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(1810)  Power Point માાં સ્લાઈડ શો ચાલુ / રજૂ કરવા માટ ેકયા મેનુનો ઉપયોગ થાય છ ે? 

(A) Format (B) Slide Show (C) View (D) File Ans: B 

(1811)  પે્રઝેન્ટશેનની બધી સ્લાઈડોમાાં અમુક ખાક્િયતો જળવાઈ રહે તે માટ ે........ સ્લાઈડની પિાંદગી કરી શકાય.  

(A) ઉપરની તમામ (B) ટાઈટલ (C) બ્લેન્ક (D) માસ્ટર Ans: D 

(1812)  પાવર પોઈન્ટમાાં બનાવેલ એક ફાઈલની અાંદર દરેકે દરેક સ્લાઈડમાાં ચોકકિ જગ્યાએ તારીખ અને િમય 

દશાાવવા માટ ેકયા મેનુનો ઉપયોગ થાય છ?ે 
 

(A) Flie (B) Format (C) Help (D) Veiw Ans: D 

(1813)  પાવર પોઈન્ટ.......... ગ્રાફફકિને લગતુાં િોફટવેર છ.ે  

(A) રજુઆતના (B) રચના (C) વૈશે્લક્િક (D) દશ્યમાન Ans: A 

(1814)  ________વ્યુમાાં ઘણી બધી સ્લાઈડ નાના નાના કદમાાં એક િાથે સ્રીન ઉપર જોવા મળે છ.ે  

(A) સ્લાઈડ િોટાર (B) આઉટલાઈન (C) સ્લાઈડ શો (D) નોટ્િ પેઈજ Ans: A 

(1815)  PowerPointમાાં ચાટાની િુક્વધા......મેનમુાાં હોય છ.ે  

(A) Format (B) એકેય નફહ (C) Insert (D) File Ans: C 

(1816)  પાવર પોઈન્ટ પ્રોગ્રામ બાંધ કરવા .... મેનુમાાંથી ક્વકલ્પ .... પિાંદ કરવામાાં આવે છ.ે  

(A) FILE-EXIT (B) FILE-QUIT (C) FILE-CLOSE (D) FILE-STOP Ans: A 

(1817)  પાવર પોઈન્ટમાાં સ્લાઈડને સ્રીન પર રજૂ કરવા .............. કી થી slide Show ક્વકલ્પ પિાંદ કરવામાાં આવે છ.ે  

(A) F4 (B) F3 (C) F5 (D) F2 Ans: C 

(1818)  .... નો ઉપયોગ સ્લાઈડના એક્નમેશન માટ ેજ વપરાય છ.ે  

(A) મુવમેન્ટ (B) ઈફેકટ્િ (C) ટરાક્ન્ઝશન (D) એક્નમેશન Ans: C 

(1819)  Custom Animation કમાન્ડ કયા મેનુનો ક્વકલ્પ છ?ે  

(A) Slide Show (B) Format (C) File (D) Animation Ans: A 

(1820)  પે્રઝન્ટશેનની મદદથી જ ેફાઈલ બનાવીએ તેનુાં િેકન્ડરી નેમ.............હોય છ.ે  

(A) PNT (B) PPT (C) XLS (D) Power Ans: B 

(1821)  બધી જ સ્લાઈડ એકિાથે જોવા માટ ે...... Viewનો ઉપયોગ થાય છ.ે  

(A) Slide Sorter (B) Slide Show (C) Normal (D) Note Pages Ans: A 

(1822)  પાવર પોઈન્ટમાાં નીચેનામાાંથી કયો વ્યુ નથી?  

(A) માસ્ટર વ્યુ (B) ત્રણમાાંથી એક પણ નફહ (C) સ્લાઈડ વ્યુ (D) નોટ પેઈજ વ્ય ુ Ans: A 
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(1823)  PowerPointની ફાઈલનુાં Extension...... હોય છ.ે  

(A) .pwt (B) .xlw (C) .Html (D) .ppt Ans: D 

(1824)  પાવર પોઈન્ટમાાં “Movies and sound” કયા મેનુમાાં છ?ે  

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

(1825)  ........... એ પહેલેથી જ તૈયાર કરેલી સ્લાઈડનો િમૂહ છ.ે  

(A) Text template (B) Content template (C) Blank templates (D) Design Template Ans: D 

(1826)  સ્લાઈડ શો દરક્મયાન અાંક્તમ સ્લાઈડ બાદ તરત જ પ્રથમ સ્લાઈડ આવી જાય તેવા શો ને...  

