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(1660)  =ROUND (2008.87110)નુું પરરણામ....આવશે. 

(A) 2008.80 (B) 2008.8 (C) 2008 (D) 2008.9 Ans: D 

(1661)  નવી શીટ પર આલેખ રજૂ કરવા કયો ક્વકલ્પ પસુંદ કરશો?  

(A) As chartsheet (B) As new sheet (C) As object in (D) As new chart Ans: B 

(1662)  એકસેલમાું ચાટટ ક્વઝાડટના ચાર સ્ટપે પૈકી બીજુ ું સ્ટપે ..........છ.ે  

(A) Chart Location (B) Chart Option (C) Chart Source Data (D) Chart Type Ans: C 

(1663)  =IF(55>=35,“Pass”,“Fail”) ક્વધેયનુું પરરણામ શુું મળશે?  

(A) Error (B) Pass (C) “Pass” (D) Fail Ans: B 

(1664)  એકસેલમાું ચાટટ ક્વઝાડટના ચાર સ્ટપે પૈકી ચોથુું સ્ટપે ..........છ.ે  

(A) Chart Type (B) Chart Option (C) Chart Location (D) Chart Source Date Ans: C 

(1665)  .........એ ક્વધેય માટનેી જરૂરરયાત મુજબની વાલયરચના ધરાવતી ક્વઝાડટ છ.ે  

(A) ફોર્મયુટલા (B) આપેલ પૈકી એકપણ નરહ (C) ડાયલોગ બોકસ (D) ફુંકશન ક્વઝાડટ Ans: D 

(1666)  નીચેનામાુંથી કયો એકસેલમાું મળતા ચાટટનો પ્રકાર છ?ે  

(A) Line (B) આપેલ તમામ (C) Column (D) Pie Ans: B 

(1667)  IF ક્વધેયની વાકયરચના.....................................છ.ે  

(A) =IF(Logical test, Value if false, Value if true) 
(B) =IF(Logical_test, Value) 
(C) =IF(Logical_test, Value_if_true of Value_if_false) 
(D) =IF(Logical test, Value if true, Value_if_false) 

Ans: D 

(1668)  એકસલેમાું ચાટટ ક્વઝાડટના ચાર સ્ટપે પૈકી પ્રથમ સ્ટપે ..........છ.ે  

(A) Chart Source Data (B) Chart Type (C) Chart Option (D) Chart Location Ans: B 

(1669)  DataRange તથા series ક્વકલ્પ ચાટટ ક્વઝાડટના .......... ચરણમાુંથી મળે છ.ે  

(A) બીજા (B) પ્રથમ (C) ત્રીજા (D) ચોથા Ans: A 

(1670)  ________એ આપેલી ચોક્કસ રકુંમતોનુું ક્ચત્રાત્મક આલેખન છ.ે  

(A) Function (B) Formula (C) Chart (D) Comment Ans: C 

(1671)  એકસલેમાું ચાટટ ક્વઝાડટના ચાર સ્ટપે પૈકી ત્રીજુ ું સ્ટપે ..........છ.ે  

(A) Chart Source Data (B) Chart Type (C) Chart Option (D) Chart Location Ans: C 

(1672)  .........ચાટટ માત્ર એક જ ડટેા સીરરઝના આધારે તૈયાર કરી શકાય છ.ે  

(A) લાઈન (B) પાઈ (C) કોલમ (D) બાર Ans: A 
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(1673)  એકસેલ સૂત્રમાું સરવાળો તથા બાદબાકી બે નો સમાવેશ કરેલ હોય, તો ગણતરી કયા ક્રમમાું થશે?  

