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(350)  CPU નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે 

(A) Central Processing Unit 
(B) Central Power Unit 
(C) Central Progress Unit 
(D) Central Power Unique 

Ans: A 

(351)  NTFS નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) New Technology File System 
(B) New Technology Folder System 
(C) New Technology Fire System 
(D) New Time Fire Safe 

Ans: A 

(352)  ક્શક્ષણ સુંબધીત સુંસ્થાઓ માટ ેકયુું ડોમેઇન વપરાય છ ે?  

(A) biz (B) org (C) gov (D) edu Ans: D 

(353)  PC નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) Personal Chip 
(B) Processing Computer 
(C) Pre-conncet Computer 

(D) Personal Computer 

Ans: D 

(354)  CPUને કેટલા ભાગમાું ક્વભાજીત કરવામાું આવે છ ે?  

(A) પાુંચ (B) ત્રણ (C) બે (D) ચાર Ans: B 

(355)  UPS નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) Unique Power Supply 

(B) Uninterruptible Power Supply 
(C) Universal Power Supply 
(D) Universal Power System 

Ans: B 

(356)  ગાક્ણક્તક અને તાર્કિક એકમનુું ટૂુંકુું નામ કયુું છ ે?  

(A) ALU (B) CLU (C) CPU (D) ALT Ans: A 

(357)  EPROM માું કોનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) EDP (B) UV-LIGHT (C) VGA (D) GUI Ans: B 

(358)  કમ્પ્યુટરમાું ક્વજપ્રવાહ ચાલુ કરવાથી થતી પ્રર્િયાને શુું કહે છ ે?  

(A) રીસ્ટોર (B) સાઉન્ડીંગ (C) પ્રોસેક્સુંગ (D) બુટીંગ Ans: D 
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(359)  LCD નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) Liquid Color Display 
(B) Liquid Crystal Display 
(C) Liquid Crystal Digital 
(D) Light Color Display 

Ans: B 

(360)  અુંગત કમ્પ્યુટર પર સૌથી વધુ પ્રચક્લત GUI કયુું છ ે?  

(A) DOS (B) WORD (C) OFFICE (D) WINDOWS Ans: D 

(361)  SYS નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) Sysco (B) Server Yet Source (C) None (D) System Ans: D 

(362)  TXT નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) Texture (B) Both (C) None (D) Text Ans: D 

(363)  CPUમાું કોના દ્વારા ડટેા અને આજ્ઞાઓનો સુંગ્રહ થાય છ ે?  

(A) ફાઈલ (B) રજીસ્ટસિ (C) થસ્ટર (D) ALU Ans: B 

(364)  ટરાન્ઝીસ્ટરની શોધ કયા વર્િમાું થઇ હતી ?  

(A) 1991 (B) 1956 (C) 1999 (D) 1948 Ans: D 

(365)  SCSI નો સુંબુંધ કોની સાથે હોય છ ે?  

(A) DVD (B) CD (C) HD (D) MD Ans: C 

(366)  DIL નુું પૂરનામ શુું છ ેજણાવો ?  

(A) ડબલ ઇન લાઈન (B) ડાયરેલટ ઇન લાઈટ (C) ડુ્યઅલ ઇન લાઈન (D) ડુ્યઅલ એન્ટર લાઈટ Ans: C 

(367)  CU એટલે શુું ?  

(A) કમ્પ્યુટર યુક્નટ (B) કેન્સલ યુક્નટ (C) કુંટરોલ યુક્નટ (D) કાઉન્ટીગ યુક્નટ Ans: C 

(368)  DVD નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) Display Video Data 
(B) Digital Video Display 
(C) All 
(D) Digital Versatile Disc 

Ans: D 

(369)  CD નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) Compact Display (B) Control Detail (C) Compact Disk (D) Computer Data Ans: C 
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(370)  CTRL નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) Contact 
(B) Contract 
(C) Clean Tree Real Light 
(D) Control 

Ans: D 

(371)  DB નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) Database (B) Display Blur (C) Disc Bios (D) None Ans: A 

(372)  IC નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) Integrated Circuit (B) Internet Circuit (C) Internet Chip (D) Integrated Chip Ans: A 

(373)  ઇન્ટલે કુંપની શુું તૈયાર કરે છ ે?  

(A) વડિ પ્રોસેસર (B) એન્ટીવાયરસ (C) વાયરસ (D) માઈિોપ્રોસેસર Ans: D 

(374)  MMC નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) None 
(B) Multimedia Card 
(C) Micro Media Computer 
(D) Multi Micro Chip 

Ans: B 

(375)  MS નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) MicroSystem (B) Microsoft (C) MicroSoftware (D) MostSoftware Ans: B 

(376)  લેસર ક્પ્રન્ટરની અુંદર અક્ષરો છાપવા માટ ેધરાવતાું પાવડર કયાું નામ ેઓળખાય છ ે?  

