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ÌÑsÈë…… 

 

                   ãÑÝí ½çÁÓâÈ ÖÓ»âÓë Õ½õ -3 áÌë -4 Ìâ ÊÓë» »Ñõ¿âÓäáí ÑâÃë 

ÖäÖäÖä Ìä ÍÓäÜâ ÎÓÁäÒâÈ ÍâÖ »ÓÕâÌí ÍÓäÍÝ »ÓëÔ Àë.Èë ÍýÑâÇë ÊÓë» ÖÓ»âÓä 

»Ñõ¿âÓäáí ÖäÖäÖä Ìä ÍÓäÜâ ÍâÖ »âÓÕä áÌäÕâÒõ Àë. 

                    ÚâÔ ÁäÃäÒç(GTU) ¨âÓâ ÖäÖäÖä Ìä ÍÓäÜâ ÔëÕâå ÓÚä Àë. áÌë ÈëÑâ 

½Çâ ãÑÝí áë ÍÓäÜâ áâÍä Àë.áÌë ½Çâ ãÑÝí  Ìë áâÍÕâ  Ìä  Ïâ»ä Ú×ë, 

ÁäÃäÒç(GTU) ¨âÓâ ÔëÕâÈä ÖäÖäÖä Ìä ÍÓäÜâ Ñâ »çÔ -100 Ñâ»Öõ Ìç ÍëÍÓ ÔëÕâå 

Àë. ÈëÑâ 50 Ñâ»Öõ Íý»Ãä»Ô áÌë 50 Ñâ»Öõ ÉäÒÓä Ìâ ÚíÒ Àë. 

                   ÉäÒÓä Ñâ 50 ÍýWÌí ÚëÈçÔÜä ÍçÀâÒ Àë.ÈëÑâ ÑçKÒtÕë ÕÅõ áÌë 

ånÃÓÌëÃ Ìâ ÍçÀâÒ Àë.ÈëÑÁ ÉíÅâ ½âÇâ ÌíÃÍëÅ,ÍëånÃ áÌë ÏäÁâ ÖâÑnÒ ÍýWÌí 

ÍçÀâÒ Àë. 

                    Áë ãÑÝí Ìë ÁäÃäÒç(GTU) ¨âÓâ ÔëÕâÈä  ÖäÖäÖä Ìä ÍÓäÜâ áâÍÕâÌä 

Àë,ÈëÑÁ  áâÍÕâÌä Ïâ»ä  Àë. ÈëÑÌâ ÑâÃë áÚäÒâ Úïç »çÔ-324 ÉäÒÓä Ìâ ÍýWÌí Ñç»ç 

Àç.ÈëÑâ áÌç»ýÑ ÌïÏÓ-1 Éä 139 ÍýWÌí ånÃÓÌëÃ Ìë Ô½Èâ Àë áÌë áÌç»ýÑ ÌïÏÓ-

140 Éä 324 ÍýWÌí ÕÅõ ,  ÌíÃÍëÅ,ÍëånÃ áÌë  ÏäÁâ  ÖâÑnÒ  ÍýWÌí  Àë  áâ 

ÍýWÌí Ìâ ÖÈÈ ÑÚâÕÓí »Óä Ìë áâÍ ÖäÖäÖä Ìä ÍÓäÜâ ÍâÖ »ÓÕâ ÑÊÊÓçÍ 

É×ë.»Êâ¿ »íå ÍýWÌ Ìâ ÁÕâÏ Ñâ ÐçÔ ÚíÒ Èí DÒâÌ ÊíÓÕâ ãÕÌïÈä Àë. 

                     áâÍ ÓíÁ ÏÓíÁ Ìä ×ìÜÇä» ÈëÑÁ ÍýâÉÑä» ã×ÜÇ Ìë Ôâ½Èä 

ÑâÚäÈä ÈëÑÁ ¾íÓÇ-1 Éä 8 Ìâ ×ìÜÇä» ÍÓäÍÝí ÈëÑÁ »âÒõ®Ñí áëÖ.áëÖ.áë 

ÈâÔäÑí áÌë ánÒ ã×ÜÇ Ìë Ôâ½Èä ÑâÚäÈä ÁâÇÕâ ÑâÃë áâÍ ÑâÓâ bÔí½ 

 ÑçÔâ»âÈ Ôå ×»í Àí. áâÐâÓ… 

                                                                     álÍë×»çÑâÓ »ë ÍÃëÔ 

                                                                                              Öä.áâÓ.Öä ÖâÕÔä 
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1. રેન પ્રકાયના નેટલકકભાાં કોમ્પ્યટુયો લચ્ચેનુાં ઓછાભાાં ઓછાં અંતય કેટલ ુશોમ છે ?  

10                                   100                   1000                  10000  

2. કઈ ટોોરોજીનો વભાલેળ નેટલકક ટોોરોજીભાાં થામ છે ?  

લામ ટોોરોજી        ફશ ટોોોજી    રેન ટોોરોજી     અભેરયકન ટોોરોજી  
3. કોને કોમ્પ્યટુય નેટલકકના નેટલકક તયેકે ઓાલાભાાં ેલે છે ?  

ઇન્ટ્રાનેટ                      ઈન્ટ્રાયેડ                   ઈન્ટરનેટ                    બ્લ્ય ુટુથ  

4. અંગત નાભ તથા કે્ષત્્ર નાભ ધયાલતા ફાંને બાગ કમા મખુ્મ વયનાભાાં શ ુકશ ેછે ?                          

DOTS                                    DNS                    TCP                                 એક ણ નશે  

5. ઈન્ટ્ટયનેટ થી જે ધાંધાકેમ વ્મલશાયો થામ છે તેને શુાં કશલેાભાાં ેલે છે ?                                             

ઈ-ધાંધો                                   ઈ-ગલનકન્ટ્વ     ઈ-કોમશસ                    ઈ-ભેઈર  

6. ૧૯૬૯ભાાં તૈમાય થમેલુાં નેટલકકન ુાં નાભ ેો ?                                                                                            

ARPA                                   WWW                  ARPENET                    એક ણ નશે  

7. ઈ-ભેઈર દ્વાયા નીચેની કઈ લસ્ત ુભોકરી ળકાતી નથી ?                                                                         

ચચત્ર                                   અલાજ                  વલડેમો                     એક ણ નષી  

8. ડેટા પ્રત્માનની ઝડ ભાટે કમો એકભ લયામ છે ?  

bps                                   mvp                   mb                                   gb  

9. લેફેજ તૈમાય કયલા વાભાન્ટ્મ યેતે  કોનો ઉમોગ થામ છે ?                                                           

HTTP                                   HTML                    HTMP                                HTML  

10. W3ને વાભાન્ટ્મ યેતે કેલી યેતે ઓાલાભાાં ેલે છે ?                                                                    

WEB                                  WEP                    WAB                       WAP  

11. શારભાાં ઈન્ટ્ટયનેટ કેટરા IP એડ્રેવની ક્ષભતા છે ?                                                                                       

૩ અફજ                     ૪ અફજ                    ૩ કયોડ                       ૪ કયોડ  

12. ધાંધાકેમ લેફવાઈટભાાં કયુાં કે્ષવત્રમ નાભ ઉભેયામ છે ?                                                                           

.BUISNESS                      .COM                     .TRADE                        .TRD  

13. કોમ્પ્યટુય યથી ભારશતી વલકય ય ભોકરીએ ત્માયે તે કમા નાભથી ઓાામ છે.                      

ડાઉનરોડ                     અોડ                     યેટનક                          વેન્ટ્ડ 

14. અગાઉ ભોકરેર ઈ-ભેઈર વાંગ્રશ કયે યાાત ુાં પો્ડય કમા નાભથી ઓાામ છે ?  

ઇનફોક્ષ                    ેઉટફો ્                    શેન્ટઆઇટમ            ઓર  

15. ઈ-ભેઈર વાથે પાઈર ભોકરલી શોમ તો કમા ફટનનો ઉમોગ થામ છે ?  

પાઈ એટેચમેન્ટ       વેન્ટ્ડપાઈર                    ઈ-ભેઈર                              + પાઈર  

16. ઈ-ભેઈર ભાટે ળાનો ઉમોગ થામ છે ?  

SIP                                     POP                        OPO                             C++  

17. વાભાન્ટ્મ યેતે ઈ-ભેઈર ID કેટરા બાગભાાં લશેંચામેલુાં શોમ છે ?  

1                                     2                                      3                                           4  
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18. W3 ને વાભાન્ટ્મ યેતે કેલી યેતે ઓાલાભાાં ેલે છે ?  

WEP                                    WEB                        WAB                             WAP  

19. ભેન નેટલકકભાાં કોમ્પ્યટુયો ભોટા બાગે ક્યા પેરામેરા શોમ છે ?  

એક જ ઓયડાભાાં         એક જ ભકાનભાાં          એક જ ષરેમાાં                એક જ કેમ્પવભાાં  

20. ે ણે ેણા કોમ્પ્યટુય યથી ભારશતી વલકય ય ભોકરીએ તેને શ ુકશ ેછે ?  

ડાઉન રોડ                       અ ોડ                        યેટનક                             વેન્ટ્ડ  

21. WAN નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ?  

WIDE AREA NETWORK      WIDE ANTENA NETWORK            WORLD AND NETWORK    WIDE ADDITIONAL 

NETWORK  

22. નીચે દળાકલેર નાભભાાંથી કયુાં નાભ પ્રોટોકર તયેકે ઓાાત ુાં નથી ? 

TCP/IP                                   HTTP                          FTP                               WWW  

23. નીચેના ૈકે કોનો વલસ્તાય વૌથી લધ ુછે ?  

LAN                                   MAN                          DAN                               WAN  

24. USBનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ?  

યવુનલવકર વવયેમર ફવ  યવુનલવકર વલીવ ફવ  યવુનલવકર વવયેમર ફામોવીવ  ેભાાંથી એક૫ણ નશીં  

25. વયકાયે વાંસ્થાઓની Website ભાટે કોનો ઉમોગ થામ છે ?  

.Gov                                   .gove                          .government                 એક ણ નરશ  
26. DNS નુાં રુૂાં નાભ જણાલો ?  

