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(1400)  PDF એટલે શુું? 

(A) પોલાર ડટેા ફોમેટ (B) પ્લસ ડીજીટલ ફોમેટ (C) પોલા ડીજીટલ ફોમેટ (D) પોટબેલ ડોલયુમેન્ટ ફોમેટ Ans: D 

(1401)  કોમ્યુટરના દરેક કાયયન ેકુંટરોલ કરવા તેમજ પ્રોગ્રામને રન કરવા વપરાતા સોફટવેરને ........ કહે છ?ે  

(A) ગેમ્સ (B) યુટીલીટી સોફટવેર (C) સીસ્ટમ સોફટવેર (D) એપ્લીકેશન સોફટવેર Ans: B 

(1402)  પાવરપોઈન્ટની કોઈ એક સ્લાઈડની માહહતીને અન્ય કોઈ સ્લાઈડની માહહતી સાથે જોડવા માટ ેકયા 

ઓપ્શનનો ઉપયોગ થાય છ?ે 
 

(A) ઈન્સટય એકશન 
(B) ઈન્સટય હાયપરલીંક 
(C) ઈન્સટય લીક 
(D) અહીં દશાયવેલ ત્રણ પૈકી એક પણ નહીં 

Ans: A 

(1403)  પાવર પોઈન્ટની એક ફાઈલના પેજને શુું કહે છ?ે  

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

(1404)  એકસેલમાું માહહતીને વધુમાું વધુ કેટલા ટકા મોટી (Zoom) કરીને જોઈ શકાય છ?ે  

(A) 400% (B) 200% (C) 500% (D) 100% Ans: A 

(1405)  નીચનેા ક્વકલ્પોમાુંથી શુું અલગ પડ ેછ?ે  

(A) ક્વન્ડોઝ એકસપ્લોરર (B) ક્વન્ડોઝ 8 (C) ક્વન્ડોઝ વીસ્ટા (D) ક્વન્ડોઝ 7 Ans: A 

(1406)  Byte એટલે કેટલા Bits?  

(A) 8 (B) 6 (C) 2 (D) 4 Ans: A 

(1407)  MS-WORD માું ફકરો કોપી કરવા શોટયકટ કમાન્ડ શુું છ?ે  

(A) ctrl+Z (B) ctrl+W (C) ctrl+C (D) ctrl+B Ans: C 

(1408)  1 મેગા બાઈટ=  

(A) 1024 બાઈટસ (B) 1024 કીલો બાઈટસ (C) 1024 બીટસ્ (D) 1024 ગીગા બીટસ્ Ans: B 

(1409)  શૈક્ષક્ણક પ્રકારની માહહતી ધરાવતી વેબસાઈટ દશાયવવા માટ ેકયા ડોમેઈન નેઈમનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

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

(1410)  ALUનુું પૂરું  નામ જણાવો.  

(A) એરીથમેટીક એન્ડ લોકલ યુક્નટ 
(B) અમેહરકન લેન્ગવેજ યુક્નટ 

(C) એરીથમેટીક એન્ડ લોજીકલ યુક્નટ 
(D) અહીં દશાયવેલ ત્રણ પૈકી એક પણ નહીં 

Ans: C 
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(1411)  MS WORD માું ફાઈલને સેવ કરવા શોટયકટ કમાન્ડ શુું છ?ે  

(A) ctrl+C (B) ctrl+W (C) ctrl+S (D) ctrl+B Ans: C 

(1412)  IP શુું દશાયવે છ?ે  

(A) Internet Privaey (B) Internet Protocol (C) Internet Pieture (D) Internet Prototype Ans: B 

(1413)  નીચ ેપૈકી કયો કોમ્યુટરનો પોટયનો પ્રકાર છ?ે  

(A) સીરીયલ અને પેરેલલ પોટય 

(B) સીરીયલ પોટય 
(C) અહીં દશાયવેલ ત્રણ પૈકી એકપણ નહીં 
(D) પેરેલલ પોટય 

Ans: A 

(1414)  એકસેલના ફોમ્યુયલાબારમાું કઈ માહહતી જોવા મળે છ?ે  

(A) નુંબર (B) કરન્ટ સેલની માહહતી (C) ટકેસ્ટ (D) ફોમ્યુયલા Ans: B 

(1415)  ટરકે અને સેકટરનો સુંબુંધ કોની સાથે રહેલો છ?ે  

(A) કી-બોડય (B) માઉસ (C) હાડય હડસ્ક (D) ક્પ્રન્ટર Ans: C 

(1416)  TCP/IPનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે શાના માટ ેથાય છ?ે  

