક જ રૂમ, ક્બક્્ડાંગ કે પરરસરમાાં આવેલા કોમ્યુટસસન ેએકબીજાની સાથે જોડવા માટ ેકયા નેટવકસનો ઉપયોગ 
કરવામાાં આવે છ?ે 

 

(A) LAN (B) MAN (C) WAN (D) FAN Ans: A 

(1355)  કી–બોડસમાાં Delete કી પે્રસ કરવાથી કસસરની કઈ બાજુના અક્ષર દૂર થશે?  

(A) ડાબી (B) જમણી (C) એકપણ નહીં (D) ઉપર Ans: B 

(1356)  નીિેનામાાંથી કઈ સુક્વધાનો ઉપયોગ કરીને કોમ્યુટરમાાં રહેલી ટમે્પરરી ફાઈલને દૂર કરી શકાય છ?ે  

(A) Disk Clear (B) Disk Eraser (C) Disk Cleanup (D) Clean Disk Ans: C 

(1357)  USBનુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Universal Section Bus 
(B) Universal Serial Bus 
(C) Universal Socket Bus 
(D) Universal Source Bus 

Ans: B 

(1358)  નવુાં ફો્ડર બનાવતાાં પૂવસક્નધાસરરત રીતે તેને લયુ નામ આપવામાાં આવે છ?ે  

(A) Untitled Folder (B) Win Foider (C) Blank Folder (D) New Folder Ans: D 

(1359)  Modemનુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Modulation Demodulation 
(B) Modul Demodul 
(C) Modulator Demodulator 
(D) Modular Demodular 

Ans: C 

(1360)  માઉસ બટનને બે વખત દબાવીને છોડી દેવાની પ્રરિયાને શુાં કહે છ?ે  

(A) ક્લલક (B) રાઈટ ક્લલક (C) ડબલ ક્લલક (D) ડકે્ગાંગ Ans: C 
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(1361)  તસવીરોને રડક્જટલ સ્વરૂપમાાં રૂપાાંતરરત કરવા કયા સાધનનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) મોક્નટર (B) હાડસરડસ્ક (C) સ્કેનર (D) ક્પ્રન્ટર Ans: C 

(1362)  SMPSનુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Switched Modular Power Supply 
(B) Switched Model Power Supply 
(C) Switched Markup Power Supply 

(D) Switched Mode Power Supply 

Ans: D 

(1363)  HTMLમાાં બનાવેલ ફાઈલનુાં આઉટપુટ જોવા માટ ેશેનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) WORD (B) WS (C) એકેય નહીં (D) WEB BROWSER Ans: D 

(1364)  એકસેસમાાં બનાવેલ ફાઈલનુાં એક્ષટને્શન શુાં હોય છ?ે  

(A) .MDD (B) .MBD (C) .MDB (D) .MBB Ans: C 

(1365)  Ms Office પેકેજમાાં કયા પ્રોગ્રામનો સમાવેશ થતો નથી?  

(A) Excel (B) Word (C) Access (D) Writer Ans: D 

(1366)  OCR એટલે શુાં?  

(A) Optical Character Recorder 
(B) Optional Character Reader 
(C) Optical Coded Reader 

(D) Optical Character Reader 

Ans: D 

(1367)  કોમ્યુટરમાાં એક અક્ષરનો સાંગ્રહ કરવા માટ ેકેટલા બીટનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) 8 (B) 16 (C) 1 (D) 4 Ans: A 

(1368)  નીિેનામાાંથી કયુાં ઉપકરણ અાંકોન ેક્સગ્નલમાાં પરરવક્તસત કરે છ ેતથા ટક્મસનલથી કોમ્યુટર અને કોમ્યુટરથી 
ટક્મસનલને ટકે્લફોન લાઈન દ્વારા ક્સગ્નલ મોકલે છ?ે 

 