Direct Network Service        Domain Name Service           Direct Name System     Domain Name System

  

27. કઇ  રોોરોજીભાાં ભાત્ર થડ શોમ છે ળાાાઓ શોતી નથી ?  

યીંગ                                  ફશ                            ભેવ                               સ્ટાય   

28. GB નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ?  

GIGA BYTES                    GEGA BYTES               GIGA BITS                  GEGA BITS  

29. લેફ-ેજ ને Save કઇ પાઇર ભા થામ છે ?           

MS Word File                     HTTP                              HTML                     એક ણ નરશ  

30. કોમ્પ્યટુય નેટલકક સ્થાવત કયતી લાતે કઈ ફાફતોનુાં ધ્માન યાાલાનુાં છે ? 

 જોડાણ ાચક                     ઝડ                               તમામ                     ચોકવાઈ  

31. વૌથી લધ ુાચાક ણ વૌથી લધ ુપ્રવાય ેતી નેટલકક દ્ધવત કઈ છે ?  

Co-axial Cable                      કેફર રાઈન                    શેટેાઈટ                        ભાઈક્રોલેલ  

32. WAN લધભુાાં લધ ુકેટરા રક. ભી. જા એરયમાભાાં ળકમ છે ?  

2000                                    3000                                   1000                         100  

33. HTTPનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ?  

Hyper Text Trasfer Protocol        Hyper Text Transfer Procedure       Hyper Text Tools Program     Hyper Text Program
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34. ે ઉટલકુ એક્ષપે્રવભાાં કેટરા ભેનુાં શોમ છે ?  

6                                       7                                     8                                         9  

35. નીચેનુાં કયુાં લેફ બ્રાઉઝય નથી ?  

NEOPLANT                         MOSAIC                            OPERA                           LYCOS  

36. ે ણા ઈ-ભેઈરભાાં ભેઇરને ાારી કયલા ભાટે કમો ઓ્ળન ેેર છે ?  

ઇનફોક્ષ                         ેઉટફોક્ષ                       ડડીટ                           લયાઇટ  
37. વાભાન્ટ્મ યેતે નેટલકકભાાં ભધ્મસ્થ વનમાંત્રકને શ ુકશ ેછે ?  

HUB                                      HUBE                                     TEAM                            CARD  

38. ગજુયાતી બાાભાાં ઈ-ભેઈરને કમા નાભથી ઓાલાભાાં ેલે છે ?  

વલજાણુાં ઉગ્રશ                        વળજાણ ાં ટા                       વલજાણુાં ભેઈર              એક ણ નશે  

39. નીચેનાભાાંથી કયુાં ઈ-ભેઈર ક્રામન્ટ્વ તયેકે જાણીત ુાં વોફ્ટલેય છે ?  

ેઉટલકુ એક્વપે્રવ          ેઉટ એક્વપે્રવ                      ેઉટઇન એક્વપે્રવ ેઉટલકુ નેટસ્કે 

40. લેફ ેજ ફનાલલા ભાટે ળેનો ઉમોગ કયલાભાાં ેલે છે ?  

HTTP                                      HTML                                     HTMP                            HTML  

41. લેફ-વાઈટના નાભને કઈ યેતે ઓાલાભાાં ેલે છે ?  

URL                                      UMP                                      HTTP                            એકેમ નશે  

42. ઈ-ભેઇરના એક વાથે ઓછાભાાં ઓછા કેટરી વ્મક્ક્તઓને  ભેવેજ ભોકરી ળકાઇ ?   

એક                                       ફે                                       ત્રણ                             ગમે તેટી  

43. ઈ-ભેઈરભાાં નીચે ેેર ળબ્લદોભાાંથી એક ળબ્લદનો ઉમોગ થતો નથી ?  

SEND                                       ATTACHMENT                           ROM                              NEW MAIL  

44. નેટલકક ભાટે નીચેના ૈકે કોનો વલસ્તાય વૌથી લધ ુગણામ છે ?  

રેન                                        ળેન                                          ભેન                               ડેન  

45. એક જ ચફલ્ડિંગ અથલા રૂભભાાં જોડેરા કમ્પ્યટુવકભાાં કમા નેટલકકનો ઉમોગ થામ છે ?  

લેન                                         ભેન                                          અનવેટ                  રેન  

46. ISDNનુાં રુૂાં નાભ શ ુકશ ેછે ?  

integrater services             international services digital network internal services digital network  

47. નેટલકકભાાં જોડતા દયેક કોમ્પ્યટુયને એક નાંફય શુાં કશ ેછે ?  

IP                                 INS                                           IP એડ્રેશ                  એક ણ નશે  

48. 1 mbps એટરે કેટરા ચફટવ ?  

1000                                 10000                              1000000                   એક ણ નશે  

49. નીચેના ઓ્ળનભાાંથી એક ઓ્ળન નેટલકકના પ્રકાય નથી ?  

રેન                                 મેન                                           લેન                                 ભેન  
50. GSWAN એ કમા પ્રકાયનુાં નેટલકક છે ?  

ળર્ સઅ પ્રાઇળેટ નેટળકસ            રેન                                                     ભેન                                       લેન  
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51. ેન ડ્રાઈલનો ઉમોગ કયલા ભાટે કમા વાધનની જરૂય ડે છે ?  

યએુવફી                            ોટસ સ્ળીચ                             યએુવફી કેફર       યએુવફી કાડક  

52. નીચેનાભાાંથી કમા ઓ્ળનનો વભાલેળ કેફરભાાં કયલાભાાં ેવ્મો નથી ?  

TWISTED PAIR CABLE       COXIAL CABLE                 FIBRE OPTIC CABLE       SIMPLE CABLE  

53. ભોડેભનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ?  

Modulator Demodulator    Modulation Modulacator Demodulocater      Modelling Demodelling  

54. વનમભોના વમશુને કમા નાભથી ઓાલાભાાં ેલે છે ?  

પ્રોટોક                     પ્રોભોળન                              પ્રોોગેન્ટ્ડા                    એક ણ નશે 
55. નેટલકકભાાં ેલેરા કમ્પ્યટુય લચ્ચેના વાંચાયનુાં વનમાંત્રણ કોણ કયે છે ?        

પ્રોભોળન                       પ્રોટોકર                               પ્રોોગેન્ટ્ડા                     એક ણ નશે  

56. પ્રોટોકર કેટરા પ્રકાયના ાડલાભાાં ેલેર છે ?  

2                                      3                                               4                                    5 

57. કોઈ ચોકકવ પ્રરક્રમા ભાટેના પ્રસ્ થાવત ધોયણો એટરે શ ુ?  

ટેઈ યેડય                        પ્રોટોકો                                 ફોડકય                      કોન્ટ્ વોર 

58. LANના શાડકલેયના બાગભાાં નીચેનાભાાંથી ળેનો વભાલેળ થતો નથી ?  

સ્ટેળન                                      રાન્ટ્વવભળન                     વભરડમા                       શોફ્ટળેર 

59. નેટલકક ઇન્ટ્ટય પેવ કાડક કમા સ્રોટભાાં પેટ થઇ ળકે છે ?  

PCMCIA                          RAM                                    ROM                        HDD 

60. કમા પ્રકાયનુાં કાડક નેટલકકની ઝડ અને ક્ષભતા નક્કે કયે છે ?  

નેટળકસ  ઇન્ટરપેશ કાડસ           નેટલકક ઇન્ટ્ટેગ્રેળન કાડક         નેટલકક એક્વેવ કાડક          એક ણ નશે 
61. નેટલકક વાથે જોડામેર ફધા કમ્પ્યટુયને શુાં કશલેાભાાં ેલે છે ?  

લકીંગ નેટલકક                     ળકસ સ્ટેન                               લકીંગ સ્ટેળન એક ણ નશે 
62. નેટલકક ભાટે અત્મત ભશત્લ ધયાલતી લસ્ત ુકઈ છે ?  

પાઈ શળસર                     પાઈર સ્ટેળન                  પાઈરીંગ               રડયેક્ટય 

63. ફહુ લધાયે અંતયભાાં ેલેરા કોમ્પ્યટુયોને જોડતા નેટલકકને શ ુકશ ેછે ?  

રોકર એરયમા નેટલકક    ળાઈડ એડરયા નેટળકસ   ભરેોોરીટન એરયમા નટેલકક એક ણ નશે 
64. નેટલકક એટરે શુાં ?  

કોમ્પ્યટુયનો વમશૂ એકફીજાને જોડતો ઘટકોનો શમષૂ  કોમ્પ્યટુય વોફ્ટલયેનો વમશૂ રેન 

65. કમા પ્રકાયના નેટલકક ટોોરોજીભાાં ફે કોમ્પ્યટુય વાથે ફાંધ લૂ તયેકે જોડામેરા શોમ છે ?  

ભેળ                 ફવ/રે                  યીંગ                એક ણ નશે  

66. વલકય પાઈરની નકર ેણા અંગત કોમ્પ્યટુય ય કયલાની રક્રમાને શ ુકશ ેછે ?  

અરોડ         ડાઉનોડ                  બ્રાઉચઝિંગ        એક ણ નશે 
67. પાઈફય ઓલ્ટક લામયભાાં ડેટાનુાં લાશન કમા સ્લરૂે થામ છે ?  

વલદ્યતુ                 પ્રકા                          તયાંગ               એક ણ નશે 
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68. LAN પ્રકાયનુાં નેટલકક કેટરા વલસ્તાય સધુીનુાં શોઈ ળકે છે?  

100 Mitre        1 Km                         10 Km              500 Mitre 

69. Keybord ભાાં કેટરી કે શોમ છે ?  

100               103                         104               96 

70. નીચેનાભાાંથી કયુાં વોફ્ટલેય લેફ બ્રાઉઝય નથી ?  

ઈન્ટ્ટયનેટ એક્ષ્રોય   ભોજેક                         ઓેયા       વળન્ડોઝ એક્ષ્પ્ોજર 

71. વલજાણ ુટારને અંગે્રજીભાાં  શ ુકશ ેછે ?  

