ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યનુ નલનવિટી
ુ યી : 2015
વત્ાાંત યીક્ષા જાન્યઆ
અભ્માવક્રભ

: વટીફપકેટ ઇન કમ્પ્ય ૂફટિંગ

નોંધણી નાંફય:___________________

ાઠ્યક્રભ

: CIC-૦2, CIC/05

નલમ

: ટે કનરજી, ભાઈક્રવફ્ટ ઓફપવ

તાયીખ

: 25/01/2015

વભમ

: 02.00 to 05.00

સુચના

:

કર
ૂ ગુણ : 70

(1) જમાાં સુધી ખાંડ નનયીક્ષક ન જણાલે તમાાં સુધી જલાફ રખલાનુાં ળરુ કયવુાં નશીં.
(2) જે નલદ્યાથી તાન વાચ નોંધણી નાંફય નશીં દળાા લે તેન ાંુ ફયણાભ યદ્દ થળે.
(3) વતમાથાતા ચકાવલાના પ્રશ્નભાાં નલધાથી જલાફત્કભાાં મગ્મ ખાનાભાાં ખરાં ુ () કે ખટાની (X) નીળાની કયલી.
(4) કઇણ નલદ્યાથીએ પ્રશ્નત્ તાની વાથે રઈ જલાન આગ્રશ યાખલ નફશ. પ્રશ્નત્ વાથે રઈ જનાય
નલદ્યાથી આ યીક્ષા ભાટે ગેયરામક ઠ્યળે.
(5) ઉતયલશી ેજની ાછ છે . તેભાાં જલાફ રખલા.
CIC-02 (ટે કનરજી)
નલબાગ-‘અ’
1

PC-386 ઉય એક લડા ફયાફય _____ ફાઈટ છે .
[A] 1

2

[B] 1024

[B] 16

[C] ૩

[D] 4

[B] GHz

[C] FLOPS

[D] MIPS

[B] 106

[C] 109

[D] 1012

[B] એવેમ્પફરય

[C] ઇન્ટયપ્રીટય

[D] A અને C

[B] ફપયીંગ

[C] રડય

[D] એક ણ નફશ

[C] 4

[D] 6

GUI ભાાં મુખ્મ કેટરા ધટક શમ છે ?
[B] ૩

કી કયે રા રખાણને કાભચરાઉ વાંગ્રશલાની જગ્માને શુાં કશે છે ?
[A] કરી

12

[D] 64

નપ્રન્ટયભાાં કઈ દ્ધનતન ઉમગ થામ છે ?

[A] 2
11

[D] 8086

ઉચ્ચસ્તયીમ બાાભાાં રખામેર પ્રગ્રાભને ભળીન બાાભાાં તફદીર કયલા ભાટે કમ વફ્ટલેય લયામ છે

[A] સ્ુરીંગ
10

[C] 32

[B] 2

[A] કમ્પાઈરય
9

[C] MC 6809

ભાઈક્ર વેકન્ડ એટરે એક વેકન્ડન ________ન બાગ
[A] 10૩

8

[B] Intel 8080

વી. ી. યુ. ના કામાની ઝડ ભાલા ભાટે કમ એકભ લયામ છે ?
[A] Mhz

7

[D] 1050

દયે ક સ ૂચનાને પ્રા્ત કમાા ફાદ પ્રગ્રાભ કાઉન્ટયની ફકિંભતભાાં _____ન લધાય થળે.
[A] 1

