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ofPG0[xg (CCC-01) 

 

1. કઈ ેઢીની પ્રોગ્રામભિંગ રેન્ગ્લેજભાાં આર્ટીપીળીમર ઈન્ગરે્ટરીજન્ગવનો ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો? 
(A) દ્વિતીમ 

(B) તતૃીમ 
(C) ચોથી (D) ાાંચભી 

 

2 ડિજજર્ટર કમ્પ્યરૂ્ટય કમા ફે અંકો િાયા કામય કયે છે? 

(A) 1, 0 (B) -1, 0 (C) 1, 10 (D) -1, 1 
 

3 ALUભાાં L એર્ટરે શ ાં? 

(A) Large (B) Logic (C) Local (D) Language 
 

4 નીચેનાભાાંથી કઈ ભેભયી નોન-લોરેર્ટાઈર છે? 
(A) PROM (B) EPROM (C) EAROM (D) આેર તભાભ 

 

5 વૌથી લધ  રોકમપ્રમ ોઈનન્ગર્ટિંગ િીલાઈવ કય ાં છે? 

(A) ભાઉવ 
(B) જોમસ્ર્ટીક (C) રાઈર્ટ ેન  

(D) ટે્રકફોર 

 

6 લિય પ્રોવેવય નીચેનાભાાંથી ળેની વાથે સ વાંગત છે? 

(A) Hardware (B) System software (C) Application software (D) Storage device 
 

7 કમ્પ્યરૂ્ટયના ભગજની ઉભા ળેને આી ળકામ? 
(A) ભોનીર્ટય  (B) કી ફોિય (C) મપ્રન્ગર્ટય [ (D) CPU 

 

8 કી ફોિય ય કઈ પાં્ળન કી ઉર્ધ શોમ છે? 

(A) F0 થી F10 (B) F0 થી F12 (C) F1 થી F12 (D) F1 થી F10 
 

9 જે વાધન િાયા કમ્પ્યરૂ્ટયભાાં ભાડશતી કે સચૂના દાખર કયી ળકામ તેને શ ાં કશ ેછે? 
(A) Input device  (B) Input-output device (C) Output device (D) Storage device 

 

10 OCR એર્ટરે શ ાં? 

(A) Optical Coded Reader (B) Optical Character Recorder 

(C) Optional Character Reader (D) Optical Character Reader 
 

11 કેર્ટરા ફીર્ટ બેગા ભી એક ફાઈર્ટની યચના કયે છે? 
(A) 2 (B) 8 (C) 10 (D) 16 

 

12 ઇન્ગર્ટીગે્રરે્ટિ વડકિર્ટનો ઉમોગ કઈ ેઢીથી ળર  કયલાભાાં આવ્મો? 

(A) પ્રથભ (B) દ્વિતીમ (C) તતૃીમ (D) ચત થય 
 

13 ધ્લમન (અલાજ) સ્લરૂે આઉર્ટ ર્ટ ભેલલા ભારે્ટ કમા વાધનનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે? 

(A) ભાઈક્રોપોન 
(B) સ્ીકય (C) મપ્રન્ગર્ટય  (D) આેર તભાભ 

 
 



14 કમા વાધનના ઉમોગ ભારે્ટ કોઈ ખાવ પ્રકાયના વોફ્ર્ટલેય (્ાઈલય)ની જરૂય િતી નથી? 
(A) સ્કેનય (B) મપ્રન્ગર્ટય (C) ેન ્ાઈલ 

(D) આેર તભાભ 
 

15 વાભાન્ગમ યીતે CDન ાં કદ કમા એકભભાાં આલાભાાં આલે છે ? 

(A) KB (B) MB (C) GB (D) TB 
 

16 LCDન ાં રૂ્ય સ્લરૂ શ ાં છે? 

(A) Local Crystal Display (B) Liquid Cathod Display 

(C) Liquid Crystal Diode (D) Liquid Crystal Display 
 

17 નીચેનાભાાંથી કમો મપ્રન્ગર્ટયનો પ્રકાય છે? 
(A) Dot mattix (B) Inkjet (C) Laser (D) આેર તભાભ 

 

18 ભાઈક્રોવોફ્ર્ટ મલન્ગિોઝભાાં વૌથી નીચે આલેરાાં આિા ટ્ટાને શ ાં કશ ેછે? 
(A) Title bar (B) Task bar (C) Status bar (D) Tool bar 

 

19 કઈ કીની ભદદથી સ્ર્ટાર્ટય  ભેન  ખોરી ળકામ છે ? 

