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(1720)  Ms-Word માાં સ્પેલીંગ અને ગ્રામરની ચકાસણી માટ ેકઈ કીનો ઉપયોગ થાય છ?ે 

(A) F1 (B) F7 (C) F2 (D) F9 Ans: B 

(1721)  Ms-Word માાં નવી ફાઈલ ખોલવા માટ ેકઈ શોટટ કી વપરાય છ?ે  

(A) Ctrl+S (B) Ctrl+N (C) Ctrl+O (D) Ctrl+X Ans: B 

(1722)  રૂલર બારની નીચે જોવા મળતી ક્વન્ડો કયા નામથી ઓળખાય છ?ે  

(A) એપ્લીકેશન વીન્ડો (B) એકટીવ વીન્ડો (C) નેવીગેશન વીન્ડો (D) ડોલયુમેન્ટ વીન્ડો Ans: D 

(1723)  Ms-Word માાં પાના નાંબર, કસટરનુાં હાલનુાં સ્થાન વગેરે પ્રથમ સ્રીનના કયા ક્વભાગમાાં જોવા મળે છ?ે  

(A) ટાઈટલબાર (B) ટાસ્કબાર (C) મેનુ બાર (D) સ્ટટેસ બાર Ans: D 

(1724)  Textને ફોરમેટ કરવાના જુદા જુદા શોટટકટ બટન લયા બારમાાં જોવા મળે છ?ે  

(A) Format Menu (B) Format Bar (C) એક પણ નહહ (D) Formula Bar Ans: B 

(1725)  Ms-Word માાં ટબેલમાાં રહેલી આડી હરોળને શુાં કહેવાય છ?ે  

(A) Row (B) cell (C) એકપણ નહહ (D) column Ans: A 

(1726)  તૈયાર કરેલ એકટીવ ક્વન્ડોની ફાઈલને કાગળ પર છાપવા માટ ેકઈ શોટટ કી વપરાય છ?ે  

(A) Ctrl+S (B) Ctrl+S (C) Ctrl+X (D) Ctrl+P Ans: D 

(1727)  માઉસ બટન કેટલી વાર કલીક કરવાથી આખો ફકરો ક્સલેકટ થઈ જાય છ?ે  

(A) 2 (B) 1 (C) 3 (D) 5 Ans: C 

(1728)  Header & Footer માાં Document કેટલા ભાગમાાં વહેંચાય છ?ે  

(A) ત્રણ (B) ચાર (C) બ ે (D) છ Ans: D 

(1729)  ટાઈપ કરેલી બધી જ Textને એક સાથે ક્સલેકટ કરવા માટ ેકયો કમાન્ડ વપરાય છ?ે  

(A) Ctrl+F (B) Ctrl+A (C) Ctrl+C (D) Ctrl+R Ans: B 

(1730)  Ms-Word માાં ટબેલમાાં રહેલી ઉભી હરોળને શુાં કહેવામાાં આવે છ?ે  

(A) રો (B) સેલ (C) ખાનુાં (D) કોલમ Ans: D 

(1731)  લખેલ લખાણની ઉપર જ નવુાં લખાણ લખવામાાં આવે તેને કઈ પ્રહરયા કહેવાય છ?ે  

(A) ડીલીટ કરવુાં (B) લખવુાં (C) ઉમેરવુાં (D) ઓવરરાઈટ Ans: D 

(1732)  Ms-Word ના પ્રથમ screen ની છલે્લી લાઈન કયા નામે ઓળખાય છ?ે  

(A) ટાસ્કબાર (B) સ્ટટેસ બાર (C) મેનુ બાર (D) ટાઈટલબાર Ans: B 

(1733)  Ms-Word માાં Go To માટ ેકઈ શોટટ કી વપરાય છ?ે  

(A) F2 (B) F5 OR Ctrl+G (C) F7 (D) Ctrl+P Ans: B 
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(1734)  ડોકયુમેન્ટમાાં હાાંક્સયાની ગોઠવણી નક્કી કરવા માટ ેશેનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) Ruler bar (B) File Menu (C) Format bar (D) Menubar Ans: A 

(1735)  Ms-Word ના મેનુ બારમાાં સામાન્ય રીતે કુલ કેટાલા મેનુ હોય છ?ે  

(A) 11 (B) 7 (C) 5 (D) 9 Ans: D 

(1736)  Ms-Word ના મેનુબારના મેનુને કાયટરત (Active) કરવા માટ ેઅાંડરલાઈન (Underline) વાળા શબ્દ સાથે કઈ 
કી દબાવવામાાં આવે છ.ે 

 

(A) Shift (B) Del (C) Ctrl (D) Alt Ans: D 

(1737)  Ms-Word ના શરૂઆતના (Screen) ભાગમાાં નીચેના પૈકી શુાં હોતુાં નથી?  

