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(1690)  એલસેલ એક્લલકેશનનો સમાવેશ ________ ગ્રુપમાાં કરવામાાં આવ્યો છ.ે 

(A) MS-Word (B) MS-Excel (C) MS-Office (D) MS-Access Ans: C 

(1691)  વડડ, એલસેલ અને પાવર પોઈન્ટમાાં છલે્લે કરેલા સુધારા કાઢી નાખવા કયો કમાન્ડવ પરાય છ?ે  

(A) Step back (B) Back (C) Redo (D) Undo Ans: C 

(1692)  Excelમાાં છલે્લા કોલમનુાં નામ ..........છ.ે  

(A) IV (B) Zz (C) Az (D) એકેય નહીં Ans: A 

(1693)  એલસેલમાાં ગાક્િક્તક પ્રક્રિયાઓની ફોર્મયુડલા સાંપૂિડપિે દૂર થાય તે માટ ેલયો કમાન્ડ વપરાય છ?ે  

(A) Delete (B) Clear (C) Cis (D) Clean Ans: B 

(1694)  Ms-Word માાં કાંટરોલ બટન (Maximize, Minimize અને close)ના કેટલા સેટ આવેલા હોય છ ે?  

(A) એકપિ નક્રહ (B) એક (C) ત્રિ (D) બ ે Ans: B 

(1695)  Excelમાાં ચોથો સ્તાંભ અને પહેલી હાર એટલે .......  

(A) D1 (B) 41 (C) ID (D) A4 Ans: A 

(1696)  Excelમાાં કોઈ રોને ફ્રીઝ કરવા માટનેુાં ઓલશન................ મેનુમાાં રહેલુાં છ.ે  

(A) એકપિ નહીં (B) Window (C) Format (D) Tools Ans: B 

(1697)  એલસલે ડટેાને ચડતા િમમાાં ગોઠવવા કયો ઓલશન વપરાય છ?ે  

(A) બાંને (B) એકપિ નહીં (C) Descending (D) Ascending Ans: D 

(1698)  વકડબકુ એટલે........................ નો સમૂહ.  

(A) સેલ (B) ફાઈલ (C) કોલમ (D) સીટ Ans: D 

(1699)  એલસેલમાાં ન્યૂમેક્રરક લખાિને ડાબી બાજુથી લખવા માટ ેલયા ક્સર્મબોલનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) “ (B) + (C) ‘ (D) @ Ans: B 

(1700)  એકસેલના દસ્તાવેજને કયા નામની ફાઈલના રૂપે સ્ટોર કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) વકડટબેલ (B) વકડગ્રૂપ (C) વકડશીટ (D) વકડબુલસ Ans: D 

(1701)  Excelમાાં ફાઈલને બીજા નામે સેવ કરવા મેનુમાાંથી કયા ઓલશનનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) Save in (B) Ctrl+S (C) Save as (D) Save Ans: C 

(1702)  Excelમાાં ..........પ્રકારના ચાટડ હોય છ.ે  

(A) 15 (B) 11 (C) 14 (D) 16 Ans: D 

(1703)  Ms-Word માાં ડોકયુમેન્ટમાાં સુધારા વધારા કરવા (Editing) માટનેા જરૂરી કમાન્ડસ કયા મેનુમાાં હોય છ?ે  

(A) એકપિ નક્રહ (B) Help (C) Edit (D) Windows Ans: C 
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(1704)  એલસેલમાાં શીટનુાં નામ બદલવા કયા ઓલશનનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) Rename (B) Change (C) None (D) Edit Ans: A 

(1705)  સામાન્ય રીતે એલસેલમાાં એક સેલની લાંબાઈ કેટલી હોય છ?ે  

(A) 9.43 (B) 7.43 (C) 6.43 (D) 8.43 Ans: D 

(1706)  MS Excelમાાં કોલમના નામને......તરીકે ઓળખવામાાં આવે છ.ે  

(A) મેઈન હેડર (B) કોલમ હેડર (C) કોલમ હેક્રડાંગ (D) હેડર Ans: B 

(1707)  એલસલેમાાં આલેખ બનાવવા માટ ેસૌ પ્રથમ ....... મેનુમાાં જવુાં પડ ેછ.ે  

(A) Graph (B) Save (C) Insert (D) Edit Ans: C 

(1708)  એલસલેમાાં ડટેાને િમમાાં ગોઠવવા કયા મેનુનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) Data (B) File (C) Tools (D) એકપિ નહીં Ans: A 

(1709)  એલસલેમાાં કોઈ ગાક્િતીક પ્રક્રિયા કરતી વખતે ક્નિડયાત્મક ક્સ્થક્તમાાં કયા ફાંકશનનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે 
છ?ે 

 

(A) If (B) Sum (C) While (D) Count Ans: A 

(1710)  પ્રડેશીટમાાં દરેક ખાનાને શુાં કહેવામાાં આવે છ?ે  

(A) ટબેલ (B) ક્રફલ્ડ (C) રેકોડડ (D) સેલ Ans: D 

(1711)  Format Menu ઓપન કરવા માટ ેકી બોડડની મદદથી ..........ઉપયોગમાાં આવે છ.ે  

(A) એકેય નહીં (B) Alt+o (C) Alt+f+o (D) Ctrl+o Ans: C 

(1712)  એલસેલમાાં ચોક્કસ પ્રકારની રોને સાંતાડવા... મેનુનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) Format (B) Edit (C) Tools (D) File Ans: B 

(1713)  MS Excelમાાં કોઈ સાંખ્યાનુાં વગડમૂળ શોધવા માટ ેલયા ક્વધેયનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) SQR() (B) SQRT() (C) MOD() (D) MODE () Ans: B 

(1714)  માઈિોસોફટ વડડ - Ms-Wordના શરૂઆતના screenની સૌથી ઉપર એક Horizontal bar જોવા મળે છ ેતે 
________ 

 

(A) રૂલર બાર છ ે (B) ટાઈટલ બાર છ ે (C) મેનુ બાર છ ે (D) ફોરમેટીંગ રૂલબાર છ.ે Ans: B 

(1715)  Ms-Word માાં ફાઈલ સાંબાંધી તમામ પ્રક્રિયાઓ કરવાના કમાન્ડસ કયા મેનુમાાં હોય છ?ે  

(A) Format (B) File (C) Edit (D) Help Ans: B 

(1716)  એલસલેમાાં ચોક્કસ પ્રકારના ડટેા પ્રોટલેટ કરવા કયા ઓલશનનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) Save (B) Prot (C) Protection (D) Save as Ans: C 
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(1717)  Ms-Word માાં બધા જ Menu (મેનુાં) કયા ભાગમાાં આવેલા હોય છ ે?  

(A) રૂલરબાર (B) મેનુ બાર (C) ફોરમેટીંગ રૂલબાર (D) ટાઈટલબાર Ans: B 

(1718)  Ms-Wordએ કયા સોફટવેરનો એક ભાગ છ ે?  

(A) Ms-Windows 
(B) ઉપરના બને 
(C) Ms-Office 
(D) ઉપરનામાાંથી એક પિ નક્રહ 

Ans: C 

(1719)  Excelમાાં શીટ બદલવા માટનેી શોટડકટ કી ________છ.ે  

(A) Ctrl+PgDn (B) Ctrl+End (C) એકેય નહીં (D) Alt+PgDn Ans: A 
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