6

[C] 1100

80386 એ કે ટરા ફીટનુાં પ્રફક્રમક છે
[A] 8

5

[D] 4

નીચેના ભાાંથી કયુાં 8-ફીટ પ્રફક્રમક નથી?
[A] MOS 6502

4

[C] ૩

1 MB = __________ KB
[A] 1000

3

[B] 2

[B] કરી ફક્ષ

[C] કરી આટા

[D] કરી ફડા

નલન્ડ દ્ધનતભાાં રખાણ ટાઈ કયલા ભાટે કન ઉમગ થામ છે ?
[A] સ્ક્રરફાય

[B] ભેન્યુ

[C] ટે ક્સસ્ટ ફક્ષ

[D] લરસ્ટ

13

નીચેના ભાાંથી CASE ન ગેયપામદ કમ છે
[A] સ્લચાલરત પ્રભાલણકયણ

14

[B] ફીટ
[B] ડીકડય
[B] ડીકડય
[B] ફવ

[B] આબાવી વાંચાય ભાગા

[C] LANની બોગલરક ગઠ્લણી

[D] એક ણ નફશ

[B] પ્રલેળ ભાગા

[D] એક ણ નફશ

ુ ધ
[C] વેતફ
ાં

[B] 1024 ફાઈટ

[C] 10 MB

[D] 128-4096 ફાઈટ

[B] એમ્પીમય

[C] લટ

[D] શવા ાલય

[B] પભાલેય

[C] ળેય-લેય

[D] ઓન લેય

[B] વીઝય

[C] એનફક્ર્ળન

[D] એક ણ નફશ

[B] 2

[C] ૩

[D] 4

_________ ફે વયખા પ્રટકર લયાતા LANને જડલાનુાં કામા કયે છે .
[B] ભાગા ળધક

[C] પ્રલેળ ભાગો

[D] એક ણ નફશ

LANન વાંચાય દય ભટે બાગે
[A] 1 થી 2 Mbps

30

[D] વાંલાદ સ્તય

જીલનળૈરી અનુવાય લાઇયવના કેટરા નલબાગ ાડી ળકામ છે ?

ુ ધ
[A] વેતફ
ાં
29

[C] નેટલકા સ્તય

વાદા રખાણભાાંથી વાાંકેનતક સ્લરૂભાાં પેયલલાની ફક્રમાને _________ કશેલામ છે .

[A] 1
28

[B] બોનતક સ્તય

કમ્પ્યુટયભાાં તેના ઉતાદક તયપથી જ મુકામેરા વફ્ટલેય જે કમ્પ્યુટયને કામાયત થલા તૈમાય કયે છે .

[A] ડીક્રીળન
27

[D] 1986

નલદ્યુત ળક્ક્સતનુાં દફાણ ભાલાના એકભને શુાં કશે છે ?

[A] ફિ-લેય
26

[C] 1985

ેકેટ શસ્તાાંતયણ કામા દ્ધનતભાાં ભાફશતી ેકેટની ભશતભ રાંફાઈ કે ટરી શમ છે ?

[A] લલ્ટે જ
25

[D] આગના ફધા

ભટા નલસ્તાય ભાટે ફે LANને જડલાનુાં કામા કણ કયે છે ?

[A] 1 ફાઈટ
24

[D] કડક

[C] ભલ્ટી્રેક્ષય

ેકેટ શસ્તાાંતયણ કામા દ્ધનતભાાં નક્કી કયે રા તાફકિક બાગ કઈ દ્ધનતભાાં રેલામ છે ?

[A] ભાગાળધક
23

[D] કડક

[C] ભલ્ટી્રેક્ષય

OSIનુાં કયુાં સ્તય માાંનત્ક, નલધુતકીમ, કામા એકભને રગતા અને કામાને રગતા ભાનાાંકને વ્માખ્માનમત કયે છે ?

