
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્રાંત પરીક્ષર જુલરઈ  : 2016 

અભ્યાસક્રમ  : સટીફિકેટ ઇન કમ્પ્યફૂટિંગ    નોંધણી નબંર:___________________ 
પાઠ્યક્રમ  : CIC-૦2 & CIC-05/CPCS-01 & CPCS-02 
નવષય   : ટેકનોલોજી, માઈક્રોસોફ્ટ ઓફિસ 
તારીખ  : 03/07/2016 
સમય  : 02.00 to 05.00      કુલ ગણુ :70 
સચુનર   : 
(1) જયા ંસધુી ખડં નનરીક્ષક ન જણાવે તયા ંસધુી જવાબો લખવાનુ ંશરુ કરવુ ંનહીં. 
(2) જે નવદ્યાર્થી પોતાનો સાચો નોંધણી નબંર નહીં દશાાવે તેનુ ંપફરણામ રદ્દ ર્થશે. 
(3) સતયાર્થાતા ચકાસવાના પ્રશ્નમા ંનવધાર્થી જવાબપત્રકમા ંયોગ્ય ખાનામા ંખરંુ () કે ખોટાની (X) નીશાની કરવી. 
(4) કોઇપણ નવદ્યાર્થીએ પ્રશ્નપત્ર પોતાની સારે્થ લઈ જવાનો આગ્રહ રાખવો નફહ. પ્રશ્નપત્ર સારે્થ લઈ જનાર નવદ્યાર્થી 

આ પરીક્ષા માટે ગેરલાયક ઠ્રશે. 
(5) ઉતરવહી પેજની પાછળ છે. તેમા ંજવાબો લખવા. 

CIC-02 (ટેકનોલોજી) 
વિભરગ-‘અ’ 

1 ઓક્સિડા શબ્દકોષમા ંગણતરીઓ કરવા માટે અર્થવા તેવી પ્રફક્રયાઓના નનયતં્રણ માટેન ંસ્વયચંાલલત વીજાણ ુઉપકરણ 
____________ છે.                                                        
(A) કમ્પ્યટુર  (B) ઓવન (C) ટીવી  (D) રેફ્રીજરેટર   

2 CPU ને કમ્પ્યટુરનુ ં_____________ કહવેાય છે. 
(A) મગજ  (B) હાર્થ  (C) હ્રદય  (D) કીડની   

3 કમ્પ્યટુરોની રચના ____________ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ નસદ્ાતંો ઉપર આધાફરત છે. 
(A) ન્યમેુન  (B) ન્યટુન  (C) આયાભટ્ટ  (D) વોલ્સ  

4 ALU એ CPU મા ં_____________ માટે જવાબદાર છે. 
(A) કંટ્રોલ યનુનટ  (B) તાફકિક એકમ  (C) A અને B  (D) આમારં્થી એકપણ નફહ  

5 કમ્પ્યટુરમા ં“બસ” એ ____________ નો સમહૂ છે. 
(A) વાયરો  (B) લચપ (C) port  (D) આમારં્થી એકપણ નહી   

6 Mother Board કોની સારે્થ સકંળાયેલ શબ્દ છે. 
(A) CPU  (B) Monitor  (C) Keyboard  (D) Mouse  

7 Mark-I નામનુ ંકમ્પ્યટુર _____________ તૈયાર કયુું હત ુ.ં 
(A)  ન્યઝુેક  (B) પર્થા  (C) હાવડા  (D) ઓક્સિડા   

8 પ્રર્થમ સકુ્ષ્મ પ્રફક્રયકો ____________ કંપનીનુ ંહત ુ.ં 
(A) Microsoft  (B) Apple  (C) Intel  (D) HP  

9 કમ્પ્યટુરમા ંસચૂનાનો અમલ કરવાની જવાબદારી _____________ ની હોય છે. 
(A)  Monitor (B) Keyboard   (C) CPU  (D) આમારં્થી એકપણ નહી   

10 વેક્યમુટયબુ વીજ વપરાશ કરી પષુ્કળ ગરમી ઉતપન્ન કરત ુસાધન _____________ પેઢીના કમ્પ્યટુર સારે્થ સકંળાયેલ છે. 
(A)  પ્રર્થમ (B) દ્વદ્વનતય (C) તતૃીય (D) ચોર્થો   



