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(300)  અન્ડરલાઈન, બોલ્ડ, ઇટાલીક માટનેો Tool કયા ટલુબારમાાં હોય છ ે? 

(A) ફોરમેટટાંગ (B) કોઈ પણ નટહ (C) ટાઈટલ (D) સ્ટટે્સ Ans: A 

(301)  કઈ કી દ્વારા સેલ Al પર જઈ શકાય છ ે?  

(A) Alt + F4 (B) Ctrl + End (C) Ctrl + Home (D) None Ans: C 

(302)  શેમાાં ક્નયાંત્રણ એકમની મુળભૂત આજ્ઞાઓ સમાયેલી હોય છ ે?  

(A) PROGRAM (B) ROM (C) RAM (D) FIRMWARE Ans: D 

(303)  મોનીટર કેટલો પાવર લે છ ે?  

(A) 60 થી 80 વોલ્ટ (B) ૩૦ થી 40 વોલ્ટ (C) 20 થી ૩૦ વોલ્ટ (D) 60 થી 70 વોલ્ટ Ans: B 

(304)  કઈ કીના ઉપયોગ દ્વારા ટબેલના એક ખાનામાાંથી બીજા ખાનામાાં જઈ શકાય ?  

(A) Shift (B) Esc (C) Del (D) Tab Ans: D 

(305)  WML નુાં પૂરાં  નામ જણાવો.  

(A) WORK MARKS LANGUAGE 
(B) WIRELESS MARKUP LANGUAGE 
(C) કોઈપણ નટહ 
(D) WORTHLESS MARKUP LANGUAGE 

Ans: B 

(306)  ઈ કોમમસમાાં કન્્યુમર ટ ુકન્્યુમરન ેટુાંકમાાં કયા નામે ઓળખવામાાં આવે છ ે?  

(A) BTO (B) C2C (C) B2B (D) C2B Ans: B 

(307)  તાાંબાના વાયરને ફરતે વીંટાળેલા વાયરને શુાં કહે છ ે?  

(A) BINARRY (B) RUBBUR (C) COAD (D) COAXIAL Ans: D 

(308)  ક્વન્ડોઝ XP માાં ફાઈલ, ફોલ્ડસમને ગોઠવવા શાનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) OUTLOOK WINDOW 

(B) WINDOWS EXPLORAR 
(C) WINDOW 
(D) WINDOW HOUSE 

Ans: B 

(309)  ઈમેલ એડરસે વધુમાાં વધુ કેટલા અક્ષરોનુાં હોય છ ે?  

(A) 255 (B) 298 (C) 296 (D) 293 Ans: A 

(310)  બાયનરી પધ્ધક્તમાાં કેટલા અાંક હોય છ ે?  

(A) 1 (B) 3 (C) 2 (D) 0 Ans: C 
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(311)  માઉસ કેટલો પાવર લે છ ે?  

(A) 10 વોલ્ટ (B) 40 વોલ્ટ (C) 9 વોલ્ટ (D) 5 વોલ્ટ Ans: D 

(312)  ઓપ્ટીકલ ટડસ્ક તરીકે કોનો સમાવેશ થતો નથી ?  

(A) DVD (B) WORM (C) CD ROM (D) FLOPPY DISK Ans: D 

(313)  OUTLOOK EXPRESS એ શુાં છ ે?  

(A) SOFTWARE (B) HARDWARE (C) WINDOW (D) WWW Ans: A 

(314)  કયો એકમ માટહતીનો સાંગ્રહ કરવામાાં મહત્વની ભૂક્મકા ભજવે છ ે?  

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

(315)  નીચેનામાાંથી નાનામાાં નાનો યુક્નટ કયો છ ે?  

(A) BYTE (B) KB (C) BIT (D) MB Ans: C 

(316)  ઈમેઈલ સેવા આપનાર સાંસ્થાના નામને શુાં કહેવાય છ ે?  

(A) કમ્પનીનેમ (B) બ્રાઉઝર (C) નીકનેમ (D) હોસ્ટનેમ Ans: D 

(317)  મધરબોડમ કેટલો પાવર લે છ ે?  

(A) ૩૦ વોલ્ટ (B) 9 વોલ્ટ (C) 10 વોલ્ટ (D) 40 વોલ્ટ Ans: A 

(318)  કોણ મેઇન મમેરી અને રજીસ્ટર વચ્ચ ેબફરનુાં કાયમ કરે છ ે?  

