
Gujarat1.com   Computer GK PDF in Gujarati 
 

www.OJAS-MaruGujarat.in         એપ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લલક કરો અથવા gujarat1.com/app/ ની મુલાકાત લો.       23                                                                                                                    

(250)  MS WORD માાં ડોકયુમેન્ટના અાંતમાાં જવા માટ ેકઈ કીનો ઉપયોગ થાય છ ે? 

(A) SHIFT + END (B) CTRL + HOME (C) SHIFT + END (D) CTRL + END Ans: D 

(251)  બટનોના સમુહન ેશુાં કહેવાય ?  

(A) ટાઈટલ બાર (B) રૂરલબાર (C) ટલુબાર (D) સ્ટટેશ બાર Ans: C 

(252)  વાઈરસ એ શુાં છ ે?  

(A) જાંત ુ (B) પ્રોગ્રામ (C) ડીવાઈસ (D) રસી Ans: B 

(253)  સકીટબોડડ જનેી સાથે માઈક્રોપ્રોસેસર જોડાયેલુાં હોય તેને શુાં કહેવામાાં આવે છ ે?  

(A) ફાધરબોડડ (B) મધરબોડડ (C) કાંટરોલ ડીવાઈસ (D) કાંટરોલયુક્નટ Ans: B 

(254)  સામાન્ય ટાઈપીંગમાાં થતી ભૂલો આપમેળે સુધારે તેને શુાં કહેવામાાં આવે છ ે?  

(A) જક્સ્ટફાય (B) ફાઈન્ડ (C) સર્ડ (D) ઓટોકરેલટ Ans: D 

(255)  વેબપેઈજ તરીકે સેવ કરેલ ફાઈલ કયાાં ખુલે છ ે?  

(A) ઇન્ટરનેટ ડીવાઈસ (B) ઇન્ટરનેટ એક્ષપ્લોરર (C) ઈન્ટરનેટ બ્રાઉઝર (D) ઇન્ટરનટે કનેલટર Ans: C 

(256)  કોઈપણ હાડડવેર ઇન્સ્ટોલ કરવા શાની જરૂર પડ ેછ ે?  

(A) ડટેાકેબલ (B) ડડવાઈસ ઓપરેટીંગ (C) ડડવાઈસ ક્સસ્ટમ (D) ડડવાઈસ ડરાઈવર Ans: D 

(257)  કેપ્સલોક કી ર્ાલુ કરવાથી શુાં થાય છ ે?  

(A) કેપીટલ અક્ષર લખાય (B) અક્ષર બેવડાય (C) નાના અક્ષર લખાય (D) અક્ષર ત્રાસા લખાય Ans: A 

(258)  એસેમ્બ્લર, લીંકર, કમ્બપાઈલર, ઇન્ટર ક્પ્રન્ટર એ શુાં છ ે?  

(A) ક્સસ્ટમ ડીઝાઈન (B) ક્સસ્ટમ સોફ્ટવેર (C) ક્સસ્ટમ પ્રકાર (D) પ્રોગ્રામ Ans: B 

(259)  સૌથી ઝડપી કમ્બપ્યુટર કયુાં છ ે?  

(A) પામ (B) સુપર (C) સ્મોલ (D) લેપટોપ Ans: B 

(260)  પેઈન્ટમાાં દોરેલા ક્ર્ત્રો કયાાં સેવ થાય છ ે?  

(A) My Document (B) My File (C) My Image (D) My Picture Ans: D 

(261)  MS WORD માાં ડડફોલ્ટ પેપર સાઈઝ કઈ હોય છ ે?  

(A) LEGAL (B) A4 (C) POTRAIT (D) LETTER Ans: D 

(262)  વડડમાાં આડી હરોળને શુાં કહેવામાાં આવે છ ે?  

(A) લાઈન (B) બોક્ષ (C) રો (D) કોલમ Ans: C 

(263)  CPU ની ગક્ત શામાાં મપાય છ ે?  

