
ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી 
સત્રાંત પરીક્ષર જાન્યઆુરી : 2016 

અભ્માવક્રભ  : વટીફપકેટ ઇન કમ્પ્યફૂટિંગ    નોંધણી નફંય:___________________ 
ાઠ્યક્રભ  : CIC-૦2, CIC/05 

નલમ   : ટેકનોરોજી, ભાઈક્રોવોફ્ટ ઓફપવ 

તાયીખ  : 10/01/2015 

વભમ  : 02.00 to 05.00      કુર ગણુ :70 

સચુનર   : 
(1) જમા ંસધુી ખડં નનયીક્ષક ન જણાલે તમા ંસધુી જલાફો રખલાનુ ંળરુ કયવુ ંનશીં. 
(2) જે નલદ્યાથી ોતાનો વાચો નોંધણી નફંય નશીં દળાાલે તેનુ ંફયણાભ યદ્દ થળે. 
(3) વતમાથાતા ચકાવલાના પ્રશ્નભા ંનલધાથી જલાફત્રકભા ંમોગ્મ ખાનાભા ંખરંુ () કે ખોટાની (X) નીળાની કયલી. 
(4) કોઇણ નલદ્યાથીએ પ્રશ્નત્ર ોતાની વાથે રઈ જલાનો આગ્રશ યાખલો નફશ. પ્રશ્નત્ર વાથે રઈ જનાય 

નલદ્યાથી આ યીક્ષા ભાટે ગેયરામક ઠ્યળે. 
(5) ઉતયલશી ેજની ાછ છે. તેભા ંજલાફો રખલા. 
 

CIC-02 (ટેકનોલોજી) 
વિભરગ-‘અ’ 

1 CPU ભા ંCનુ ંરુૂનાભ _________છે. 
(A) Central  (B) Core (C) Care (D) આભાથંી એકણ નશીં  

2 ________ CPU સ્મનૃત તથા 1/0 ઘટકોનુ ંજોડાણ કયે છે. 
(A)  ફવ (B) ટે્રન (C) વાઈકર (D) યીવાઈકર  

3 _________ એ લામયોનો વમશૂ છે. 
(A) ફવ  (B) ટે્રન (C) વાઈકર (D) યીવાઈકર  

4 નવસ્ટભ ફવભા ં_________ જુદા-જુદા લામયો શોઈ ળકે. 
(A)  1 થી 20 (B) 20 થી 24 (C) 50 થી 100 (D) 100 થી 200  

5 I/O નુ ંરુૂનાભ __________ છે. 
(A) Input/ Output  (B) In/ Out (C) Inway/ Outway (D) In/ On  

6 __________ બફટવ ના વમશૂને ફાઈટ કશલેાભા ંઆલે છે. 
(A)  4 (B) 6 (C) 8 (D) 10  

7 ભધયફોડા _________ ભા ંશોમ છે. 
(A)  ભોનનટય (B) CPU (C) કી-ફોડા (D) આભાથંી એકણ નશીં  

8 1 ફકરો ફાઈટ ફયાફય _______ ફાઈટ થામ. 
(A)     (B)     (C)     (D)      

9 ટ્રાન્ઝઝસ્ટય ની ળોધ _________ વારભા ંથઈ શતી. 
(A)  1951 (B) 1947 (C) 1954 (D) 1960  

10 _________ ેઢીના કમ્પ્યટુયોભા ંIC નો ઉમોગ થમો છે. 
(A)  પ્રથભ (B) દ્વિનતમ (C) તતૃીમ (D) આભાથંી એકણ નશીં  

11 ________ એ IMB નવસ્ટભ/ 360 કુટંુફનુ ંવભકારીન કમ્પ્યટુય શત ુ.ં 
(A)  PDP-4 (B) PDP-8 (C) PDP-10 (D) PDP-1  

12 1980ભા ં________ િાયા 16 બફટ્વ બચ ટેકનોરોજી ભા ંસધુાયા કમાા. 
(A) Intel  (B) Microsoft (C) HP (D) Windows  



13 એક નેનો વેકઝડ એટરે એક વેકઝડનો ________ ભો બાગ. 
(A)      (B)      (C)      (D)       