ઈ-રેટય       ઈ-ત્ર                         ઈ-ડોક્યભેુન્ટ્ટ       ઈ-મેઈ 

72. બૌગૌચરક કે્ષત્રને અનરુક્ષીને બાયત ભાટે કયુાં ડોભેઈન લયામ છે ?  

.IN               .NI                         .AU               .DE 

73. WWW એટરે શ ુછે ?  

WORLD WIDE WEB   WORLD WORLD WORLD        WEATHER WORLD WEB   WORLD WIDE WEST 

74. લેફ ેજને યેરેળ કયલા ભાટે કઈ પાંકળન કે નો ઉમોગ થામ છે ? 

F1                F5                        F3                F2 

75. ઈન્ટ્ટયનેટની ળોધ કમા દેળે કયે ?  

બાયત               થાઈરેન્ટ્ડ                જાાન                અભેરયકા 
76. વાભાન્ટ્મ યેતે નેટલકકના ભધ્મસ્થ વનમાંત્રકને શ ુકશ ેછે ?  

ષફ              ભોડેભ                   ટેભ                      કાડક 
77. ઇંગ્રેન્ટ્ડ દેળની લેફવાઈટભાાં છે્રે કમા નાભનો ડોભેઈન લયાઇ છે ?  

.IN              .AU                   .UK                      .DE  

78. કમા વોફ્ટલેયને ક્રામન્ટ્ટ તયેકે ઓાલાભાાં ેલે છે ?  

Browser       Application            System               None 

79. કમ્પ્યટુયને નેટલકક વાથે જોડતા રડલાઈવને શ ુકશ ેછે ?  

નેટળકસ એડ્ટર     નેટલકક કેટ            નેટલકક સ્લીચીંગ       ેભાાંથી એક૫ણ નશીં  

80. ઈન્ટ્ટયનેટ કેલા પ્રકાયનુાં નેટલકક છે ?  

ફે કમ્પ્યટુયનુાં જોડાણ   વળશ્વમાાં ાખો કમ્પ્ય ટશસને એકફીજા શાથે જોડે છે  ેભાાંથી એક૫ણ નશીં  

81. પાઈફય ઓલ્ટકભાાં લામયભાાં  ઝડ લધભુાાં લધ ુકેટરા mbps જેટરી ભે છે ?  

100 mbps      1000 mbps            10000 mpbs        એક ૫ણ ્નડષ 

82. ઈન્ટ્ટયનેટ વૌ પ્રથભ કમા લકથી ળરૂ થયુાં શત ુાં ?  

1960              1947                    1962                1980 

83. જીયુે ઈ નુાં રુૂ નાભ શુાં છે ?  

ગ્રાપેક યઝુય ઈન્ટ્ ટયપેવ ગ્રાપેકર યઝુય ઈન્ટ્ ટયપેવ ગ્રાપેકવ        યઝુય ઈન્ટ્ ટયનેટ  
84. દયેક લેફવાઈટનુાં પ્રથભ ેજ કમા નાભથી ઓાામ છે ?  

ષોમ ેજ      શાઉવ ેજ                   રોંગ ેજ                રન્ટ્ટ ેજ 
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85. ISPનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

INTERNET SOFT PRODUCT INTERNET SERVICES PROVIDERS INTERNET SPOT PROCESS  

86. ઈન્ટ્ટયનેટને જોડલા ભાટે કોની જરૂય ડે છે ? 

કેફ             ભાઉવ                   સ્કેનય                 માહ ુ  

87. TCP/Ipનુાં રુૂાં નાભ શ ુછે ?  

ટ્રાન્શવમન કાંટ્રો પ્રોટોક/ ઈન્ટરનેટ પ્રોટોક રાન્ટ્વવભળન વેન્ટ્રર પ્રોટોકોર /ઈન્ટ્ટયનેટ પ્રોટોકોર  

88. ઈન્ટ્ટયનેટની ભદદથી થતા ધાંધાકેમ વ્મલશાયોને શ ુકશ ેછે ?  

કોભવક             વ્માાય                      ઈેક્ટ્ટ્રોવનક કોમશસ         એક ણ નશે 
89. ઈ-ભેઈર તૈમાય કયેને કોને ેલાભાાં ેલે છે ?  

વલકયને ભેઈર      વલકય                    એ્ીકેન શળસર         એક ણ નશે 
90. વાંણૂક તૈમાય ભેઈર ભોકરલા ભાટે શ ુકયળો ?  

વેન્ટ્ડ ેઇટભ      શેન્ડ                          ઇનફોક્ષ                 એક ણ નશે  
91. ભનવાંદ લેફવાઈટ વાચલલા ભાટે ટુરફાયના કમા ફટનનો ઉમોગ થામ છે ?  

રયરેળ                  રશસ્ટયે                    પેળરીટ          એક ણ નશે  
92. ભેઈરની વાથે કોઈક પાઈરને ભોકરલી શોમ તો શ ુકયળો છે ?  

એટેચ                  ન્ટ્ય ુભેઈર                    વેન્ટ્ડ          એક ણ નશે 
93. ઈન્ટ્ટયનેટની ભદદથી રોકો ેાા વલશ્વભાાં શ ુભેલી ળકે છે ?  

ભારશતી                 વાધનને                    વ્મક્ક્તને          એક ણ નશે 
94. લેફવાઈટના નાભભાાં .ORG રાલાભાાં ેલેતો તે વાઈટ કેલા પ્રકાયની છે ?  

વશકાયે          ૈક્ષિણક                     શાંગઠન           એક ણ નશે 
95. લેફ-બ્રાઉઝય ક્ય ુછે ?  

ઈન્ટરનેટ એિ્ોરર ેઉટલકુ એક્ષપે્રસ ્             ઈન્ટ્ટયનેટ રયરે      એક ણ નશે 
96. ફામનયે દ્ધવતભાાં કેટરા અંક શોમ છે ?  

0                 1                             3                   2 

97. નીચેનાભાાંથી કોમ્પ ્ યટુય વાંફાંવધત પ્રોવીઝયર બાા કઈ છે ?  

C                 JAVA                              VB           ઉયની ફધી જ  

98. IBM એટરે શ ુ?  

Internat Bus Mask International Business Machine     ibm                International Binary  

99. એક થી લધાયે કસ્ટભય એક વાથે એક જ કોમ્પ ્ યટુય ઉય કાભ કયે ળકે તેને શ ુ કશ ેછે?  

વીંગર યઝુય              મલ્ ટી ય ઝર                                    નેટલકક                 એકેમ નશીં 
100. ઓ્ ટેકર પાઈફયનો ઉમોગ લધ ુને લધ ુક્યા થામ છે ? 

             Software               Network                       Hardware          ેભાાંથી એકેમ નશીં 
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101. જભકની દેળ ભાટેના ડોભેઈનનુાં નાભ શ ુછે ?  

              .in                         .ch                                       .de                   .ge  

102. ઓછાભાાં ઓછા કેટરા Mbps ઝડ ધયાલતા ભોડેભ ફજાયભાાં પ્રા્મ છે ?  

             26.5                         33.7                                         43.7                    56.4  

103. શાઈય રીંક નો ઉમોગ ભોટે બાગે કમા લધ ુજોલા ભે છે?  

               લડકભા                             એકવેરભાાં                            ળેફેજ      લડકેજભાાં  

104. ઈન્ટ્ ટયનેટભા દયેક પાઈર કોની ભદદથી એકફીજા વાથે જોડેરી શોમ છે ?  

              ષાઈરીંક             શાઈય લડક                           શાઈય એકવેર        એક ણ નશે  

105. નીચેનાભાાંથી કઈ નેટલકક ટોોરોજી નથી ?  

             ફવ ટોોરોજી              ભેવ ટોોરોજી                           ેન ટોોોજી         યીંગ ટોોરોજી  

106. વાભાન્ટ્મ યેતે IP ADDRESS BITS નો ફનેરો શોમ છે.?  

              32                                28                                      26                    36  

107. કોઈણ લેફવાઈટ જોલા કમ્પ્યટુય ય કમા વોપટલેયની જરૂય ડે છે ?  

             કોમ્પયનુીકેળન                   ટેસ્ટીંગ ાથ                      બ્રાઉઝર                   એભ.એવ. લડક  

108. ડેટા પ્રત્માનની ઝડ ભાટે કમો એકભ લયામ છે ?  

              bps                                mvp                                     mb                      gb  

109. લેફ ેજ તૈમાય કયલા વાભાન્ટ્મ યેતે કોનો ઉમોગ કયલાભાાં ેલે છે ?  

              HTTP                                 HTML                        URL                    એક ણ નશે  

110. ક્યા યજીસ્ટય કયાલાથી ેણને  ઈ-ભેઈર ેઈ.ડે પાલલાભાાં ેલે છે ?  

            વવલિવ પ્રોલાઈડવક      ઈ-ભેઈર એડભીનીસ્રેળન    ISP                   એક ણ નશે  

111. ઈ-ભેઈર ભોકરલા ભાટે ેણી ાવે શોવુાં પયજજમાત છે ?  

             ેઉટલકુ એક્વપે્રવ મોકનારન ાં ઈ-મેઈ શરનામ ાં    ભોફાઈર             એક ણ નશે  

112. કય ુચચિંન્ટ્શ ઈ-ભેઈર ેઈ.ડે.ફે બાગભાાં લેશચેે છે ?  

              $                              @                                              #                      ભેઈર  

113. ઈ-ભેઈર કેલો શોલો જોઇએ ?. 

              રાાંફો                     ટૂાંકો અને વળવયને અન ક લ      ચચત્રોલાો        એક ણ નશે  

114. ઈ-ભેઈરનુાં ેદાન પ્રદાન કયલા ભાટે કમા પ્રોટોકોરનો ઉમોગ થામ છે ?  

             ભેઈર                           ોસ્ટ ઓપેવ                                  TCP        એક ણ નશે 
115. YAHOO.COM એ શ ુછે ?  

              ઈ-ભેઈર પ્રોટોકોર   ઈ-મેઈ શવળિશ પ્રોળાઈડર      ઉમોગ કતાકન ુાં   એક ણ નશે 
116. ઈ-ભેઈર વયનાભાાં ક્યા વાંગ્રશ કયે ળકામ છે ?  