(A) HA (B) Hz (C) HN (D) HB Ans: B 
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(264)  ઓપરેટીંગ ક્સસ્ટમન ેમમેરીમાાં લોડ કરવાની પ્રડક્રયા એટલે શુાં ?  

(A) બુટીંગ (B) કાંટરોલીંગ (C) બેકઅપ (D) રીમોટીંગ Ans: A 

(265)  રીઝોલ્યુશન શ્દ શાની સાથે જોડાયેલ છ ે?  

(A) માઉસ (B) મોનીટર (C) લેપટોપ (D) CPU Ans: B 

(266)  આઉટલકુમાાં કયો ઓપ્શન જોવા નથી મળતો ?  

(A) YESTERDAY (B) TOMORROW (C) TODAY (D) WEEK Ans: C 

(267)  કોઈપણ ફોમુડલા કઈ ક્નશાની સાથે શરૂઆત થાય છ ે?  

(A) + (B) / (C) x (D) = Ans: D 

(268)  MS WORD માાં ઉભી લીટીને શુાં કહેવાય છ ે?  

(A) કોલમ (B) રો (C) લાઈન (D) બોક્ષ Ans: A 

(269)  કઈ ફાંલશન કી દ્વારા ઇન્ટરનેટ પર હેલ્પ જોવા મળે છ ે?  

(A) F1 (B) F6 (C) F2 (D) F5 Ans: A 

(270)  FIND અને REPLACE કયા મેનુમાાં જોવા મળે છ ે?  

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

(271)  CPU ન ેઠાંડ ુકરવા માટ ેતેમાાં શુાં હોય છ ે?  

(A) FAN (B) BULB (C) DRIVE (D) MAOUSE Ans: A 

(272)  SAVE અને SAVE AS કયા મેનુમાાં આવે છ ે?  

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

(273)  લેંગ્વેજ અને માઈક્રો કયા મેનુમાાંથી મળે છ ે?  

(A) FORMAT (B) INSERT (C) FILE (D) TOOLS Ans: D 

(274)  કઈ કી દબાવીને ડોકયુમેન્ટની શરૂઆતમાાં જવાય છ ે?  

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

(275)  અલગ શેપમાાં લખાતા શ્દો માટ ેકયો ઓપ્શન છ ે?  

(A) વડડઆટડ (B) વડડડરો (C) કોરલ ડરો (D) ઈમેજ Ans: A 

(276)  બારકોડ વાાંર્વા માટનેુાં યાંત્ર કયુાં છ ે?  

(A) મીરર રીડર (B) સ્કેન રીડર (C) ઓપ્ટીકલ રીડર (D) બારકોડ રીડર Ans: D 

(277)  નટેવકડમાાં દરેક કમ્બપ્યુટરને શુાં કહે છ ે?  

(A) NODE (B) POB (C) SOB (D) CONNECT Ans: A 
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(278)  ક્પ્રન્ટ ક્પ્રવ્યુમાાં પેઇજને આડુાં જોવા માટનેો ઓપ્શન કયો છ ે?  

(A) પોટરટે (B) પેજ ક્પ્રવ્યુ (C) પેઝ બ્રેક (D) લેન્ડ સ્કેપ Ans: D 

(279)  સૌપ્રથમ ડટેા શામાાં સાંગ્રહ થાય છ ે?  

(A) MEMORY CARD (B) HARD DISK (C) ROM (D) RAM Ans: D 

(280)  ફાઈલની સાઈઝ શામાાં નોંધાય છ ે?  

(A) Word (B) મીટર (C) ડકલો (D) બાઈટ Ans: D 

(281)  DVD ની ક્ષમતા કેટલી છ ે?  

(A) 5.6 GB (B) 8 GB (C) 9 GB (D) 4.7 GB Ans: D 

(282)  પેપરની સાઈઝ બદલવા માટનેો ઓપ્શન કયો છ ે?  