[A] ડેટાગ્રાભ
22

[D] લડા

[C] લીંટી આકાય

[B] 1984

[A] લશન સ્તય
21

[C] નીફર

OSIનુાં પ્રભાલણત ભડેર _______ભાાં ISO દ્વાયા પ્રભાલણત થયુાં છે .
[A] 1983

20

[D] એક ણ નફશ

નીચેના ભાાંથી કઈ LANની ગઠ્લણ છે ?
[A] તાયકાય

19

[C] A અને B

_______ લડે એકજ વાંચાય ભાગા ય એકથી લધુ વાંચાયણ એક જ વભમે થામ છે
[A] એન્કડય

18

[B] ફડ પ્રનત વેકાંડ

______ એ ભડેભથી ઊંધુાં કામા કયે છે
[A] એન્કડય

17

[D] ઓછી કીભત

HDLC _______ આધાફયત પ્રટકર છે .
[A] ફાઈટ

16

[C] ભાફશતી ગુભાલલી

નીચેના ભાાંથી વાંચાય દય ભાલાન એકભ કમ છે ?
[A] ફીટ પ્રનત વેકાંડ

15

[B] ઓછ વભમ

[B] 1 થી 5 Mbps

[C] 1 થી 10 Mbps

[D] 1 થી 100 Mbps

યીભટ રગીન ભાટે ઉમગી વફ્ટલેય
[A] FTP

[B] TELNET

[C] USENET

[D] BITNET

CIC-02 (ટે કનરજી)
નલબાગ-‘ફ’
વતમાથાતા ચકાવ. (31 થી 70) જ વાચુાં શમ ત આેરા ખાનાભાાં ‘ખયાની નનળાની’ કય અને જ ખટાંુ શમત
આેરા ખાનાભાાં (31 થી 70) ‘ખટાની નનળાની’ કય.

31. કેેવીટય એક ઈરેક્સરનનક વાધન છે .
32. નેન વેકાંડ એક વેકાંડન 106 ભ બાગ છે .
33. વી.ી.યુ. ભાાં યજજસ્ટયન ઉમગ કાભચરાઉ ભાફશતી વાંગ્રશલા થામ છે .
34. કેળ સ્મ ૃનત મુખ્મ સ્મ ૃનતન બાય (કામા) લધાયે છે .
35. નાળલાંત સ્મ ૃનતને લીજીની વતત જરૂય ડે છે .
36. RAM ન ઉમગ ઉબગતાના પ્રગ્રાભભાાં કયી ળકત નથી.
37. સ્કે નય નનગા ભ ઉકયણ છે .
38. જમાાં ગ્રાફપકર યુઝય ઈન્ટયપેવની જરૂય શમ તમાાં ભાઉવ ન લાયવુાં જઈએ.
39. રેવય નપ્રન્ટયની અંદય અક્ષય છાલા ભાટે લયાતા ાઉડય જેલા દાથાને ટનય કશે છે .
40. વાંખ્માભાાં નલધેમ (function) ફને તેટરા ઓછા શલા જઈએ.
41. ઉચ્ચસ્તયીમ બાા ન એક ગે યપામદ સુલાચ્માતા છે .
42. કમ્પાઈરય દયે ક ભ ૂર ઉભુાં યશીને દળાા લે છે .
43. કમ્પ્યુટય ઉય કામા કયનાય દયે ક વ્મક્ક્સત/પ્રગ્રાભયને કાભભાાં રાગત વલોમગી નાનાાં પ્રગ્રાભને યુટીરીટી
કશે છે .
44. ભેગ્નેફટક ટે ઈ ઉય રખેરી ભાફશતી લાાંચલા ભાટે ના ઉકયણને ટે ઈ યીડય કશે છે .
45. કમ્પ્યુટયની સ્મ ૃનતના ફપયભાાં ભાફશતી રખલાની ફક્રમાને સ્ુલરિંગ કશે છે .
46. DDE (Dynamic Data Exchange) પ્રટકર ફે નલનનમગ ભાફશતીને કે લી યીતે લશેંચી ળકે તે નક્કી કયે છે .
47. કમ્પ્યુટયના લી.ડી.યુ. ઉય અંક, અક્ષય કે લચત્ દળાા લલા લયાતુાં નાનાભાાં નાનુાં ધટક નભરીભીટય છે .
48. 4GL ભાટે શજાયની વાંખ્માભાાં વફ્ટલેય ઉતાદન ભે છે .
49. 4GL ભાટે ઝડી કમ્પ્યુટય, લધાયે સ્મ ૃનત જઈએ.
50. CASE ન પામદ SDLCની કામાનલનધઓનુાં વાંકરન છે .
51. ભાફશતીનુાં વાંકેતભાાં રૂાાંતયણ કયનાય ને ભલ્ટી્રેક્ષય કશે છે .
52. OSI ભડેરનુાં નલનનમગ સ્તય ભાફશતી નનરૂણ વાથે વફાંધ ધયાલે છે .
53. લ ચડાલેર તાયની જડ લાા લામયીંગન મુખ્મ ગે યરાબ ઓછ વાંચાય દય છે .
54. ેકેટ શસ્તાાંતયણ કયલા ભાટે ફે યીત લયામ છે .
55. પ્રલેળભાગો ફે લબન્ન પ્રકાયના નેટલકા ને જડલા ભાટે નથી લયાતા.
56. X.25 એ જાશેય ેકેટ શસ્તાાંતયણ નેટલકા ભાટે વેત ુ ફનાલલાન પ્રટકર છે .
57. X.400 એ વાંદેળાના નલજાણુાં રૂે લશન કયલા ભાટે ન EDI વાંચાય ભાનક છે .
58. યાષ્ટ્રીમ ભાફશતી કેન્ર લચ્ચે વેટેરાઈટ લડે ચારતા નેટલકા ને નીકનેટ કશે છે .
59. વાંકેત નલશ્રેણની પ્રફક્રમાને ચાય ગરાભાાં આરેખી ળકામ.
60. પ્રગ્રાભભાાં યશેરી ક્ષનતઓ દૂ ય કયલાની પ્રફકમાને એયય વલ્લીંગ કશે છે .
61. જ એક વાથે ધણા ફધા ઇન્ટય્ટ આલે ત પક્સત એક જ ઇન્ટય્ટની જાણ થળે અને ફાકીનાન નાળ થળે.
62. મદચ્છ પ્રાપ્્ત સ્મ ૃનતનુાં ગભે તે સ્થાન સ્લતાંત્ણે પ્રા્ત થઇ ળકે છે .
63. ગોણ સ્મ ૃનત પ્રાથનભક સ્મ ૃનત કયતા ધીભી યાં ત ુ લધાયે ક્ષભતાલાી શમ છે .
64. RAM અને ROM વેનભકાં ડકટય સ્મ ૃનત છે .
65. સ્થામી સ્મ ૃનતભાાં નવગ્નરની તાકાત ધટતી નથી.
66. કમ્પાઈરયભાાં ભ ૂર સુધાયણા કામા ધણુાં ઝડી થામ છે .