              વેન્ટ્ડ ેઇટભ                 એડ્રેશ બ ક                                   ઇનફોક્ષ            ભેઈર 



 

 

                                               WWW.GujEduPlus.BlogSpot.in                        : : AlpeshPatel,8905172646 CRETED BY 

10 

 

117. ઈ-ભેઇરનો જલાફ ેલા ભાટેકમા ફટન ને ક્રીક કયલાભાાં ેલે છે ?  

              રી્ાય                  વેન્ટ્ડ                                         ઓન                એક ણ નશે  

118. એકફીજા વાથે ચોક્કવ વભમે ઈન્ટ્ટયનેટ ય લાત કયે તેને શ ુકશ ેછે ?  

              લાતો કયલી           ચેડટિંગ                      ઈ-ભેઈર            ભેઈર  

119.          નીચેન ુાં કયુાં વોફ્ટલેય લેફબ્રાઉઝય નથી ?  

         ભોઝેક                     ઓેયા                        નીયો ્ાન્ટ             એક ણ નશે 
120.          URLને મખુ્મ ફે બાગભાાં ના પ્રથભ બાગને શ ુકશલેામ છે ?  

        પ્રોટોકો           DNS                     વયનામુાં           એક ણ નશે  

 

121. URLને મખુ્મ ફે બાગભાાં ના પ્રથભ બાગને શ ુકશલેામ છે ?  

        પ્રોટોકો           DNS               વયનામુાં             એક ણ નશે  

122. ઈન્ટ્ટયનેટના વલકાવભાાં ામાનુાં કાભ કોને કયુું છે ?  

        IBM                   MICRO SOFT  PENTAGON             WIPRO    

123. IP એડ્રેવ કેટરા ફીટનુાં શોમ છે ?  

        64 BITS            16 BITS          32 BITS              8 BITS  

124. ઈ-ભેઈર ભાટે શુાં શોવુાં જરૂયે છે ?  

        કોમ્પ્યટુયનો ભાચરકે     ઈ-ભેઈર એડ્રેવ  ઈન્ટ્ટયનેટ વભ્મદ      ટેચરપોન  
125. લેફવાઈટનુાં વયનામુાં કમા નાભથી ઓાામ છે ?  

        URL                    WWW          HTTP                     .COM  

126. ઈ-ભેઈર ેઈ.ડે.કોણ પાલે છે ?  

        આઈએશી             ગલનકભેન્ટ્ટ          લેન                     સ્ટેટ ગલનકભેન્ટ્ટ  

127. ભેઈર ફોક્વ કમાાં શોમ છે ?  

        મેઈ શળસર             એપટેી          ભેઈર ક્રાઈન્ટ્ટ      એક ણ નશે  

128. અગાઉ ભોકરેર  ઇભેર નો વાંગ્રશ કયે યાાત ુાં પો્ડય કમા નાભથી ઓાામ છે ?  

        ઇનફો ્             ેઉટફો ્         શેન્ટઆઇટમ               તભાભ  

129. IP એડ્રેવ કુર કેટરા ફીટવનો ઉમોગ થમેરો શોમ છે ?  

        30                      36           38                        32 

130. ઓયેટીંગ વીસ્ ટભ એ શુાં છે?  

        એ્ રીકેળન વીસ્ ટભ       શીસ્ ટમ શોપટળેર    ફન્ટ્ ને                 એક ણ નશે  

131. DSLનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ?  

        રડજીટર વફસ્ક્રાઈફય રાઈન        રડજીટર વીસ્ટભ રાઈન               રડજીટર વફસ્ક્રાઈફર  

132.  નેટલકકનો એક પ્રકાય કમો છે ?  

         WWW                HTTP             WAN               MHz 
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133. વચક એન્ટ્જીન તયેકે કોનો ઉમોગ થામ છે ?  

        google.com                yahoo.com     ફાંને               એક ણ નરશ 

134. નીચેનાભાાંથી કમો પ્રોટોકોર નથી?  

        WWW                        HTTP                     FTP                                   TCP 

135. ઈ-ભેઈરભાાં એક થી લધાયે વ્મક્ક્તઓને ભેઈર ભોકરલા ભાટે કમો ઓ્ળન ેેર છે ?  

             ACC                                        ANOTHER       BCC                                     એક ણ નરશ.  

136. LAN પ્રકાયના નેટલકકભાાં કોમ્પ્યટુયો લચ્ચેનુાં ઓછાભાાં ઓછ અંતય કેટરા ભીટયનુાં શોમ છે?  

             10                      100                           1000                         10000  

137. યએુવફીનુાં રુૂ નાભ શુાં છે?  

              યનુાઈટેડ સ્ ટેટ ફીઝનેવ                   ય વનળશસ શીરીય ફશ           યવુનક વીસ્ ટભ ફવ   

138. ઓઉટલકુ એકવપે્રવ ફશોા પ્રભાણભાાં લયાતો કમો ઈ-ભેઈર પ્રોગ્રાભ છે?  

             કાયન્ ટ         વલકય                          શોસ્ ટ                       ઓયેટીંગ 

139. લેફવાઈટના નાભને કઈ યેતે ઓાલાભાાં ેલે છે ?  

              HTTP                       URL                          UPS                        POP  

140. લડક એપ્્રકેળનભાાં સ્ેશ્મર પોન્ટ્ટ પોયભેરટિંગ ઇપેકટ કમા ઓ્ળનભાાં જોલા ભે છે ?  

              Text                      Book                          Effect                        Font  

141. લડક એપ્્રકેળનભાાં નવુાં ેજ દાાર કયલા ભાટે કઈ ળોટકકટ કેનો ઉમોગ થામ છે ?

 CTRL + Enter Key   ALT + Enter Key           SHIFT + Enter Key એકેમ નરશ.  

142. એભએવ લડકભાાં પાઈર ાોરલા ભાટેની ળોટક  કઈ કઈ છે?  

              કાંટ્રો ઓ        કાંરોર એવ                        કાંરોર લામ              કાંરોર ઝેડ 

143. એભએવ લડકભાાં રાાણ ેસ્ ટ કયલા ભાટેની ળોટક  કે કઈ છે?  

             કાંરોર લામ       કાંરોર એવ                       કાંરોર ઓ                          કાંટ્રો ળી 
144. એભએવ લડકભાાં ફધા જ રાાણ કટ કયલા ભાટેની ળોટક  કે કઈ છે?  

             કાંરોર ઓ        કાંરોર એવ                      કાંટ્રો એકશ            કાંરોર લી 
145. એભએવ લડકભાાં ફધા જ રાાણ વવરેકટ કયલા ભાટેની ળોટક  કે કઈ છે?  

              કાંરોર એવ        કાંરોર ઓ                       કાંરોર એ                        કાંરોર લી 
146. એભએવ લડકભાાં યદ કયેર રાાણ ાછાં રાલલા ભાટેની ળોટક  કે કઈ છે?  

              કાંરોર વી       કાંરોર એવ                     કાંરોર લામ               કાંરોર ઝેડ 

147. એભએવ લડકભાાં રાાણ ળોધલા ભાટેની ળોટક  કે કઈ છે?  

              કાંરોર ઓ       કાંટ્રો એપ                     કાંરોર લામ             કાંરોર વી 
148. એભએવ લડકભાાં રાાણને ફો્ ડ કયલા ભાટેની ળોટક કે કઈ છે?  

             કાંરોર જે      કાંરોર એવ                     કાંટ્રો ફી                       કાંરોર લી 
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149. એભએવ લડકભાાં રાાણને અન્ટ્ ડય રાઈન કયલા ભાટેની ળોટક  કે કઈ છે?  

              કાંટ્રો ય       કાંરોર એવ                     કાંરોર ફી                        કાંરોર લી 
150. એભએવ લડકભાાં રાાણને જભણી ફાજુ રેલા ભાટેની ળોટક  કે કઈ છે?  

              કાંટ્રો આર     કાંરોર એવ                    કાંરોર ફી                        કાંરોર જે 

151. એભએવ લડકભાાં રાાણને ડાફી ફાજુ રેલા ભાટેની ળોટક  કે કઈ છે 

 કાંરોર જે      કાંટ્રો એ                      કાંરોર ફી                કાંરોર લી 
152. એભએવ લડકભાાં રાાણને જસ્ ટેપાઈ કયલા ભાટેની ળોટક  કે કઈ છે?  

             કાંરોર ઓ      કાંરોર એપ                      કાંટ્રો જે                         કાંરોર લી 
153. લડક એપ્્રકેળનભાાંથી ફશાય નીકલા ભાટે કઈ ળોટકકટ કેનો ઉમોગ થામ છે ?  

Alt + F        Alt + F2          Alt + F3              Alt + F4 

154. પો્ ડયભાાં ેલેરા પો્ ડયને કમા નાભથી ઓાલાભાાં ેલે છે?  

ડેયેકટયે                  શફ               ડીરેકટરી              રેબ્રાન્ટ્ ચ  
155. ભાઈક્રોવોપટ લડક એ કમા વોપટલેયનો એક બાગ છે?  

વલઝડોઝ      એમએશ ઓપીશ               ફન્ટ્ ને               એક ણ નશે 
156. ભાઈક્રોવોપટ લડક ભાાં ફધા જ ભેન ુકમા બાગભાાં ેલેરા શોમ છે?  

ટાઈટરફાય  રૂરય ફાય             પોયભેટીંગ રૂરફાય   મેન ફાર 

157. ભાઈક્રોવોપટ લડકભાાં કાંરોર ફટન ના કેટરા વેટ ેલેરા છે?  

એક   ત્રણ   ફે    એક ણ નશે 
158. લડકભાાં પાઈર વાંફાંધી તભાભ પ્રરક્રમાઓ કયલાના કભાન્ટ્ ડવ કમા ભેનભાાં શોમ છે?  

એડેટ   પોભેટ   પાઈ   શે્   

159. લડકભાાં ડોકયભેુન્ટ્ ટભાાં સધુાયા લધાયા કયલા ભાટેના જરૂયે કભાન્ટ્ ડવ કમા ભેન ુશોમ છે? 

