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(1540)  કોમ્યુટરમાાં સી.પી.યુ.ની ક્વશેષતા............. છ?ે 

(A) ઉચ્ચ કાયયક્ષમતા (B) ક્વસ્તરણ (C) ઉપરની બધી જ (D) સુસાંગતતા Ans: C 

(1541)  નીચેનામાાંથી કયુાં પોઈન્ટીંગ ડીવાઈસનુાં ઉદાહરણ છ?ે  

(A) Mouse (B) Clico (C) Keyboard (D) એકપણ નહીં Ans: A 

(1542)  અાંગત કોમ્યુટર પર સૌથી વધુ પ્રચક્લત કયુાં છ?ે  

(A) એકપણ નહીં (B) Windows (C) - (D) DOS Ans: B 

(1543)  ડડસ્કને ફોમેટ કરવાથી  

(A) ડડસ્ક પરની તમામ માડહતી ભુાંસાઈ જાય છ.ે 
(B) ડડસ્ક પરની તમામ માડહતીની નકલ થઈ જાય છ.ે 
(C) ડડસ્ક પરની નકામી માડહતીની નકલ થઈ જાય છ.ે 

(D) ડડસ્ક પરની નકામી માડહતી ભ ાંસાઈજાય છ.ે 

Ans: A 

(1544)  દુક્નયાનુાં સૌ પ્રથમ ઈલેકટરોક્નકસ કોમ્પયુટર કયુાં છ?ે  

(A) ENIAC (B) All of above (C) EDVAC (D) UNIXAX Ans: A 

(1545)  કોમ્યુટર દ્વારા નીચેના પૈકી કયુાં કાયય કરી શકાતુાં નથી?  

(A) માડહતી વાાંચી શકતુાં નથી (B) એકપણ નડહ (C) ક્વચારી શકતુાં નથી (D) છાપી શકાતુાં નથી Ans: C 

(1546)  બાહ્ય સાંગ્રાહક પર કોની અસર થાય છ?ે  

(A) આમાાંનુાં એક પણ નડહ 
(B) ફકત ભેજની 
(C) ફકત તાપમાનની 
(D) ભેજ અને તાપમાનની બન્નેની 

Ans: D 

(1547)  કોમ્યુટરના કયા ભાગને માનવ મગજ સાથે સરખાવી શકાય છ?ે  

(A) CPU (B) એકપણ નહીં (C) માઉસ (D) મેમરી Ans: A 

(1548)  રાઈટ (Write).........................છ.ે  

(A) હાડયવેર (B) તમામ (C) ક્વન્ડો (D) શબ્દ પ્રડિયક Ans: D 

(1549)  ડટેાબેઝના સાંદભયમાાં દરેક હારન.ે........................કહેવામાાં આવે છ.ે  

(A) રેકોડય (B) ડફલ્ડ (C) રો (D) તમામ Ans: A 

(1550)  પેન ડરાઈવને કોમ્યુટર સાથે જોડવા માટ ેકયુું પોટય (Port) વપરાય છ?ે  

(A) COM 1 (B) LPT1 (C) બધા જ (D) USB Ans: D 
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(1551)  કોમ્યુટરની બનાવટ વખતે કઈ મમેરીને પ્રોગ્રાન્ડ કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) PROM (B) DPROM (C) RAM (D) ROM Ans: A 

(1552)  WinZip નામના ટલુની મદદથી.................છ.ે  

(A) ગુપ્તતા જળવાય 
(B) સાઈઝ ઘટાડી શકાય 
(C) એક કરતાાં વધુ ફાઈલો ભેગી થાય 

(D) ઉપરના કોઈપણ નડહ 

Ans: C 

(1553)  જ ેમાધ્યમ અથવા સાધનની મદદથી computerમાાં માડહતી દાખલ કરવામાાં આવે છ ેતે સાધન/માધ્યમને શુાં 
કહેવાય છ?ે 

 

(A) Memory (B) Storage (C) Output (D) Input Ans: D 

(1554)  CD-ROM એ .........  