(A) Alt Esc (B) Alt Tab (C) Ctrl Esc (D) Shift Esc 
 

20 લૂયમનધાયડયત યીતે ઉમોગકતાયની પાઈરોને મલન્ગિોઝ રયેર્ટગ ગ મવસ્ર્ટભભાાં કમા પોલ્િયભાાં વેલ કયલાભાાં આલે છે? 

(A) Files (B) My Folder (C) Document (D) Desktop 
 

21 કમ્પ્યરૂ્ટય ફાંધ કયલા ભારે્ટ કમા મલકલ્નો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે? 
(A) Turn Down (B) End Now (C) Stop Now  (D) Shut Down 

 

22 કોઈર્ મલન્ગિોને ભોનીર્ટયનો વભગ્ર સ્ક્રીન પાલલા ભારે્ટ કમા મલકલ્નો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે? 
(A) Minimize (B) Restore (C) Maximize (D) Full Screen 

 

23 ભાઈક્રોવોફ્ર્ટ ેઇન્ગર્ટ પ્રોગ્રાભ ળર  કયલા ભારે્ટનો મો્મ ાથ વાંદ કયો. 
(A) Start > All Programs > Accessories > Paint (B) tart > Accessories > All Programs > Paint 

(C) Start > Accessories > Paint (D) Start > All Programs > Paint 
 

24 ઉમોગકતાય િાયા કયલાભાાં આલેરી છેલ્રી પ્રડક્રમા યદ્દ કયલા ભારે્ટ કમા કભાન્ગિનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે? 
(A) Cut (B) Undo (C) Don’t do  (D) Redo 

 

25 ેઇન્ગર્ટ પ્રોગ્રાભભાાં દોયેરા ચચત્રને લૂયમનધાયડયત યીતે કય ાં એ્વરે્ટન્ગળન આલાભાાં આલે છે? 

(A) TXT (B) IMG (C) BMP (D) DOC 
 

26 ેઇન્ગર્ટ પ્રોગ્રાભભાાં દોયેરા ચચત્રને ભોર્ટા સ્લરૂભાાં જોલા ભારે્ટ કમો મલકલ્ જરૂયી છે? 

(A) Zoom In (B) Zoom Out (C) Zoom Big (D) Zoom Large 
 

27 એકલાય વેલ કયેરી પાઈરને અન્ગમ પોભેર્ટ કે ફીજા નાભથી પયી વેલ કયલા ભારે્ટ કમા મલકલ્નો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે? 
(A) Save (B) Save In (C) Save Again (D) Save As 

 

28 લિયેિ કમા પ્રકાયન ાં વોફ્ર્ટલેય છે? 

(A) Word Maker (B) Word Processor (C) Word Analyzer (D) એકર્ નડશ 
 

29 િોક્ય ભેન્ગર્ટ મપ્રન્ગર્ટ કયતી લખતે A4 ળેનો મલકલ્ શોઈ ળકે? 

(A) Margin  (B) Orientation (C) Paper size (D) Printer type 
 

30 કર્ટ કે કોી થમેર િેર્ટાનો વાંગ્રશ શાંગાભી યીતે ક્ાાં કયલાભાાં આલે છે? 

(A) Start menu (B) Desktop (C) ClipArt (D) Clipboard 
 

31 લિયેિ પ્રોગ્રાભભાાં ફે રીર્ટી લચ્ચેન ાં અંતય લધાયલા ભારે્ટ કમા મલકલ્નો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે? 
(A) Line height (B) Line spacing (C) Line extend (D) Line grow 

 

32 કેલ્ક્ય રેર્ટયભાાં Unit conversion મલકલ્ કમા ભેન ભાાં જોલા ભે છે? 

(A) Insert (B) View (C) Format (D) Edit 
 

33 કોઈ લસ્ત  ને માદ યાખલા અથલા ચોક્કવ પ્રકાયની ફાફતોની નોંધને અન વયલા કમા વોફ્ર્ટલેયનો ઉમોગ કયી ળકામ છે? 

(A) MS Paint (B) Calculator (C) Alarm (D) Sticky notes 
 

34 મલન્ગિોઝ રયેર્ટગ ગ મવસ્ર્ટભભાાં આલાભાાં આલતાાં સ ધાયા આોઆ ગ્રશર્ કયી ઇન્ગસ્ર્ટોર કયલા ભારે્ટ કમો મલકલ્ ‘રન’ 
યાખલો જરૂયી છે? 