(A) રેમ (B) કેશ (C) રોમ (D) મેમરી Ans: B 

(319)  ઈન્ટરનેટના ગેરકાયદેસરના ઉપયોગને રોકવા શેનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) ફાયરવોલ (B) ક્સસ્ટમ સોફ્ટવેર (C) ફાયર હોનમ (D) ફાયર સ્ટશેન Ans: A 

(320)  એક્શયાનુાં સૌથી મોટુાં ફાઈબર ઓક્પ્ટક નેટવકમ કયુાં છ ે?  

(A) HTTP (B) WWW (C) GSWAN (D) GMAIL Ans: C 

(321)  પેઈન્ટમાાં કયાાં ટલુથી કલર સ્રે કરી શકાય છ ે?  

(A) AIR BRUSH (B) PENCIL (C) COLOUR PEN (D) COLOUR Ans: A 

(322)  વડમ આટમ અને ચાટમ કયા મેનુમાાંથી મળે છ ે?  

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

(323)  નીચનેામાાંથી કયુાં ક્નગમમ ઉપકરણ નથી.  

(A) ટરકે બોલ (B) પ્લોટર (C) લાઈટ પેન (D) કી-બોડમ Ans: B 

(324)  હાાંક્સયો ગોઠવવા શાનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) ફોરમેટીંગ બાર (B) ટાઈટલબાર (C) સ્ટટે્સબાર (D) રૂરલબાર Ans: D 
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(325)  IBM એટલે શુાં ?  

(A) INTERNATIONAL BOARD MARKS 
(B) INDIAN BOARD MARKS 
(C) કોઈપણ નટહ 
(D) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE 

Ans: D 

(326)  ઈ-મેઈલનુાં પુરનામ શુાં છ ે?  

(A) કોઈપણ નટહ (B) ઈંગ્લીશ મેઈલ (C) ઇલેલટરોક્નક મેઈલ (D) ઈલેલટરોક્નક મેઇન્ટને્સ Ans: C 

(327)  રજીસ્ટર અને મેમરી લોકેશનના સમુહને કોણ સાચવે છ ે?  

(A) MU (B) MONITER (C) CPU (D) ALU Ans: D 

(328)  સીપીયુ ફેન સાથે શુાં લગાડલુેાં હોય છ ે?  

(A) જસત સીંક (B) કોપર સીંક (C) એલ્યુક્મક્નયમ સીંક (D) આયમન સીંક Ans: C 

(329)  સ્થાયી રેમને સામાન્ય રીતે કયા નામે ઓળખાવામાાં આવે છ ે?  

(A) STATIC RAM (B) SINGLE RAM (C) SIMPLE RAM (D) STUDENT RAM Ans: A 

(330)  હાડમવેર અન ેસોફ્ટવેરન ેજોડવાનુાં કામ કોણ કરે છ ે?  

(A) SOFTWARE DEVICE 
(B) OPERATING SYSTEM 
(C) VACCUM TUBES 

(D) TRANSISTERS 

Ans: B 

(331)  TCP / IP નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ ે.  

(A) ટરાન્સક્મશન સને્ટરલ રોટોકલ / ઈન્ટરનટે રેકટીશ 
(B) એક પણ નટહ 
(C) ટરાન્શફર કાંટરોલ રોટોકલ / ઈન્ટરનેટ રોવાઈડર 

(D) ટરાન્સક્મશન કાંટરોલ રોટોકલ / ઈન્ટરનેટ રોટોકલ 

Ans: D 

(332)  પેઈન્ટમાાં તૈયાર કરેલ ફાઈલનો સાંગ્રહ કરવા કયો કમાન્ડ વપરાય છ ે?  

(A) OPEN (B) CLOSE (C) SAVE (D) LOCK Ans: C 

(333)  ફાઈલને સેવ કરવા માટનેુાં બટન કયા ટલુબારમાાં આવે છ ે?  

(A) ટાઈટલ બાર (B) સ્ટટે્સ બાર (C) ફોરમેટીંગ ટલુબાર (D) સ્ટાન્ડડમ ટલુબાર Ans: D 

(334)  DTPનુાં પૂરાં  નામ જણાવો.  