(A) E-mail કરવા માટ ે
(B) રીમોટ લોગ-ઈન સક્વયસ માટ ે
(C) ફાઈલ ટરાન્સફર કરવા માટ ે

(D) અહીં દશાયવેલ ત્રણેય માટ ે

Ans: B 

(1417)  Ms-WORD, EXCEL અને POWERPOINT માું છલે્લે કરેલા સુધારા દૂર કરી નાખવા માટ ેશોટયકટ કમાન્ડ 
શુું છ?ે 

 

(A) ctrl+U (B) ctrl+F (C) ctrl+S (D) ctrl+Z Ans: D 

(1418)  દરેક હાડયવેરનુું સટેીંગ કરવા માટ ેશાનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) ટાસ્કબાર 
(B) કુંટરોલ પેનલ 
(C) ક્વન્ડો 
(D) અહીં દશાયવેલ ત્રણ પૈકી એકેય નહીં 

Ans: B 

(1419)  પ્રોસેસર શેના પર લગાવવામાું આવે છ?ે  

(A) UR44 Port (B) Serial Port (C) Mother Board (D) હાડયહડસ્ક Ans: C 

(1420)  MS-Powerpoint માું બનાવેલ ફાઈલમાું નવી સ્લાઈડ દાખલ કરવા માટ ેશોટયકટ કમાન્ડ શુું છ?ે  

(A) ctrl+N (B) ctrl+M (C) ctrl+S (D) ctrl+U Ans: B 
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(1421)  ઓહફસ આસીસ્ટુંટ શરૂ કરવા કઈ કી નો ઉપયોગ થશે?  

(A) F5 (B) F1 (C) F3 (D) F2 Ans: B 

(1422)  એક કરતાું વધુ વ્યક્લતઓને email કરવા માટ ેદરેક મેઈલ એડરસે કયા ક્સમ્બોલથી અલગ પાડવામાું આવે છ?ે  

(A) , (B) .. (C) . (D) > Ans: A 

(1423)  કોમ્યુટરમાું નીચે પૈકી લયો કમાન્ડ એક સરખી માહહતી એક કરતાું વધુ ચેન્જ કરવા માટ ેઉપયોગી છ?ે  

(A) ડરગ એન્ડ ડરીપ (B) ડરગે એન્ડ ડરોપ (C) ફાઈન્ડ (D) હરપ્લેસ Ans: D 

(1424)  CPUનુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) કોમ્યુટર પ્રોસેસીંગ યુનીટ 
(B) સેન્ટરલ પ્રોસેસીંગ યુનીટ 
(C) કન્ટરોલ પ્રોસેસીંગ યુનીટ 
(D) કોમ્યુટર પ્રોગ્રેસીંગ યુનીટ 

Ans: B 

(1425)  Excel માું B4 અન ેF7 માું રહેલ ડટેાનો સરવાળો કરવા માટ ેનીચેનામાુંથી કઈ ફોમ્યુયલાનો ઉપયોગ કરવામાું 
આવશ?ે 

 

(A) B4+F7= 
(B) =B4+F7 
(C) અહીં દશાયવેલ ત્રણ પૈકી એકપણ નહીં 
(D) B+F7= 

Ans: B 

(1426)  RAM અને ROM એ શુું છ?ે  

(A) બુંન ે (B) પ્રાઈમરી મેમરી (C) સેકન્ડરી મેમરી (D) ઉપરનામાુંથી કોઈ નહીં Ans: B 

(1427)  1 TB= ________  

(A) 1024GB (B) 1024BYTE (C) 1024KB (D) 1024BIT Ans: A 

(1428)  MS-WORD માું શબ્દની નીચે લાઈન કરવા શોટયકટ કમાન્ડ શુું છ?ે  

(A) ctrl+C (B) ctrl+Z (C) ctrl+U (D) ctrl+B Ans: C 

(1429)  કોમ્યુટર જયારે બુટ થતુ હોય ત્યારે જો Keyboard Error નો મેસેજ આવે તો તે શુું હોઈ શકે?  

(A) કી–બોડય બુંધ છ.ે 
(B) કી–બોડય પી.સી. સાથે જોડાયેલ નથી 
(C) અહીં દશાયવેલ ત્રણ પૈકી એકપણ નહીં 
(D) કી–બોડય પી.સી. સાથે જોડાયેલ નથી અથવા કી-બોડય બુંધ છ ેબુંને 

Ans: D 

(1430)  માઈક્રોસોફ્ટ ક્વન્ડોઝમાું સૌથી નીચે આવેલા આડા પટ્ટાને શુું કહે છ?ે  

(A) Task bar (B) Toolbar (C) Title bar (D) Status bar Ans: A 
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(1431)  નોટપેડ દ્વારા તૈયાર થતી ફાઈલનુું એક્ષટને્શન શુું હોય છ?ે  

(A) DOC (B) TXT (C) XLS (D) PPT Ans: B 

(1432)  Excelમાું ચાટય બનાવવા માટ ેકઈ ફુંકશન કી નો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) F11 (B) F2 (C) F1 (D) F9 Ans: A 