(A) પેઇજ સેટઅપ (B) પેઇજ ક્પ્રવ્યુ (C) પેઇજ વકડ (D) પેઇજ બ્રેક Ans: A 

(283)  માઈક્રોસોફટ વડડ એ કઈ કાંપનીએ બનાવ્યો છ ે?  

(A) INTEL (B) DELL (C) મોક્રોસોફટ કોપોરેશન (D) LENOVA Ans: C 

(284)  વડડમાાં ર્ાલુ કામગીરી હોય તેવા ડોલયુમેન્ટ શેમાાં દેખાય છ ે?  

(A) આઇકોન (B) માય રીસેન્ટ ડોલયુમને્ટ (C) ફોલ્ડર (D) ફાઈલ Ans: B 

(285)  CD માાં કઈ ટકેનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) ક્રોક્મયમ (B) લેસર (C) એલ્યુક્મક્નયમ (D) પારો Ans: B 

(286)  કઈ મમેરીમાાં લખી શકાતુાં નથી ?  

(A) કોઈ પણ નડહ (B) હાડડડડસ્ક (C) ROM (D) RAM Ans: C 

(287)  એક ક્નબલ એટલે કેટલા ક્બટ્સ ?  

(A) 4 (B) 6 (C) 5 (D) 7 Ans: A 

(288)  સૌથી ઓછો ડટેાનો સાંગ્રહ શામાાં થાય છ ે?  

(A) ફ્લોપી (B) DVD (C) હાડડડડસ્ક (D) CD Ans: A 

(289)  MS WORD માાં નવી ફાઈલનુાં નામ શુાં હોય છ ે?  

(A) સ્પે્રડશીટ (B) વડડ (C) ડોલયુમેન્ટ (D) ટકે્ષ્ટ Ans: C 

(290)  ક્બનજરૂરી MAIL કયાાં જોવા મળે છ ે?  

(A) આઉટબોક્ષ (B) ઇનબોક્ષ (C) ડરાફ્ટ (D) સ્પામ બોકસ Ans: D 

(291)  સૌથી ઝડપી મેમરી કઈ છ ે?  

(A) ROM (B) C.P.U (C) RAM (D) L.U Ans: C 
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(292)  ઓપ્ટીકલ ફાયબર કેબલમાાં કયો વાયર હોય છ ે?  

(A) એલ્યુક્મક્નયમ (B) રસ (C) પીતળ (D) સીલીકોન Ans: D 

(293)  સૌથી વધુ ઉપયોગમાાં લેવાતા સરનામાનો સાંગ્રહ શેમાાં થાય છ ે?  

(A) ઈનબોક્ષ (B) કમ્બપોઝ (C) એડરસેબુક (D) ડરાફ્ટ Ans: C 

(294)  મોનીટર શાના દ્વારા ડટેા મેળવે છ ે?  

(A) ડડસ્પ્લે કાડડ (B) મેમરી કાડડ (C) U.S.B. પોટડ (D) સ્લોટ Ans: C 

(295)  HEADER અન ેFOOTER કયા કમાન્ડમાાં આવે છ ે?  

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

(296)  વડડ ફાઈલ માટ ેશુાં સાર્ુાં ?  

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

(297)  ફોન્ટ અને બેકગ્રાઉન્ડ કયા મેનુમાાં જોવા મળે છ ે?  

(A) FORMAT (B) INSERT (C) EDIT (D) FILE Ans: A 

(298)  LAN કાડડનુાં બીજુ ાં નામ શુાં છ ે?  

(A) NIT (B) TCP (C) DOC (D) NIC Ans: D 

(299)  ગણતરી માટનેુાં સૌપ્રથમ યાંત્ર કયુાં છ ે?  

(A) મોબાઈલ (B) કમ્બપ્યુટર (C) એબેકસ (D) કેલ્કયુલેટર Ans: C 
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