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(1600)  સક્રિય સેલથી નીચેના સેલ પર જવા કઈ કી વપરાય છ?ે 

(A) Shift (B) Tab (C) Enter (D) Ctrl Ans: C 

(1601)  નીચેનામાાંથી... મેનૂ એકસેલમાાં નથી મળતુાં?  

(A) Table (B) Format (C) Data (D) Tools Ans: A 

(1602)  એકસેલમાાં સેલ એટલે.......  

(A) ઊભા સ્તાંભ 
(B) આડી હરોળ 
(C) રો અને કોલમના છદેનથી બનતુાં ખાનુાં 
(D) આપેલ પૈકી એક પણ નક્રહ 

Ans: C 

(1603)  નીચનેામાાંથી કઈ કી દ્વારા સેલ A1 પર જઈ શકાય છ?ે  

(A) Up Arrow (B) Home (C) Down Arrow (D) Ctrl+Home Ans: D 

(1604)  Print કાઢવા માટનેી શોટટ-કટ કી કઈ?  

(A) Shift+P (B) Alt+P (C) Ctrl+P (D) Ctrl+Alt+P Ans: C 

(1605)  એક વકટશીટમાાં કુલ કેટલી કોલમ હોય છ?ે  

(A) 56536 (B) 256 (C) 652 (D) 65536 Ans: B 

(1606)  નીચેનામાાંથી ગાક્ણક્તક ક્રિયાઓ કરવા માટ ેઉપયોગી પ્રોગ્રામ કયો?  

(A) MS PowerPoint (B) MS Excel (C) Paint Brush (D) MS Word Ans: B 

(1607)  સાંબાંક્િત સેલને સક્રિય કરવા ________કી વપરાયછ.ે  

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

(1608)  એકસલેમાાં કોલમ એટલે ...  

(A) આડી હરોળ 
(B) આપેલ પૈકી એકપણ નક્રહ 
(C) ઊભા સ્તાંભ 
(D) લાંબચોરસ ખાનુાં 

Ans: C 

(1609)  એકસેલમાાં ડટેા સાંગ્રહવા માટ ેઉપયોગમાાં લેવાતા નાનામાાં નાના એકમને શુાં કહેવાય છ?ે  

(A) સેલ 
(B) એડરસે 
(C) બોકસ 
(D) ટબેલ 

Ans: A 
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(1610)  એકસલેમાાં Page Setup કમાન્ડનો ઉપયોગ શુાં?  

(A) ક્પ્રન્ટ કાઢવા 
(B) આપેલ પૈકી એકપણ નક્રહ 
(C) ક્પ્રન્ટક્પ્રન્યૂ જોવા 
(D) પેજના માક્જ ટન બદલવા 

Ans: D 

(1611)  એકસલેમાાં નવી વકટશીટ ઉમેરવા ઉપયોગી ક્વકલ્પ કયો?  

(A) Insert/Worksheet (B) Insert/New (C) File/New (D) File/Open Ans: A 

(1612)  એક વકટશીટમાાં કુલ કેટલી રો હોય છ?ે  

(A) 65536 (B) 256 (C) 652 (D) 56536 Ans: A 

(1613)  સક્રિય સેલની જમણી બાજુના સેલ પર જવા નીચેનામાાંથી કઈ કી વપરાય છ?ે  

(A) Enter (B) Tab (C) Ctrl (D) Shift Ans: B 

(1614)  એકસલે પ્રોગ્રામ શરૂ થતાાં વકટબુકમાાં ક્રડફોલ્ટ કેટલી વકટશીટ ઉપલબ્િ હોય છ?ે  

(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 3 Ans: D 

(1615)  સક્રિયરોના પ્રથમ સેલ પર જવા નીચેનામાાંથી ...કી વપરાય છ?ે  

(A) Tab (B) End (C) ESC (D) Home Ans: D 

(1616)  એકસલેમાાં Open માટનેી શોટટ–કટ કી કઈ?  

