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(200)  આવેલ ઈમેઈલ આપણે કયાાં જોઈ શકીએ છીએ ? 

(A) ડરાફ્ટ (B) સેન્ટઆઈટમ (C) સ્પામ (D) ઇનબોક્ષ Ans: D 

(201)  ડોકયુમને્ટની માહહતી માટ ેતેના પર શુાં લખેલુાં હોય છ ે?  

(A) FILE (B) સબટાઈટલ (C) ટાઈટલ (D) NAME Ans: C 

(202)  પ્રોટોકોલના કુલ કેટલા પ્રકાર છ ે?  

(A) 5 (B) 8 (C) 7 (D) 6 Ans: A 

(203)  એકે્ષલમાાં કુલ કેટલી રો આવેલી હોય છ ે?  

(A) 64536 (B) 65538 (C) 65536 (D) 65537 Ans: C 

(204)  શોધ(સર્ચ) એન્ીન એ એક પ્રકારનુાં શુાં છ ે?  

(A) પ્રોટોકોલ (B) ક્સસ્ટમ ક્વન્ડો (C) વાયરસ (D) સોફ્ટવેર ક્સસ્ટમ Ans: D 

(205)  નોમચલ વયુાંમાાં કેવા પ્રકારનુાં રૂરલ બાર જોવા મળે છ ે?  

(A) લેન્ડ સ્કેપ (B) પોટરડે (C) કોઈ પણ નહહ (D) હોરીઝોન્ટલ Ans: D 

(206)  WAN નેટવકચમાાં વધુમાાં વધુ કેટલુાં અાંતર હોય છ ે?  

(A) 100KM (B) 1000KM (C) 1 KM (D) 10 KM Ans: B 

(207)  દરેક વેબસાઇટના અજોડ સરનામાને શુાં કહેવામાાં આવે છ ે?  

(A) IPC (B) URL (C) NOD (D) TCP Ans: B 

(208)  સવચર સાથ ેજોડાયેલા કમ્પ્યુટરને શુાં કહેવામાાં આવે છ ે?  

(A) HTML (B) HTTP (C) મેનનટેવકચ (D) લલાયન્ટ Ans: D 

(209)  ફાઈલ ક્વક્નમય માટ ેકયો પ્રોટોકોલ ઉપયોગી છ ે?  

(A) FTTP (B) FTP (C) CTP (D) ICT Ans: B 

(210)  નોટપેડમાાં ટાઇમ અને ડટે માટનેી શોટચકટ કી કઈ છ ે?  

(A) F5 (B) F8 (C) F2 (D) F3 Ans: A 

(211)  ફોલ્ડરનુાં બીજુ ાં નામ શુાં છ ે?  

(A) સબફોલ્ડર (B) ક્સસ્ટમ (C) ફાઈલ (D) હડરેલટરી Ans: D 

(212)  ટબેલના અલગ ભાગ પાડવા માટનેો કમાન્ડ કયો છ ે?  

(A) બ્રોકટબેલ (B) સ્્લીટ ટબેલ (C) ડરોપટબેલ (D) હાફટબેલ Ans: B 

(213)  માહહતીનો સાંગ્રહ શેમાાં થાય છ ે?  

(A) COPY (B) ઇન્સટચ (C) ફાઈલ (D) CLIPBORAD Ans: C 
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(214)  શેમાાં ટરબલ શુટીંગ ટલુ આપવામાાં આવેલ નથી ?  

(A) ક્વડીયો (B) માઉસ (C) કેલ્કયુલેટર (D) સ્પીકર Ans: C 

(215)  બે ઉભી કોલમ વચ્ર્ેની જગ્યાને શુાં કહેવામાાં આવે છ ે?  

(A) કોલમ (B) સ્પેશ (C) ગટર (D) રો Ans: C 

(216)  ગ્રાફ કેટલા પ્રકારના દોરી શકાય છ ે?  