11 CD – ROM માટે પ્રાપ્્તનો પ્રકાર સ્મનૃત માટે ____________ છે.   
(A) યદચ્છ  (B) સીધો  (C) ક્રનમક  (D) એક પણ નહી   

12 ૩.5” ફ્લોપી ફડસ્કની સગં્રહ ક્ષમતા ______________ MB હોય છે. 
(A) 1.40  (B) 1.44  (C) 1.50  (D) 1.60  

13 CD – ROM મા ંC શબ્દનુ ં_________________ અર્થા છે. 
(A) Correct  (B) Compact  (C) CORE  (D) COME   

14 મોડેમ ન ંપરુૂ નામ ______________ છે. 
(A) Modular  (B) Demodular  (C) Modular – Demodular  (D) આમારં્થી એકપણ નહી.  

15 કમ્પ્યટુરને boot કરવા ___________________ સોિટવેરની જરૂર પડે છે. 
(A) મલ્ટી્લેક્સર (B) ્લોટર  (C) િમાવેર  (D) આમારં્થી એકપણ નહીં  

16 ATM જે બેંક વ્યવસ્ર્થામા ંઉપયોગી છે તેમા ંM ___________ નુ ંટૂંકંુ સ્વરૂપ છે. 
(A) Machine  (B) Mould  (C) Meller  (D) Mini   

17 નવષાણુ ંએ કમ્પ્યટુર માટે ____________ છે. 
(A)  િાયદાકારક  (B) હાનનકારક  (C) (A) અને (B) (D) આમારં્થી એકપણ નહીં  

18 િાઈડે ધ ર્થટીઁન્ર્થ એ ____________ નો એક ભાગ છે. 
(A) બેક્ટેફરયા  (B) નવષાણ ુ (C) જીવાણ ુ (D) કીટાણ ુ  

19 માફહતીની આપલે માટે EBCDIC સસં્ર્થા કંપની દ્વારા પ્રમાલણત છે. 
(A) Microsoft  (B) Intel  (C) IBM  (D) WIPRO   

20 સ્ર્થાનનક ક્ષેત્ર નેટવકા માટે ____________ નેટવકા નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. 
(A)  WAN  (B) KAN  (C) LAN  (D) ALAN   

21 LAN ને પ્રસ્ર્થાનપત કરવા કરવામા ં_______________ Topology ઉપયોગી છે. 
(A) Star  (B) Bus  (C) Ring  (D) ઉપરના બધા જ   

22 નેટવકા ટેકનોલોજીમા ંISDN મા I _____________ નુ ંટૂંકંુ નામ છે. 
(A)  Integrated  (B) Integration  (C) Input  (D) Inner   

23 મોટા નવસ્તાર માટે બે LAN ને જોડવાનુ ંકાયા કોણ કરે છે? 
(A)  માગાશોધક   (B) પ્રવેશમાગા  (C) સેતબુધં  (D) તારાકાર   

24 બલુલયન પદ્નતની શોધ _____________ કરે છે. 
(A) બલુ  (B) કૂલ  (C) કૂક  (D) બેલ   

25 એક સેકન્ડ નો દસ લાખમા ંભાગને ____________ કહવેાય. 
(A) નમલીસેકન્ડ  (B) નપકો સેકન્ડ  (C) નેનો સેકંડ  (D) માઈક્રો સેકંડ   

26 પાચં કાડામા ંલખેલી માફહતી વાચંવા ___________ નો ઉપયોગ ર્થાય છે.  
(A)  લોડર  (B) રીડર  (C) કાડા રીડર  (D) આમારં્થી એકપણ નહીં  

27 યઝુર ઇન્ટરિેસ ______________સાલર્થી ઈજનેરી ક્ષેત્રમા દાખલ ર્થયુ ંહત ુ.ં 
(A)  1975  (B) 1972  (C) 1970  (D) 1985   

28 ORG – 80 ___________ પ્રકારનુ ંકમ્પ્યટુર છે. 
(A) નમનન કમ્પ્યટુર  (B) માઈક્રો કમ્પ્યટુર  (C) નમલી કમ્પ્યટુર  (D) આમારં્થી એકપણ નહીં 
         



29 CD – ROM નો પ્રાપ્્ત સમય મેગ્નેફટક કરતા _____________ હોય છે. 
(A)  સરખો  (B) વધારે  (C) ઓછો  (D) નક્કી નર્થી  

30 5.25 ની ઓ્ટીકલ ફડસ્ક લગભગ ______________ M B જેટલી માફહતીનો સચંય કરી શકે છે. 
(A)  650  (B) 100  (C) 2000  (D) 200   