(A) સી.ડી. રોમ (B) મોડમે (C) મેગ્નેરટકરડસ્ક (D) માઈિો કોમ્યુટર Ans: B 

(1369)  વેબપેજ બનાવવા માટ ેકઈ ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) HTML (B) HTTP (C) C (D) Visual Basic Ans: A 

(1370)  MS Word માાં ટાઈપ કરેલી મારહતીમાાં સુધારા-વધારા કરવાની પ્રરિયાને શુાં કહે છ?ે  

(A) Writing (B) Editing  (C) Inserting (D) Deleting Ans: B 

(1371)  સામાન્ય રીતે IP એડરસે કેટલા બીટનુાં બનેલુાં હોય છ?ે  

(A) 32 (B) 16 (C) 8 (D) 64 Ans: A 
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(1372)  નીિેનામાાંનુાં એક મીરડયા પ્લેયર નથી તે જણાવો.  

(A) Word Media Player 
(B) VLC Media Player 
(C) Windows Media Player 
(D) Flash Player 

Ans: A 

(1373)  વેબ બ્રાઉઝરના ભાગ તરીકે સરળતાથી પ્રસ્થાક્પત કરીને ઉપયોગમાાં લઈ શકાય તેવા સહાયક પ્રોગ્રામને શુાં 

કહે છ?ે 
 

(A) Video (B) Plug-in (C) Picture (D) Text Ans: B 

(1374)  HTML શુાં છ?ે  

(A) પ્રોગ્રામીંગ ભાષા (B) ઉપરના માાંથી કોઈ નહીં (C) સ્િીટીંગ ભાષા (D) વેબ બ્રાઉઝર Ans: A 

(1375)  કોમ્યુટરના ભૌક્તક સ્વરૂપને શુાં કહેવામાાં આવે છ?ે  

(A) હ્યુમન વેર (B) હાડસવેર (C) ફમસવેર (D) સોફટવેર Ans: B 

(1376)  નીિેનામાાંથી કઈ ફોન્ટ સ્ટાઈલ નથી?  

(A) Super Script (B) Italic (C) Bold (D) Regular Ans: A 

(1377)  કોમ્યુટર લેંગ્વજ JAVAની શોધ કોની છ?ે  

(A) સનમાઈિો ક્સસ્ટમ (B) IBM (C) ઈન્ફોક્સસ (D) માઈિોસોફટ Ans: A 

(1378)  LANનુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Login Area Network 
(B) Logged Area Network 
(C) Local Area Network 
(D) Locking Area Network 

Ans: C 

(1379)  MS Excelમાાં મારહતીને િઢતા કે ઊતરતા િમમાાં ગોઠવવા માટનેો sort ક્વક્પ કયા મેનૂમાાં જોવા મળે છ?ે  

(A) Tools (B) File (C) Sort (D) Data Ans: D 

(1380)  એક જ ક્બ્ડીંગ કે રૂમમાાં રહેલાાં કોમ્યુટરોને જોડવા માટ ેલયા નેટવકસનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) WAN (B) LAN (C) MAN (D) આપેલ પૈકી કોઈપણ Ans: B 

(1381)  MS Wordમાાં ફોન્ટ અને ફોન્ટ સાઈઝ બદલવા માટ ેકયા ટલૂબારનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) ટકેસ્ટ ટલૂબાર (B) ફોન્ટ ટલૂબાર (C) સ્ટાન્ડડસ ટલૂબાર (D) ફોમેરટાંગ ટલુબાર Ans: D 

(1382)  CD/DVDમાાં ડટેા લયા સ્વરૂપે સાંગ્રરહત હોય છ?ે  

(A) બાંન ે (B) Analog (C) એકપણ નહીં (D) Digital Ans: D 
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(1383)  કોઈ સોફટવેરની જૂની આવૃક્િના સ્થાને તેની નવી અદ્યતન આવૃક્િ ઉમેરવાની પ્રરિયાને શુાં કહે છ?ે  