(A) કાયસ્ક (B) કન્ટીન્યુ (C) બ્લેન્ક (D) ઈન્િટા Ans: B 

(1827)  પાવર પોઈન્ટ..............િોફટવેર તરીકે પ્રચક્લત છ.ે  

(A) પે્રઝન્ટશેન (B) પે્રડશીટ (C) વડા પ્રોિેિર (D) ઓપરેટીંગ િીસ્ટમ Ans: A 

(1828)  પે્રઝન્ટશેનને િરળ અન ેિુાંદર બનાવવા માટ ેનીચેનામાાંથી શેનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) ઉપરના તમામ (B) એક્નમેશન (C) મુવી ફાઈલ (D) મક્લ્ટમીફડયા Ans: A 

(1829)  ________ક્વકલ્પની મદદથી પહેલેથી બનાવેલ પે્રઝન્ટશેનનો ઉપયોગ કરી શકાય છ.ે  

(A) ઉપરમાાંથી એકે નફહ (B) બ્લેકક પે્રઝન્ટશેન (C) ઓટો કન્ટને્ટ ક્છઝાડા (D) ટમે્પલેટ Ans: D 

(1830)  View Show ઓપ્શન.......મેનુમાાં હોય છ.ે  

(A) Insert (B) Slide Show (C) Format (D) View Ans: B 

(1831)  PowerPoint માાં Animation Effect આપવા માટ.ે................ નો ઉપયોગ થાય છ.ે  

(A) Rehearse Timings (B) Animation (C) Custom Animation (D) Slide Transition Ans: B 

(1832)  પાવર પોઈન્ટમાાં .......... નો ઉપયોગ જફટલ માળખાની રૂપરેખાને િરળતાથી િમજી શકાય તેવા દશ્યરૂપમાાં 
દશાાવવા માટ ેથાય છ.ે 

 

(A) Pick a Look Wizard (B) Auto Layout (C) Organization Chart (D) Auto Content Wizard Ans: C 

(1833)  Power Point ને કયા િોફટવેરના નામે ઓળખવામાાં આવે છ ે?  

(A) Spredsheet (B) Workbook (C) Presentation (D) Word Processor Ans: C 

(1834)  પાવર પોઈન્ટ એપ્લીકેશનમાાં સ્લાઈડની અાંદર રહેલા ચોકકિ પ્રકારના લખાણન ેઈફેકટ આપવા માટ ેકયા 
ઓપ્શનની જરૂર પડ ેછ?ે 

 

(A) Design (B) Custom Animation (C) Layout (D) Effect Ans: D 

(1835)  પાવર પોઈન્ટ પ્રોગ્રામ બાંધ કરવા..........બટન પિાંદ કરવામાાં આવે છ.ે  

(A) Close (B) Stop (C) Exit (D) Quit Ans: A 
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(1836)  પાવર પોઈન્ટમાાં સ્લાઈડ િાથે......ઉમેરી શકાય છ?ે  

(A) અવાજ (B) ટાઈમ (C) ક્ચત્ર (D) બધા જ Ans: D 

(1837)  Slide Show Short Cut Key:  

(A) F1 (B) F3 (C) F5 (D) F2 Ans: C 

(1838)  પાવર પોઈન્ટ એપ્લીકેશનમાાં કાટુાન દાખલ કરવા માટ ેકયા ઓપ્શનની જરૂર પડ ેછ?ે  

(A) WORDART (B) CLIPART (C) CLIPING (D) CLIPBOX Ans: B 

(1839)  પાવર પોઈન્ટ એપ્લીકેશનમાાં ચાટાની િુક્વધા કયા મેનુમાાં હોય છ ે?  

(A) Format (B) Insert (C) File (D) એકપણ નહીં Ans: B 
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