67. ફહુપ્રગાભથી વાંવાધનની ઉમગીતા લધુ ભે છે .
68. LANનુાં ક્ષેત્ ભમાા ફદત શમ છે .
69. WANભાાં ફે વાંચાય ઉકયણ એકફીજા વાથે વીધા વાંકા ભાાં શમ છે .
70. PCની વફ્ટલેય સુયક્ષા વાથે બોનતક સુયક્ષા ણ જરૂયી છે .

CIC-05 (ભાઈક્રવફ્ટ ઓફપવ)
નલબાગ-અ
1

દયે ક વાનર કમ્પ્યુટયને ક્ાાં પ્રગ્રાભની જરૂય ડે છે ?
[A] ચારક દ્ધનત

2

[B] નલનનમગ પ્રગ્રાભ

[B] Alt+F4

[B] ટે ક્સસ્ટ ફક્સવ
[B] રડીંગ
[B] Search
[B] પાઈન્ડ
[B] Display

[D] Access

[C] નપ્રન્ટ

[D] વચા

[C] View

[D] Show

[C] A અને B

[D] એક ણ નફશ

[B] ઇંચ

[C] વે.ભી.

[D] આગના ફધા

[B] ડામરગ ફક્સવ

[C] એરટા ફક્સવ

[D] એક ણ નફશ

એક કયતા લધુ સ્તાંબ જલા ક્ાાં નલકલ્ન ઉમગ થામ છે .
[B] Normal View

[C] Outline View

[D] Master Document View

એવુાં રખાણ કે ગ્રાફપક્સવ કે જેન તભે લાાંયલાય ઉમગ કયલા ભાાંગતા શ તેન ાંુ વાંગ્રશસ્થાન
[B] Auto Complete

[C] Auto Text

[D] Auto Write

વાભાન્મ આદે ળ ભાટે ળટા કટ _______ ુયા ાડે છે .
[A] ટૂરફાય

16

[D] કમ્પાઈલરિંગ

તબ્ફકાલાય ભાગાદળાન આી કામા  ૂણા કયાલતા પ્રગ્રાભને ________ કશે છે

[A] Auto Fill
15

[C] Locate

[B] ઇન્ડેટીંગ

[A] Page Layout View
14

[C] લરનન્કિંગ

પકયાની શેરા અને છી જગ્મા યાખલા ક્ાાં યુનીટન ઉમગ થામ છે ?

