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(100)  નેટવર્ક માટ ેઅત્યંત મહત્વ ધરાવતી વસ્તુ ર્ઈ છ ે? 

(A) ફાઈલ સ્ટશેન (B) ફાઈલ (C) ફાઈલીંગ (D) ફાઈલ સવકર Ans: D 

(101)  Pen drive નો ઉપયોગ ર્રવા માટ ેર્યા સાધનની જરૂર પડ ેછ ે?  

(A) USB PORT 
(B) POWER CABLE 

(C) આપેલ એર્ પણ નહી 
(D) USB CARD 

Ans: A 

(102)  Bold, Italic, Regular એ શું છ ે?  

(A) Font Effect (B) Font Styles (C) Text Effect (D) Word art Ans: B 

(103)  ઈન્ટરનેટની માલલર્ી ર્ોણ ધરાવે છ ે?  

(A) ઇંગ્લેન્ડ (B) રલશયા (C) અમેરરર્ા (D) ર્ોઈ નહી Ans: D 

(104)  વેબ સાઈટના નામને બીજા ર્યા નામે ઓળખવામાં આવે છ ે?  

(A) MTS (B) HTML (C) URL (D) UMP Ans: C 

(105)  નટેવર્ક ઇન્ટરફેસ ર્ાડક ર્યા સ્લોટમાં ફીટ થઇ શરે્ છ ે?  

(A) HDD (B) MAN (C) RAM (D) PCMCIA Ans: D 

(106)  નેટવર્ક સાથ ેજોડાયેલ બધા ર્મ્પ્યુટરને શંુ ર્હેવામાં આવે છ ે?  

(A) વર્ક સ્ટશેન 
(B) વરર્િંગ નેટવર્ક 

(C) આપેલ એર્ પણ નહી 
(D) વરર્િંગ પમ્પપ 

Ans: A 

(107)  Windows માં Desktop પર જવાની Short Cut Key ર્ઈ છ ે?  

(A) Windows Key + y 
(B) Windows Key + d 

(C) Windows Key + b 
(D) Windows Key + c 

Ans: B 

(108)  Web Site નું address લખવા માટ ેર્યો પ્રોટોર્લ વપરાય છ ે?  

(A) URL (B) Qt (C) HTTP (D) WWW Ans: C 

(109)  Dos માં સ્રીન સ્રોલીંગને ર્ામચલાઉ અટર્ાવવા માટ ેર્ઈ ર્ીનો ઉપયોગ ર્રવામાં આવે છ ે?  

(A) Pause (B) Stop (C) Delete (D) Cut Ans: A 

(110)  M.S. Outlook માં લસગ્નેચરની સુલવધા કયાં ઓ્શનમાં જોવા મળે છ ે?  

(A) Compose 
(B) Spam 

(C) Mail 
(D) Outbox 

Ans: C 

(111)  નેટવર્કમાં આવેલા ર્મ્પ્યુટર વચ્ચેના સંચારનુ ંલનયંત્રણ ર્ોણ ર્રે છ ે?  

(A) પ્રોટોર્લ 
(B) પ્રમોશન 

(C) MAN 
(D) પ્રોપોગાન્ડા 

Ans: A 
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(112)  ર્યા પ્રર્ારનું ર્ાડક નેટવર્કની ઝડપ અને ક્ષમતા નક્કી ર્રવા માટનેું ખુબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છ ે?  

(A) નેટવર્ક એર્સેસ ર્ાડક 
(B) નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ ર્ાડક 
(C) નેટવર્ક ઇન્ટીગ્રેશન ર્ાડક 
(D) નેટવર્ક ર્ાડક 

Ans: B 

(113)  બેઝલાઈનથી ઉપર લખાયેલ શબ્દને શું ર્હેવામાં આવે છ ે?  

(A) ડીપર સ્રી્ટ (B) સુપર સ્રી્ટ (C) સબ સ્રી્ટ (D) અપર સ્રી્ટ Ans: B 

(114)  નીચેનામાંથી ર્યો રે્બલનો પ્રર્ાર નથી ?  

(A) COXIAL CABLE 
(B) TWISTED PAIR CABLE 
(C) SIMPLE CABLE 

(D) FIBRE OPTIC CABLE 

Ans: C 

(115)  ફોલ્ડરની અંદર બીજુ ફોલ્ડર બનાવવાના આવે તેને શંુ ર્હેવાય ?  