(A) Statusbar (B) Scrollbar (C) Menubar (D) Taskbar Ans: D 

(1738)  Ms-Word માાં તૈયાર થયેલ ફાઈલનુાં Extension શુાં હોય છ?ે  

(A) .Doc (B) .txt (C) .JPG (D) .BMP Ans: A 

(1739)  છલે્લે જ ેકાયટ કરેલ છ ેતેની અસર નાબુદ કરવા માટ ેકયો કમાન્ડ વપરાય છ?ે  

(A) Redo (B) Doall (C) Undo (D) Delete Ans: C 

(1740)  Web Page તરીકે save કરેલ ફાઈલ કયાાં ખુલે છ?ે  

(A) Wordpag (B) Wordpad (C) Internet Browser (D) Notpad Ans: C 

(1741)  ફાઈલને સાંગ્રહ (Save) કરવાની શોટટ-કટ કી કઈ છ?ે  

(A) Ctrl+N (B) Ctrl+O (C) Ctrl+S (D) Ctrl+A Ans: C 

(1742)  Word માાં નવી ફાઈલ ખોલવામાાં આવે ત્યારે તેનુાં default ફાઈલ નામ શુાં હોય છ?ે  

(A) Word file 6 (B) Document 1 (C) File 1 (D) Sheet 1 Ans: B 

(1743)  Ms-Word માાં કેટલા પ્રકારના View જોવા મળે છ?ે  

(A) પાાંચ (B) ત્રણ (C) ચાર (D) બ ે Ans: C 

(1744)  Ms-Word માાં ફકરાનુાં સ્વરૂપ અને તેના ઢાાંચાને જુદી જુદી કેટલી રીતે ગોઠવી શકાય છ?ે  

(A) ત્રણ (B) પાાંચ (C) બ ે (D) ચાર Ans: D 

(1745)  Ms-Word માાં ટાઈપ કરેલી માહહતીમાાં ઈચ્છા પ્રમાણે જરૂરી સુધારા-વધારા કરવાની પ્રહરયાને શુાં કહેવાય છ?ે  

(A) Writing (B) Editing (C) એકપણ નહીં (D) Setting Ans: B 

(1746)  કોઈ ચોક્કસ શબ્દને બદલે બીજો શબ્દ બદલવા માટ ેકઈ શોટટ કી વપરાય છ?ે  

(A) Ctrl+F (B) Ctrl+C (C) Ctrl+R (D) Ctrl+H Ans: D 
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(1747)  Normal View માાં કયા પ્રકારનુાં રૂલરબાર જોવા મળે છ?ે  

(A) Horizontal (આડી) (B) એક પણ નહહ (C) બન ે (D) Vertical (ઊભી) Ans: A 

(1748)  Ms-Word પ્રોગ્રામ કઈ કાંપનીએ બનાવ્યો છ?ે  

(A) Dell 
(B) IBM 
(C) Microsoft Corporation 
(D) Intel 

Ans: C 

(1749)  રૂલરમાાં Tab કેટલા પ્રકારના આપી શકાય છ?ે  

(A) ત્રણ (B) પાાંચ (C) છ (D) ચાર Ans: B 

Scan to Play Quiz Gujarat! 

હાલમાાં ચાલી રહેલ ભરતીઓ Last Day Job List: Click Here  

Updates on WhatsApp: Click Here Telegram: Click Here  OJAS-MG on Telegram: Click Here 

Download More Books: Click Here OR visit gujarat1.com/books 

Report mistake if any on info@gujarat1.com 

© OJAS-MaruGujarat.in 

 

 

https://gujarat1.com/
https://ojas-marugujarat.in/
https://gujarat1.com/app/
https://ojas-marugujarat.in/ojas-application/
https://eywiah.com/go.php?m=wgj
https://eywiah.com/go.php?m=gj1
https://eywiah.com/go.php?m=omg
https://gujarat1.com/books/
mailto:info@gujarat1.com