એડીટ   વલન્ટ્ ડો   શે્     એક ણ નશે  

160. લડકના પ્રથભ વસ્ ક્રનની છે્ રી રાઈન કમા નાભે ઓાામ છે?  

સ્ ટેટશ ફાર  ટાઈટરફાય  ટાસ્ કફાય  ભેનફુાય 

161. લડકભાાં ેજ નાંફય રાાઈને ેલે તે ભાટે કમા ઓ્ળનનો ઉમોગ કયલાભાાં ેલે છે ?

 Status Bar  Header & Footer Print View  એકેમ નરશ. 
162. MS Word ભાાં કેટરા પ્રકાયના બે્રક શોમ છે ?  

5   4   6   7 

163. Table ભાાં નલી યો ઉભેયલા કમા ભેનનુો ઉમોગ થામ છે ?  

Insert   Table   Format   Tools  

164. WordArt ની વગલડતા કમા ભેનભુાાં ભે છે?  

Insert   View   Format   એક ણ નરશ  
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165. લડકભાાં ફનાલેરી પાઈરને વેલ કયલા ભાટે કઈ ળોટકકટ કેનો ઉમોગ થામ છે ?  

CTRL + O  CTRL + S  ALT +S   ALT + O 

166. લડકભા તૈમાય ચચત્ર દાાર કયલા ભાટે કમા ઓ્ળનનો ઉમોગ કયલાભાાં ેલે છે ?  

કરી ્ેટક  લડક ેટક  વકચર   ડ્રોઇંગ ટુરફાય 

167. લડકભાાં રાેર રાાણના પોન્ટ્ ટ નાના કયલા કઇ ળોટકકટ કે લયામ છે ?  

ળીપટ કાંરોર ગે્રટયધેન ળીપટ કાંરોર રેવધેન અ્ ટય કાંરોર રેવધેન એક ણ નશે 
168. લડકભા ેજ નાંફય રાાઈને ેલે તે ભાટે કમા ઓ્ ળનનો ઉમોગ થામ છે ?  

સ્ ટેટવ ફાય  ષીડર અને ફુટર વપ્રન્ટ્ ટ વપ્રવ્ ય ુ  એક ણ નશે 
169. લડક ડેરીટ કેની ભદદથી ઈન્ટ્ વટક ોઈન્ટ્ ટની કઈ ફાજુન ુરાાણ ૂવૂી ળાામ છે.  

જમણી   ડાફી   ફાંને   એક ણ નશે 
170. લડક ડ્રેગ અને ડ્રો દ્ધવતથી વાંદ કયેર રાાણને ાવેડતી લાતે કઈ કે દફાલી યાાલી ?

 કાંટ્રો   અ્ ટય   ળીપટ   અ્ ટય કાંરોર 

171. લડકભાાં ટેફર ભેનભુાાં કોઈણ પોમ્પ યુકરા કઇ  વનળાની વાથે જ ળરૂ થામ છે ?  

ફરાફર(=)  ્ રવ   /   એક ણ નશે 
172. લડકભાાં સ્ ેશ્ મર પોન્ટ્ ટ પોયભેટીંગ ઈપેકટ કમા ઓ્ ળનભાાં જોલા ભે છે 

ટે1ટ   બકુ   ઈપેકટ   પોન્ ટ 

173. લડકભાાં નવ ુેજ દાાર કયલા ભાટે કઇ  ળોટકકટ કે નો ઉમોગ થામ છે ?  

કાંટ્રો એન્ ટર કી અ્ ટય એન્ટ્ ટય કે ળીપટ એન્ટ્ ટય કે અ્ ટય ળીપટ કાંરોર 

174. Ms-Word ભાાંથી ફશાય નીકલા ભાટે Alt ની વાથે કઇ કેનો ઉ૫મોગ થામ છે ?  

F2 Key   F3 Key   F5 Key   F4 Key  

175. લડક એપ્્રકેળનભાાં ફનાલેરી પાઈરનુાં એક્ષટેન્ટ્ળન શુાં છે ?  

"EXE"   "DOC"   "XLS”    "EXA" 

176. લડકભાાં અરગ અરગ ળેભાાં રાાતા ળબ્લદો કમા ઓ્ળનની ભદદથી રાામ છે ?  

"CLIP"   "WORD ART"  "FILE”     “TEX” 

177. એભએવ લડકભાાં દસ્ તાલેજનો વાંગ્રશ કયલા ભાટે કઈ યેતનો ઉમોગ થામ છે ?  

ભેનભુાાંથી વેલ  કાંરોર એવ કે એક વાથે દફાલીને પરોી ેઈકોન કરીક  તમામ 

178. લડકભાાં વભાન્ટ્ મ યેતે વ્ માકયણની ૂરૂ શોમ ત્ મા કમા યાંગની લાાંકે કકૂે યેાા દેાામ છે?

 ીા   રાર   વપેદ   એક ણ નશે  

179. લડકભાાં એક વાભટા એક કયતા લધાયે વ્ મરકતઓને ત્ર ભોકરલાની દ્ધવત કઈ છે?  

ભેઈર ભર્જ  ભેઈર ભેક્રો  ભેક્રો   એક ણ નશે 
180. લડકભાાં શરેી જ લાત વેલ કયલાભાાં ેલે શ ુજોલા ભે છે ? 

વેલ   શેળ એશ  વેલ ન્ટ્ ય ુ  વેલ પસ્ ટક  
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181. લડકભાાં તૈમાય કયેર પાઈર ાછ કય ુએ1ટેન્ટ્ ળન રગાડલાભાાં ેલે છે?  

.પાઈર   .ડોક   .ઈએકવઈ  .ડફ્ યુે યડે  

182. લડકભાાં ેલાભાાં ેલત ુકભાન્ટ્ ડ રીસ્ ડ ળાભાાં ેેલુાં શોમ છે?  

સ્ ટેટવ ફાય  સ્ ક્રોરફાય  ટાઈટરફાય  મેન ફાર 

183. છે્ રે કયેર સધુાયા કયલા કઈ ળોટકકટ કે નો ઉમોગ થામ છે?  

કાંરોર એકવ  કાંટ્રો ઝેડ  કાંરોર લામ  કાંરોર ડફ્ ય ુ

184. લડક પ્રોગ્રાભ કઈ કાંની દ્વાયા વલકવાલલાભાાં ેલેર છે?  

ઈન્ટ્ ટેર   વલપ્રો   માઈક્રોશોપટ  ેઈફીએભ 

185. એભએવ લડકભાાં કે્ ળન કમા ભેનભુાાં ેલેર છે?  

વ્ ય ુ   ઈન્ શટસ    એડેટ   એક ણ નશે  

186. એભએવ લડકભાાં સ્ ્ રીંટ ટેફર કમા ભેનભુાાં ેલેલુાં છે. 
 ટેફ   વ્ ય ુ   એડેટ   પોયભેટ  

187. નીચેનાભાાંથી કઈ લસ્ ત ુભેઈર ભર્જ કભાન્ટ્ ડથી થતી નથી ?  

ધીવોલકવ  સ્ ેરીંગ અને ગ્રાભય લડક કાઉંટ  તમામ  

188. ટેફરભાાં લધાયાની યો ઉભેયલા ભાટે કમા ભેનભુાાં જવ ુડે છે ?  

પોયભેટ   પાઈર   ઈન્ટ્ વટક   ટેફ  

189. ભાઈક્રોવોપટ લડકભાાં ફુટનોટ અને કે્ ળન વલક્  કમા ભેનભાાં જોલા ભે છે?  

ઈન્ શટસ ભેન ુ  વ્ યભેુન ુ  ટુ્ વ ભેન ુ  પોયભેટ ભેન ુ

190. લડકભાાં ફે કોરભભાાં ભારશતી ટાઈ કયલા ભાટે કમા ભેનનુી ભદદ રેલી ડે છે?  

ટુ્ વ ભેન ુ  ઈન્ શટસ  મેન   પોયભેટ ભેન ુ  વ્ યભેુન ુ 
191. ભાઈક્રોવોપટ લડકભાાં ભેઈર ભર્જ કયલા ભાટે કમા ભેનનુો ઉમોગ થામ છે?  

પોયભેટ   ઈન્ટ્ વટક    ટ લ્ શ   ટેફર  

192. નીચેના ૈકે કમો ળબ્લ દ ભર્જ પ્રરક્રમાભાાં જોલા ભેતો નથી? 

 ડેટા પીલ્ ડ  ભર્જ પે્ ડ  ડેટા વોવક  ભેઈન ડોકયભેુન્ટ્ ટ 

193. લડક ય003 એ્ રીકેળનભાાં કેટરા ભેન ુેલેરા છે ?  

10   1ય   9   13  

194. લડક એ્ રીકેળનભાાં નલી પાઈર ાોરલા ભાટે કઇ ળોટકકટ કેનો ઉમોગ થામ છે ? 

 કાંટ્રો એન  કાંરોર લામ  કાંરોર એવ  કાંરોર એકવ  

195. લડકભાાં ખુ્  રી પાઈરનુાં વપ્રન્ટ્ ટ રેલા ભાટે કમા ટુરફાયનો ઉમોગ કયલાભાાં ેલે છે ?

 પોયભેટ   સ્ ટાન્ ડડસ   ટેફર   એકમ નશે 
196. લડકભાાં વક્ચય દાાર કયલા ભાટે કમા ઓ્ળનનો ઉમોગ કયલાભાાં ેલે છે ?  

ક્ટ્ીાટસ  પાઈર   ચચત્ર   એકેમ નરશ. 
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197. MS Word ભાાં કેટરા પ્રકાયના Page View શોમ છે?  

3   5   2   7 

198. Table એક વેરભાાંથી ફીજા વેરભાાં જલા કઈ કે લયામ છે?   

TAB   Ctrl   Spacebar  Back Space 

199. Windows ના કોઈણ પ્રોગ્રાભની વૌથી ઉયના બાગભાાં કયુાં ફાય ેલેલુાં શોમ છે ?  

સ્ટેટવફાય  સ્ક્રોરફાય  ટાઇટફાર  ટુરફાય 

200. ઓટો રપ્ ટય વલક્  કમા ભેનભુાાં ેલેલુાં છે?  