 
 
 

CIC-02 (ટેકનોલોજી)  
વિભરગ-‘બ’ 

31. આલેખો અને નક્શાઓ દોરવા માટેના નપ્રન્ટીંગ ઉપકરણને ્લોટર કહવેાય.   (હા / ના) 

32. કંટ્રોલ યનુનટ એ CPU નો જ એક ભાગ છે.    (હા / ના) 

33. સ્વયચંાલલત ગણતરીઓ માટે પ્રર્થમ મશીન બ્લેઈઝ પાસ્કલ દ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં  (હા / ના) 

34. ENIAC મા ંવેક્યમુ ટયબુ તકનીક નો ઉપયોગ ર્થયો હતો.  (હા / ના) 

35. પ્રર્થમ પેઢીના કમ્પ્યટુરમા ંબધીજ ફક્રયાઓને CPU ની જરૂર રહતેી હતી.   (હા / ના) 

36. કોઈપણ પ્રોગ્રામની ભલૂ શોધીને દૂર કરવાની પ્રફક્રયાને ડીબલગિંગ કહવેામા ંઆવે છે.   (હા / ના) 

37. જેમ-જેમ આપણે ઉચ્ચ સ્તરના કમ્પ્યટુર તરિ જઈએ એમ I/O પોટાની સખં્યા ઘટતી જાય છે.   (હા / ના) 

38. 32 બીટ મીની કમ્પ્યટુરને સપુર નમનન તરીકે ઓળખાય છે.   (હા / ના) 

39. ભારતમા ંCRAY-XMP -14 નામક સપુર કમ્પ્યટુર સીસ્ટમ છે, જે હાલ હવામાન ખાતા દ્વારા ઉપયોગમા ંલેવાય 

છે.   (હા / ના) 

40. એક MB = 1048 KB   (હા / ના) 

41. વોન ન્યમેુન રચનામા દરેક સ્મનૃત એકમને સ્વતતં્રપણેમેળવી શકાય છે.   (હા / ના) 

42. સકૂ્ષ્મપ્રફક્રયક એ એક જ લચપ ઉપર VLSI ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ કરીને બનાવેલ સપંણૂા પ્રફક્રયક છે. 

 (હા / ના) 

43. ખબૂ નાનુ ંબેટરી દ્વારા ચાલતુ ંજે LCD ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ કરે છે તેને લેપટોપ કહવેાય છે.  (હા / ના) 

44. ટ્રાન્ઝીસ્ટર નો ઉપયોગ પ્રર્થમ દ્વદ્વતીય પેઢીના કમ્પ્યટુરમા ંર્થયો.  (હા / ના) 

45. કમ્પ્યટુર મા ંસકંલલત પફરપર્થો અને પ્રફક્રયક લચપ ને સમાવતુ ંમખુ્ય વીજાણ ુપફરપર્થ કાડા મધરબોડા છે.  

(હા / ના) 

46. વેક્યમુ ટયબુ એ પષુ્કળ ગરમી ઉતપન્ન કરત ુહત ુ,ં જે પ્રર્થમ પેઢીના કમ્પ્યટુર સારે્થ સકંળાયેલુ ંછે. (હા / ના) 

47. એક સેકન્ડ નો 10-9   મો ભાગ નેનો સેકન્ડ કહવેાય. (હા / ના) 

48. 8 બીટ ના સમહૂને બાઈટ કહવેાય. (હા / ના) 

49. ROM ને િક્ત એક જ વખત, જયારે તેનુ ંઉતપાદન કરવામા ંઆવે છે તયારે જ લખી શકાય છે. (હા / ના) 

50. ફ્લોપી ફડસ્ક એ નસલલકોન માર્થી બનાવેલ પાતળી ફડસ્ક હોય છે.   (હા / ના) 

51. Binary Digit ન ંટૂંકુ નામ બીટ છે.  (હા / ના) 

52. 1 MB = 1024 ફકલો બાઇટ્સ (હા / ના) 

53. જે ઉપકરણો Input / Output સારે્થ સકંળાયેલા છે તેને ગૌણ એકમો કહવેાય છે.   (હા / ના) 



54. સ્કેનર દ્વારા માફહતીના કોઇપણ ભાગને આકૃનતના સ્વરૂપે સચંય કરી શકાય છે.   (હા / ના) 

55. Inject Printer મા શાહીનો ઉપયોગ ર્થાય છે.   (હા / ના) 

56. મોટા ભાગના I/O પ્રફક્રયકને પોતાની સ્મનૃત હોય છે. જયારે DMA નવભાગને પોતાને સ્મનૃત નર્થી હોતી. 

