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(1630)  એલસલેમાાં સૂત્ર કે ક્વધેયની શરૂઆત...............ક્િહ્નથી થાય છ.ે 

(A) = (B) * (C) & (D) $ Ans: A 

(1631)  સક્રિય સેલથી જમણી બાજુના સેલક્સલેકટ કરવા વપરાતી કી કઈ?  

(A) Ctrl+Right arrow 
(B) Alt+Right arrow 
(C) Ctrl+Alt+ Right arrow 
(D) Shift+Right arrow 

Ans: D 

(1632)  એલસેલમાાં આાંકડાકીય માક્રહતી ધરાવતા સેલની સાંખ્યા મેળવવા કયુાં ફાંકશન વપરાય છ?ે  

(A) Sum (B) Add (C) Total (D) Count Ans: D 

(1633)  એલસેલમાાં સરવાળા માટ ેકયુાં ફાંકશન વપરાય છ?ે  

(A) Add (B) Total (C) Sum (D) Count Ans: C 

(1634)  Merge Cells ક્વકલ્પનો ઉપયોગ શુાં?  

(A) સેલમાાં ઓટોનાંબર આપવા 
(B) માક્રહતીને ઊતરતા િમમાાં ગોઠવવા 
(C) બે કે વધુ સેલ ભેગા કરવા 
(D) માક્રહતીને િડતા િમમાાં ગોઠવવા 

Ans: C 

(1635)  એકસલેમાાં Undo કમાન્ડની શોટટ–કટ કી કઈ?  

(A) Ctrl+Z (B) Ctrl+Y (C) Alt+Z (D) Alt+Y Ans: A 

(1636)  એલસેલમાાં ગણતરી કરવા માટ.ે ......................... સવલત આપવામાાં આવેલી છ?ે  

(A) Formula (B) Ctrl+S (C) Delete (D) Function Ans: A 

(1637)  સક્રિય સેલથી નીિેની બાજુના સેલ ક્સલેકટ કરવા વપરાતી કી કઈ?  

(A) Shift+Down arrow 
(B) Alt+Down arrow 
(C) Ctrl+Down arrow 
(D) Ctrl+Alt+Down arrow 

Ans: A 

(1638)  નીિેનામાાંથી એક્રરથમેક્રટક ઓપરેટર કયા?  

(A) % અને< (B) +અને - (C) * અને ? (D) આપેલ તમામ Ans: B 

(1639)  સ્ટાન્ડડટ ટલૂબાર પરના E બટનનો ઉપયોગ... માટ ેથાય છ.ે  

(A) ગુણાકાર (B) ભાગાકાર (C) સરવાળા (D) બાદબાકી Ans: C 
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(1640)  વકટશીટના બધા જ સેલ એકસાથે ક્સલેકટ કરવા માટનેી શોટટ–કટ કી કઈ?  

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

(1641)  =(10+20)/2*3 ફોર્મયુટલાનુાં પક્રરણામ શુાં મળશે?  

(A) 35 (B) 55 (C) 65 (D) 45 Ans: D 

(1642)  માક્રહતીના પૃથક્કરણ માટ ેવપરાતો Filter ઓપ્શન કયા મેનૂમાાંથી મળે છ?ે  

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

(1643)  નીિનેામાાંથી ________ કી ઈન્સશટન પોઈન્ટરના ડાબી તરફના અક્ષરને ભૂસે છ.ે  

(A) Left arrow (B) Right arrow (C) Delete (D) Back space Ans: D 

(1644)  માક્રહતીને ઊતરતા િમમાાં ગોઠવવા કયા ક્વકલ્પનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) Sort Down (B) Sort Up (C) Descending (D) Ascending Ans: C 

(1645)  આડી હરોળની ઊંિાઈ બદલવા નીિેનામાાંથી કયો ક્વકલ્પ વપરાય છ?ે  

(A) Edit/Row/Width (B) Format/Row/Height (C) Format/Row/Width (D) Edit/Row/Height Ans: D 

(1646)  એકસેલમાાં ________ માક્રહતીને સેલમાાં જમણી બાજુ ગોઠવીને દશાટવવામાાં આવે છ.ે  

(A) આાંકડાકીય (B) શાક્દદક (C) તારીખ (D) ક્િત્ર Ans: A 

(1647)  સક્રિય સેલથી ડાબી બાજુના સેલ ક્સલેકટ કરવા વપરાતી કી કઈ?  

(A) Ctrl+Left arrow (B) Shift+Left arrow (C) Alt+Left arrow (D) Ctrl+Alt+Left Arrow Ans: B 

(1648)  ઊભા સ્તાંભની પહોળાઈ બદલવા નીિેનામાાંથી કયો ક્વકલ્પ વપરાય છ?ે  

(A) Edit/Column/Height 
(B) Edit/Column/Width 
(C) Format/Column/Width 
(D) Format/Column/Height 

Ans: B 

(1649)  સક્રિય સેલમાાં પડલે ડટેાને સુધારવા માટ ેકી બોડટ પરની કઈ કી ઉપયોગી છ?ે  

(A) F1 (B) F2 (C) Delete (D) F5 Ans: B 

(1650)  Merge Cells ક્વકલ્પ કયા મેનૂમાાંથી મળે છ?ે  

(A) Tools (B) Format (C) Insert (D) View Ans: B 

(1651)  નીિેનામાાંથી ................ ક્વધેય કોર્મયુટરની સ્મૃક્તમાાં પડલે આજની તારીખ દશાટવે છ.ે  

(A) TODAY() (B) AMT() (C) DATE() (D) PMT() Ans: A 

(1652)  નવી રો અથવા કોલમ ઉમેરવા માટ ેકયા મેનૂનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) Tools (B) Format (C) Data (D) Insert Ans: D 
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(1653)  માક્રહતીને કક્કાવારી િમમાાં ગોઠવવા વપરાતો sort ઓપ્શન કયા મેનૂમાાંથી મળે છ?ે  

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

(1654)  રો કે કોલમ સાંતાડવા (Hide) માટનેો ઓપ્શન કયા મેનૂમાાંથી મળે છ?ે  

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

(1655)  પસાંદ કરેલ 7 આડીરો તથા 9 ઊભી હરોળની હદ માટ ેએડરસે બોકસમાાં. .................. લખાશે.  

(A) 7Rx9C (B) 79RC (C) 9C7R (D) 9Rx7C Ans: A 

(1656)  વકટશીટમાાંથી કોઈ શદદ શોધવા વપરાતો કમાન્ડ લયો છ?ે  

(A) Find (B) Search (C) Replace (D) Go To Ans: A 

(1657)  માક્રહતીને િડતા િમમાાં ગોઠવવા કયા ક્વકલ્પનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) Descending (B) Sort Down (C) Sort Up (D) Ascending Ans: D 

(1658)  સક્રિયા સેલથી ઉપરની બાજુના સેલ ક્સલેકટ કરવા વપરાતી કી કઈ?  

(A) Shift+Up arrow (B) Ctrl+Up arrow (C) Ctrl+Alt+Up arrow (D) Alt+Up Arrow Ans: A 

(1659)  એકસલેમાાં .... માક્રહતીને સેલમાાં ડાબી બાજુ ગોઠવીને દશાટવવામાાં આવે છ.ે  

(A) તારીખ (B) ક્િત્ર (C) આાંકડાકીય (D) શાક્દદક Ans: D 
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