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(1750)  Ms-Word ની ફાઈલમાાં કેટલા પેજ, કેટલા પેરેગ્રાફ કેટલી લાઈન અને કેટલા શબ્દો છ ેતે જાણવા 
માટ.ે...મેનુમાાં ઓપ્શન છ.ે 

(A) View (B) Format (C) Tool (D) Table Ans: C 

(1751)  Document ન ેProtect કરવા માટનેો કમાન્ડ કયા મેનમુાાં હોય છ ?  

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

(1752)  Documnet માાં રહેલા Table માાંના બે કે તેથી વધુ cell (ખાના)ને ભેગા કરવા માટ ેલયો કમાન્ડ વપરાય છ?ે  

(A) Insert Cell (B) Split Cell (C) Merge Cell (D) Insert Row Ans: C 

(1753)  Ms-Word માાં ફોન્ટની ડીફોલ્ટ સાઈઝ.......... હોય છ.ે  

(A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 14 Ans: B 

(1754)  વડડ એક્પ્લકેશનમાાં વારાંવાર પુનરાવતડન થતા કામ માટ ેકયા ઓપ્શનનો સરળતાપૂવડક ઉપયોગ કરી શકાય છ?ે  

(A) ઓટોમેટીક (B) ઓટો રાઈટર (C) મેટરો (D) ઓટો ઈફેકટ Ans: B 

(1755)  વડડ એક્પ્લકેશનમાાં ટબેલ મેનુમાાં ફોર્મયુડલા....ક્િહ્નથી શરૂ થાય છ?ે  

(A) એકપણ નહીં (B) + (C) $ (D) = Ans: A 

(1756)  Auto Text માટ ેકઈ શોટડ કી વપરાય છ?ે  

(A) ALT+F3 (B) ctrl+A (C) ALT+F4 (D) ctrl+T Ans: A 

(1757)  વડડમાાં ફકરાને જસ્ટીફાઈ કરવા....કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છ.ે  

(A) ctrl+J (B) એકેય નહીં (C) Alt+J (D) ctrl+G Ans: A 

(1758)  Macro Run કરવા માટ ેકઈ શોટડકટ કીનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) Alt+F8 (B) Alt+F2 (C) F7 (D) Ctrl+R Ans: A 

(1759)  Ms-Word ના screen દેખાતી ફાઈલ કેટલા ટકા સુધી Zoom કરી શકાય છ?ે  

(A) 10 to 500% (B) એક પણ નહહ (C) 1 to 100% (D) 100 to 800% Ans: A 

(1760)  Table ના અલગ-અલગ ભાગ પાડવા માટ ેકયો કમાન્ડ વપરાય છ?ે  

(A) Split Cell (B) Merge Cell (C) Split Table (D) એકપણ નહીં Ans: C 

(1761)  વડડ એક્પ્લકેશનમાાં DeleteKeyની મદદથી કઈ બાજુનુાં લખાણ ભૂાંસી શકાય?  

(A) ડાબી (B) નીિેની બાજુ (C) જમણી (D) બાંને બાજુ Ans: C 

(1762)  વડડમાાં લખાણના ફોન્ટને મોટા કરવા માટ ેકયો કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) Alt+ ctrl+< (B) એકપણ નહીં. (C) Ctrl+Shift (D) Shift+ctrl+> Ans: D 
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(1763)  વડડમાાં કસડરન ેએક શબ્દ જમણી બાજુ ખસેડવા માટ.ે............કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છ.ે  

(A) ctrl+R (B) Ctrl+=> (C) Shift+=> (D) Alt+=> Ans: B 

(1764)  વડડમાાં ખુલ્લી ફાઈલનુાં ક્િન્ટ લેવા માટ.ે.. ટલૂબારનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ.ે  

(A) સ્ટાન્ડડડ (B) એકેય નહીં (C) ફોરમેટ (D) ટબેલ Ans: A 

(1765)  વડડ એક્પ્લકેશનમાાં બોડડર બનાવવા માટ ેઉપયોગમાાં આવતુાં બોડડર ટલૂ ________ ટલૂબારમાાં જોવા મળે છ.ે  

(A) એકેય નહીં (B) ફોરમેટ (C) ડરલીંગ (D) સ્ટાન્ડડડ Ans: B 

(1766)  વડડ એક્પ્લકેશનમાાં ઓપન ફાઈલને બાંધ કરવા માટ ેકઈ શોટડકટ કીનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) Alt+F+N (B) ctrl+F+c (C) Alt+F+0 (D) Alt+F+C Ans: D 

(1767)  કયા કમાન્ડની મદદથી Document માાં િોક્કસ પેરેગ્રાફ, શબ્દ, અક્ષર, પેઈજ તથા લાઈન વગેરેની સાંખ્યા 
જાણી શકાય છ ે? 

