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(1570)  કોમ્યુટરમાાં ટરકેને શામાાં ક્વભાજીત કરવામાાં આવે છ ે? 

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

(1571)  કોમ્યુટરનુાં ક્વક્શષ્ટ લક્ષણ કયુું છ.ે  

(A) બુક્િમતા (B) ક્વચારક્શકત (C) લાગણી (D) ચોકસાઈ Ans: D 

(1572)  Dosમાાં ફાઈલનુાં નામ વધુમાાં વધુ કેટલા અક્ષરનુાં હોઈ શકે?  

(A) 15 (B) 7 (C) 8 (D) 6 Ans: C 

(1573)  ફોલ્ડરમાાં આવેલ ફોલ્ડરને કયા નામથી ઓળખવામાાં આવે છ ે?  

(A) ડીરેકટરી (B) ફાઈલ (C) સબ ડીરેકટરી (D) સબ ફાઈલ Ans: C 

(1574)  કોમ્યુટરમાાં નીચેના પૈકી કોણ RAM નો પ્રકાર નથી.  

(A) XRAM (B) DRAM (C) SDRAM (D) SRAM Ans: A 

(1575)  એક્ષટનનલ કમાન્ડની ફાઈલો સામાન્ય રીતે....એક્ષટને્શન ધરાવે છ.ે  

(A) .Bat (B) .exe (C) .out (D) .ord Ans: B 

(1576)  નીચે દશાનવેલ પીકસલમાાંથી કયુાં પીકસલ રીઝોલ્યુશન મોનીટરનુાં હોતુાં નથી ?  

(A) 800 x 600 (B) 1280 x 1024 (C) એકપણ નહીં (D) 1024 x 768 Ans: C 

(1577)  ________ નો બાહ્ય સાંગ્રાહક તરીકે સમાવેશ થતો નથી.  

(A) ફલોપી ડડસ્ક (B) ઓપ્ટીકલ ડડસ્ક (C) ટપે (D) રજીસ્ટર Ans: D 

(1578)  કોમ્યુટરમાાં ફલોપીડડસ્કની રચનામાાં કોનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) કોપર (B) સીલીકોન (C) મેટલ (D) મેગ્નેટીક ડાઈ Ans: D 

(1579)  કોમ્યુટરમાાં કોણ આઉટપુટ ડડવાઈસ નથી ?  

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

(1580)  કમાન્ડ આપવાને બદલે ક્પકચર ઉપર માઉસનુાં બટન કલીક કરવાથી કમાન્ડનો અમલ થાય છ.ે આ પ્રકારની 

સુક્વધાને........... કહેવાય છ.ે 
 

(A) લેંગ્વઝ (B) સીએલ.આઈ (C) જીયુઆઈ (D) પેકેજ Ans: C 

(1581)  ....ક્પ્રન્ટર અત્યાંત પોષાય તેવુાં છ.ે  

(A) ડોટ-મટેરીકસ (B) ઈજકેટ ક્પ્રન્ટર (C) પ્લોટર (D) સલેઝર ક્પ્રન્ટર Ans: A 

(1582)  સામાન્ય રીતે નોટપેડ દ્વારા ...કાયો કરવામાાં આવે છ.ે  

(A) ગણતરી કરવાાં (B) નાનો પ્રોગ્રામ લખવા (C) આમાાંથી એકેય નહીં (D) ફાઈલ સેવ કરવા Ans: B 
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(1583)  કોમ્યુટરમાાં કોનો ઉપયોગ ડટેા એનાલીસીસ માટ ેથાય છ ે?  

(A) word Star (B) MS-Excel (C) MS-Word (D) Power Point Ans: B 

(1584)  નોટપેડ એપ્લીકેશનમાાં કોઈ માડહતીની કોપી કરવા માટ ેકયા કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) Ctrl+C (B) Ctrl+X (C) Ctrl+B (D) Ctrl+V Ans: A 

(1585)  કોમ્યુટરમાાં ઝડપ વધારવા શાનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ ે?  

(A) ડડક્વઝન (B) રેગ (C) કેશ મમેરી (D) બ્લોક Ans: C 

(1586)  કોમ્યુટરમાાં નીચેના પૈકી કોણ ROMનો પ્રકાર નથી.  

(A) YROM (B) EEPROM (C) EPROM (D) PROM Ans: A 

(1587)  Dosમાાં સ્રીન કલીયર કરવા માટ.ે.......કમાન્ડ વપરાય છ.ે  

(A) Remove (B) CLS (C) Clear the Screen (D) Clear Ans: B 

(1588)  જોય સ્ટીકનો સમાવેશ કયા સાધનોમાાં કરવામાાં આવ્યો છ?ે  

(A) બડહવેશ સાધનો (B) આગમન સાધનો (C) ક્નવેશ સાધનો (D) આમાાંથી એક પણ નડહ Ans: C 

(1589)  કયા માઉસની ગુણવત્તા ઉચ્ચ હોય છ ે?  

(A) તાાંક્િક (B) ઓપ્ટીકલ લેઝર (C) યાાંક્િક (D) મીકેક્નકલ Ans: B 

(1590)  નીચેનામાાંથી કઈ સમસ્યા કોમ્યુટરમાાં ઉદ્ભવે છ?ે  

(A) કોમ્યુટર રાઈમ (B) સાંગ્રહક્ષમતા (C) ક્વશ્વસનીયતા (D) ચોકસાઈ Ans: A 

(1591)  Appearance.............. ક્વકલ્પમાાં આવે છ.ે  

(A) Administrative Programs 
(B) Add Hardware 
(C) Display 
(D) Date & Time 

Ans: C 

(1592)  કોમ્યુટરમાાં જ ેમાડહતીનુાં ક્નમાનણ કરવામાાં આવે છ ેતેને શુાં કહેવાય છ?ે  

(A) પ્રોગ્રામ (B) ઈનપુટ (C) ડટેા (D) આઉટપુટ Ans: C 

(1593)  કોમ્યુટર નીચેના પૈકી કયુાં કાયન કરી શકતુાં નથી.  

(A) વાાંચવાનુાં (B) પ્રડરયા કરવાનુાં (C) ક્વચારવાનુાં (D) છાપવાનુાં Ans: C 

(1594)  COMMAND LINE INTERFACE ટ ાંકમાાં....................તરીકે પણ ઓળખવામાાં આવે છ.ે  

(A) CLR (B) USH (C) CLA (D) CLI Ans: D 

(1595)  નીચે જણાવેલ કયા સોફટવેરનો સમાવેશ ડટેા એનાલીસીસ (પૃથક્કરણ) સ્પેડશીટમાાં કરવામાાં આવ્યો છ?ે  

(A) SCO PROFESSIONAL (B) VENTURA (C) DB2 (D) MS-WORD Ans: B 
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(1596)  DVD સામાન્યતઃ વધુમાાં વધુ એકસેસ દર..............................Mbps ધરાવે છ.ે  

(A) 5.3 (B) 6.3 (C) 9.3 (D) 8.3 Ans: C 

(1597)  કોમ્યુટરમાાં અવાજને ઈનપુટ કરવા કોનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

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

(1598)  કોમ્યુટરના કયા ભાગોને આપણે જોઈ શકીએ છીએ.  

(A) રજીસ્ટર (B) હાડનવેર (C) સીપીયુ (D) સોફટવેર Ans: B 

(1599)  કોમ્યુટરનો ઉપયોગકતાન અને કોમ્યુટર વચ્ચે બ્રીજ જવુેાં કામ કોણ કરે છ?ે  

(A) Transistors (B) Vacuum Tubes (C) Artificial Intelligence (D) Operating System Ans: D 
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