[A] નલઝાડા
13

[D] આગના ફધા

પકયાનુાં _________ કયલાથી પકય અન્મ ટે ક્સસ્ટથી જુદ ડે છે .

[A] ઈન્ટ
12

[C] લરસ્ટ ફક્સવ

______ કભાાંડન ઉમગ કયતા નપ્રન્ટ ન થતા અક્ષય જઈ ળક છ.

[A] એરાઈનભેન્ટ
11

[D] ડ્રેગ એન્ડ ડ્ર

નપ્રન્ટ ભેનેજયન ઉમગ કયી ડક્યુભેન્ટને _________ કયી ળકામ છે .

[A] Appear
10

[C] ડ્રેગ

પાઈર અથલા પાઈરના વમુશને ળધલા ભાટે કમ કભાાંડ લયામ છે ?

[A] વ્યુ
9

[D] Delete

પ્રગ્રાભને સ્લમાંવચ
ાં ાલરત યીતે રડ કયલાની ફક્રમાને શુાં કશે છે ?

[A] Find
8

[D] એક ણ નફશ

નીચેના ભાાંથી ક્ાાં ડામરગ ફક્સવના નલકલ્ના પ્રકાય છે

[A] બુટીંગ
7

[C] Shift+F4

[B] ડફર પ્ક્સરક

[A] આદે ળ ફટન
6

[C] ભીનીભાઇઝ

પ્રામભયી ભાઉવ ફટનને દફાલેલ ાં ુ યાખી ભાઉવને પેયલલાની ફક્રમા ને શુાં કશે છે ?
[A] પ્ક્સરક

5

[B] યીસ્ટય

કામાયત ડક્યુભેન્ટ નલન્ડને ફાંધ કયલા ભાટે ની ળટા કટ કી કઈ છે ?
[A] Ctrl+F4

4

[D] એક ણ નફશ

કયુાં ફટન પ્ક્સરક કયતા નલન્ડ તેન ાંુ શેરાનુાં કદ ધાયણ કયે છે .
[A] ભેક્સવીભાઈઝ

3

[C] A અને B

[B] પમુર
ા ા ફાય

[C] સ્ક્રરફાય

એક્સવેરભાાં છે લ્રા કરભનુાં નાભ ______ શમ છે
[A] VI

[B] IV

[C] FF

[D] FI

[D] ભેન ુ ફાય

17

એક્સવેરભાાં એક ળીટભાાં કર
ૂ કે ટરી ય શમ છે ?
[A] 16380

18

[B] 4
[B] ગ્રુ

[B] 8.53

[D] 8.43

[C] SQUARE()

[D] FACT()

[B] TODAY()

[C] DAY()

[D] DATE()

[B] Ctrl+M

[C] Ctrl+O

[D] Ctrl+P

[B] Ctrl+TAB

[C] A અને B

[D] એક ણ નશીં

નીચના ભાાંથી કઈ એક્સઝીક્યુટેફર પાઈર છે ?
[B] WIN.COM

[C] A અને B

[D] એક ણ નશીં

નલન્ડઝભાાં થતા રગબગ ફધાજ કામો ભાટે મુખ્મ ફાફત કઈ છે ?
[C] પાઈર ભેનેજય

[B] કન્રર ેનર

[D] પ્રગ્રાભ ભેનેજય

દસ્તાલેજને નપ્રન્ટ કયલા ભાટે કન ઉમગ કયી ળકામ છે ?
[A] પાઈર ભેનેજય

30

[C] 8.40

[B] SQRT()

[A] નલન્ડઝ એક્સવ્રયય
29

[D] End

ખુલ્રી ફડયે ક્સટયી નલન્ડ ભાાંથી ઈપ્ચ્છત ફડયે ક્સટયી નલન્ડ વાંદ કયલા ક્ાાં કભાન્ડન ઉમગ થામ છે ?