(હા / ના) 

57.  C, C++ ભાષાનો ઉપયોગ પ્રોગ્રાનમિંગ માટે વપરાય છે. (હા / ના) 

58. બે કમ્પ્યટુરો જર ઝડપે માફહતીનુ ંઆદાનપ્રદાન અર્થવા વહન કરે તેને સચંાર દર અર્થવા ઝડપ કહવેાય છે. 

 (હા / ના) 

59. ISO સચંાર પ્રોટોકોલ પ્રમાલણત કરી શકે છે.   (હા / ના) 

60. કોડક એ મોડમ ર્થી ઊંધ ુકાયા કરે છે.   (હા / ના) 

61. સચંાર દર લબટ્સ મા ંમપાય છે.  (હા / ના) 

62. Ring Topology એ WAN Topology ની એક ગોઠ્વણ રચના છે.  (હા / ના) 

63. PSTN ન ંનેટવકા ટેલલિોન સેવા પરૂી પાડવા માટે બનાવાયુ ંછે.   (હા / ના) 

64. X 500 એ સદેંશાના નવજાણ ુરૂપે વહન માટેનો EDI સચંાર માનક છે.   (હા / ના) 

65. I – NET ભારતનુ ંપ્રર્થમ પેકેટ હસ્તાતંરણ જાહરે માફહતી નેટવકા  છે.  (હા / ના) 

66. Personal Computer તાપમાન, ભેજ અને વોલ્ટેજ ના ર્થોડા ઘણા વધારા ઘટાડાને પહોંચી વળવા સક્ષમ હોય 

છે.  (હા / ના) 

67. પ્રોગ્રામમા ંરહલેી ક્ષનતઓ દૂર કરવાની પ્રફક્રયા ને ડીબગ કહ ેછે.   (હા / ના) 

68. નવદ્યતુ શક્ક્તનુ ંદબાણ માપવાનુ ંએકમ વોલ્ટેજ છે.   (હા / ના) 

69. ફ્લોપીમા ંચુબંકીય તકતી હોય છે.    (હા / ના) 

70. 50 એકમનો તાર “બ્રોડબેન્ડ” આંતર જોડાણ વ્યવસ્ર્થામા ંવપરાય છે.   (હા / ના) 

 
 

CIC-05 (માઈક્રોસોફ્ટ ઓફિસ) 
વિભરગ-અ 

1 PCમા ંC _____________ દશાાવે છે. 
(A) Computer  (B) COM  (C) Calculator  (D) આમારં્થી એક પણ નહી   

2 Search Option નવન્ડોઝ ના _____________બારમા ંઆવે છે. 
(A) Vertical Scroll Bar  (B) Menu Bar  (C) Windows Border  (D) Title Bar   

3 ____________ નવનનયોગ ન ંનામ, દસ્તાવેજ, સમહૂ અર્થવા ફડરેક્ટરી દશાાવે છે. 
(A) સ્ક્રોલબાર   (B) ટાઈટલબાર  (C) મેન્યબુાર  (D) આમારં્થી એક પણ નહી   

4 નવન્ડોની સાઈઝ મા િેરિાર ______________દ્વારા ર્થાય છે. 
(A) નવન્ડો બોડાર  (B) સ્ક્રોલ બોડાર  (C) મેનબુાર  (D) સ્ક્રોલબાર  

5 નવન્ડોઝ મા ંઆઈટમ અર્થવા નવનીયોગની પસદંગી કરવા _____________ કી નો ઉપયોગ ર્થાય છે. 
(A) Alt+F4 (B) Tab  (C) Enter  (D) Alt   



6 નપ્રન્ટ મેનેજર દ્વારા દસ્તાવેજ ને _____________ નનયમનની પધ્ધનત પરૂી પાડે છે. 