(1433)  ગ્રાહફકસ યુઝર ઈન્ટરફેસ ધરાવતા કોમ્યુટર પર કામ કરવા માટ ેનીચેનામાુંથી કયુું સાધન વધુ વપરાય છ?ે  

(A) કમાન્ડ લાઈન 

(B) માઉસ 
(C) અહીં દશાયવેલ ત્રણ પૈકી એકપણ નહીં 
(D) ટચ સ્ક્રીન 

Ans: B 

(1434)  નીચેનામાુંથી લયુું મેન ુમાત્ર વડયમાું જ જોવા મળે છ?ે  

(A) Help (B) ક્વન્ડો (C) ઈન્સટય (D) ટબેલ Ans: D 

(1435)  નીચેનામાુંથી કયા સાધનને પેરેલલ પોટયમાું જોડી શકાતો નથી?  

(A) સ્કેનર (B) ક્પ્રન્ટર (C) ટલેીફોન (D) મોનીટર Ans: D 

(1436)  જો તમારે C.D Write કરવી હોય તો કયો ક્વકલ્પ પસુંદ કરશો?  

(A) Move to disco (B) Burn to disc (C) To disc (D) Cut to disc Ans: B 

(1437)  MS-WORD માું કોઈ શબ્દને ફાઈલમાું શોધવા માટ ેશોટયકટ કમાન્ડ શુું છ?ે  

(A) ctrl+S (B) ctrl+U (C) ctrl+Z (D) ctrl+F Ans: D 

(1438)  Which option is used to empty the Recycle Bin ?  

(A) Empty All (B) Delete Recycle Bin (C) Empty Recycle Bin (D) Delete Ans: C 

(1439)  LCD એટલે?  

(A) લીકવીડ હક્રસ્ટલ ડીપ્લે 
(B) લીકવીડફાઈડ ક્રીસ્ટલ ડીપ્લે 

(C) લીકવીડ કેથોડ ડીપ્લે 
(D) લીકવીડફાઈડ કેથોડડીપ્લે 

Ans: A 

(1440)  નીચ ેદશાયવેલ કોમ્યુટર બનાવતી કુંપનીમાુંથી કઈ કુંપની ભારતીય છ?ે  

(A) Lenovo (B) HP (C) Dell (D) HCL Ans: D 

(1441)  શેન ેકોમ્યુટરનુું હૃદય કહેવાય છ?ે  

(A) હકબોડય (B) માઈક્રોપ્રોસેસર (C) સ્નકેર (D) મોનીટર Ans: B 
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(1442)  કોમ્યુટરમાું હાડયહડસ્કની space ચેક કરવા માટ ેકયો ક્વકલ્પ પસુંદ કરવામાું આવે છ?ે  

(A) Make Space (B) Disk Space (C) Check Space (D) Properties Ans: B 

(1443)  સેલ પોઈન્ટરને A1 સલે પર ખસેડવા માટનેી શોટયકટ કી કઈ છ?ે  

(A) CTRL+Home Key (B) Shift+Home Key (C) ALT+Home Key (D) Home Key Ans: A 

(1444)  URL ફૂલ ફોમય શુું છ?ે  

(A) Unified Resource Locator 

(B) Uniform Resource Link 
(C) Uniform Resource Locator 
(D) Uniform Registered Link 

Ans: C 

(1445)  કોમ્યુટરનો લયો ભાગ તેની સાથે જોડાયેલ તમામ હાડયવેરની માહહતી ધરાવે છ?ે  

(A) CMOS RAM (B) ROMBIOs Chip (C) હાડય ડરાઈવ (D) પાવર સપ્લાય Ans: C 

(1446)  MS-WORD માું ફકરાને બોલ્ડ કરવા શોટયકટ કમાન્ડ શુું છ?ે  

(A) ctrl+B (B) ctrl+Z (C) ctrl+C (D) ctrl+W Ans: A 

(1447)  ક્પ્રન્ટ ઓપ્શનમાું Landscape શુું છ?ે  

(A) Paper Size (B) Page Layout (C) Page Orientation (D) Font Style Ans: C 

(1448)  એન્ડરોઈડ એ શુું છ?ે  

(A) ઓપરેટીંગ સીસ્ટમ 

(B) મોબાઈલ એપ્લીકેશન 
(C) અહીં દશાયવેલ ત્રણ પૈકી એકપણ નહીં 
(D) મોબાઈલ 

Ans: A 

(1449)  નીચેનામાુંથી કયુું ક્ચત્ર ફાઈલનુું (Image file) એકસ્ટને્શન નથી?  

(A) .mkv (B) .gif (C) .png (D) .jpeg Ans: A 
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