(A) Ctrl+Alt+O (B) Alt+O (C) Ctrl+O (D) Alt+O Ans: C 

(1617)  સક્રિય સેલની ડાબી બાજુના સેલ પર જવા નીચેનામાાંથી કઈ કી વપરાય છ?ે  

(A) Ctrl+Enter (B) Shift+Tab (C) Ctrl+Tab (D) Shift+Enter Ans: B 

(1618)  સક્રિય સેલથી ઉપરની બાજુના સેલ પર જવા નીચેનામાાંથી કઈ કી વપરાય છ?ે  

(A) Shift+Enter 
(B) Shift+Tab 
(C) Ctrl+Tab 
(D) Ctrl+Enter 

Ans: A 

(1619)  નીચેનામાાંથી કઈ રીતે MS Excel પ્રોગ્રામ બાંિ કરી શકાય?  

(A) Alt+F4 
(B) File મેનૂમાાંથી Exit 
(C) કાંટરોલ બટનમાાંથી Closeનુાં બટન 
(D) આપેલ તમામ રીતે 

Ans: D 
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(1620)  એક કરતાાં વિુ વકટશીટના સમૂહને શુાં કહે છ?ે  

(A) એકસેલ 
(B) વકટબુક 
(C) વકટશીટ 
(D) આપેલ પૈકી એક પણ નક્રહ 

Ans: B 

(1621)  એકસેલમાાં વકટબુક એટલે...  

(A) ઊભા સ્તાંભ 
(B) આપેલ પૈકી એક પણ નક્રહ 
(C) આડી હરોળ 
(D) રો અને કોલમનો સમૂહ 

Ans: B 

(1622)  વકટશીટમાાં છલે્લી રો તથા છલે્લા કોલમ દ્વારા બનતા સેલનુાં એડરસે ________હોય છ?ે  

(A) IV65636 (B) IV65536 (C) ZZ65636 (D) ZZ65536 Ans: B 

(1623)  ડાયલોગ બોકસના ________ ક્વકલ્પનો ઉપયોગ ભૌક્મક્તક શ્રેણી માટ ેથાય છ.ે  

(A) Date (B) Linear (C) AutoFill (D) Growth Ans: B 

(1624)  એકસેલમાાં નાંબરની હારમાળા આપમેળે લાવવા નીચેનામાાંથી કયો ક્વકલ્પ ઉપયોગી છ?ે  

(A) Edit/Copy 

(B) Edit/Fill/Series 
(C) File/New 
(D) Window/Arrange Window series 

Ans: B 

(1625)  એકસલેમાાં રો એટલે......................  

(A) આપેલ પૈકી એક પણ 
નક્રહ 

(B) લાંબચોરસ ખાનુાં (C) ઊભા સ્તાંભ (D) આડી હરોળ Ans: D 

(1626)  સક્રિય સેલ એડરસેને ............માાં દશાટવવામાાં આવે છ.ે  

(A) સેલ (B) એડરસે બોકસ (C) સ્ટટેસ બાર (D) ફોર્મયુટલા બાર Ans: B 

(1627)  એકસેલમાાં save કમાન્ડનો ઉપયોગ શુાં?  

(A) વકટબુકને E-Mail સ્વરૂપે મોકલવો 
(B) વકટ બુક ખોલવા 
(C) વકટ બુક સાંગ્રહ કરવા 
(D) વકટ બુકની ક્પ્રન્ટ કાઢવા 

Ans: C 

(1628)  એકસેલ પ્રોગ્રામમાાં નવી વકટબુક બનાવવા વપરાતો કમાન્ડ કયો?  

(A) Save (B) Open (C) New (D) Insert Ans: C 

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.   160                                                                                                                    

(1629)  એકસેલમાાં બનાવવામાાં આવેલ ફાઈલનુાં એકસ્ટને્શન........... હોય છ?ે  

(A) .xls (B) .doc (C) .ppt (D) .exe Ans: A 
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