(A) જોવાના  (B) છાપવાના  (C) A અને B  (D) આમારં્થી એક પણ નહી  
 

7 નવન્ડોઝમા ંએસેસરીઝ સમહૂમાના પ્રોગ્રામને __________________ કહ ેછે.  
(A) Templetes  (B) એપલેટ્સ  (C) પેમ્પપલેટ્સ  (D) આમારં્થી એક પણ નહી   

8 નવન્ડોઝમા ંલાઈનના અંતે જવા _____________ કી દબાવવામા ંઆવે છે. 
(A) Home  (B) end  (C) Ctrl + end  (D) Up Arrow   

9 નવન્ડોઝમા ંદસ્તાવેજ ના શરૂઆતમા જવા _____________ કી દબાવવામા ંઆવે છે.  
(A) Home  (B) Ctrl + Home  (C) Up Arrow  (D) Shift + Home   

10 માઈક્રોસોફ્ટ વડા મા ં   Option ___________મા ંઆવે છે. 

(A) સ્ટાન્ડડઁ ટલૂબાર  (B) ટાઈટલબાર  (C) મેન ુબાર  (D) િોરમે ફટિંગ બાર  
 

11 ટાયટલ બારમા ંઆવેલ ___________ સકેંત વડામા ંદશાાવાય છે. 
(A) મીની માઈઝ  (B) મેક્સીમાઈઝ  (C) બધં કરવા  (D) સેવ કરવા   

12 મેનબુારમા ં_____________ નવકલ્પ હોય છે. 
(A) File  (B) Edit  (C) Tools  (D) ઉપરના બધા જ   

13 દસ્તાવેજમા ંકરેલા સધુારા વધારાને રદ કરવા નીચેનામારં્થી કઈ કી બોડા Shortcut Keys નો ઉપયોગ ર્થાય છે. 
(A) Alt + Z  (B) Shift + Z  (C) Tab + Z  (D) Ctrl + Z   

14 પાવરપોઈન્ટ્મા open નવકલ્પ માટે ______________ Shortcut Key વપરાય છે.  
(A) Ctrl + N  (B) Ctrl + S  (C) Ctrl + O  (D) Ctrl + V   

15 નપ્રન્ટ માટેનો નવકલ્પ __________ મેનનુા બટન પર દબાવવામા ંઆવે છે.  
(A) Ctrl + N  (B) Ctrl + S  (C) Ctrl + O  (D) Ctrl + V   

16 પાવપોઈન્ટ મા  Save નવકલ્પ માટે ____________શોટાકટ કી વપરાય છે. 
(A) Ctrl + N  (B) Ctrl + S  (C) Ctrl + P   (D) Ctrl + V   

17 પાવરપોઇન્ટ મા ંઅક્ષરોને ઘાટા કરાવવા _________Option પર પ્ક્લક કરવાર્થી ર્થઇ જાય છે. 
(A) B  (B) I  (C) U  (D) આમારં્થી એક પણ નહી  

18 એક્સેલ મા ં____________ દ્વારા હાર તર્થા સ્તભં મા ંડેટાની શે્રણી મકૂી શકાય છે. 
(A) ઓટોફિલ  (B) ઓટો સિર  (C) ઈન્ટરિેસ  (D) ટીપ નવઝાડા  

19 એક્સેલ મા ંવકાબકુ ની રચના કરવા ___________ નવકલ્પ પસદં કરવુ.ં 
(A) New  (B) Open  (C) Save  (D) Insert   

20 એક્સેલમા ંવકાબકુ ને શોધવા ___________ નવકલ્પ પસદં કરવુ ં 
(A) find file  (B) Insert  (C) Edit  (D) Open   

21 એક્સેલમા ંખાનુ ંપસદં કરવા માટે ___________ કી દબાવશો. 
(A) Ctrl (B) Esc  (C) Enter  (D) Del   

22 એક્સેલમા ંઆખી હાર પસદં કરવા માટે __________ કી દબાવશો. 
(A) Ctrl  (B) Ctrl + O  (C) Ctrl + Shift  (D) Ctrl +Shift +Space bar   

23 એક્સેલમા ં=2+6 નો જવાબ ________ મળે છે.  
(A) 6  (B) 8  (C) 10  (D) 11   



24 એક્સેલમા ં=2*૩  લખી Enter દબાવતા ___________ મળે છે.  
(A) 6  (B) 8  (C) 10  (D) 11   

25 માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલમા ંColumn Width Standard ____________ હોય છે. 
(A) 8.50  (B) 8.60  (C) 8.43  (D) 8.40   