(A) Recycle Bin (B) My Documents (C) Windows Update (D) Windows Firewall 
 

35 ફાકો િાયા કમ્પ્યરૂ્ટયની યભતો ાછ લેિપલાભાાં આલતો વભમ મનમાંમત્રત કયલા ભારે્ટ કઈ ય ર્ટીરીર્ટીનો ઉમોગ કયી 
ળકામ? 

(A) Windows Firewall (B) Parental Controls 

(C) Antivirus (D) Children Controls 
 

 



v[L%,s[xg (CCC-02) 

 

36 નીચેનાભાાંથી કય ાં આઇકન ભાઈક્રોવોફ્ર્ટ લિય ભારે્ટ દળાયલલાભાાં આલે છે? 
(A)  (B)  (C)  (D)  

 

37 ભાઈક્રોવોફ્ર્ટ લિયભાાં ર્ટાઈર્ટરફાયની િાફી ફાજ  આલેર ટરૂફાયને શ ાં કશ ેછે? 
(A) Quick Access Toobar (B) Standard Toolbar (C) Formatting Access Toolbar (D) Status bar 

 

38 ળેભાાં જ દા જ દા કામોના વમશૂ સ્લરૂે કેર્ટરાક મલબાગો (રે્ટફ) આલાભાાં આવ્મા છે? 

(A) ્રી (B) ડયફન (C) ક્્લક એ્વેવ (D) એકર્ નડશ 
 

39 ભાઈક્રોવોફ્ર્ટ લિયભાાં કઈ સ મલધા ઉર્ધ છે? 

(A) Print  (B) Bullets and Numbering (C) Mail Merge (D) આેર તભાભ 
 

40 િોક્ય ભેન્ગર્ટના ાનાાંની ગોઠલર્ ભારે્ટ કમો મલબાગ ઉમોગી છે? 
(A) Page Layout (B) Insert (C) Format (D) Home 

 

41 ભાઈક્રોવોફ્ર્ટના સ્રે્ટર્ટવ ફાયભાાં કઈ ભાડશતી દળાયલલાભાાં આલે છે? 

(A) ાનાાં ક્રભાાંક (B) બાા (C) લિય-કાઉન્ગર્ટ (D) આેર તભાભ 

 

42 જોિર્ીની ભરૂ ભારે્ટ ભાઈક્રોવોફ્ર્ટ લિયભાાં કમા યાંગની રીર્ટી દળાયલલાભાાં આલે છે? 

(A) રાર (B) રીરો (C) ભયૂો (D) કાો 
 

43 કઈ ળોર્ટયકર્ટ કીની ભદદથી વાંદ કયેર અક્ષયોન ાં કદ લધાયી ળકામ છે? 
(A) Ctrl + Shift + > (B) Ctrl + Alt + > (C Ctrl + Esc + > (D) Ctrl + > 

 

44 રખાર્ની લચ્ચે ચચત્રને અરગ અરગ યીતે ગોઠલલાની યીત ભારે્ટના મલકલ્ો ળેના િાયા ભેલી ળકામ છે? 
(A) WordArt (B) WordWrap 

(C) TextWrap (D) આલી કોઈ સ મલધા લિયભાાં ઉર્ધ નથી 
 

45 H2SO4 પ્રકાયન ાં રખાર્ ઉભેયલા ભારે્ટ કમા મલકલ્નો ઉમોગ કયી ળકામ? 
(A) Superscript (B) Subscript (C) Bullets (D) Border 

 

46 Normal, Narrow, Moderate અને Wide મલકલ્ો શ ાં સચૂલે છે? 
(A) ાનાાંન  ાં કદ (B) શાાંમવમાના ભા (C) રૂરયના એકભો (D) સ્રે્ટર્ટવફાયના ઘર્ટકો 

 

47 લૂયમનધાયડયત યીતે લિય િોક્ય ભેન્ગર્ટભાાં ાનાાંન  ાં રડયએન્ગરે્ટળન કેવ ાં શોમ છે? 
(A) ઊભ ાં (B) આડ ાં (C) ત્રાાંસ   (D) ઉંધ   

 

48 રીર્ટીને અંતે આલેરા ળ્દના અક્ષયોને છૂર્ટાાં યાખ્મા મલના છીની રીર્ટીભાાં વાથે યાખલા છે કે નડશ તે નક્કી કયલા ભારે્ટ 
ળેનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે? 