[A] WIN.EXE
28

[C] Home

નલી યજૂઆત ફનાલલા ભાટે ની ળટા કટ કી કઈ છે ?

[A] Ctrl+F6
27

[B] Ctrl+End

તાજેતયની તાયીખ ભાટે ક્રનભક વાંખ્મા જાણલા ભાટે કયુાં નલધેમ લયામ છે

[A] Ctrl+N
26

[D] એક ણ નશીં

એક્સવેરભાાં આેર ધન વાંખ્માનુાં લગા મ ૂ ળધલા ક્ાાં નલધેમન ઉમગ થામ છે ?

[A] NOW()
25

[C] A અને B

પ્રતમેક સ્તાંબની શામ ______ શમ છે અને તે ફદરી ળકામ છે .

[A] ROOT()
24

[D] નલસ્તાય

એક્સવેરભાાં A1 ખાના ય જલા ભાટે કઈ ળટા કટ કી ન ઉમગ થામ છે ?

[A] 8.63
23

[D] 32

[C] પ્રદે ળ

[B] નનયેક્ષ

[A] Ctrl+Home
22

[C] 16

એક્સવેરભાાં ખાનાનાાં વાંદબાને કઈ યીતે આી ળકામ છે ?
[A] વાેક્ષ

21

[D] 16384

એક ખાનને અથલા ત ખાનના વમુશને ______કશે છે .
[A] યેં જ

20

[C] 16382

એક્સવેરભાાં એક લક્સબકૂા ભાાં લધુભાાં લધુ કેટરી ળીટ ધયાલી ળકે છે ?
[A] 2

19

[B] 16381

[B] નપ્રન્ટ ભેનેજય

[C] A અને B

[D] એક ણ નશીં

ઇન્વળાન ઈન્ટને રાઈનની ળરૂઆતભાાં રઈ જલા ભાટે કઈ ળટા કટ કઈ લયામ છે ?
[A] END

[B] HOME

[C] PAGE UP

[D] PAGE DOWN

CIC-05 (ભાઈક્રવફ્ટ ઓફપવ)
નલબાગ-‘ફ’
વતમાથાતા ચકાવ. (31 થી 70) જ વાચુાં શમ ત આેરા ખાનાભાાં ‘ખયાની નનળાની’ કય અને જ ખટાંુ શમત
આેરા ખાનાભાાં (31 થી 70) ‘ખટાની નનળાની’ કય.
31. વયતા ભાટે ટાઈટરફાય અને ભેન્યુફાય જેલા ચક્કવ બાગ ભટાબાગના નલન્ડઝભાાં વયખા શમ છે .
32. આઈકનના ત્ણ પ્રકાય શમ છે .
33. જભણી ફાજુના ભાઉવ ફટનને વાભાન્મ ક્સ્થનતભાાં પ્રામભયી ફટન તયીકે વેટ કયે લ ાં ુ શમ છે .
34. ડ્ર ડાઉન લરસ્ટ ફક્સવ યસ્ય એકાકી નલકલ્લાા વમુશની યજૂઆત કયે છે .
35. લરસ્ટ ફક્સવ વાંદગીની માદી દળાા લે છે .
36. નલકલ્ ફટાં વ લફન એકાકી નલકલ્ યજુ કયે છે .