26 એક્સેલમા ંસખં્યાને ભાગનાર સખં્યા વડે ભાગ્યા બાદ જે શેષ મળે તે મેળવવા __________ નવધેયનો ઉપયોગ ર્થાય છે. 
(A) EXP  (B) FACT  (C) MOD  (D) ABS   

27 સખં્યાની નનરપેક્ષ ફકિંમત માટે એક્સેલમા ં___________ નવધેયનો ઉપયોગ ર્થાય છે. 
(A) EXP  (B) FACT  (C) MOD  (D) ABS   

28 પાવરપોઈન્ટ મા ંમેનબુાર _____________ નવકલ્પ જોઈ શકાય છે. 
(A) View  (B) Draw  (C) Window  (D) ઉપરના બધા જ   

29 પાવરપોઈન્ટ મા New Slide ઉમેરવા માટે _______________ કી નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. 
(A) Ctrl + O  (B) Ctrl + M  (C) Ctrl + P  (D) Ctrl +  N   

30 Sheet tab નવકલ્પ _____________ આવે છે. 
(A) માઈક્રોસોફ્ટ વડા  (B) માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલ  (C) પાવરપોઈન્ટ  (D) આમારં્થી એક પણ નહી   

 
CIC-05 (માઈક્રોસોફ્ટ ઓફિસ)  

વિભરગ-‘બ’ 
 

નીચેનર દરેક િરક્ય સરમે જરૂર મજુબ હર કે નર લખો. 
31. નવન્ડોઝ િક્ત ચાલક પદ્નતના જ કાયો કરતી નર્થી પરંત ુતેના પોતાના નવનનયોગ પ્રોગ્રામ્પસ પણ પરૂા પાડે છે.    

(હા / ના) 

32. નવન્ડોઝમા ંમેનબુારમા ંHelp નવકલ્પ આવેલ છે.   (હા / ના) 

33. ટાઈટલ બાર નવનનયોગનુ ંનામ, દસ્તાવેજ, સમહૂ અર્થવા ફડરેક્ટરી દશાાવે છે. (હા / ના) 

34. નવન્ડોઝ મા Help ને ચાલ ુકરવા F૩ કી દબાવવામા ંઆવે છે.  (હા / ના) 

35.  નવન્ડોઝમા ંમેનબુાર ને ફક્રયાક્ન્વત કરવા Esc કી દબાવવામા ંઆવે છે.  (હા / ના) 

36. કમ્પ્યટુર ના સ્ક્રીન પર દેખાતા સદેંશો અર્થવા લચહ્ન જે ઉપયોગ કતાાને સલૂચત કરે છે કે કમ્પ્યટુર તેના આદેશની 

પ્રનતક્ષા કરી રહ્ય ુછે તેને પ્રોમ્પ્ટ કહવેાય. (હા / ના) 

37. નવન્ડોઝમા ___________ લચહ્ન ફડરેક્ટરી દશાાવે છે.  (હા / ના) 

38. ફ્લોપી ફડસ્ક નો ઉપયોગ કરતા પહલેા તેને િોરમેટ કરવી જરૂરી છે.   (હા / ના) 

39. નવન્ડોઝ મા ફડરેક્ટરી હાડાડીસ્ક કે ફ્લોપી મા િાઈલોના સમહૂોને ગોઠ્વે છે.    (હા / ના) 

40. Pallete નવન્ડોઝમા િક્ત કલર ધરાવતા જ નર્થી પરંત ુભાતો પણ દશાાવે છે.   (હા / ના) 

41. Font Size નો નવકલ્પ િોમેફટિંગ ટલૂબાર મા  સીધો ઉપયોગ કરી શકાય છે.   (હા / ના) 

42. નવન્ડોઝમા મેનબુાર મા Help નો નવકલ્પ આવે છે.   (હા / ના) 

43. વડામા ંટલૂબાર કમાન્ડ ઝડપર્થી અપાય એવા બટન ધરાવે છે.   (હા / ના) 

44. દસ્તાવેજનુ ંઆલેખન અને અંત દશાાવતી રેખાની ચકાસણી માટે Print Preview નવકલ્પ નપ્રન્ટ આપતા પહલેા 

વપરાય છે.  (હા / ના) 



45. વડામા ંchange case દ્વારા તમે લખાણનો પ્રકાર બદલી શકો છો.  (હા / ના) 