(A) 17 (B) 16 (C) 13 (D) 14 Ans: D 

(217)  EXCEL ને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાાં આવે છ ે?  

(A) પ્રોગ્રામ (B) ફાઈલ (C) વડચ (D) સ્પે્રડશીટ Ans: D 

(218)  સ્રીન સેવરનો ક્મનીમમ ટાઈમ કેટલો છ ે?  

(A) 1 ક્મક્નટ (B) 5 ક્મક્નટ (C) 10 ક્મક્નટ (D) 3 ક્મક્નટ Ans: A 

(219)  કમ્પ્યુટરના ક્નયાંત્રણ માટ ેકઈ સગવડ છ ે?  

(A) C.P.U (B) ફોન્ટ (C) વડચ (D) કાંટરોલ પેનલ Ans: D 

(220)  સ્રીન સેવરનો મકેસીમમ ટાઈમ કેટલો છ ે?  

(A) 7777 ક્મક્નટ (B) 6666 ક્મક્નટ (C) 9999 ક્મક્નટ (D) 8888 ક્મક્નટ Ans: C 

(221)  ડરોપકેપની મેલસીમમ સાઈઝ કેટલી છ ે?  

(A) 11 (B) 9 (C) 10 (D) 8 Ans: C 

(222)  CPU નો કયો એકમ ગાક્ણક્તક / તાહકચક પ્રહરયા સાથે જોડાયેલો છ ે?  

(A) ALU (B) MLU (C) MONITER (D) CPC Ans: A 

(223)  પ્રોગ્રામ બાંધ કરવા માટનેી કુલ કેટલી રીતો છ ે?  

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

(224)  અગાઉ મોકલેલ ઈમેઈલ કયા સેવ થાય છ ે?  

(A) સેન્ટ (B) કમ્પપોઝ (C) ફાઈલ (D) ડરાફ્ટ Ans: A 

(225)  ત્રણ વખત ક્લલક કરવાથી શુાં ક્સલેકટ થાય છ ે?  

(A) લીટી (B) સમગ્ર લખાણ (C) ફકરો (D) વડચ Ans: C 

(226)  કટ કે કોપી કરેલ લખાણ કે ક્ર્ત્ર કયાાં જાય છ ે?  

(A) કલીપ બોડચ (B) ફાઈલ (C) ડોલયુમેન્ટ (D) ડરાફ્ટ Ans: A 

(227)  LAN નેટવકચમાાં બે કમ્પ્યુટર વચ્ર્ેનુાં ઓછામાાં ઓછુ અાંતર કેટલુાં હોય છ.ે  

(A) 1000M (B) 100M (C) 10M (D) 20M Ans: C 
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(228)  YAHOO.COM એ શુાં છ ે?  

(A) સોફ્ટવેર (B) સવીસ પ્રોવાઈડર (C) કોઈપણ નહહ (D) PROGRAMME Ans: B 

(229)  વેબપેજ તૈયાર કરતી વખતે કઈ ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ ે?  

(A) C++ (B) DHTML (C) JAVA (D) HTML Ans: D 

(230)  ઓપરેટીંગ ક્સસ્ટમ દ્વારા તૈયાર થયેલા કાયચને શુાં કહેવામાાં આવે છ ે?  

(A) WORK (B) ગ્રાફ (C) કોઈપણ નહહ (D) TASK Ans: D 

(231)  પેરેગ્રાફનો પ્રથમ અક્ષર કેપીટલ કરવો એટલે શુાં ?  

(A) બીગ કેપ (B) ઇટાલીક (C) ડરોપકેપ (D) BOLD Ans: C 

(232)  ડરોપકેપની હડફોલ્ટ સાઈઝ કેટલી છ ે?  

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

(233)  વડચમાાં સુધારા વધારાને શુાં કહેવામાાં આવે છ ે?  