37. પાઈર ભેનેજયન ઉમગ કયી પાઈરની રાક્ષાલણકતાઓ ફદરી ળકાતી નથી
38. નપ્રન્ટ ભેનેજય નપ્રન્ટયને વેટ કયલા ઉમગભાાં રઇ ળકામ છે .
39. યાઈટ એ નલન્ડના ૩.X પ્રકાય વાથે અાતુાં ળબ્દ પ્રફક્રમક છે .
40. ેઈન્ટ બ્રળભાાં લચત્ દયી ળકામ છે યાં ત ુ રખાણ રખી ળકાતુાં નથી.
ુ ાાં આલેર શમ છે .
41. Change Case કભાાંડ Insert ભેનભ
42. drag અને drop દ્ધનતથી રખાણને સ્થાનાાંતફયત કે નકર કયી ળકામ છે .
43. રખાણભાાં રાઈન લચ્ચેની મ ૂ જગ્મા 0.5 છે .
44. ટે મ્પ્રેટ શેરેથી ગઠ્લેર રખાણ અને તેની સુનનનિત ગઠ્લણ ધયાલત નલસ્ત ૃત દસ્તાલેજ છે .
45. લડા રખાણને કોષ્ટ્ટકભાાં પેયલલાની સુનલધા આતુાં નથી.
46. કમ્પ્યુટયભાાં યશેર ભાફશતીને એક ચક્કવ યીતે ગઠ્લલાની પ્રફકમાને ફપલ્ટય કશેલામ છે .
47. વાભાન્મ યીતે ળીાક દયે ક ાના ય શમ ળકે છે .
48. એક કયતા લધુ આદે ળન વાંગ્રશ કયી તેને કઈ એક ચાલીની ભદદથી યણ કયી ફધા આદે ળનુાં ારન ભેક્રની
ભદદથી થઇ ળકે છે .
49. એનટે વન્વ રખાણન એલ બાગ છે જેભાાં રખાણની વભજણ ભાટે નલળે નલલયણ અથલા ફટ્ણી કયે રી
શમ છે .
50. પાઈર નેઈભનુાં એક્સસ્ટે ન્ળન લધુભાાં લધુ 15 અક્ષયનુાં શમ છે .
51. એક્સવેરભાાં કઈ ણ ખાનાભાાં ભાત્ વાંખ્મા દાખર કયી ળકામ છે .
52. પન્ટને ટાઈપેવ કશેલામ છે .
53. એક્સવેરભાાં રખાણની ઉબી ગઠ્લણી ભાટે ચાય નલકલ્ શમ છે .
54. લકા ળીટના ઓછા કે લધુ ખાના જલા ભાટે લકા ળીટને નાની ભટી કયી ળકાતી નથી.
55. એક્સવેરભાાં અગાઉથી ઉરબ્ધ સુત્ને નલધેમ કશેલામ છે .
56. એક્સવેરભાાં F3 ક દફાલીને સ ૂત્ભાાં પેયપાય કયી ળકામ છે .
57. કઈ લકા ળીટભાાં અન્મ લકા ળીટની ફકભતન ઉલ્રેખ કયી સ ૂત્ દાખર કયી ળકાતુાં નથી.
58. INT(6.2) સુત્ન જલાફ 6 આલે છે .
59. OR નલધેમ જ એકણ દરીર વાચી શમ ત TRUE જણાલળે.
60. નલધમન ઉમગ કયી જફટર વભીકયણ યચી ળકામ છે .
61. એક્સવેરની ભદદથી ફે ફયભાણ કે ત્ણ ફયભાણલાા આરેખ દયી ળકામ છે .
62. આરેખભાાં ડેટા ફદરલાથી રીજન્ડ ફદરાતુાં નથી.
63. લકા ળીટભાાં આરેખનુાં કદ ફદરી ળકાતુાં નથી તેભજ આરેખને ખવેડી ળકાતુાં નથી.
64. આરેખને છાી ળકામ છે .
65. યે કડા ને ક્ષેત્ના આધાયે ચઢતા કે ઉતયતા ક્રભભાાં ગઠ્લી ળકામ છે .
66. યજૂઆત ભાટે વ્માાયને રગતા ગ્રાફપક્સવના ત્ણ પ્રકાય છે .
67. તભાયી યજૂઆતના એક એક ાનાને સ્રાઈડ કશેલામ છે .
68. નલી સ્રાઈડ ઉભેયલાની ળટા કટ કી Ctrl+N છે .
69. યજૂઆતનુાં ભથાળાં દળાા લલા ભાટે ટાઈટર સ્રાઈડન ઉમગ થામ છે .
70. સ્રાઈડ ય ળબ્દન દે ખાલ ફદરી ળકામ છે .
___________