(A) Orientation (B) Numbering (C) Ruler setting (D) Hyphenation 
 

49 કઈ અવય લિયભાાં શોરોગ્રાભની અવય જેલી છે? 
(A) Portrait (B) Page Border (C) Watermark (D) Directory 

 

50 કમા મલકલ્નો ઉમોગ કયીને ળ્દને ળ્દકોળભાાં ઉભેયી ળકામ છે? 
(A) Add to Directory (B) Add to Dictionary 

(C) Insert into Dictionary (D) Defne in Dictionary 
 

51 કમા વ્ય ૂિાયા િોક્ય ભેન્ગર્ટભાાં ઉભેયલાભાાં આલેર ભાત્ર રખાર્ દળાયલી ળકામ છે? 
(A) Print layout (B) Full Screen (C) Web Layout (D) Outline 

 

52 ભાડશતીનો યાંયાગત ભાધ્મભ ઉયાાંત અન્ગમ વરાભત સ્થાને વાંગ્રશ કયલાની ડક્રમાને શ ાં કશ ેછે? 

(A) Pack-up (B) Back-up (C) Duplication (D) Replication 
 

53 ભાઈક્રોવોફ્ર્ટ લિયભાાં કઈ કીનો ઉમોગ કયી ‘ેસ્ર્ટ’ પ્રડક્રમા કયી ળકામ છે? 

(A) Alt V (B) Alt P (C) Ctrl P (D) Ctrl V 
 

54 કમા પ્રકાયના પોન્ગર્ટભાાં અક્ષયના છેિા ય થોડ ાં સ  ળોબન કયલાભાાં આલેલ ાં શોમ છે? 
(A) Serif (B) Sans Serif (C) A અને B (D) એકર્ નડશ 

 

55 કમો મલકલ્ અક્ષયો લચ્ચે વાભાન્ગમથી લધ  જ્માનો મનદદેશળ કયે છે? 
(A) Normal (B) Expanded (C) Condensed (D) એકર્ નડશ 

 
 

56 hAPPY nEW yEAR કમા પ્રકાયના કેવન ાં ઉદાશયર્ છે? 



(A) Sentence case (B) Title case (C) Camel case (D) Toggle case 
 

57 ભાઈક્રોવોફ્ર્ટ લિયભાાં કમા પ્રકાયની માદી ઉભેયી ળકામ છે? 
(A) 1, 2, 3… (B) i, ii, iii… (C) A, B, C… (D) આેર તભાભ 

 

58 પકયાના તભાભ રખાર્ને ર રયના અન વાંધાને િાફી અને જભર્ી ફાંને તયપ વયખી જ્મા યાખી ગોઠલલા ભારે્ટ કઈ 
ગોઠલર્ ઉમોગી છે? 

(A) Left (B) Center (C) Right (D) Justify 
 

59 પકયાની પ્રથભ મવલામની તભાભ રીર્ટીરને િાફી ફાજ ના શાાંમવમાથી જભર્ી તયપ ખવેિલા ભારે્ટ કમા મલકલ્નો ઉમોગ 
કયલાભાાં આલે છે? 

(A) Left indent (B) Right indent (C) First line indent (D) Hanging indent 
 

60 અરૂ્ાાંક વાંખ્માર ઉભેયલા ભારે્ટ કમા રે્ટફનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે? 
(A) Decimal tab (B) Fractional tab (C) Real tab (D) આલી કોઈ સ મલધા નથી 

 

61 ભાઈક્રોવોફ્ર્ટ લિયભાાં રખાર્ને કમા પ્રકાયની ફોિયય આી ળકામ છે? 
(A) Box (B) Shadow (C 3D (D) આેર તભાભ 

 

62 લકયળીર્ટભાાં આલેરી ઊબી અને આિી શયોને અન ક્રભે કમા નાભથી રખલાભાાં આલે છે ? 
(A) Row, Column (B) Row, Cell (C) Formula, Column (D) Column, Row 

 

63 કોઈ ડકિંભત લધાયલા કે ઘર્ટાિલા ભારે્ટ યૂા ાિલાભાાં આલેરા કભાન્ગિ કમા પ્રકાયના ઘર્ટકો િાયા દળાયલલાભાાં આલે છે? 
(A) Split button (B) Spinner (C) Toggle button (D) Check box 

 

64 કઈ પાં્ળન કીનો ઉમોગ વેરભાાં ઉભેયેરા િેર્ટાને ફદરલા ભારે્ટ કયી ળકામ છે ? 
(A) F1 (B) F2 (C) F5 (D) F10 