14 લેક્યભુ ટયફુનો ઉમોગ પ્રથભલાય __________ ેઢીના કમ્પ્યટુયભા ંથમો શતો. 
(A)  પ્રથભ (B) દ્વિનતમ (C) તનૃતમ (D) ચોથો  

15 RAM ભા ંA નુ ંરુૂનાભ _________ છે. 
(A) Access  (B) Abort (C) Ascent (D) આભાથંી એકણ નશીં  

16 ફ્રોી ફડસ્કની વગં્રશ ક્ષભતા ________ MB શોમ છે. 
(A)  1.4 (B) 1.2 (C) 1.5 (D) 1.6  

17 LED નો મખુ્મ પામદો __________ શોમ છે. 
(A)  ઓછો લીજ લયાળ (B) ઓછી જગ્મા (C) A અને B (D) આભાથંી એકણ નશીં  

18 ટોનય _______ સ્લરૂભા ંશોમ છે. 
(A) પ્રલાશી (B) ાલડય (C) લાય ુ (D) આભાથંી એકણ નશીં  

19 બબુરમન દ્ધનતભા ં_________ આંકડાનો ઉમોગ થામ છે. 
(A)  0 (B) 1 (C) A અને B (D) આભાથંી એકણ નશીં  

20 ________ િાયા કમ્પ્યટુયનુ ંઆંતફયક જોડાણ કયી ળકામ છે. 
(A)  LAN (B) WAN (C) DAN (D) HAN  

21 ________ ભેગ્નેફટક ટેઈ ઉય રખેરી ભાફશતી લાચંલા ભાટેનુ ંઉકયણ છે. 
(A)  ટેઈ યીડય (B) રેઈન યીડય (C) અવેમ્પફરય (D) કોઝવર  

22 Pixel એ _________ નુ ંટૂંકુ નાભ છે. 
(A)  Picture element (B) રુ કાડા (C) ચંકાડા (D) રુ ડાઉન   

23 __________ ને નભનનકમ્પ્યટુય કશલેામ. 
(A)  ORG-80 (B) NELKO FORCE (C) A અને B (D) આભાથંી એકણ નશીં  

24 ____________ એ નભનન કમ્પ્યટુયનુ ંડેટાફેઝ છે. 
(A)  FOCUS (B) Ingres (C) Oracle (D) ઉયના ફધાજં  

25 4GL ________ નુ ંટૂંકુ નાભ છે. 
(A) 

4
th

 generation 

Language 
(B) 4

th
 Layer Language (C) 4

th
 Level Language (D) આભાથંી એકણ નશીં  

26 WANનુ ંરુૂનાભ _________ છે. 

(A) 
 Wide Area 
Network 

(B) Wild Area Network (C) 
Wide Area 
Internet 

(D) Wide Area Net 
 

27 ટેબરપોન િાયા જોડી ળકામ તેવુ ંવચંાય જોડાણ ________ છે. 
(A)  ડામર અ રાઈન (B) રોબગન રાઈન (C) ડામરોગ (D) આભાથંી એકણ નશીં  

28 ઈઝટયનેટનુ ંવચંારન ________ િાયા થામ છે. 
(A) Intel (B) Microsoft (C) Excel (D) આભાથંી એકણ નશીં  

29 પ્રોગ્રાભભા ંયશરેી ક્ષનતઓ દૂય કયલાની પ્રફક્રમા 
(A)  ડીફગ (B) વોકેટ (C) ્રગ (D) ગોઈટલે  

30 ફ્રોી ________ ભાથંી ફનાલામ છે. 
(A)  ્રાસ્સ્ટક (B) નવબરકોન (C) રોખડં (D) ઈોક્વી  

 

  



CIC-02 (ટેકનોલોજી)  
વિભરગ-‘બ’ 

 

નીચેના લાક્યો ખયા છે કે ખોટા તે જણાલો. 

31. 8 બફટનો એક ફાઈટ ફને છે. 

32. PC- 386 ઉય એક લડા ફયાફય 1 ફાઈટ છે. 

33. લોન ઝયભેુન યચનાભા ંદયેક સ્મનૃત એકભને સ્લતતં્રણે ભેલી ળકામ છે. 