(A) વચ્ચેથી ડાબે (B) વચ્ચેથી જમણ ે (C) જમણેથી ડાબે (D) ડાબેથી જમણે Ans: D 

(1674)  આલેખમાું.... ના ઉપયોગ દ્વારા મારહતીનો રુંગ તથા ઢબ દશાટવી શકાય છ ે  

(A) Data Range (B) Series (C) Title (D) Legend Ans: A 

(1675)  એકસલેમાું ચાટટ બનાવવા માટનેો ક્વકલ્પ કયા મેનૂમાુંથી મળે છ?ે  

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

(1676)  નીચેનામાુંથી ............... ક્વધેયની મદદથી ક્વદ્યાથીઓના માકસટની સરેરાશ કાઢી શકાય છ.ે  

(A) PRODUCT() (B) COUNT() (C) SUM() (D) AVERAGE() Ans: D 

(1677)  આલેખ માટ ેપસુંદ કરાતા ડટેાને..................કહે છ.ે  

(A) Data Range (B) Title (C) Legend (D) Series Ans: A 

(1678)  નીચેનામાુંથી ................ ક્વધેય હાલની તારીખ તથા સમય બુંને દશાટવે છ.ે  

(A) DATE & TIME() (B) NOW() (C) DATE() (D) TODAY() Ans: B 

(1679)  ...................ક્વધેય આપેલ સેલ ક્વસ્તારના તમામ સેલની રકુંમતો પૈકી સૌથી મોટી રકુંમત શોધી આપે છ.ે  

(A) HIGHEST() (B) TOP() (C) MIN() (D) MAX() Ans: D 

(1680)  નીચેનામાુંથી કયા ફુંકશનમાું આપવામાું આવેલ શરતોમાુંથી કોઈપણ એક શરત સાચી હોય, તો પરરણામ True 
મળે છ?ે 

 

(A) OR() (B) NOT() (C) IF() (D) AND() Ans: A 

(1681)  નીચેનામાુંથી કયા ફુંકશનમાું આપવામાું આવેલ તમામ શરતો સાચી હોય, તો પરરણામ True મળે છ?ે  

(A) AND() (B) NOT() (C) OR() (D) IF() Ans: A 

(1682)  એકસેલમાું ફુંકશનની સાથે આપવામાું આવેલ સેલ એડરસેની મારહતીને.........કહે છ.ે  

(A) Variable 
(B) Data 
(C) Argument 
(D) આપેલ પૈકી એક પણ નરહ 

Ans: C 

(1683)  આલેખમાું ડટેા શ્રેણીનુું નામ, કેટગેરી નામ, રકુંમત અને ટકાવારી દશાટવવા ચાટટ ઓપ્શનના કયા ટબે પર રકલક 
કરશો? 

 

(A) Title (B) Data Labels (C) Data Table (D) Axis Ans: B 

(1684)  ફુંકશનની અુંદર ફુંકશન લખવાની પદ્ધક્તને ...Function કહે છ.ે  

(A) Connecting (B) Stitching (C) Nesting (D) Multiple Ans: C 
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(1685)  Title, Legend વગેરે ક્વકલ્પ ચાટટ ક્વઝાડટના.................ચરણમાુંથી મળે છ.ે  

(A) ચોથા (B) બીજા (C) પ્રથમ (D) ત્રીજા Ans: D 

(1686)  નીચેનામાુંથી લયા ફુંકશનમાું આપવામાું આવેલ તમામ શરતો ખોટી હોય, તો જ પરરણામ False મળે છ?ે  

(A) AND() (B) OR() (C) IFC) (D) NOT() Ans: D 

(1687)  ...................ક્વધેય આપેલ સેલ ક્વસ્તારના તમામ સેલની રકુંમતો પૈકી નાની રકુંમત શોધી આપે છ.ે  

(A) MIN() (B) MAX() (C) HIGHEST() (D) LOWEST() Ans: A 

(1688)  વકટશીટને છાપવા માટ ેકયા કમાન્ડનો ઉપયોગ કરવામાું આવે છ?ે  

(A) Open (B) Print (C) New (D) Print Preview Ans: B 

(1689)  .............ક્વકલ્પની મદદથી સેલ અથવા સેલ ક્વસ્તારને નામ આપી શકાય છ.ે  

(A) Insert/Cell/Name 
(B) Insert/Worksheet/Name 
(C) આપેલ પૈકી એક પણ નરહ 
(D) Insert/Name/Define 

Ans: B 
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