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(1780)  વડડ એક્લલકેશનમાાં દરેક પેજ ઉપર પેજ નાંબર લખાઈને આવે તે માટ ે...................ઓલશનનો ઉપયોગ થાય છ.ે 

(A) view (B) statusbar (C) Ctrl (D) header & footer Ans: D 

(1781)  પાવર પોઈન્ટ એલલીકેશનમાાં ડડફોલ્ટ પેજ સાઈઝ/સ્લાઈડ સાઈઝ કઈ હોય છ ે?  

(A) On Screen show (B) Custom (C) Letter (D) Legal Ans: A 

(1782)  પાવર પોઈન્ટ એલલીકેશનમાાં સ્લાઈડને ડકેોરેટીવ કરવા માટ ેકયા ઓલશનનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ ે?  

(A) Applied (B) Slide Design (C) Design (D) Decorate Ans: B 

(1783)  વડડની કોઈપણ ફાઈલને માઉસની મદદથી ખોલવી હોય તો કેટલી વાર માઉસને કલીક કરવી પડ ેછ?ે  

(A) 1 (B) 2 (C) 0 (D) 3 Ans: B 

(1784)  વડડ એક્લલકેશનમાાં cut, copy ઓલશન કયા મેનુમાાં આવેલ હોય છ?ે  

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

(1785)  પાવર પોઈન્ટ એલલીકેશનમાાં એક કરતાાં વધારે સ્લાઈડન ેરો મુજબ ગોઠવવા માટ ેલયા કમાન્ડનો ઉપયોગ 
કરવામાાં આવે છ ે? 

 

(A) BOXES (B) NOTES (C) VIEW (D) SHORTER Ans: D 

(1786)  વડડમાાં spellcheck કરવા માટ ે................... ફાંકશન keyનો ઉપયોગ થાય છ.ે  

(A) F5 (B) F4 (C) F7 (D) F2 Ans: C 

(1787)  પાવર પોઈન્ટમાાં બનાવેલી ફાઈલનુાં પે્રઝન્ટશેન જોવા માટ ેકઈ ફાંકશન કીનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) F7 (B) F5 (C) F4 (D) F3 Ans: B 

(1788)  પાવર પોઈન્ટ એલલીકેશનમાાં ડડફોલ્ટ સ્લાઈડ કેવી હોય છ ે?  

(A) ઓ પણ નડહ (B) ઊભી (C) આડી (D) ત્ાાંસી Ans: C 

(1789)  વડડ એક્લલકેશનમાાં ટબેલ બનાવ્યા બાદ તેમાાં રહેલ માડહતીને શોટીંગ કરવા ......ઓલશનનો ઉપયોગ કરવામાાં 
આવે છ.ે 

 

(A) Hyperlink (B) Change (C) Sum (D) Sort Ans: D 

(1790)  પાવર પોઈન્ટ એલલીકેશનમાાં કેટલા પ્રકારના લે-આઉટ જોવા મળે છ?ે  

(A) 24 (B) 25 (C) 21 (D) 20 Ans: A 

(1791)  Word માાં ઊંચાઈના માપ દશાડવતી પટ્ટીને __________ નામથી ઓળખવામાાં આવે છ.ે  

(A) Ruler (B) scrolbar (C) એકેય નહીં (D) scale Ans: A 

(1792)  પાવર પોઈન્ટ એલલીકેશનમાાં કાટટડન દાખલ કરવા માટ ેકયા ઓલશનની જરૂર પડ ેછ ે?  

(A) Clipart (B) Cliping (C) Clipbox (D) Wordart Ans: A 

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.   177                                                                                                                    

(1793)  વડડ એક્લલકેશનમાાં ટબેલ દાખલ કરવા માટ ે......મેનુનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ.ે  

(A) Table (B) Edit (C) Formal (D) એકેય નહીં Ans: A 

(1794)  વડડ એક્લલકેશનમાાં સ્પેશ્યલ ફોન્ટ ફોરમેટીંગ ઈફેકટ કયા ઓલશનમાાં જોવા મળે છ?ે  

(A) Book (B) Effect (C) Find (D) Text Ans: B 

(1795)  પાવર પોઈન્ટમાાં બનાવેલ એક ફાઈલની અાંદર દરેકે દરેક સ્લાઈડમાાં ચોકકસ જગ્યાએ તારીખ અને સમય 
દશાડવવા માટ ેકયા મેનુનો ઉપયોગ થાય છ ે? 