34. પ્રોગ્રાભ એ સચૂનાઓનો વમશૂ છે કે જે કામા/ રક્ષમાકં ાય ાડલા ભાટે યચામેર છે. 

35. એક MB = 1024 KB 

36. દયેક સચૂનાને પ્રા્ત કમાા ફાદ પ્રોગ્રાભ કાઉઝટયની ફકિંભતભા ં 1 નો લધાયો થળે. 

37. ઘફડમા િાયા ણ ઈઝટયનેટ ેદા થઇ ળકે જેને ટાઈભય ઈઝટય્ટ કશલેામ.  

38. જો એક વાથે ઘણા ફધા ઈઝટય્ટો આલે તો પક્ત એક જ ઈઝટય્ટ ની જાણ થળે અને ફાકીનાનો નાળ થળે. 

39. વકંબરત યીથોને નવબરકોન િાયા જોડલાભા ંઆલે છે. 

40. ફેર રેફોયેટયીભા ંટ્રાન્ઝઝસ્ટયની ળોધ કયલાભા ંઆલી છે. 

41. લેક્યભુ ટયફુ લધ ુલીજ લયાળ કયી ગયભી ઉતન્ન કયે છે. 

42. ગૌણ સ્મનૃત પ્રાથનભક સ્મનૃત કયતા ંધીભી યંત ુલધાયે ક્ષભતાલાી શોમ છે. 

43. મદયછ પ્રાન્્ત સ્મનૃતનુ ંગભે તે સ્થાન સ્લતતં્રણે પ્રા્ત થઇ ળકે છે. 

44. ઝડી સ્મનૃતની જરૂય 1/0  ઉકયણો તથા સ્મનૃત લચ્ચેની ગનતની ખાઈ યૂલાભા ંડે છે. 

45. કેળ સ્મનૃત મખુ્મ સ્મનૃતનો બાય લધાયે છે. 

46. ROM િાયા પક્ત લાચંી ળકામ છે. 

47. ROM લોરટાઈર શોમ છે. 

48. કીફોડા એ કમ્પ્યટુય ભાટે વૌથી લધાયે પ્રચબરત નનગભ ઉકયણ છે. 

49. MIMD અને MISD ફહુજ પ્રચબરત રૂયેખા છે. 

50. ટાઈટરી કલ્ડ દ્ધનતભા ંલશેંચામેર સ્મનૃત શોતી નથી. 

51. લેક્ટય પ્રફક્રમક ઉચ્ચ કાભગીયી ભાટેની ગણતયીઓ ભાટે ખફૂજ અનકૂુ છે. 

52. RISC ની સચૂનાઓ વામકર વભમ CISC જેટરો છે.                  

53. RISC ભળીનને એક જ વામકરભા ંફે સચૂનાઓને અભર કયલો જોઈએ. 

54. ાઈરાઈનનિંગ અને વાદંુ ડીકોફડિંગ એ RISC ભાટેની ચાલીઓ છે. 

55. ફયસ્ક એટરે ફયડયસુ્ડ ઈઝવટ્રકળન વેટ કમ્પ્યટુયનુ ંટૂંકુ નાભ છે. 

56. અવેમ્પફરી બાાના પ્રોગ્રાભ ભળીન આધાફયત નથી. 

57. ભળીન બાાનો પ્રોગ્રાભ ભળીન આધાફયત નથી. 

58. ઉચ્ચસ્તયીમ બાા ભળીન આધાફયત નથી. 

59. દયેક પ્રોગ્રાભ ભળીન આધાફયત નથી શોતા. 

60. ચોથી ેઢીની બાા ડેટાફેઝ ઉય આધાફયત શોમ છે. 

61. એક વેકઝડનો દળ રાખભો બાગ એટરે ભાઈક્રોવેકઝડ કશલેામ. 

62. ઉમોગકતાાના રખાણને દળાાલલાની જગ્મા ક્રામઝટ એફયમા કશલેામ. 

63. 4GL ભાટે શજાયોની વખં્માભા ંવોફ્ટલેય ઉતાદન ભે છે. 



64. 4GL ભાટે ઝડી કમ્પ્યટુય, લધાયે સ્મનૃત જોઈએ. 