(A) ક્પ્રન્ટ હેડ (B) મેગ્નીક સાહી (C) ટોનર (D) હેમર Ans: C 

(377)  ALT નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) Arithmetic Logic Tool 

(B) AlterTool 
(C) Alternate 
(D) Alto 

Ans: C 

(378)  WIN ZIP નામના ટલુની મદદથી શુું થાય છ ે?  

(A) એક કરતા વધુ ફાઈલો ભેગી થાય 
(B) ફાઈલ સાચવી રખાય છ ે

(C) સાઈઝ ઘટાડી શકાય છ ે
(D) ફાઈલ રીમુવ કરી શકાય 

Ans: A 
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(379)  પેઈન્ટમાું એલસેસરીઝ સમુહમાું આવેલ કયાું ટલૂ લગભગ સુંપૂણિ પણે માઉસ સુંચાક્લત છ ે?  

(A) CARDFILE (B) WRITE (C) CALCULATOR (D) PAINTBRUSH Ans: D 

(380)  પ્રથમ પેઢીના કમ્પ્યુટરમાું શેનો ઉપયોગ થતો હતો ?  

(A) વેલયુમ ટ્યુબ (B) ચીપ (C) ટરાન્ઝીસ્ટર (D) ફ્લોપી ર્ડસ્ક Ans: A 

(381)  LED નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) Light Electron Display 

(B) Liquid Electric Display 
(C) Light Emitting Diode 
(D) Light Electric Diode 

Ans: C 

(382)  ઉચ્ચ સ્તરીય ભાર્ામાું લખાયેલા પ્રોગ્રામને મશીન ભાર્ામાું તબદીલ કરવા માટનેો સોફ્ટવેર એટલે શુું ?  

(A) ઇન્ટરનેટ (B) ઇન્ટર ક્પ્રન્ટર (C) કમ્પપાઈલર (D) એસેમ્પબર Ans: C 

(383)  Config નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) Configuation (B) Configer (C) All (D) Configuration Ans: D 

(384)  કાગળ ઉપર આઉટપુટ લેવા માટ ેઉપયોગી સાધન કયુું છ ે?  

(A) ક્પ્રન્ટર (B) ફ્લોપી (C) સ્કેનર (D) માઉસ Ans: A 

(385)  કયો DBMS સોફ્ટવેરનો એક પ્રકાર છ ે?  

(A) DOS (B) FOXPRO (C) WORD (D) POWER POINT Ans: B 

(386)  નીચેના પૈકી સૌથી નાનામાું નાનુું કમ્પ્યુટરસિ કયુું છ ે?  

(A) લેપટોપ (B) PDA (C) કમ્પ્યુટર (D) નોટબુક Ans: B 

(387)  કોના સમુહન ેરાખવાની જગ્યાને ફોલ્ડર કહે છ ે?  

(A) સોફ્ટવેર (B) સુંગ્રાહક (C) પ્રોગ્રામ (D) ફાઈલ Ans: D 

(388)  DVD માું ડટેા કયા સ્વરૂપે લખવામાું આવે છ ે?  

(A) DESI (B) DIGITAL (C) SIMPLE (D) HYBRIDE Ans: B 

(389)  SD નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) Software Daigram (B) Software Data (C) Secure Digital (D) System Data Ans: C 

(390)  કયુું કાયિ ENTER KEY દ્વારા થાય છ ે?  

(A) LMB (B) CMB (C) DMB (D) RMB Ans: A 

(391)  OS નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) Operation Server (B) Operating System (C) Operation System (D) Operating Server Ans: B 
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(392)  DOC નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) Digital Open Clock (B) None (C) Doctor (D) Document Ans: D 

(393)  ISO નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) Inter System Output 
(B) International Standard Operating 
(C) Internet Software Output 

(D) International Organization For Standardization 

Ans: D 

(394)  ROM નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) Random Only Memory 
(B) Read Occupy Memory 
(C) Read Only Memory 

(D) Random Only Management 

Ans: C 

(395)  FAT નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) File Allocation Table 
(B) File Allocate Tool 
(C) Folder Access Tool 
(D) Folder Allocation Tool 

Ans: A 

(396)  RAM નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) Random Access Memory 
(B) Random Allocation Memory 
(C) Read Allocation Memory 
(D) Read Access Memory 

Ans: A 

(397)  કમ્પ્યુટર કેવા પ્રકારનુું યુંત્ર છ ે?  

(A) ઇલેક્લટરકસ (B) ઇલેલટરોનીલસ (C) મીકેનીકલ (D) ઇલેક્લટરકલ Ans: B 

(398)  BRD-BD નુું પૂરું  નામ શુું છ?ે  

(A) Blu-Ray Disc (B) Blur Data (C) B-Disc (D) Blind Data Ans: A 

(399)  ફલત વાુંચી શકાય તેવી મેમરીનુું ટૂુંકમાું નામ શુું છ ે?  

(A) BAM (B) RAM (C) ROM (D) DAM Ans: C 
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