 

(A) Word count (B) એક પણ નહહ (C) Word Art (D) Word Wrap Ans: A 

(1768)  વડડ એક્પ્લકેશનમાાં ફાઈલના અાંતમાાં જવા માટ.ે...કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છ.ે  

(A) Ctrl+Pg Down (B) Ctrl+End (C) Ctrl+Shift (D) End Ans: B 

(1769)  વડડમાાં તારીખ અને સમય દાખલ કરવા કયા ઓપ્શનનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) Time (B) Time and Date (C) Date and Time (D) Date Ans: C 

(1770)  Ms-World માાં Macroનો અમલ કરવા.....શોટડકટ કીનો ઉપયોગ થાય છ.ે  

(A) Alt+F6 (B) ctrl+F8 (C) ctrl+F6 (D) Alt+F8 Ans: D 

(1771)  Hyperlink ક્વકલ્પનો ઉપયોગ મોટ ેભાગે કયાાં વધુ જોવા મળે છ?ે  

(A) Wordpad (B) Excel (C) Webpage (D) Word Ans: C 

(1772)  Auto save ક્વકલ્પમાાં વધુમાાં વધુ કેટલી ક્મક્નટનો સમય આપી શકાય છ ે?  

(A) ૪૫ ક્મક્નટ (B) ૬૦ ક્મક્નટ (C) ૩૦ ક્મક્નટ (D) ૧૨૦ ક્મક્નટ Ans: D 

(1773)  વડડ એક્પ્લકેશનમાાં ઓપન ફાઈલમાાં ડોકયુમેન્ટની શરૂઆતમાાં પહોંિવા કઈ કીનો ઉપયોગ કરવો પડ ેછ?ે  

(A) Ctrl (B) Ctrl+Home (C) Alt+Ctrl (D) Shift+Home Ans: B 

(1774)  વડડ એક્પ્લકેશનમાાં બાયડીફોલ્ટ ફોન્ટ કયા હોય છ?ે  

(A) Times (B) Arial (C) Time New Roman (D) Curior Ans: C 

(1775)  Ms-Word માાં Table મેનુમાાંના convert ઓપ્શનમાાં.....ક્વકલ્પ છ.ે  

(A) એકપણ નહીં (B) 2 (C) 3 (D) 4 Ans: D 

     

https://gujarat1.com/
https://ojas-marugujarat.in/
https://gujarat1.com/app/


Gujarat1.com   Computer GK PDF in Gujarati 
 

www.OJAS-MaruGujarat.in         એપ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લલક કરો અથવા gujarat1.com/app/ ની મુલાકાત લો.   175                                                                                                                    

(1776)  િાલુ પેરેગ્રાફ (Current Paragraph) નો િથમ અક્ષર Dropped capital આપવા કયો કમાન્ડ વપરાય છ ે?  

(A) Drawing Toolbar (B) Word Art (C) Word Wrap (D) Drop Cap Ans: D 

(1777)  વડડ એક્પ્લકેશનમાાં અલગ અલગ શેપથી લખાતા શબ્દો......... ઓપ્શનથી લખાયછ.ે  

(A) Clip (B) Word art (C) એકપણ નહીં (D) Clip art Ans: B 

(1778)  Drop Cap, Change Case ?  

(A) તમામ (B) ટલૂ્સ (C) ઈન્સટડ (D) ફોરમેટ Ans: D 

(1779)  ________ ઓપ્શન આપમેળે જ સામાન્ય ટાઈપીંગ અને સ્પેલીંગમાાં થતી ભૂલો સુધારે છ.ે  

(A) ઓટોટકેસ્ટ (B) ઓટો રાઈટર (C) ઓટો કરેકટ (D) ઓટો ઈફેકટ Ans: C 
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