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(1480)  નીચેના પૈકી ________ એ આઉટપુટ માટનેુું ઉપકરણ નથી. 

(A) ક્િન્ટર (B) પ્લોટર (C) મોનીટર (D) ઓપ્ટીકલ સ્કેનર Ans: D 

(1481)  Double Density ધરાવતી Diskમાું એક ઈંચમાું કેટલા ટરકે હોય છ?ે  

(A) 1028 (B) 12 (C) 48 (D) 96 Ans: C 

(1482)  અવાજને ઈનપુટ કરવા ________ નો ઉપયોગ થાય છ.ે  

(A) સ્પીકર (B) તમામ (C) વુફર (D) માઈક્રોફોન Ans: D 

(1483)  નીચેના પૈકી નાનામાું નાનો યુક્નટ........................છ.ે  

(A) Byte (B) Bit (C) MB (D) KB Ans: B 

(1484)  કયા પ્લોટરમાું ચોક્કસ માપનુું જ પેપર વાપરવુું પડ ેછ?ે  

(A) LCD (B) રોલર (C) ફલેડ બેડ (D) ડરમ Ans: C 

(1485)  કોમ્યુટરની કાયયશેલીના લક્ષણો નીચે મુજબ છ.ે  

(A) ઝડપ (B) ચોકસાઈ (C) બધાજ (D) ક્વશ્વસનીયતા Ans: C 

(1486)  .......... એક્ષટનયલ સ્ટોરેજ ઉપકરણ છ.ે  

(A) રેમ (B) ટપે (C) એકપણ નહીં (D) ક્િન્ટર Ans: B 

(1487)  હાઈડને્સીટી ફલોપી ડડસ્કની સુંગ્રહણ ક્ષમતા કેટલી હોય છ?ે  

(A) 2.88 MB (B) 2.86 GB (C) 5.6 GB (D) 5.6 MB Ans: A 

(1488)  ટરકેન.ે..................માું ક્વભાક્જત કરવામાું આવે છ.ે  

(A) રેગ (B) ડડક્વઝન (C) સેકટર (D) બ્લોક Ans: C 

(1489)  કી–બોડયમાું અક્ષરોમાું િથમ લાઈનમાું ડાબેથી જમણી કીનો ક્રમ ________ હોય છ.ે  

(A) ASVBM (B) ABCDE (C) એકપણ નહીં (D) QWERT Ans: D 

(1490)  નીચેનામાુંથી...............ઈનપુટ ડડવાઈસ નથી.  

(A) ટચ-સ્કીન (B) CPU (C) ઓપ્ટીકલ સ્કેનર (D) ડક–બોડય Ans: B 

(1491)  ફલોપીડડસ્કની રચનામાું......રસાયણનો ઉપયોગ થાય છ.ે  

(A) આયનય ઓકસાઈડ (B) હાઈડરોકલોડરક એક્સડ (C) કોપર ઓકસાઈડ (D) એકેય નહીં Ans: A 

(1492)  સામાન્ય રીતે બેંકમાું ............ ઉપકરણનો ઉપયોગ થાય છ.ે  

(A) જોયસ્ટીક 
(B) ટચ-સ્ક્રીન 

(C) ઓપ્ટીકલ કેરેકટર રેકગનાઈઝર 
(D) ટરકેબોલ 

Ans: C 
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(1493)  Quad Density ધરાવતી Floppy Disk માું એક ઈચમાું કેટલા ટરકે હોય છ?ે  

(A) 48 (B) 96 (C) 1028 (D) 12 Ans: B 

(1494)  કયા િકારના માઉસ હાલમાું ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવે છ?ે  

(A) ઓપ્ટોમીકેનીકલ (B) તાુંક્િક (C) યાુંક્િક (D) ઓપ્ટીકલ લેઝર Ans: D 

(1495)  કોમ્યુટર દ્વારા જ ેમાડહતી બતાવવામાું આવે છ ેતેને..... કહે છ.ે  

(A) આઉટપુટ (B) િોગ્રામ (C) ઈનપુટ (D) CPU Ans: A 

(1496)  ________મા ક્નયુંિણ એકમની મૂળભૂત આજ્ઞાઓ સમાયેલી હોય છ.ે  

(A) Program (B) RAM (C) Software (D) Firmware Ans: D 

(1497)  ડીજીટલ વસીટાઈલ ડીસ્ક વધારેમાું વધારે.......ની સુંગ્રહ ક્ષમતા ધરાવે છ.ે  

(A) 2 GB (B) 4.7 GB (C) 17 GB (D) 4.3 GB Ans: B 

(1498)  LMB ..............ઉપકરણ સુંબુંક્ધત ટકેનીકલ શબ્દ છ.ે  

(A) મોનીટર (B) કી-બોડય (C) ક્િન્ટર (D) માઉસ Ans: D 

(1499)  સામાન્ય રીતે હાડયડડસ્કની ગક્ત ________ ડક.મી. હોય છ.ે  

(A) 350 (B) 250 (C) 450 (D) 150 Ans: D 

(1500)  EDPનુું સુંપૂણય નામ ...  

(A) Electric Data Processing 
(B) Electronic Display Post 

(C) Electronic Display Process 
(D) Electronic Data Processing 

Ans: D 

(1501)  બાહ્ય સુંગ્રાહક પર ________ની અસર થાય છ.ે  

(A) CPUની ઝડપ (B) ભેજ (C) મોનીટરનો િકાર (D) તમામ Ans: B 

(1502)  એનેલોગ ડટેા લખવા .... વપરાય છ.ે  

(A) ફલોપી ડીસ્ક ડરાઈવ (B) બધાજ (C) ઓડડયો કેસેટ (D) ટપેડરાઈવ Ans: C 

(1503)  ખૂબ જ નાનો અન ેિડક્રયાનો ફાસ્ટ સ્ટોરેજ ______ છ.ે  

(A) ROM (B) CPU (C) Register (D) RAM Ans: C 

(1504)  ________તત્કાલીન સુંગ્રાહક છ.ે  

(A) ROM (B) RAM (C) CPU (D) ALU Ans: B 

(1505)  સ્ક્રીન સ્કોલીંગને કામચલાઉ અટકાવવા...... કી નો ઉપયોગ થાય છ.ે  

(A) SHIFT (B) STOP (C) PAUSE (D) END Ans: C 
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(1506)  Dot Matrix ક્િન્ટરની ઝડપ ________ માું માપવામાું આવે છ.ે  

(A) CPS (B) DPS (C) PPM (D) LPM Ans: A 

(1507)  નીચેના પૈકી સૌથી નાનામાું નાનુું કોમ્યુટસય ...............................છ.ે  

(A) નોટબુક (B) PC (C) PDA (D) લેપટો Ans: C 

(1508)  સામાન્ય રીતે જાયસ્ટીકને ________ સાથે જોડવામાું આવે છ.ે  

(A) એકપણ નહીં (B) Game Port (C) સીરીયલ પોટય (D) પેરેલલ પોટય Ans: B 

(1509)  ............................મેઈન મેમરી અને રક્જસ્ટર વચ્ચે બરફનુું કાયય કરે છ.ે  

(A) રેમ (B) બધાજ (C) કેશ (D) મેમરી Ans: C 
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