(A) બેકઅપ (B) અપગ્રેડ (C) રરસ્ટોર (D) સ્ટોર Ans: B 

(1384)  કી-બોડસની પ્રથમ લાઈનમાાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુની કોનોિમક હોય છ?ે  

(A) ZXCV (B) QWERT (C) POIUY (D) ASDFG Ans: B 

(1385)  કોમ્યુટરમાાં નવા ફોન્ટને દાખલ કરવા માટ ે_____ નો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) એકેય નહીં (B) કાંટરોલ પેનલ (C) એસેસરીઝ (D) વડસ Ans: B 

(1386)  પેઈન્ટ પોગ્રામમાાં દોરેલા ક્િત્રને પૂવસક્નધાસરરત રીતે કયુું એકસટને્શન આપવામાાં આવે છ?ે  

(A) IMG (B) TXT (C) BMP (D) DOC Ans: C 

(1387)  Thesaurus માટનેી શોટસકટ કી કઈ છ?ે  

(A) Shift+F7 (B) F7 (C) Ctrl+F7 (D) Alt+F7 Ans: A 

(1388)  abc@gmail.com માાં abc શુાં છ ે?  

(A) યુઝર નેમ (B) હોસ્ટ નમે (C) સક્વસસ પ્રોવાઈડર (D) એસ્ટને્શન Ans: A 

(1389)  નીિેનામાાંથી કયુાં ઓપન વેબ સવસરનુાં ઉદાહરણ છ?ે  

(A) APPLE (B) WINDOWS (C) APACHE (D) એકેય નહીં Ans: C 

(1390)  નીિેનામાાંથી કયો ક્વક્પ નેટવકસનો પ્રકાર દશાસવે છ?ે  

(A) આપેલ તમામ (B) WAN (C) LAN (D) MAN Ans: A 

(1391)  MS Excel દસ્તાવેજને શુાં કહે છ?ે  

(A) સ્પે્રડશીટ (B) ટબેલ (C) સ્લાઈડ (D) ડોકયુમને્ટ Ans: A 

(1392)  સામાન્ય રીતે CDની સાંગ્રહક્ષમતા કેટલી હોય છ?ે  

(A) 700 MB (B) 800 MB (C) 600 MBA (D) 500 MB Ans: A 

(1393)  નટેવકસમાાં રહેલાાં કોમ્યુટરને આપવામાાં આવતાાં અજોડ નામને શુાં કહે છ?ે  

(A) IP એડરસે (B) INS એડરસે (C) IMS એડરસે (D) IS એડરસે Ans: A 

(1394)  નીિમેાાંથી એક ઓપ્શન એસેસરીઝ નામના ગ્રૂપમાાં જોવા મળતુાં નથી?  

(A) Notepad (B) Control Panel (C) Paint (D) Publishers Ans: D 

(1395)  નીિેનામાાંથી કયો ક્વક્પ ઈ–મેલ કલાયન્ટનુાં ઉદાહરણ દશાસવે છ?ે  

(A) Outlook Express (B) Email Express (C) Internet Express (D) Web Express Ans: A 

(1396)  Computer Literacy Day કયારે ઊજવવામાાં આવે છ?ે  

(A) 9 રડસેમ્બર (B) 2 રડસેમ્બર (C) 19 રડસમે્બર (D) 22 રડસેમ્બર Ans: B 
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(1397)  વડસપ્રોસેસર તરીકે કઈ એક્પ્લકેશનને ઓળખવામાાં આવે છ?ે  

(A) એકેય નહીં (B) EXCEL (C) WORD (D) HTML Ans: C 

(1398)  કરન્ટ પે્રઝન્ટશેનમાાં નવી સ્લાઈડ ઉમેરવા કઈ શોટસકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) CTRL+D (B) CTRL+N (C) CTRL+M (D) CTRL+S Ans: C 

(1399)  એકસેલ ફોમ્યુસલાની શરૂઆત કઈ ક્નશાનીથી કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) # (B) $ (C) % (D) = Ans: D 
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