(A) કોઈપણ નટહ (B) ડસે્કટોપ પબ્લીશીંગ (C) ડટેા પબ્બ્લીશીંગ (D) ડડેસ્ટોક પબ્બ્લીસીંગ Ans: B 

     

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.       30                                                                                                                    

(335)  એનેલોગ ડટેા લખવા શુાં વપરાય છ ે?  

(A) CD ROM (B) DVD (C) ઓટડયો કેસેટ (D) FLOPY DISK Ans: C 

(336)  કી બોડમ કેટલો પાવર લે છ ે?  

(A) 5 વોલ્ટ (B) 9 વોલ્ટ (C) 10 વોલ્ટ (D) ૩ વોલ્ટ Ans: D 

(337)  UPSનુાં આખુાં નામ શુાં છ ે?  

(A) UNIVERSAL POWER SUPPLY 

(B) UNITERRUTIBLE PINK SKY 
(C) UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY 
(D) UNITED POWER SUPPLY 

Ans: C 

(338)  ડટેા મેનેજમેન્ટ માટ ેકઈ એપ્લીકેશનનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) WORDSTAR (B) LEXUS (C) WORLDSTAR (D) FOXPLUS Ans: D 

(339)  પેન ડરાઈવ એ કેવા રકારની મેમરી છ ે?  

(A) PERMENENT MEMORY 
(B) FLESH SFOTWARE 
(C) FULL MEMORY 
(D) FLESH MEMORY 

Ans: D 

(340)  ઈ કોમસમમાાં ક્બઝનેસ ટ ુક્બઝનેસને કયા નામે ઓળખવામાાં આવે છ ે?  

(A) C2B (B) BTO (C) B2B (D) D TO D Ans: C 

(341)  RUNનો ઉપયોગ કમ્પ્યુટરમાાં શુાં છ ે?  

(A) કોઈપણ એપ્લીકેશન શર કરવા 
(B) કોઈપણ એપ્લીકેશન નવી લેવા 
(C) કોઈપણ નટહ 

(D) કોઈપણ એપ્લીકેશન બાંધ કરવા 

Ans: A 

(342)  સામાન્ય રીતે ક્ચત્રની ફાઈલના એક્ષટને્શન માટ ેકયા શબ્દનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) DOC (B) GAF (C) GIF (D) GPJ Ans: C 

(343)  ટલેસ્ટ ડોલયુમેન્ટમાાં ઉપરની તરફ શુાં હોય છ ે?  

(A) માજીમન (B) હેડર (C) ટાસ્કબાર (D) ફુટર Ans: B 

(344)  USB નુાં પૂરાંનામ જણાવો.  

(A) UNIVERCE SERIAL BUS 
(B) કોઈપણ નટહ 

(C) UNIVERSAL SERIAL BUS 
(D) UNIVERSAL SERIES BUS 

Ans: C 
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(345)  F8 કી ચાર વખત રેસ કરવાથી શુાં થાય છ ે?  

(A) સીલેલટ ઓલ (B) પેરેગ્રાફ સીલેલટ (C) વાકય સીલેલટ (D) શબ્દ સીલેલટ Ans: B 

(346)  વડમ એપ્લીકેશન અથવા કોઈપણ રોગ્રામમાાંથી બહાર નીકળવાની શોટમકટકી કઈ છ ે?  

(A) ALT + F5 (B) ALT + F8 (C) ALT + F4 (D) ALT + F3 Ans: C 

(347)  CRT નુાં પુરનામ જણાવો.  

(A) કેથોડ રેન્ડમ બ્યુટ (B) કેથોડ રે ટ્યુબ (C) કેથોડ રાઈસ ટ્યુબ (D) કેથોડ રાઈટ ટ્યુબ Ans: B 

(348)  ઓપ્ટીકલ ફાઈબરનો ઉપયોગ વધુ ને વધુ શેમાાં થાય છ ે?  

(A) SYSTEM (B) NETWORK (C) HARDWARE (D) SOFTWARE Ans: B 

(349)  LMB શબ્દ કયા ઉપકરણ સાંબાંક્ધત ટકેનીકલ શબ્દ છ ે?  

(A) કી-બોડમ (B) માઉસ (C) મોનીટર (D) ક્રન્ટર Ans: B 
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