65. CASEની ફકિંભત ઉંચી શોમ છે. 

66. ભોડેભ ભાફશતી જોડાણ કયે છે. 

67. વચંાય દય બફટ્વ પ્રનત વેકઝડભા ંભામ છે. 

68. બફટ એ ફાઈનયી ફડજજટનુ ંટૂંકુ નાભ છે. 

69. ્રોટય એ નપ્રસ્ઝટિંગ ઉકયણ છે. 

70. નલદ્યતુ ળક્ક્તનુ ંદફાણ લોલ્ટેજના એકભભા ંભામ છે.                          

 

  



CIC-05 (ભાઈક્રોવોફ્ટ ઓફપવ) 
વિભરગ-અ 

1 PCભા ંલધ ુલયાતી ચારક દ્ધનત _______ છે. 
(A) DOS  (B) COS  (C) MOS (D) MOD  

2 _________ શ્વાદ સ્ક્રીન છે જમા ંનલઝડોઝ દ્રસ્ટટગોચય થામ છે.  
(A) ડેસ્કટો  (B) નલઝાડા  (C) નલઝડોઝ (D) CU  

3 ભેનફુાયભા ં_________ નલકલ્ શોમ છે. 
(A) Search (B) Help (C) File (D) ઉયના ફધાજં  

4 Minimise Button નો વકેંત _________ શોમ છે. 
(A) - (B) + (C) * (D) આભાથંી એકણ નશીં  

5 કામાયત નલનનમોગ નલઝડોને ફધં કયલા _______ કી / ક દફાલલાભા ંઆલે છે. 
(A) Alt+F4 (B) Alt+F3 (C) Alt+F5 (D) Enter  

6 શલે્ને ચા ુકયલા _______ કી /કદફાલલી 
(A) F4 (B) F2 (C) F1 (D) F5  

7 ભેનફુાયને ફકમાનનત કયલા ________ ક દફાલલી. 
(A) ALT (B) Enter (C) F9 (D) F5  

8 ________ કી દફાલી ઈન્ચ્છત ફડયેકટયી નલઝડો વદં ન થામ તમા ંસધુી ખલુ્રી ફડયેક્ટયી નલઝડોઝભા ંઘભેૂ. 
(A) Ctrl+ Tab (B) Ctrl+ Enter (C) Ctrl+ Alt (D) Ctrl+ Alt+ K  

9 નલઝડોઝભા ંCopy નલકલ્ _________ ભેનભુા ંઆલે છે. 
(A) File (B) Insert (C) Help (D) Tools  

10 બટુીંગ એ બટુસ્ટે િાયા પ્રોગ્રાભને સ્લમ ંવચંાબરત યીતે _________ કયે છે. 
(A) રોડીંગ (B) અરોડ (C) સ્કીનીંગ (D) આભાથંી એકણ નશીં  

11 ટાઈટર ફાયભા ં__________ રખેર શળે. 
(A) ભાઈક્રોવોફ્ટ લડા (B) File (C) Normal (D) B  

12 ભાઈક્રોવોફ્ટ લડાભા ંપાઈર વેલ કયલા _________ ક દફાલલી. 
(A) Ctrl+ Z (B) Ctrl+ V (C) Ctrl+ S (D) Enter  

13 ભાઈક્રોવોફ્ટ લડાભા ંપાઈરભા ંરખેુ ંભવૂલા ભાટે ___________ ક દફાલલી. 
(A) Tab (B) Spacebar (C) enter (D) Alt  

14 વાભાઝમ યીતે ળીાક રાલલા ભાઈક્રોવોફ્ટ લડાભા ં________ નલકલ્ શોમ છે. 
(A) Header (B) Footer (C) Page Oricutection (D) આભાથંી એકણ નશીં  

15 નપ્રઝટ ભાટેનો નલકલ્ __________ ભેનનુા ફટન ય દફાલલાભા ંઆલે છે. 
(A) File (B) Insert (C) Help (D) Insert  

16 _________ રખાણને ફનેં શાનંવમા ય ગોઠ્લે છે. 
(A) જસ્સ્ટપામ (B) Pagesetup (C) Header (D) Footer  

17 લડાભા ંવાભાઝમ ત્રની વાઈઝ __________ ઈંચ શોમ છે. 
(A) 8.5   11 (B) 8   10 (C) 4   6 (D) 9   11  