 

65 એ્વેર લકયબ કને કય ાં એ્વરે્ટન્ગળન આલાભાાં આલે છે? 
(A) .exe (B) .doc (C) .wkb (D) .xlsx 

 

66 એ્વેરભાાં ઘાત દળાયલલા ભારે્ટ કઈ મનળાનીનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે ? 
(A) % (B) # (C) ^ (D) * 

 

67 એ્વેર પોમ્પય યરાની ળરૂઆત કઈ મનળાનીથી કયલાભાાં આલે છે? 
(A) = (B) % (C) # (D) $ 

 

68 પોમ્પય યરાભાાં ગ ર્ાકાયની પ્રડક્રમા ભારે્ટ કઈ મનળાનીનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે ? 
(A) # (B) @ (C) x (D) * 

 

69 મનયેક્ષ વાંદબયનો ઉમોગ કયલા ભારે્ટ કઈ કી ઉમોગી છે? 
(A) # (B) = (C) % (D) $ 

 

70 વાંદ કયેર વાંખ્મારનો વયલાો ભેલલા ભારે્ટ એ્વેરભાાં કય ાં ફર્ટન ઉર્ધ છે? 
(A) Sum (B) AutoSum (C) Add (D) AutoAdd 

 

71 ફે રખાર્ વયખા છે કે નડશ તે તાવલા ભારે્ટ કય ાં પાં્ળન ઉમોગી છે? 
(A) Equal (B) Same (C) Exact (D) Copy 

 

72 તાડકિક પ્રડક્રમા કયલા ભારે્ટ કય ાં પાં્ળન ઉમોગી છે? 
(A) If (B) Sum (C) Max (D) Min 

 

73 RAND પાં્ળન કઈ ડકિંભત ડયર્ાભ સ્લરૂે આે છે? 
(A) 1 થી 2 લચ્ચે 

(B) 0 થી 1 લચ્ચે 
(C) 1 થી 2 લચ્ચે 

(D) -1 થી 1 લચ્ચે 

 

74 =Min(-2,-1,0,1,2) કઈ ડકિંભત યત કયળે? 
(A) 0 (B) -1 (C) -2 (D) 2  

 

75 =Abs(5) કઈ ડકિંભત યત કયળે? 

(A) 0 (B) -5 (C) 5 (D) ભરૂનો વાંદેળ 
 

76 આજની તાયીખ જાર્લા ભારે્ટ કમા પાં્ળનનો ઉમોગ કયી ળકામ? 
(A) Date() (B) Today_Date() (C) Today() (D) Sysdate() 

 

77 િેર્ટાને ચિતા કે ઉતયતા ક્રભભાાં ગોઠલલા ભારે્ટ કમા મલકલ્નો ઉમોગ કયી ળકામ? 
(A) Ascending (B) Discending (C) Filter (D) Sort 

 

78 Goal Seek કભાન્ગિને કઈ આ્ય યભેન્ગર્ટ આલાભાાં આલે છે? 
(A) Set cell  (B) To Value (C) By changing cell (D) આેર તભાભ 

 
 

79 વફર્ટોર્ટર સ મલધા ઉમોગભાાં રીધી શોમ ત્માયે કમા ફર્ટન ય ક્્રક કયી માદીને મલસ્તતૃ કે વાંકોચચત ફનાલી ળકામ છે? 



(A) +,- (B) *,/ (C) #,$  (D) @,% 
 

80 નીચેનાભાાંથી કમો ચાર્ટયનો પ્રકાય છે? 
(A) Column (B) Line (C) Pie (D) આેર તભાભ 

 

81 વાભાન્ગમ યીતે એક જ વેરભાાં વભાઈ ળકે તેલા નાના ચાર્ટય ને શ ાં કશ ેછે? 
(A) પોમ્પય યરા (B) ાઈ ચાર્ટય  (C) સ્ાકયરાઈન 

(D) ્રીઆર્ટય  
 

82 વાંદ કયેરા ળ્દને વાંર્ન વભાનાથી ળ્દ ળોધલા ભારે્ટ કઈ સ મલધાનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે? 
(A) Synonyms (B) Spelling (C) Thesaurus (D) Sort 

 

83 કમા પ્રકાયનો િેર્ટા ઉભેયતી લખતે સ્ક્રીન ય દળાયલતો નથી? 
(A) Formula (B) Function (C) Text (D) Password 

 