(A) Subfolder (B) File (C) Copy (D) Folder Ans: A 

(116)  ARPANET ની શરૂઆત કયારે થઇ હતી ?  

(A) 1988 (B) 1970 (C) 1969 (D) 1986 Ans: C 

(117)  એર્ જ નટેવર્કનો ઉપયોગ એર્ ર્રતા વધારે ર્મ્પ્યુટરમાં ર્રવામાં આવે તેને શંુ ર્હેવામાં આવે છ ે?  

(A) ટોપોલોજી (B) ડોમેઇન (C) પ્રોટોર્લ (D) હોસ્ટ Ans: A 

(118)  દુલનયાનું પહેલંુ નટેવર્ક ર્યંુ હતું ?  

(A) ARPANET (B) ICENET (C) GCERT (D) NET Ans: A 

(119)  ડોર્યુમને્ટ રે્ટલી રીતે સવે થાય છ ે?  

(A) 5 (B) 2 (C) 4 (D) 3 Ans: D 

(120)  નીચે દશાકવેલ ઓ્શનમાંથી ર્યો એર્ ઓ્શન નેટવર્કનો પ્રર્ાર નથી ?  

(A) MAN (B) WAN (C) MEN (D) LAN Ans: C 

(121)  ઈ-મેઈલ તૈયાર ર્રીને ર્યાં આપવામાં આવે છ ે?  

(A) DRAFT (B) મેઈલ સવકર (C) સવકર (D) OUTBOX Ans: B 

(122)  ઈ-મેઈલન ેતરત જ જવાબ આપવા માટ ેર્યાં ઓ્શનનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) OK 

(B) FORWARD 

(C) REPLY 

(D) SEND 
Ans: C 
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(123)  મેઈલમાં ડીલીટ ર્રેલ મઈેલ ર્યાં જાય છ ે?  

(A) ડરાફ્ટ (B) સેવ (C) ટરાશ બોક્ષ (D) ફોરવડક Ans: C 

(124)  IP એડરસે રુ્લ રે્ટલા બીટનું હોય છ ે?  

(A) 64 (B) 32 (C) 16 (D) 4 Ans: B 

(125)  લનયમોના સમુહન ેર્યા નામથી ઓળખવામાં આવે છ ે?  

(A) WAN (B) MAN (C) પ્રોટોર્લ (D) પ્રમોશન Ans: C 

(126)  નટેવર્ક માટ ેનીચેના પૈર્ી ર્ોનો લવસ્તાર સૌથી વધુ ગણાય છ ે?  

(A) WAN (B) MAN (C) MEN (D) LAN Ans: A 

(127)  પોટરઈેટ અને લેન્ડસ્રે્પ એ શંુ છ ે?  

(A) ર્ોઈપણ નરહ (B) પેજ બેર્ગ્રાઉન્ડ (C) પેજ ઓરી એન્ટશેન (D) પેજ સેટઅપ Ans: C 

(128)  વડકમાં ફોરમેટીંગ ટલુબારમાં વધુમાં વધુ રે્ટલી ફોન્ટની સાઈઝ હોય છ ે?  

(A) 50 (B) 72 (C) 68 (D) 70 Ans: B 

(129)  ઈન્ટરનેટમાં મધ્યસ્થ તરીરે્ શંુ ર્ાયક ર્રી શરે્ છ ે?  

(A) વાયર (B) IPC (C) સ્વીચ (D) NIC Ans: C 

(130)  નેટ પરથી ર્મ્પ્યુટર ફાઈલ આપણા ર્મ્પ્યુટર પર લાવવાની રરયાને શું ર્હેવામાં આવે છ ે?  

(A) અપલોડ (B) બ્રાઉઝીંગ (C) ડાઉનલોરડગં (D) સરફિંગ Ans: C 

(131)  કયાં પોટકની મદદથી ઝડપથી ડટેા ટરાન્સફર ર્રી શર્ાય છ ે?  

(A) VISUAL (B) USB (C) MBS (D) WIFI Ans: B 

(132)  ર્યંુ પેજ માલજ િંગ નથી હોતું ?  

(A) CENTRE (B) TOP (C) BOTTOM (D) MIDDLE Ans: A 

(133)  Access-2000માં ડટેાબેઝનું એક્ષટનેશન શંુ હોય છ ે?  