18 ઓટોફપર  નલકલ્ __________ ભા ંડેટા ફપર કયે છે. 
(A) શાય (B) સ્તબં (C) A અને B (D) આભાથંી એકણ નશીં  

19 એક્વેરભા ંયો શફેડિંગ્વ _________ વખં્મા દળાાલામ છે. 
(A) 1,2,3,...., 1600 (B) A,B,C,....., IV (C) A અને B (D) આભાથંી એકણ નશીં  

20 એક્વેરભા ંપોમ્પયુારા ફાયભા ં____________ રખલાભા ંઆલે છે. 
(A) રખાણ (B) ડેટા (C) સતૂ્ર (D) ઉયના ફધાજ  



21 એક્વેરભા ંઆખો સ્તબં વદં કયલા ભાટે _________ કી દફાલલી. 
(A) Enter (B) Shift + Spacebar (C) End (D) End + Shift  

22 એક્વેરભા ંઆખી લકાળીટ નવરેક્ટ કયલા _________ કી દફાલલી. 
(A) Enter (B) Ctrl + Shift + Spacebar (C) Ctrl + Shift (D) Enter + Shift  

23 એક્વેરભા ંA1 ખાના ય જલા __________ કી દફાલલી. 
(A) Ctrl + home (B) Ctrl + end (C) Shift + home (D) Shift + home  

24 Paste નો નલકલ્ એક્વેરભા ં_________ ભેનભુા ંઆલે છે. 
(A) Edit (B) Open (C) Insert (D) Help  

25 એક્વેરભા ંABS નલધેમ ___________ ફકિંભત આે છે. 
(A) વખં્માની નનયેક્ષ (B) વખં્માની ઘાત જાણલા  (C) વખં્માને બાગલા (D) વખં્મા ભાટે ળે ળોધલા  

26 નલધેમ ‘Product’ એ વખં્માઓનો __________ કયે છે. 
(A) ગણુાકાય (B) વયલાા (C) ફાદફાકી (D) બાગાકાય  

27 SQRT નલધેમ વખં્માનુ ં_____________ જણાલે છે. 
(A) લગામૂ (B) લગા (C) વયલાો (D) ગણુાકાય  

28 ાલયોઈઝટ ભા ંOpen ની ળોટાકટ કી ___________ છે. 
(A) Ctrl + O (B) Ctrl + N (C) Ctrl + P (D) Ctrl + S  

29 ાલયોઈઝટ ભા ંઝય ુસ્રાઈડ ભાટે _________ કી દફાલલી. 
(A) Ctrl + M (B) Ctrl + O (C) Ctrl + Z (D) Ctrl +  V  

30 ાલયોઈઝટ ભા ંસ્રાઈડ show  નલકલ્ ભાટે _________ ભેન ુય ન્ક્રક કયવુ.ં 
(A) View (B) Insert (C) File (D) Help  

 
 

CIC-05 (ભાઈક્રોવોફ્ટ ઓફપવ)  

વિભરગ-‘બ’ 
 

વતમાથાતા ચકાવો. (31 થી 70) જો વાચુ ંશોમ તો આેરા ખાનાભા ં‘ખયાની નનળાની’ કયો અને જો ખોટંુ શોમતો  

આેરા ખાનાભા ં(31 થી 70) ‘ખોટાની નનળાની’ કયો. 

31. દયેક PC ને CPU ની જરૂય શોમ છે. 

32. CPU ભા ંભધય ફોડા શોમ છે. 

33. નલઝડોઝને નાની કયલા ભીનીભાઈઝ નુ ંફટન દફાલલાભા ંઆલે છે.   

34. ટાઈટરફાય નાભ, દસ્તાલેજ, વમશૂ, અને ફડયેક્ટયી દળાાલે છે. 

35. F9 કી િાયા ભેનફુાયને ફક્રમાનનનિત કયી ળકામ છે. 

36. બટુીંગ એ બટુ સ્ટં્ર નો નલયોધી ળબ્દ છે. 

37. ભેનફુાયભા ંપાઈર નાભનો નલકલ્ શોમ છે. 