46. વડામા ં‘Arrange All’ દ્વારા બધા જ દસ્તાવેજો એકસારે્થ જોઈ શકાય.  (હા / ના) 

47. વડામા કોઇપણ વસ્ત ુPaste કરવા માટેની શોટાકટ કી Ctrl + N છે.  (હા / ના) 

48. વડામા ંદસ્તાવેજ મા શબ્દસાધંણ નો પ્રકાર પસદં કરવા Toolshyphenation ને પસદં કરો.  (હા / ના) 

49. The saurus એ વડા મા વ્યાપકરૂપ નો શબ્દકોષ છે.  (હા / ના) 

50. દસ્તાવેજના ટેમ્પ્લેટ્સ નવા દસ્તાવેજ માટે બોઈલરની ્લેટ ન ુકામ કરે છે.  (હા / ના) 

51. Gutter નો ઉપયોગ વધારાના હાનંસયો બનાવવા વડા મા વપરાય છે.   (હા / ના) 

52. એક્સેલમા ંરો હોડીંગ્ઝ મા A,B,C,... IV દશાાવે છે.   (હા / ના) 

53. એક્સેલમા નેમ બોક્સ જે ખાના પર કસાર હોય તેનુ ંસ્ર્થાનક દશાાવે છે.   (હા / ના) 

54. જે ખાના પર કસાર હોય તેને નવક્રીય ખાન ુકહવેામા આવે છે.   (હા / ના) 

55. એક્સેલમા A1 ખાના પર જવા Ctrl + Home કી દબાવવી.  (હા / ના) 

56. એક્સેલમા =5*૩ લખી Enter દબાવતા ૧૫ જવાબ મળે છે.  (હા / ના) 

57. એક્સેલમા =5/૩ લખી Enter દબાવતા 4 જવાબ મળે છે.  (હા / ના) 

58. એક્સેલમા ંINT નવધેય નજીકની પણૂાુંક સખં્યા સ્વરૂપે સખં્યાનુ ંરાઉન્ડીંગ કરે છે.   (હા / ના) 

59. એક્સેલમા Product નવધેય સખં્યાઓનો ગણુાકાર કરી આપે છે.  (હા / ના) 

60. એક્સેલમા UPPER અક્ષરોને ઘાટા કરવામા આવતો નવધેય છે.   (હા / ના) 

61. એક્સેલમા TRIM નવધેય લખાણના પાછળના ભાગમા રહલેી ખાલી જગ્યા દૂર કરે છે.   (હા / ના) 

62. બે કે તેર્થી વધ ુક્ષેત્રના કદની સાપેક્ષ સરખામણી માટે એક્સેલમા સ્તભં આલેખ નો ઉપયોગ ર્થાય છે. (હા / ના) 

63. એક્સેલના માકાશીટ મા ડેટાબેઝ ની રચના ર્થઇ શકે અર્થવા બાહ્ય ડેટાબેઝ નો પણ ઉપયોગ ર્થઇ શકે.  

(હા / ના) 

64. પાવરપોઈન્ટ  મા તમારી રજૂઆત ના એક એક પાનાને સ્લાઈડ કહવેાય.  (હા / ના) 

65. Scroll Bar ના ઉપયોગર્થી તમે પાવરપોઈન્ટ મા એક સ્લાઈડ ર્થી બીજી સ્લાઈડ પર જઈ શકો.  (હા / ના) 

66. પાવરપોઈન્ટ  મા સ્લાઈડ નવી ઉમેરવા માટે Ctrl + B કી દબાવવાર્થી ર્થઈ શકે છે.  (હા / ના) 

67. પાવરપોઈન્ટમા િાઈલ ના સગં્રહ માટે એક્ષ્ટેન્શન . PPT છે.  (હા / ના) 

68. એક્સેલમા વકાશીટ છાપવા માટે file મેન ુમા print નવકલ્પ પસદં કરો.   (હા / ના) 

69. ડાયલોગ બોક્ષની મદદર્થી એક્સેલ મા નવનનયોગ તૈયાર કરી શકાય છે. જયા ંતમામ નનયતં્રણોનો ઉપયોગ કરી  

શકાય છે.  (હા / ના) 

70. એક્સેલમા ખાના મા સીધા જ સધુારા વધારા કરવા F2 કી દબાવવી. 

     