(A) .ppt (B) .xls (C) .doc (D) .mdb Ans: D 

(134)  એર્ જ રૂમમાં જોડલેા ર્મ્પ્યૂટસકમાં ર્યાં નેટવર્કનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) MAN (B) MEN (C) WAN (D) LAN Ans: D 

(135)  વેબ પેજ બનાવવા માટ ેર્ોનો ઉપયોગ ર્રવામાં આવે છ ે?  

(A) POP (B) MTNS (C) HTML (D) HTPT Ans: C 

(136)  ઈ-મેઈલ આઈડીને બે ભાગમાં વહેંચાયેલા હોય છ ેતે બે ભાગને જુદા પાડવા ર્યા લચહ્નનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) @ (B) . (C) ? (D) # Ans: A 
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(137)  નીચેનામાંથી ર્યંુ સાધન આઉટ્પુટ સાધન નથી ?  

(A) Mouse (B) Monitor (C) Printer (D) Speaker Ans: A 

(138)  ઈ-મેઈલ તૈયાર થઇ ગયા પછી ર્યુ બટન દબાવવામાં આવે છ ે?  

(A) OUTBOX (B) SEND (C) DRAFT (D) INDEX Ans: B 

(139)  દરેર્ વેબસાઇટનું પ્રથમ પેજ ર્યા નામથી ઓળખવામાં આવે છ ે?  

(A) HOME PAGE (B) FRONT PAGE (C) HOME (D) HOUSE PAGE Ans: A 

(140)  ઈન્ટરનેટમાં જ ેલીંર્ દશાકવેલ હોય છ ેતેને શંુ ર્હેવામાં આવે છ ે?  

(A) હાયપરલીંર્ (B) ટોપોલોજી (C) ર્ોઈ પણ નરહ (D) HTML Ans: A 

(141)  નટેવર્કમાં જોડાતા દરેર્ ર્મ્પ્યુટરને એર્ નંબર આપવામાં આવે છ ેતેને શંુ ર્હેવામાં આવે છ ે?  

(A) IIS (B) IP એડરસે (C) IPS (D) INS Ans: B 

(142)  GSWAN એ ર્યા પ્રર્ારનું નેટવર્ક છ ે?  

(A) Virtual Private Network-VPN 
(B) WAN 
(C) LAN 
(D) MAN 

Ans: A 

(143)  ર્ોઈ વ્યલકતને મેઈલ મોર્લવા માટ ેર્યા બટનનો ઉપયોગ ર્રવામાં આવે છ ે?  

(A) ર્મ્પપોજ (B) રર્લે (C) ફોરવડક (D) આઉટબોક્ષ Ans: A 

(144)  વધારે અંતરમાં આવેલા ર્મ્પ્યૂટરોને જોડતા નટેવર્કને શંુ ર્હેવામાં આવે છ ે?  

(A) MAN (B) LAN (C) MEN (D) WAN Ans: D 

(145)  GB નું પૂરં નામ જણાવો.  

(A) GIGGA BIT (B) GIGGA BITTS (C) GIGA BYTE (D) GIGA BYTES Ans: C 

(146)  1 MBPS એટલે રે્ટલા લબટસ થાય ?  

(A) 1000000 (B) 10000 (C) 1000 (D) 100 Ans: A 

(147)  ર્યા પ્રર્ારના નટેવર્ક ટોપોલોજીમાં બે ર્મ્પ્યુટર સાથે બંધ લૂપ તરીરે્ જોડાયેલા હોય છ ે?  

(A) બસ (B) રીંગ (C) ટરને (D) મેશ Ans: B 

(148)  બેઝલાઈનથી નીચે લખાયેલ શબ્દને શું ર્હેવામાં આવે છ ે?  

(A) સુપર સ્રી્ટ (B) અપર સ્રી્ટ (C) ડીપર સ્રી્ટ (D) સબ સ્રી્ટ Ans: D 

(149)  ઈ-મેઈલનુ ંઇન્ટરનટેના માધ્યમથી આદાન પ્રદાન ર્રવા માટ ેર્ોનો ઉપયોગ ર્રવામાં આવે છ ે?  

(A) HTML (B) PIP (C) MODEUM (D) POP Ans: D 
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