84 લકયળીર્ટના પ્રથભ વેર ય શોંચલા ભારે્ટ કઈ ળોર્ટયકર્ટ કીનો ઉમોગ કયી ળકામ? 
(A) Ctrl Insert (B) Ctrl A (C) Ctrl Home (D) Alt Home 

 

85 એ્વેરભાાં Share Workbook મલકલ્ કમા પ્રકાયના ટલૂ્વભાાં આલેરો છે ? 
(A) Review (B) Formatting (C) Home (D) એકર્ નડશ 

 

86 ાલયોઈન્ગર્ટ પે્રઝન્ગરે્ટળનભાાં કમા પ્રકાયનો િેર્ટા ઉભેયી ળકામ છે? 
(A) Animation (B) Sound (C) Image (D) આેર તભાભ 

 

87 પે્રઝન્ગરે્ટળન તૈમાય કયલા ભારે્ટ ાલયોઈન્ગર્ટ ળેનો ઉમોગ કયે છ? 
(A) Worksheet (B) Mail Merge (C) Document (D) Slide 

 

88 નીચેનાભાાંથી કમો વ્ય ૂાલયોઈન્ગર્ટભાાં ઉર્ધ છે? 
(A) Slide Sorter (B) Normal (C) Zoom (D) A અને B 

 

89 પે્રઝન્ગરે્ટળનની દયેક સ્રાઈિભાાં એકવયખ ાં ફેકગ્રાઉન્ગિ દળાયલલા ભારે્ટ ળેનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે ? 
(A) Theme (B) Layout (C) Crop (D) Outline View 

 

90 સ્રાઈિ ય ઈભેજને ખવેિલા ભારે્ટ કઈ ડક્રમા કયલી િે છે? 
(A) Left click (B) Right click (C) Double click (D) Dragging 

 

91 ાલયોઈન્ગર્ટ પે્રઝન્ગરે્ટળનને કમા સ્લરૂે વેલ કયી ળકામ છે? 
(A) pptx (B) pdf (C) wmv (D) આેર તભાભ 

 

92 મપ્રન્ગર્ટ િામરોગફો્વભાાં શ ાં ઉભેયલાથી 1,3 અને 6 થી 10 સ્રાઈિ મપ્રન્ગર્ટ કયી ળકામ? 
(A) 1-3,6-10 (B) 1,3,6-10 (C) 1-6,13 (D) ળક્ નથી 

 

93 સ્રાઈિ ભારે્ટ કય ાં રડયએન્ગરે્ટળન વાંદ કયી ળકામ છે? 
(A) Portrait (B) Landscape (C) A અને B 

(D) એકર્ નડશ 
 

94 સ્રાઈિ મપ્રન્ગર્ટ કયતી લખતે યાંગ ભારે્ટ કઈ વાંદગી ઉર્ધ શોમ છે? 
(A) Black (B) White (C) Pure Black and White (D) એકર્ નડશ 

 

95 સ્ક્રીન ય સ્રાઈિ ફદરલા ભારે્ટ કમો મલકલ્ વેર્ટ કયી ળકામ છે? 
(A) ક્્રક કયીને (B) ચોક્કવ વભમ છી આોઆ (C) A અને B (D) એકર્ નડશ 

 

96 સ્રાઈિભાાં રે્ટફર ઉભેયલા કમા મલકલ્નો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે? 
(A) Insert > Table > Insert Table (B) Table > Insert > Table 

(C) Insert Table > Insert (D) ળક્ નથી 
 

97 ાલયોઈન્ગર્ટભાાં ળેની ભદદથી આકૃમતર ફનાલલાભાાં આલે છે? 
(A) Photoshop (B) SmartArt Graphics (C) WordArt Graphics (D) ChartArt 

 

98 સ્રાઈિભાાં ચાર્ટય  ઉભયલા ભારે્ટ કમા મલકલ્નો ઉમોગ કયી ળકામ? 
(A) Insert > Chart (B) Chart > Insert (C) Insert > Graph (D) Insert > New Chart 

 

99 Chart Tools રે્ટફ ગૃભાાં કમા રે્ટફ આલેરાાં છે? 
(A) Design (B) Layout (C) Format (D) આેર તભાભ 

 

100 કમો ચાર્ટય  ડકિંભતોને વભગ્ર ર્ટકાલાયીના બાગરૂે દળાયલે છે? 
(A) X-Y (B) Bar (C) Line (D) Pie  

 

101 ઈભેઈર લેફવાઈર્ટ અથલા ઈંર્ટયનેર્ટ યથી ભાડશતીને ઝિથી એ્વેવ કયી ળકલા ભારે્ટ શ ાં જરૂયી છે? 
(A) Image (B) Chart (C) Formula (D) Hyperlink 

 

102 ચરિંક ય ભાત્ર ભાઉવ યાખલાથી ચરિંક ખોરલી શોમ તો કમા રે્ટફનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે? 