(A) મલ્ટી્લાય (B) અપગ્રેડ (C) એડીટીંગ (D) CHANGING Ans: C 

(234)  નેટવકચ માટ ેઅત્યાંત મહત્વ ધરાવતી વસ્તુ કઈ છ ે?  

(A) કોઈપણ નહહ (B) ક્સસ્ટમ સોફ્ટવેર (C) ફાઈલ સવચર (D) ફાઈલ ડટેા Ans: C 

(235)  વાયરસ વાળા ઈ-મેઈલ કયાાં જોવા મળે છ ે?  

(A) ડરાફ્ટ (B) સેન્ટઆઈટમ (C) સ્પામ (D) ઇનબોક્ષ Ans: C 

(236)  URL નાાં બે ભાગોમાાંના પ્રથમ ભાગ કયો છ ે?  

(A) મોડમે (B) પ્રોટોકોલ (C) ડોમેઈન (D) HTML Ans: B 

(237)  ક્સસ્ટમની તારીખ અને સમય બદલવા શામાાં જવુાં પડ ેછ ે?  

(A) કાંટરોલ પેનલ (B) સેટીંગ (C) ફાઈલ (D) ક્સસ્ટમ સોફ્ટવેર Ans: A 

(238)  કમ્પ્યુટરમાાં અવાજ દાખલ કરવા માટ ેકોનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ ે?  

(A) માઈરોફોન (B) મીડીયા ્લેયર (C) સીસ્ટમ સાઉન્ડ (D) માઈરોસોફ્ટ Ans: A 

(239)  પેરેગ્રાફમાાં ક્ર્ત્રો કયાાંથી એડ કરી શકાય છ ે?  

(A) HELP (B) FILE (C) MACRO (D) ઇન્સટચ Ans: D 

(240)  ડસે્કટોપ પર રહેલા નાના એરોને શુાં કહેવામાાં આવે છ ે?  

(A) કુદેળી (B) પોઈન્ટર (C) આઇકોન (D) માઉસ Ans: B 

(241)  લખાણમાાં સ્પેલીંગની ભલૂ હોય તો કયો કલર દેખાય છ ે?  

(A) લીલો (B) લાલ (C) સફેદ (D) વાદળી Ans: B 
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(242)  ફાઈલની માહહતી માટ ેશુાં ખૂલે છ ે?  

(A) કલર બોક્ષ (B) ઇનબોક્ષ (C) ડાયલોગ બોક્ષ (D) કોઈપણ નહહ Ans: C 

(243)  MS WORD માાં કુલ કેટલા મેનુ આપેલા હોય છ ે?  

(A) 11 (B) 9 (C) 10 (D) 8 Ans: B 

(244)  એક અક્ષરના સાંગ્રહ માટ ેકેટલા બીટની જરૂર પડ ેછ ે?  

(A) 8 (B) 12 (C) 16 (D) 4 Ans: A 

(245)  સ્રીન પર ઝબકતી ઉભી રેખા એટલે શુાં છ ે?  

(A) વાઈટનર (B) કસચર (C) આઇકોન (D) ફાઈલ Ans: B 

(246)  ટકે્લફોન દ્વારા ઈન્ટરનટે જોડાણ માટ ેકયુાં સાધન વપરાય છ ે?  

(A) પેઝર (B) મોડમે (C) ટલેીફોન (D) કમ્પ્યુટર Ans: B 

(247)  એકે્ષલમાાં કુલ કેટલી કોલમ આવેલ હોય છ ે?  

(A) 270 (B) 256 (C) 288 (D) 290 Ans: B 

(248)  લખાણમાાં વયાકરણની ભૂલ હોય તો કયો કલર દેખાય છ ે?  

(A) સફેદ (B) લીલો (C) વાદળી (D) લાલ Ans: B 

(249)  ડરોપકેપની ક્મનીમમ સાઈઝ કેટલી છ ે?  

(A) 4 (B) 3 (C) 1 (D) 5 Ans: C 
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