પાઈર/પે્ ટય  પોયભેટ/પે્ ટય  ડેટા/પીલ ્ ટર  ઈન્ટ્ વટક/પે્ ટય  

201. લડકભાાં શ ુકયલા ભાટે એકથી લધ ુવેર વવરેકટ કયલા જરૂયે છે ?  

ઓન   એકઝીટ  મર્જ   સ્ ્ રીંટીંગ 

202. લડકભાાં ડોકયભેુન્ટ્ ટને ફેક ગ્રાઉન્ટ્ ડ ેલા ભાટે કમા ઓ્ ળનનો ઉમોગ થામ છે ?  

ઈપેકટ   ફો્ ડ   થીમ   એક ણ નશે  

203. લડકભાાં ભેઈર ભર્જભાાં ફનાલેર  વયનાભાનો વમશૂ કઇ વાંગ્રશ થામ છે ?  

લડક   એકવેર  એકવેવ   એક ણ નશે  

204. લડક એ્ રીકેળનભાાં એરાઈનભેન્ટ્ ટ વેટ કયલા ભાટે કમા ઓ્ ળનભાાં જવ ુડે છે?  

ટે1ટ   બકુ   પોન્ટ્ ટ   પોરમેટ  
205. લડકભાાં રાર યાંગ ળબ્લ દ ય ભાઉવનુાં જભણુાં ફટન દફાલતા કમા ળબ્લ દ  ફતાલે છે?  

વભાનાથી  ગ્રાભય   શાચા   ાોટા 
206. લડકભાાં ફોડકય ળેડીંગ ક્યા જોલા ભે છે ?  

સ્ ટાન્ટ્ ડડક   પોરમેટ   ડ્રોઈંગ   એક ણ નશે  

207. લડકભાાં રાાણ ને એરાઈનભેન્ટ્ ટ કયલા ભાટે કમા ઓ્ ળનની ભદદ રેલી ડે છે ?  

ટુ્ વ   પોન્ ટ   સ્ ેરીંગ  ેયેગ્રાપ  
208. લડક એ્ રીકેળનભાાં પાઈન્ટ્ ડ ઓ્ ળનનો વભાલેળ કમા ભેન ુકયલાભાાં ેલે છે?  

પાઈર   એડીટ   વ્ ય ુ   શે્    

209. ેયેગ્રાપ કમા ભેનભુાાં શોમ છે ?  

  પાઈર   ઈન્ટ્ વટક   પોરમેટ   ટુ્ વ  

210. લડકભાાં બરેુટ ફટન ક્યા ટુરફાયભાાં ેલે છે ?  
પોરમેટીંગ   સ્ ટાન્ટ્ ડડક   ડ્રોઈંગ   તભાભ  

211. orientation કેટરા પ્રકાયના શોમ ?  

ચાય   ફે   ત્રણ   ાાંચ  

212. ેજ વેટઅ કેટરા ભેનભુાાં શોમ છે ? 

 પોભેટ   ટુ્વ   એડેટ   પાઈ  
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213. ેયનુાં ORIENTATION ફદરાલલા ભાટે શુાં કયળો ? 

વેટ અ  પાઈર વેટઅ  ેજ શેટઅ  વપ્રન્ટ્ટ  

214. લડકભાાં ડોકયભેુન્ટ્ ટને વપ્રન્ટ્ ટ કયતા શરેા સ્ ક્રેન ઉય શુાં કયળો ?  

વપ્રન્ટ્ ટચફપોય  વપ્રન્ ટ પ્રી્ ય   વપ્રન્ટ્ ટ પસ્ ટક  એક ણ નશે  

215. લડકભાાં કવકયનુાં સ્ થાન કમા ફાય દ્વાયા જોણી ળકામ છે ?  

ટાઈટર   સ્ ટેટવ   ફાંને (એ) અને (ફી) એક ણ નશે  

216. લડક પ્રોગ્રાભ ફાંધ કયલા ભાટે શુાં કયળો ?  

પાઈર કરોઝ  પાઈર સ્ ટો  પાઈ એકઝીટ  પાઈર કલાઈટ  
217. લડકભાાં ળબ્લ દને વવરેકટ કયલા ળબ્લ દ ય કેટરા કરીક કયલાભાાં ેલે છે ?  

એક   ફે   .ત્રણ   ચાય 

218. ભાઈક્રોવોપટ લડક એ કમો પ્રોગ્રાભ છે.  

સ્ પે્રડળીટ  વવસ્ ટભ   ળડસ પ્રોશેશીંગ  પે્રઝન્ટ્ ટેળન 

219. લડકભાાં ન્ટ્ યઝુ ેય પ્રભાણે ઉબી શયો ભાટે શુાં કયળો ? 

પોયભેટ/કોરભ  પોયભેટ/ભ્ ટેકોરભ પોયભેટ/ન્ટ્ યઝુ કોરભ પોયભેટ /ટેફ  

220. લડકભાાં એકાદ ફે અક્ષયો ટાઈ થતા જ ેાો ળબ્લ દ ટાઈ થઈ જામ છે ?  

ઓટો એડજસ્ ટ  ઓટો પેટ  પેટ ઓટો  ઓટો ટેક્ષ 

221. લડકભાાં થોડા ચચત્રો શરેેથી તૈમાય શોમ છે.તેને શ ુકશ ેછે ?  

કી આટસ  લડક ેટક  ડ્રો ેટક ડ્રોઈંગ   ેટક  

222. લડકભાાં ઓપેવ ેવવસ્ ટન્ટ્ ટનો ઉમોગ કયલા શ ુલયામ છે?  

એપ ળન  એપ પાઈલ  એપ વેલન  એપ એઈટ  

223. લડકભાાં ફોડકય ભાટે ફોડકય ટુર કમા ટુરફાયભાાં જોલા ભે છે ?  

સ્ટાન્ટ્ડડક   પોયભેટ   ડ્રોઈંગ   એકેમ નરશ. 
224. પાઈરને વેલ કયલા ભાટેનુાં ફટન કમા ટુરફાયભા શોમ છે ?  

પાઈર   વેલ   સ્ ટાન્ ડડસ   તભાભ  

225. લડકભાાં ડોકયભેુન્ટ્ ટને ઉય નીચે તથા ડાફી-જભણી ફાજુ તયપ કોનો ઉમોગ થામ છે ?

 સ્ ક્રોફાર  સ્ ટેટવ ફાય  ટાઈટર ફાય  તભાભ  

226. કોી ેસ્ ટ કયલા કઇ ળોટકકટ કે નો ઉમોગ થામ છે ?  

કાંરોર ી  કાંરોર એ  કાંરોર એવ  કાંટ્રો ળી 
227. છે્ રે કયેર સધુાયા કયલા કઇ ળોટકકટ કે નો ઉમોગ થામ છે ?  

કાંરોર એકવ  કાંરોર લામ  કાંરોર ઝેડ  કાંરોર ડફ્ ય ુ

228. લડકભાાં લડક કાઉટ વલક્ નો ઉમોગ કયલાથી શ ુજાણી ળકામ છે ?  

ટોટર    ેજ   રાઈન   કેયેકટય તભાભ  
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229. લડકભાાં નીચેનાભાાંથી કય ુએરાઈનભેન્ટ્ ટ નથી?  

રેપટ   વેન્ટ્ ટય   યાઈટ   જવસ્ ટપાઈ 

230. ચચત્રો ક્યા ભેનભુાાંથી ઈન્ટ્ વટક કયે ળકામ છે ?  

પોયભેટ   ઈન્ શટસ    ટુ્ વ   પાઈર  

231. લડકભાાં કેટરા એરાઈનભેન્ટ્ ટ શોમ છે ?  

1   3   ય   4  

232. લડકભાાં કેટરા પ્રકાયના ટેફ સ્ ટે શોમ છે ?  

ય   3   5   4  

233. લડકભાાં ટેફરભાાં એક ાાનાભાાંથી ફીજાભા જલા ભાટેકઇ કે છે ?  

શોભ   ટેફ   એયો   એન્ટ્ ટય  

234. કરી ઓટક ગેરેયે કમા ટુરફાયભાાં શોમ છે ? કરી ેટક  

ડ્રોઈંગ    ટ ફાર  સ્ ટાન્ટ્ ડડક   પોયભટીંગ  

235. લડકભાાં ઓબ્લ જેકટન ુકદ ફદરલા કોનો ઉમોગ થામ છે ?  

એડજ ાંવસ્ ટાંગ શને્ટ્ ડર એયેન્ટ્ જીંગ શડેર શીઝીંગ ષને્ ડ  તભાભ  

236. ચાલ ુેયેગ્રાપનો પ્રથભ અક્ષય ડ્રો કેીટર ેલા કમો કભાન્ટ્ ડ લયામ છે?  

લડક ેટક  ડ્રોઈંગ ટુરફાય  ડ્રો કે  લડક લો 

237. ડોકયભુેન્ટ્ ટને પ્રોજેકટ કયલા ભાટેનો કભાન્ટ્ ડ કમા ભેનભુાાં શોમ છે?  

પોયભેટ   ઈન્ટ્ વટક   વ્ ય ુ   ટ લ્ શ  

238. ેજ વેટ ઓળનભાાં કેટરા વલક્  શોમ છે?  

ફે   .ત્રણ   ચાર   છ  

239. કટ કે કોી કયેર રાાણ કે ચચત્ર કમા વેલ થામ છે?  

કીફોડસ  ભામ ડોકયભેુન્ટ્ ટ ભામ કોમ્પ ્ યટુય  યેવાઈકરફીન  
240. કરીફાડકભાાં લધભુાાં લધ ુકેટરી કરી વાંગ્રશ કયે ળકામ છે? 

 16   ય4   36   1ય  

241. નીચેના ૈકે કય ુવાધન ઈનટુ વાધન નથી?  

કેફોડક   ભાઉવ   રઈટેન  વપ્રન્ ટર  

242. નીચેના ૈકે કય ુવાધન ેઉટટુ વાધન નથી?  