38. ફ્રોી ફડસ્કને પોભેટ કયી ળકાતી નથી. 

39. નલઝડોઝભા ંનપ્રઝટ કયલા ભાટે નપ્રઝટય ની જરૂયી નથી.    

40. નલઝડોઝભા ંએક્વેવયીઝ વમશૂભાના પ્રોગ્રામ્પવ ને એ્રેટવ કશ ેછે. 

41. નલઝડોઝભા ંરાઈનના અંતે જલા end કી દફાલલી. 

42. ેઈઝટબ્રળ િાયા નલઝડોઝભા ંબચત્રો વયતાથી ફનાલી ળકામ છે. 

43. ટલૂ્ફોક્વભા ંનલકલ્ Curve નો નલકલ્ દળાાલે છે. 



44. લડાભા ંભેનફુાયની નીચેની રાઈનને સ્ટાઝડડા ટરૂફાય કશલેામ.  

45. રખાણની ગોઠ્લણી કયલા લડાભા ંJustification નલકલ્ આેર શોમ છે. 

46. લડાભા ં Edit ભેનભુા ંCut નલકલ્ આલેર છે. 

47. Spelling checker નલકલ્ લડાભા ંઆલેરો નલકલ્ છે. 

48. Ctrl + V કી િાયા દસ્તાલેઝભા ં કયેરા સધુાયાલધાયાને  યદ કયે છે. 

49. ‘Times New Romen’ એ Font ભા ંઆલેરો નલકલ્ છે. 

50. લડાભા ંફે રાઈન જગ્મા એટરે 20 ોઈઝટ જગ્મા કશલેામ. 

51. નલઝાડા એટરે તફક્કાલાય ભાગાદળાન આી કામા ણૂા કયાલતો પ્રોગ્રાભ છે. 

52. એક્વેરભા ંArial નલકલ્ દળાાલલા Name Box નો ઉમોગ થામ છે. 

53. સ્કોરફાય િાયા લકાળીટભા ંઉય નીચે જઈ ળકામ છે. 

54. કોરભ શફેડિંઝગવ ભા ંA,B,C,.... IV દળાાલામ છે. 

55. એક્વેરભા ંColumn નલકલ્ Format ભેનભુા ંઆલે છે. 

56. એક્વેરભા ંલકાળીટને થાલા Ctrl + O કી દફાલલી. 

57. NOW () નલધેમ તાજેતયના વભમ અને તાયીખ દળાાલે છે. 

58. Trim (text) નલધેમ રખાણની ાછના બાગભા ંયશરેી ખારીજગ્મા દૂય કયે છે. 

59. XY આરેખ ડેટા શે્રણીની ફકિંભતને X- ધયી તથા Y –ધયી ના છેદબફિંદુ તયીકે દળાાલે છે. 

60. ‘ડોનોટ’ આરેખ ભા ંએકથી લધ ુડેટા શે્રણી યજૂ કયી ળકાતી નથી. 

61. ભાફશતી અને નલચાયોની બચત્રાતભક યજૂઆતને ગ્રાફપક્વ કશ ેછે. 

62. નલચાયો અને ભાફશતીની વભજને યજૂ કયલાની દ્ધનતને યજૂઆત કશ ેછે. 

63. ાલયોઈઝટ ભા ંSlide setup નલકલ્ file ભેનભુા ંઆલે છે. 

64. ાલયોઈઝટ ભા ં‘open’ નલકલ્ ભાટે ળોટાકટ કી Ctrl + Z છે. 

65. ાલયોઈઝટ ના દયેક ેજને સ્રાઈડ કશલેામ છે. 

66. 3D સ્તબં વમશૂ નલકલ્ પોભેટ માદીભા ંઆલે છે. 

67. Data labels નલકલ્ Insert માદીભા ંઆલે છે.         

68. ાલયોઈઝટભા ંદ્રશ્મનુ ંકદ 50% વાભાઝમ યીતે શોમ છે. 

69. શાઉવ ફકીંગ કામા કોમ્પ્યટુય વીસ્ટભને સનુનમોજીત યાખે છે. 

70. Horizontal and Vertical એલા ફે નલઝડોઝભા ંScroll Bar આલેરા શોમ છે. 
 

___________ 