(A) Mouse click (B) Mouse over (C) Mouse out (D) ળક્ નથી 
 

103 સ્રાઈિભાાં સતૂ્ર ઉભેયલા ભારે્ટ કમા કભાન્ગિનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે? 
(A) Insert > Function (B) Insert > Formula (C) Insert > Equation (D) એકર્ નડશ 

 

104 પે્રઝન્ગરે્ટળન દયમ્પમાન સ્ક્રીન ય યશરેી સ્રાઈિ દૂય કયી નલી સ્રાઈિ રાલતી લખતે મલમલધ અવય ઉભેયલા ળેનો ઉમોગ 
કયલાભાાં આલે છે? 

(A) Animation (B) Transition (C) Slide Master (D) Slide Sorter 
 

105 લતયભાન સ્રાઈિથી ળો ળર  કયલા કઈ ળોર્ટયકર્ટ કીનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે? 
(A) F5 (B) Shift F5 (C) Ctrl F5 (D) Alt F5 
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106 જે િેર્ટા-ભાડશતીન ાં પ્રત્મામન થત ાં શોમ તેને શ ાં કશ ેછે? 
(A) પ્રોર્ટોકોર (B) ભાધ્મભ (C) વાંદેળ (D) ર્ટોોરોજી 

 

107 FTP એર્ટરે શ ાં? 
(A) Flying Transfer Protocol (B) File Transfer Program 

(C) File Tutorial Protocol (D) File Transfer Protocol 
 

108 કમ્પ્યરૂ્ટય નેર્ટલકયભાાં કમ્પ્યરૂ્ટય કે લકય સ્રે્ટળનને અન્ગમ કમા નાભથી રખલાભાાં આલે છે? 
(A) Node (B) Host (C) A અને B (D) એકર્ નડશ 

 

109 નીચેનાભાાંથી કમો પ્રકાય કમ્પ્યરૂ્ટય નેર્ટલકયનો નથી? 
(A) PAN (B) WAN (C) BAN (D) TAN 

 

110 પ્રકાળના ડકયર્ો િાયા ભાડશતીન ાં લશન કયતા કેફર કમા છે ? 
(A) Fiber Optic (B) Co-axial (C) Twisted pair (D) CAT5 

 

111 NIC ન ાં આખ ાં નાભ શ ાં છે? 
(A) Network Interface Card (B) Network International Card 

(C) Newtral Interface Card (D) Network Interface Caller 
 

112 ઘયના કમ્પ્યરૂ્ટયને ઈન્ગર્ટયનેર્ટ વાથે જોિલા ભારે્ટ કમા વાધનનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે ? 

(A) Modem (B) Hub (C) Switch (D) એકર્ નડશ 
 

113 UTP કેફરભાાં કને્ર્ટય જોિલા ભારે્ટ કમા વાધનનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે? 
(A) Modem (B) Crimping Tool (C) Skrew Driver (D) Hammer 

 

114 કઈ ર્ટોોરોજીભાાં વૌથી લધ  કેફરની જરૂય િે છે? 

(A) Star (B) Mesh (C) Bus (D) Ring 
 

115 ઈન્ગર્ટયનેર્ટ કેલાાં પ્રકાયન ાં નેર્ટલકય  છે ? 
(A) LAN (B) MAN (C) WAN (D) PAN 

 

116 નીચેનાભાાંથી કઈ ઉગ્રશ રે્ટકનોરોજી છે? 
(A) VSAT (B) RJ45 (C) CAT5 (D) BNC 

 

117 કઈ ર્ટોોરોજીભાાં શફ કે ક્સ્લચનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે? 
(A) Star (B) Switch (C) Bus   (D) Mesh 

 

118 કમ્પ્યરૂ્ટય નેર્ટલકયભાાં િેર્ટા પ્રત્માનાનની ઝિને શ ાં કશ ેછે ? 
(A) Protocol (B) Topology (C) PAN (D) Bandwidth 

 

119 કમા પ્રકાયન ાં નેર્ટલકય ળશયેભાાં સ્થામત થમેલ ાં શોમ છે? 
(A) LAN (B) MAN (C) WAN (D) VWAN 