્ રોટય   વપ્રન્ટ્ ટય   ભાનીટય  કીફોડસ  

243. ેઈન્ટ્ ટ ભાાં કોઈણ ટેક્ષ રાલા ભાટે કમા ટુર નો ઉમોગ થામ છે?  

ેન   ેન્ટ્ વીર  યફય   ટેિ ટ  
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244. કોમ્પ ્ યટુયભા સ્ ટાટક  ફટન કમા ફાય ઉય ેલે છે?  

ડેસ્ કટો  ટાસ્ કફાર  ટાઈટરફાય  ભેનફુાય 

245. લડકભાાં સ્ ેચરિંગ અને ગ્રાભયની ચકાવણી ભાટે કઈ કેનો ઉમોગ થામ છે?  

F2   F7   F1   F9 

246. લડકભાાં ટાઈ કયેરી ભારશતીભાાં  જરૂયે સધુાયા લધાયા કયલાની પ્રરક્રમાને શ ુકશ ેછે?  

એડીટીંગ  યાઈટીંગ  વેટીંગ્ વ   એક ણ નશે  

247. ભાઈક્રોવોપટ લડકના ભેન ુફાયભાાં વાભાન્ટ્ મ યેતે કુર કેટરા ભેન ુશોમ છે?  

7   11      9  

248. ભાઈક્રોવોપટ લડકભાાં ટેફરભાાં યશરેી ેડે શયોને શુાં કશલેામ છે?  

રો   કોરભ   વેર   એક ણ નશે 
249. ભાઈક્રોવોપટ લડકભાાં ટેફરભાાં યશરેી ઉબી શયોને શ ુકશલેામ છે?  

યો   કોમ   વેર   ાાનુાં  

250. ભાઈક્રોવોપટ લડકના ળરૂેતના બાગ નીચેના ૈકે શુાં શોત ુનથી ?  

ટાસ્ કફાર  સ્ ટેટવફાય  ભેનફુાય  સ્ ક્રોરફાય 

251. ભાઈક્રોવોપટ લડકભાાં નલી પાઈર ાોરલા ભાટે કઈ ળોટક  કે લયામ છે?  

Ctrl+O   Ctrl+N   Alt+S   Alt+X  

252. ભાઈક્રોવોપટ લડકભાાં ેજ વેટ વલક્ ની ભદદથી શ ુ કયે ળકામ છે ?  

ભાજીન વેટ  રશડય અને ફુટય વેટ કયે ળકામ છે  ઉરનાાં તમામ  
253. ભાઈક્રોવોપટ લડકની ફશાય નીકલા ભાટે કઈ ળોટક  કેનો ઉમોગ થામ છે?  

  Ctrl+Q   Ctrl+F4   Alt+E   Alt+X B 

254. લડકભાાં નલી પાઈર ાોરલાભાાં ેલે ત્ માયે તેન ુડેપો્ ટ પાઈર નાભ શુાં શોમ છે?  

ડોકયભેુન્ટ્ ટ 1  ળીટ 1   પાઈર 1  લડક પાઈર  

255. છે્ રે જે કામક કયેર છે તેની અવય નાબદુ કયલા ભાટે કમો કભાન્ટ્ ડ લયામ છે?  

Undo   Redo   Doall   Delete  

256. ભાઈક્રોવોપટ લડકભાાં કેટરા પ્રકાયના વ્ ય ુજોલા ભે છે?  

ફે   ચાર   ાાંચ   .ત્રણ  

257. ભાઈક્રોવોપટ લડકભાાં ગો ટુ ભાટે કઈ ળોટક  કે લયામ છે ?  

F5 or Ctrl+G  F7   F2   Ctrl+P  

258. કોઈ ચોકકવ ળબ્લ દને ફદરે ફીજો ળબ્લ દ ફદરલા ભાટે કઈ ળોટે કે લયામ છે?  

Ctrl+R   Ctrl+H   Ctrl+C   Ctrl+F  

259. ટાઈ કયેરી ફધી જ ટેક્ષ ને એક વાથે વવરેકટ કયલા ભાટે કમો કભાન્ટ્ ડ લયામ છે?

 Select all  Ctrl+A   ફન્ટ્ ને   Ctrl+Q  

260. ભાઈક્રોવોપટ લડકના વસ્ ક્રન દેાાતી પાઈર કેટરા બાગભાાં લશચેામ છે? 

 10 to 500%  0 to 100%  100 to 800%  એક ણ નશે  
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261. લડકભાાં તૈમાય કયેરી પાઈરનો ેજ રે-ેઉટ કેલો રાગે છે તે જોલા શ ુકયળો ?  

વપ્રન્ ટ પ્રી્ ય   વપ્રન્ટ્ ટ ેઉટ  વપ્રન્ટ્ ટ   એક ણ નશે  

262. લડકભાાં છે્ રે કયેર પેયપાય રુય કયલા ભાટે કમા ઓ્ ળનનો ઉમોગ થામ છે ?  

યેડુ   યેડ   અંડ    ડેરીટ ડુ 

263. લડકભાાં સ્ ેરીંગ ચેક કયલા ભાટે કમા પાંકળન કેનો ઉમોગ થામ છે ?  

એપ લન  એપ ટુ   એપ વેલન  એપ પોય 

264. લડકભાાં રાેર પોન્ટ્ ટ નાના કયલા ભાટે કઇ ળોટકકટ કે લયામ છે ?  

ીપટ કાંટ્રો ગે્રટરધેન ળીપટ કાંરોર રેવધેન અ્ ટય કાંરોર રેવધેન એક ણ નશે  

265. લડકભાાં ેય વાઈઝ ફદરલા ભાટે કમો ઓ્ ળનનો ઉમોગ થામ છે ?  

ેજ વેટ  ચેંજ વાઈઝ  ેય વેટ  ચેંજ ેય 

266. લડકભાાં નવુાં ેજ દાાર કયલા શ ુકયળો ?  

કાંટ્રો એન્ ટર કી અ્ ટય એન્ટ્ ટય કે ળીપટ એન્ટ્ ટય કે અ્ ટય ળીપટ કાંરોર  

267. લડકભાાં રાાણ રાી રીધા ફાદ એરાઈનભેન્ટ્ ટ કયલા શ ુકયળો ?  

ટુ્ વ   સ્ ેરીંગ  પોન્ટ્ ટ   ેયેગ્રાપ  
268. લડકભાાં ટેફર ફનાવ્ મા ફાદ તેભાાં યશરે ભારશતીને ળોટીંગ કયલા શ ુકયળો ?  

શોટસ    ચેંજ   વભ   શાઈયરીંક  

269. લડકભાાં વકચય દાાર કયલા ભાટે કમા ઓ્ ળનનો ઉમોગ થામ છે?  

કરીેટક  પાઈર   ચચત્ર   એક ણ નશે  

270. લડકભાાં F3 પાંકળન કેનો ઉમોગ કમા ઓ્ ળન ભાટે કયલાભાાં ેલે છે ?  

ઓટો લડક  ઓટો કયેકટ  ઓટો ેયેગ્રાપ  ઓટો ટેક્ષ  

271. લડકભાાં ફે રાઈન લચ્ ચેન ુઅંતય લધાયલા ાટાડલા ભાટે કમો ઓ્ ળનનો છે ?  

પોન્ટ્ ટ   રાઈન   ેયેગ્રાપ   સ્ ેવ  

272. લડક એ્ રીકેળનભાાં પાઈન્ટ્ ડ ઓ્ ળનનો વભાલેળ કમા ભેન ુકયલાભાાં ેલે છે?  

પાઈર   એડીટ   વ્ ય ુ   શે્    

273. લડકભાાં ઉમોગભાાં રેલાતા ડામરોગ ફોકવ  કેટરા પ્રકાયના કાંરો્ વનો વમશૂ છે?  

3   4   5    6  

274. લડકભાાં ડેરીટ કેની ભદદથી ઈન્ટ્ વટક ોઈન્ટ્ ટની કઈ ફાજુન ુરાાણ ૂવૂી ળાામ છે? 

 જમણી   ડાફી   ફાંને   એક ણ નશે  

275. લડકભાાં ફનાલેરી પાઈરને વેલ કયલા કઇ ળોટકકટ કેનો ઉમોગ થામ છે?  

કાંરોર ઓ  કાંરોર એવ  અ્ ટય એવ  અ્ ટય ઓ 

276. લડકભાાં ડ્રેગ અને ડ્રો દ્ધવતથી વાંદ કયેર રાાણને ાવેડતી લાતે કઈ કે દફાલની છે ? 

 કાંટ્રો   અ્ ટય   ળીપટ   અ્ ટય કાંરોર  



 

 

                                               WWW.GujEduPlus.BlogSpot.in                        : : AlpeshPatel,8905172646 CRETED BY 

20 

277. લડકભાાં ઓન પાઈરભાાં ડોકયભેુન્ટ્ ટની ળરૂેતભાાં શોંચલા કઈ કે છે?  

કાંરોર   કાંરોર શોભ  અલ ્ ટય કાંરોર  ળીપટ શોભ  

278. લડકભાાં સ્ ેશ્ મર પોન્ટ્ ટ પોયભેટીંગ ઈપેકટ કમા ઓ્ ળનભાાં જોલા ભે છે?  

ટેક્ષ   બકુ   ઈપેકટ   પોન્ ટ  

279. લડકભાાં ડોકયભેુન્ટ્ ટને વપ્રન્ટ્ ટ ભાટે કેટરા પ્રકાયના ઓયેમન્ટ્ ટેળન શોમ છે?  

0   1   ય   3  

280. લડકભાાં બે્રક ઓ્ ળન મકૂલાનો શતે ુશુાં શોમ છે? 

 અગ કરળા  જોડલા ભાટે  પાઈર નલી ફનાલલા એક ણ નશે  

281. લડકભાાં ફે કોરભ લચ્ ચેનુાં સ્ ેવીંગ કેટલ ુશોમ છે?  

1   0.75    0.25    0.5   

282. લડકભાાં ભઈેર ભર્જના નાભન ુટુરફાય ેલ ેછે તભેા ાં જલા કઈ ળોટકકટ કે છે?  

