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(1510)  લેસર ક્િન્ટરની અંદર અક્ષરો છાપવા માટ ેવપરાતો પાવડર જવેો પદાથથ ધરાવતું યુક્નટ ________તરીકે 
ઓળખાય છ.ે 

(A) ડડસપલ ટક્મથનલ (B) ક્િન્ટહેડ (C) હેમર (D) ટોનર Ans: D 

(1511)  ગાક્િક્તક અને તાડકથક એકમનું ટ કંું નામ કયંુ છ?ે  

(A) ALT (B) ALO (C) ALU (D) ALP Ans: C 

(1512)  સીપીયુને મુખ્ય......................ભાગમાં ક્વભાક્જત કરવામાં આવે છ.ે  

(A) બે (B) એકપિ નહીં (C) ચાર (D) ત્રિ Ans: D 

(1513)  DIEનું પ રં નામ  

(A) ડયુઅલ ઈન્ટર લાઈન 
(B) ડયુઅલ ઈન લાઈન 

(C) ડાયરેકટ ઈન લાઈન 
(D) ડાયરેકટ ઈન્ટર લાઈન 

Ans: B 

(1514)  નીચેનામાંથી.....એ ભાષા નથી.  

(A) HYBRID (B) C++ (C) Java (D) V.B. Ans: A 

(1515)  ઉચ્ચસ્તરીય ભાષામાં લખાયેલ િોગ્રામને મશીન ભાષામાં તબદીલ કરવા માટનેું પદ્ધક્ત સોફટવેર એટલે.  

(A) એસેમ્બર (B) એકપિ નહીં (C) કમ્પાઈલર (D) ઈન્ટરક્િન્ટ Ans: C 

(1516)  કોમ્યુટરમાં ક્વજિવાહ ચાલુ કરતાં થતી િડિયાને.. ... .કહે છ.ે  

(A) Recording (B) બુટીંગ (C) િોસેસીંગ (D) લોગઓન Ans: B 

(1517)  ________ના સમ હને રાખવાની જગ્યાને ફોલ્ડર કહે છ.ે  

(A) સોફટવેર (B) સંગ્રાહક (C) File (D) ફાઈલ Ans: C 

(1518)  નીચેના પૈકી કયંુ Microprocessor સૌથી ઝડપી છ?ે  

(A) DX (B) SX (C) DX2 (D) SX2 Ans: C 

(1519)  સી.પી.યુ.ની ઝડપથી ક્ષમતા િથમ પેઢીના કોમ્યુટરમાં શેમાં મપાતી હતી?  

(A) માઈિો સેકન્ડ (B) નેનો સેકન્ડ (C) પાઈકો સેકન્ડ (D) ક્મક્લ સકેન્ડ Ans: D 

(1520)  1KB એટલે..  

(A) 8 બાઈટ (B) 1028 બાઈટ (C) 1024 બાઈટ (D) 1042 બાઈટ Ans: C 

(1521)  HYBRID િકારના કોમ્યુટરને કેવા િકારના કોમ્યુટર તરીકે પિ ઓળખવામાં આવે છ?ે  

(A) એકપિ નહીં (B) મીશ્ર (C) એનાલોગ (D) ડીઝીટલ Ans: B 
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(1522)  CPUમાં......દ્વારા ડટેા અને આજ્ઞાઓનો સંગ્રહ થાય છ.ે  

(A) રક્જસ્ટસથ (B) લીસ્ટ (C) સંગ્રાહક (D) File Ans: D 

(1523)  ઈન્ટલે કંપની ________ તેયાર કરે છ.ે  

(A) વડથ િોસેસર (B) તમામ (C) વાયરસ (D) Micro િોસેસર Ans: D 

(1524)  ડસે્કટોપ પક્લલક્શંગ પેકેજ નીચેનામાંથી કયંુ છ?ે  

(A) Corel Draw (B) C (C) Notepad (D) Word Ans: A 

(1525)  ફકત વાંચી શકાય તેવી મેમરીનું ટ કંું નામ શંુ છ?ે  

(A) CAM (B) ROM (C) RAM (D) BAM Ans: B 

(1526)  CD-ROM નું પ રં નામ ...  

(A) compact DiskRead Only Memory 
(B) Complate Disk Read Only Memory 

(C) Compact Disk Read Only Memory 
(D) અકે પિ નહીં 

Ans: C 

(1527)  EPROM માં કોનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) EDP (B) EGA (C) GUI (D) UV-LIGHT Ans: D 

(1528)  CD-ROM ડરાઈવની ગક્ત.......................હોય છ.ે  

(A) 52x (B) 48x (C) 40x (D) આગળની બધી જ Ans: D 

(1529)  ટપેડરાઈવમાં ડટેા કયા સ્વરૂપે લખાય છ.ે  

(A) એકપિ નહીં (B) HYBRID (C) ANALOG (D) DIGITAL Ans: D 

(1530)  ક્મક્લસેકન્ડ એક સકેન્ડનો....... મો ભાગ છ.ે  

(A) 100 (B) 100000 (C) 1000 (D) 10000 Ans: C 

(1531)  ટરાક્ન્ઝસ્ટરની શોધ......................વષથમાં થઈ.  

(A) 1956 (B) 1984 (C) 1965 (D) 1948 Ans: D 

(1532)  પાતળા પ્લાક્સ્ટકની બનેલી ચુંબકીય તકતી જનેા ઉપર કોમ્યુટર દ્વારા માડહતી લખી શકાય છ ે
તે........ઓળખાય છ.ે 

 

(A) હાડથડડસ્ક (Hard Disk) (B) ફલોપી (Floppy) (C) બંન ે (D) એકપિ નહીં Ans: B 

(1533)  કોમ્યુટરને ફરીથી ચાલુ કરવા માટ ેકીબોડથની કઈ કી વપરાય છ?ે  

(A) Ctrl+S (B) Alt+F4 (C) Ctrl+Alt+Shift (D) Ctrl+Alt+Del Ans: D 
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(1534)  1 MB=...............KB.  

(A) 10000 (B) 1024 (C) 100 (D) 102 Ans: B 

(1535)  િથમ પેઢીના કોમ્યુટરમાં......નો ઉપયોગ થતો હતો.  

(A) વેલયુમ ટયુબ (B) ચીપ (C) ટરાક્ન્ઝસ્ટર (D) એકપિ નહીં Ans: A 

(1536)  નીચેના પૈકી કોનું કાયથ Enter Key જવંુે છ?ે  

(A) RMB (B) LMB (C) CMB (D) DMB Ans: B 

(1537)  RAM નો સમાવેશ લયા િકારની મેમરીમાં થાય છ.ે  

(A) સેકન્ડરી (B) િાયમરી (C) રક્જસ્ટસથ (D) રીડ ઓન્લી મમેરી Ans: B 

(1538)  ________ એ DBMS સોફટવેર છ.ે  

(A) Foxpro (B) Excel (C) Dos (D) Word Ans: A 

(1539)  SCSનો સંબંધ કોની સાથે છ?ે  

(A) PD (B) LCD (C) HD (D) CVD Ans: C 
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