 

120 કમા પ્રકાયના નેર્ટલકય  ભોિેરભાાં દયેક નોિનો દયજ્જો વાભાન શોમ છે? 
(A) Peer to Peer (B) Client-Server (C) A અને B (D) એકર્ નડશ 

 

121 ઈન્ગર્ટયનેર્ટના વાંરૂ્ય મનમાંત્રર્ ભારે્ટ કઈ વાંસ્થા અક્સ્તત્લભાાં છે? 
(A) Google (B) Microsoft (C) ARPANET (D) કોઈ નડશ 

 
 

122 ેકેર્ટ ક્સ્લચચિંગની ળોધ ક્ાયે કયલાભાાં આલી? 



(A) 1962 (B) 1964  (C) 1965  (D) 1969 
 

123 ઈન્ગર્ટયનેર્ટ કઈ વેલા યૂી ાિે છે? 
(A) Email (B) Information search (C) Chatting (D) આેર તભાભ 

 

124 www.amazon.com કમા પ્રકાયની લેફવાઈર્ટ છે? 
(A) Email (B) Online shopping (C) Chatting (D) આેર તભાભ 

 

125 .uk નાભ કમા દેળને આલાભાાં આલેલ ાં છે? 

(A) Unknown (B) England (C) America (D) Uganda 
 

126 MAC ભાાં C એર્ટરે શ ાં?  

(A) Client (B) Caller (C) Control (D) Common 
 

127 ઈન્ગર્ટયનેર્ટ ય યશરેી લેફવાઈર્ટ જોલા ભારે્ટ કમા વોફ્ર્ટલેયનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે? 
(A) Web browser (B) Database Management (C) Image editor (D) Spreadsheet 

 

128 લેફવાઈર્ટભાાં વૌ પ્રથભ પ્રદમળિત કયલાભાાં આલતા ેજને શ ાં કશ ેછે? 
(A) Front page (B) Cover page (C) Index (D) Home page 

 

129 ઉમોગકતાયને વભમાાંતયે કયલાના કામયની મલગતલાય નોંધ આઉર્ટલ કભાાં કમા સ્થાને કયી ળકામ છે ? 
(A) Content (B) Contact (C) Calendar (D) Note 

 

130 સ યક્ષા ભારે્ટ ળેનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે? 
(A) Protocol (B) Username (C) Password (D) Account name 

 

131 લેફવાઈર્ટભાાં સ  યક્ષા તાવ વભમે યૂી ાિલાભાાં આલતી ભાડશતી કોઈ વ્મક્્ત િાયા જ દાખર કયલાભાાં આલે છે તેની 
ખાતયી ળેના િાયા ભેલલાભાાં આલે છે? 

(A) Captcha (B) Username (C) Pincode (D) Password 
 

132 વાંસ્થાકીમ નેર્ટલકય સ યક્ષા ભારે્ટ ળેનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે?  
(A) Email (B) Topology (C) Protocol (D) Firewall 

 

133 ISP એર્ટરે શ ાં? 

(A) International Service Provider (B) Internet Service Product 

(C) Internet Service Provider (D) Internet Service Protocol 
 

134 kavya_dave@gmail.comભાાં કય ાં િોભેઈન નાભ છે? 
(A) kavya_dave (B) @ (C) gmail (D) dot 

 

135 આઉર્ટલ ક કઈ વાંસ્થા િાયા રૂ ાં  ાિલાભાાં આલે છે ? 
(A) Google (B) Sun (C) Oracle (D) Microsoft 

 

136 નીચેનાભાાંથી કય ાં વચય એન્ગજીન છે ? 
(A) Google (B) Twitter (C) Youtube (D) Facebook 

 

137 ઈન્ગર્ટયનેર્ટનો ઉમોગ કમા વાધન િાયા કયલો ળક્ છે ? 
(A) Tablet (B) Smartphone (C) Personal computer (D) આેર તભાભ 

 

138 URL એર્ટરે? 
(A) Universal Resources Locator (B) Universal Record Locator 

(C) Universal Resources Limited (D) એકર્ નડશ 
 

139 દયેક લેફવાઈર્ટને આલાભાાં આલેરાાં અનન્ગમ વયનાભાને શ ાં કશ ેછે? 
(A) IP address (B) TCP address (C) URL address (D) Domain address 

 

140 કમ્પ્યરૂ્ટય ભાખાની સ યક્ષાને કેર્ટરા બાગભાાં લશેંચી ળકામ? 

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

 

 

 


