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(75)  માઉસની ક્લિક કયાાંથી બદિી શકાય છ ે? 

(A) FILE (B) CONTROL PANEL (C) WINDOWS (D) EDIT Ans: B 

(76)  Word માાં બનાવવામાાં આવતી ફાઈિને શ ાં કહે છ ે?  

(A) Work Book (B) Document (C) Slide (D) None Ans: B 

(77)  કમ્પ્ય ટરમાાં રહેિી તમામ માહહતી આપણને લયાાંથી મળી રહે છ ે?  

(A) My Video (B) My File (C) y Document (D) My Computer Ans: D 

(78)  પ્રોગ્રામો માટ ેનક્કી કરેિા ગ્રાહફલસ ક્િહ્નને કયાાં નામ ેઓળખવામાાં આવે છ ે?  

(A) ડસે્કટોપ (B) આઈકોન્સ (C) ટાસ્ક (D) િાિક પધ્ધક્ત Ans: B 

(79)  બાહ્ય સાંગ્રાહક પર શેની અસર થાય છ ે?  

(A) cpu ની ઝડપ (B) પ્રકાશ (C) ભેજ (D) માઉસ Ans: C 

(80)  અન્ડરિાઈન માટ ેલયાાં ટ િબારમાાં જવ  પડ ેછ ે?  

(A) સ્ટાન્ડડડ ટ િબાર (B) ટાસ્કબાર (C) ફોરમેટીંગ ટ િબાર (D) રૂરિબાર Ans: C 

(81)  માઉસન ાં બટન દબાવી રાખી ખસેડવાની પ્રહિયાને શ ાં કહેવામાાં આવે છ ે?  

(A) કોપીંગ (B) સીિેકટીંગ (C) લિીકીંગ (D) ડરગેીંગ Ans: D 

(82)  નોટપેડનો ઉપયોગ શા માટ ેકરવામાાં આવે છ ે?  

(A) નાનો પ્રોગ્રામ િખવા (B) પ્રોગ્રામને બાંધ કરવા (C) ગણતરી કરવા માટ ે (D) ફાઈિને સેવ કરવા Ans: A 

(83)  લયાાં ઓ્શનમાાં ટાઈપીંગમાાં અને સ્પેિીંગમાાં થતી ભૂિો સ ધારી શકાય છ ે?  

(A) ઓટોરાઉન્ડ (B) ઓટોસબ્જલેટ (C) ઓટોરીકરેકટ (D) ઓટોકરેકટ Ans: D 

(84)  કમ્પ્ય ટર દ્વારા જ ેમાહહતી બતાવવામાાં આવે છ ેતેને શ ાં કહેવામાાં આવે છ ે?  

(A) આઉટપ ટ (B) CPU (C) ઈનપ ટ (D) પ્રોગ્રામ Ans: A 

(85)  ક્વન્ડોઝમાાં સ્ટાટ બટન લયાાં હોય છ ે?  

(A) ટાસ્કબાર (B) અપરબાર (C) ટાઈટિબાર (D) રૂરિબાર Ans: A 

(86)  ક્વન્ડોઝમાાં એ્િીકેશન માટનેી સ્િીનને નાની કરવા માટ ેકયા બટન પર લિીક કરવામાાં આવે છ ે?  

(A) રીસ્ટોર (B) લિોઝ (C) મીનીમાઇઝ (D) મેલસીમાઈઝ Ans: C 

(87)  ફાઈિ અથવા ફોલ્ડરને ડીિીટ કયાાં પછી કઈ જગ્યાએ જાય છ ે?  

(A) માય કમ્પ્ય ટર (B) હરસાયકિ ક્બન (C) ડોલય મેન્ટ (D) એકેય નહહ Ans: B 

(88)  ઝડપથી ક્પ્રન્ટ કાઢવા માટ ેકયાાં ક્પ્રન્ટરનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ ે?  

(A) િેઝર ક્પ્રન્ટર (B) ડોટ મટેરીલસ ક્પ્રન્ટર (C) એકપણ નહહ (D) ્િોટર Ans: A 
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(89)  ફાઈિ કે ફોલ્ડરના નામ બદિવા માટ ેલયાાં કમાન્ડનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ ે?  

(A) paste (B) Copy (C) Rename (D) dot Ans: C 

(90)  િાઈન ક્પ્રન્ટરમાાં એક ક્મક્નટમાાં કેટિી િાઈન ક્પ્રન્ટ થાય છ ે?  

(A) 600 થી 35000 (B) 500 થી 4000 (C) 400 થી 3000 (D) 500 થી 3000 Ans: B 

(91)  નેટવકડના ક િ કેટિા પ્રકાર છ ે?  

(A) ત્રણ (B) પાાંિ (C) િાર (D) બે Ans: A 

(92)  હાઈ ડને્સીટી ફિોપી હડસ્કની સાંગ્રહ ક્ષમતા કેટિી હોય છ ે?  

(A) 2.86 GB (B) 5.6 MB (C) 2.88 MB (D) 2.88 GB Ans: C 

(93)  નોટપેડમાાંથી સીધા બહાર નીકળવા માટ ેકઈ ફાંકશન કીનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ ે?  

(A) ALT + F4 (B) ALT +F1 (C) ALT + F3 (D) ALT +F2 Ans: A 

(94)  નીિેનામાાંથી કઈ ઓપરેટીંગ ક્સસ્ટમ નથી ?  

(A) UNIX (B) DOS (C) LINUX (D) WS Ans: D 

(95)  કય ાં હડવાઈસ ઈનપ ટ હડવાઈસ નથી.  

(A) CPU (B) ટિ સ્િીન (C) ઓ્ટીકિ સ્કેનર (D) હક-બોડડ Ans: A 

(96)  ફ્િોપી હડસ્કની રિનામાાં લયાાં રસાયણનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ ે?  

(A) આયનડ ઓલસાઈડ (B) કાબડન ઓલસાઈડ (C) નાઈટરડે ઓલસાઈડ (D) કોપર ઓલસાઈડ Ans: A 

(97)  જ ેસેિમાાં કસડર હોય તે સેિને શ ાં કહેવામાાં આવે છ ે?  

(A) Cursure (B) એક પણ નહહ (C) Deactive Cell (D) Active Cell Ans: D 

(98)  િખાણમાાંથી કોઈ િોક્કસ શબ્દ શોધવા માટ ેકયા કમાન્ડની જરૂર પડ ેછ ે?  

(A) Find (B) Search (C) Cut (D) Found Ans: A 

(99)  Windows ને લયાાં પ્રકારની િાિક પધ્ધક્ત કહેવામાાં આવે છ ે?  

(A) GUI (B) GUD (C) GUS (D) GIU Ans: A 
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