 

(A) HELP (B) FILE (C) VIEW (D) EDIT Ans: C 

(1796)  માઈક્રોસોફટ પાવર પોઈન્ટ પાવર પોઈન્ટ એલલીકેશનમાાં જ ેપેજ દેખાય છ ેતે પેજ કયા નામથી ઓળખાય છ ે
? 

 

(A) Page (B) Slide (C) Book (D) Sheet Ans: B 

(1797)  પાવર પોઈન્ટ એલલીકેશનમાાં સ્લાઈડને ટાઈમીંગ આપવા માટ ેકયા ઓલશનની જરૂર પડ ેછ ે?  

(A) TIMING (B) TRANSITION (C) EFFECT (D) SHORT Ans: B 

(1798)  પાવર પોઈન્ટ એલલીકેશનમાાં કુલ કેટલા મેનુ હોય છ ે?  

(A) 9 (B) 8 (C) 10 (D) 7 Ans: A 

(1799)  વડડ એક્લલકેશનમાાં એક સાથે એક કરતાાં વધારે વ્યક્લતઓને પત્ મોકલવાની રીત ...પદ્ધક્ત તરીકે ઓળખાય 
છ.ે 

 

(A) Mail Merge (B) Macro (C) Mail Macro (D) 2134 Hei Ans: A 

(1800)  પાવર પોઈનટ એક્લલકેશનમાાં બનાવેલ ફાઈલમાાં ચોકકસ પ્રકારના શબ્દને શોધવા માટ ેકઈ શોટકડટ કીનો 
ઉપયોગ થાય છ ે? 

 

(A) CTRL+H (B) CTRL+X (C) CTRL+E (D) CTRL+F Ans: D 

(1801)  પાવર પોઈન્ટ એલલીકેશનમાાં અવાજ દાખલ કરવા માટ ેકયા ઓલશનની જરૂર પડ ેછ ે?  

(A) Sound Recorder (B) Audio (C) Sound (D) Recorder Ans: C 

(1802)  પાવર પોઈન્ટ એલલીકેશનમાાં એકના જવેી જ બીજી સ્લાઈડ બનાવવા માટ ેકઈ શોટડકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાાં 
આવે છ ે? 

 

(A) CTRL+D 
(B) CTRL+AND+ALD+D 
(C) SHIFT+D 
(D) ALT+D 

Ans: A 

(1803)  પાવર પોઈન્ટમાાં બનાવેલ ફાઈલનુાં એક્ષટને્શન શુાં હોય છ ે?  

(A) .PPC (B) .PPT (C) .PXT (D) .PPPT Ans: B 
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(1804)  પાવર પોઈન્ટ એલલીકેશનમાાં સ્લાઈડની અાંદર રહેલા ચોક્કસ પ્રકારના લખાણને ઈફેકટ આપવા માટ ેકયા 
ઓલશનની જરૂર પડ ેછ ે? 

 

(A) EFFECT 
(B) LAYOUT 
(C) CUSTOM ANIMATION 
(D) DESIGN 

Ans: C 

(1805)  વડડમાાં આખી ફાઈલને ક્સલેકટ કરવા માટ ે__________ શોટડકટ કી વપરાય છ.ે  

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

(1806)  પાવર પોઈનટ એલલીકેશનમાાંથી બહાર નીકળવા કયા કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) ALT+F+C (B) ALT+F+X (C) ALT+F+D (D) ALT+F+E Ans: B 

(1807)  Word માાં ક્સસ્ટમ ડટે ફાઈલમાાં દાખલ કરવા માટનેુાં ઓલશન...મેનુમાાં છ.ે  

(A) Edit (B) Insert (C) Table (D) Tools Ans: B 

(1808)  વડડમાાં લખાણને મધ્યમાાં લાવવા માટ ેકયા કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

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

(1809)  પાવર પોઈન્ટ એલલીકેશન મુખ્યત્વે કયા કામમાાં ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવે છ ે?  

(A) પે્રઝન્ટશેન (B) શાક્બ્દક (C) ગાક્ણતીક (D) એકપણ નડહ Ans: A 
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