(A) મેમરી રજીસ્ટર છ.ે (B) સેમી કન્ડકટર મેમરી છ.ે (C) મેગ્નેટીક મેમરી છ.ે (D) ઉપરમાાંથી એકપણ નહીં Ans: B 

(1555)  ઓડડયો CD કે DVD સાાંભળવા/જોવા માટ ેકયા પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) પ્લેયર (B) ક્વન્ડોઝ મીડીયાપ્લેયર (C) પેઈન્ટ પ્રોગ્રામ (D) ઉપરના તમામ Ans: B 

(1556)  બધા જ બાયનરી નાંબરને રજ  કરવા માટ ેકયા ડીજીટ્સનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) O and 1 (B) 1 (C) 3 (D) O Ans: A 

(1557)  BASIC કેવા પ્રકારની ભાષા છ?ે  

(A) નીમ્નસ્તરીય (B) ઉચ્ચસ્તરીય (C) મશીન (D) એકપણ નહીં Ans: B 

(1558)  કોમ્યુટર ભાષાઓમાાં પ્રોસીઝરલ ભાષા....છ?ે  

(A) JAVA (B) ઉપરની બધી જ (C) C (D) VB Ans: C 

(1559)  માઉસની ડકલક બદલવા માટ ેકયા ક્વકલ્પમાાં જવુાં પડ ેછ?ે  

(A) Windows (B) File (C) Control Panel (D) USB Ans: C 

(1560)  કાગળ ઉપર આઉટપુટ લેવા માટ ેઉપયોગી સાધન એટલે ....  

(A) ફલોપી (B) સ્કેનર (C) ક્પ્રન્ટર (D) માઉસ Ans: C 

(1561)  એક અક્ષરના સાંગ્રહ માટ ેકેટલા બીટ (Bit) ની જરૂર પડ ેછ?ે  

(A) 16 (B) 41 (C) 10 (D) 8 Ans: D 

(1562)  CPUનો લયો એકમ ગાક્ણતીક અને તાકીક પ્રડિયાઓ સાથે સાંકળાયેલો છ?ે  

(A) Memory (B) 1/0 Device (C) CU (D) ALU Ans: D 

     

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


Gujarat1.com   Computer GK PDF in Gujarati 
 

www.OJAS-MaruGujarat.in         એપ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લલક કરો અથવા gujarat1.com/app/ ની મુલાકાત લો.   153                                                                                                                    

(1563)  ગણતરીઓ કરવા માટ ેઅથવા તેની પ્રડિયાઓના ક્નયાંત્રણ માટનેુાં સ્વયાંસાંચાક્લત ક્વજાણુ ઉપકરણ એટલે...........  

(A) કેલ્કયુલેટર (B) સ્કેનર (C) કોમ્યુટર (D) એકપણ નડહ Ans: C 

(1564)  નીચેનામાાંથી કોણ DTP પેકેજ છ?ે  

(A) Word (B) Excel (C) SPSS (D) Page Maker Ans: D 

(1565)  કયા પ્રકારનુાં ક્પ્રન્ટર લસેર-ક્બમ્બ અને ઈલેકટરોગ્રાફીક (Electrographic) ટકેનીક એ બન્નનેો ઉપયોગ કરે છ?ે  

(A) Dot-Matrix Printer (B) Line Printer (C) Daily-wheel printer (D) Laser Printer Ans: D 

(1566)  CU એટલે શુાં?  

(A) કોમ્યુટર યુક્નટ (B) કાંટરોલ યુક્નટ (C) કાઉન્ટીંગ યુક્નટ (D) તમામ Ans: B 

(1567)  8 bit નો સમ હ શા નામથી ઓળખાય છ?ે  

(A) word (B) એકપણ નહી (C) Byte (D) Data set Ans: C 

(1568)  એકસેસરીઝ સમ હમાાં આવેલ.............................ટલુ લગભગ સાંપ ણય પણે માઉસ સાંચાક્લત છ.ે  

(A) Cardfile (B) Write (C) Calculator (D) Paintbrush Ans: D 

(1569)  કોમ્યુટર કેવા પ્રકારનુાં યાંત્ર છ?ે  

(A) મીકેનીકલ (B) ઈલેકટરીકલ્સ (C) ઈલેકટરોનીકસ (D) તમામ Ans: C 
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