અ્ ટય એપ  ળીપટ એપ  કાંરોર એપ  અ્ ટય ળીપટ કાંરોર 

283. Windows ભાાં Help ભેલલા કઈ કેનો ઉમોગ થામ છે?  

F1   F4   F8   F10  

284. MS Word ભાાં નલી પાઈરનુાં નાભ શ ુશોમ છે? 

 ડોક્ય મેન્ટ  પાઈર   બકુ   ેઇઝ  

285. લડકભાાં ભેઈર ભર્જ વાંણૂક ણે કયલા કેટરા સ્ ટોની જરૂય ડે છે? 

 3   2    1   5   

286. લડકભાાં ઓન પાઈરને ફાંધ કયલા ભાટે કઈ ળોટકકટ કેનો ઉમોગ થામ છે?  

અ્ ટય એપ ઓ  અ્ ટય એપ વી  અ્ ટય એપ એન કાંરોર એપ વી  

287. એભએવ લડક પાઈરભાાંથી કોઈ ચોકકવ ળબ્લ દ ળોધલા ભાટે કય ુઓ્ ળન લયામ છ?  

પાઈન્ ડ   ેસ્ ટ   ગો ટુ   શાઈયરીંક  

288. ટાઈીંગ વભમે થમેરી વ્ માકયણની ૂરૂો સધુાયલા ભાટેશ ુકયળો ?  

ઓટો કયેકટ  સ્ ેરીંગ એન્ટ્ ડ ગ્રાભય ઓટો ટેકસ્ ટ  ફધા જ  
289. ેયેગ્રાપ કમા ભેનભુાાં શોમ છે ? 

 પાઈર   ઈન્ટ્ વટક   પોયભેટ   ટુ્ વ  

290. એભએવલડક ડોકયભેુન્ટ્ ટના અંત ય શોચલા કઇ કે નો ઉમોગ થામ છે ?  

ેજ ડાઉન  કાંરોર એન્ટ્ ડ  એન્ટ્ ડ   ળીપટ ઐન્ટ્ ડ  

291. એભએવ લડકભાાં તાયેા રાલા ભાટે કમો ઓ્ ળન શોમ છે ?  

ડેટ એન્ટ્ ડ ટાઈભ ડેટ   ટાઈભ એન્ટ્ ડ ડેટ ટાઈભ  

292. ડોકયભેુન્ટ્ ટની વપ્રન્ટ્ ટ કાવલા ભાટે કમા ભેનભુાાં જવ ુડે છે ?  

પાઈ   એડેટ   વ્ ય ુ   ઈન્ટ્ વટક  
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293. લડકભાાં ેયેગ્રાપ ઓ્ ળનભાાં નીચેના ૈકે કમા ઓ્ ળન શોમ છે?  

એરાઈનભેન્ટ્ ટ  ઈન્ટ્ ડેન્ટ્ ળન  સ્ ેવીંગ  ફધા જ  
294. એભએવ લડકભાાં નલી પાઈર ફનાલલા ભાટે કમા ભેનભુાાં જવ ુડે છે ?  

પાઈ મેન   વ્ યભેુન ુ  ઇન્ટ્ વટક   ટુ્ વ  

295. લડકની ભદદથી નીચેના ૈકે  કમા ડોકયભેુન્ટ્ ટ તૈમાય કયે ળકામ છે ?  

બ્રોચય   પરામય   લેફેજ  ફધા જ  
296. ડેરીટ કયેરી ભારશતી તયત જ ાછે રાલલા ભાટે કમો કભાન્ટ્ ડ લયામ છે? 

 યેડો   ેસ્ ટ   અંડુ   કોી  

297. MS Word ભાાં કેટરા ભેનુાં છે?  
7   10   9   11  

298. MS Word ભાાં ગો દોયલા કમા ટુરનો ઉમોગ થામ છે ?  

ગ્રારપક્વ  વક્ચય   ડ્રોઈંગ   એક ણ નરશ  

299. MS Wordભાાં X2 ટાઈ કયલા 2 ને કઇ અવય ેલી ડે?  

underline  Strike throu  Sub Script  Super Script  

300. વલન્ટ્ ડોઝભાાં ડેરીટ થમેર પાઈર કે પો્ ડય કમા વાંગ્રશ થામ છે?  

ભામ કોમ્પ ્ યટુય  ભામ ડોકયભેુન્ટ્ ટ રીશાઈકફીન  ટાસ્ કફાય 

301. ભેઈર ભર્જ વલક્  કમા ભેનભુાાં શોમ છે ?  

પોયભેટ   ટુ્ વ   વ્ ય ુ   એડેટ  

302. નોટેડભાાં નલી પાઈર ફનાલલાની ળોટકકટ કે કઈ છે ?  

CTRL + O  ALTR + O  CTRL + N  ATRL +N  

303. નોટેડ એ વલન્ટ્ડોઝનો કમા પ્રકાયનો પ્રોગ્રાભ છે?  

ય ટીીટી  ગ્રારપક્વ  ફાંને   એક ણ નરશ 

304. નોટેડ એપ્્રકેળનનુાં એક્ષટેન્ટ્ળન શુાં શોમ છે ? 

.doc   .txt   .pdf   .exe  

305. વાભાન્ટ્મ યેતે નોટેડ દ્વાયા કેલા કામો કયલાભાાં ેલે છે ?  

નાનો પ્રોગ્રાભ રાલા ગણતયે કયલા ભાટે પાઈર વેલ કયલા ેભાાંથી એકેમ નરશ.  

306. નોટેડ કમા પ્રકાયનો પ્રોગ્રાભ છે?  

ડેટેી યટુેરીટે શીસ્ ટમ શોપટળેર ડેટાફેઝ B 

307. યેવાઈકરફીનભાાં ેલેર ફાફતો રુય કયલા કમો વલક્  વાંદ કયળો?  

કરીમય યેવામકરફીન કરીન યેવામકરફીન એમ્પ ્ ટે યેવામકરફીન એક ણ નશે  

308. વાભાન્ટ્ મ યેતે શે્   ભાટે કઈ કે નો ઉમોગ થામ છે?  

F1   F10   F4   F12  

309. ચચત્રના પાઈરના એક્ષટેન્ટ્ળન ભાટે કમા ળબ્લદનો ઉમોગ થામ છે? 

 GIF   GPJ   GAF   PDF  
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310. ગજુયાતભા લગક-૩ અને ૪ કોમ્પ્યટુયકઇ રયક્ષા પયજીમાત છે?  

CCC+   CCC   AICTE   DIPLOMA 

311. Window ભાાં  ડેરેક્ટ પાઈર -પો્ડય કઈ જગ્માએ જામ છે ?  

DeskTop  My Computer  Recycle bin  Dustbin 

312. રયવાઈકર ચફનભાાં ની તભાભ પાઈર-પો્ ડય રુય કયલા શ ુકયળો ?  

રકરમય યેવાઈકરફીન એમ્પ ્ ટે યેવાઈકરફીન યેમલુ યેવાઈકરફીન રકરન યેવાઈકર  
313. કોમ્પ ્ યટુય ફાંધ કમા વલક્  ને વાંદ કયલાભાાં ેલે છે ?  

  સ્ લીચ ઓપ કોમ્પ ્ યટુય ટનક ઓપ કોમ્પ ્ યટુય            રોગ ઓપ  સ્ ટેન્ટ્ ડ ફામ  

314. ડેસ્ કટો ઉય ચચત્રને મકૂવુાં શોમ ત્ માયે કમો પ્રોગ્રાભ વાંદ કયલો ડે છે?  

વીસ્ ટભ પ્રોટટી  રડસ્ ્ રે પ્રોટટી  કાંરોર પ્રોટટી  ભોનીટય 

315. Cut અથલા Copy વલક્ દ્વાયા વાંદ થમેર રાાણ કમા વાંગ્રશ થામ છે?  

Desk top  Clipboard  File   All 

316. નીચેનાભાાંથી કયુાં ઈનટુ વાાન નથી ?  

સ્કેનય   લેફકેભ   ભાઉવ   એક૫ણ નષીં  

317. પોટોગ્રાપને કોમ્પ્યટુયભા  વાંગ્રશ કયલા ભાટે ળાનો ઉમોગ કયલાભાાં ેલે છે ?  

વપ્રન્ટ્ટય   સ્કેનર   ભાઉવ   એક ણ નશે  

318. વલન્ટ્ ડોઝના ડેસ્ કટો ઉયનુાં લોરેય ફદરલા કોનો ઉમોગ થામ છે?  

માઉશની રાઈટ કીક    ભાઉવની રેપટ  કે- કાંરોર કે  એક ણ નશે  

319. કોમ્પ ્ યટુયની કામકળૈરીના રક્ષણો કમા છે ?  

ઝડ   વલશ્વવનીમતા  ચોકવાઈ  ફધા જ  
320. CPUનુાં વ ાંણૂક નાભ છે ?  

 Central Processing Unit Cenr Procing Unit Central Program Unit Center Prog Unit 

321. વલન્ટ્ ડોઝભાાં લોરેયને ક્યા મકૂે ળકામ છે ? 

 વસ્ ક્રન વેલય  ફેક ગ્રાઉન્ ડ  વેટીંગ્ વ   એક ણ નશે  

322. ભેકવીભાઈઝ અથલા ભીની ભાઈઝન ુફટન ફધા જ વલન્ટ્ ડોભાાં ક્યા શોમ છે ?  

જભણી ફાજુ નીચે જમણી ફાજ  ઉર ડાફી ફાજુ નીચે એક ણ નશે  

323. LCD નુાં રુૂાં નાભ શ ુછે?  

ચરકલીડ કે્ચય રડસ્્રે ક્ષકળીડ ડક્રસ્ટ ડડસ્્ ચરકલીડ કે્ચયરડસ્્રે એક ણ નરશ  

324. વલન્ટ્ડોઝભાાં લોરેયને ફીજા કમા નાભથી ઓાલાભાાં ેલે છે ?  

સ્ક્રેન વેલય  ફેકગ્રાઉન્ટ્ડ  વેટીંગ્વ   એકણ નરશ.  
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