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1. કાચી માિહતીને ઉપયોગી માિહતીમાં ફેરવવાનું કાય કોણ કર ેછે? 

b. ઇ ટરનટે 
c. કે યુલેટર 
d. નેટવક 
e. ઇ ફોમશન ટેકનોલો  

 2. નીચેનામાંથી કયુ ંઇ ફોમશન ોસે સગ સાયકલનું સોપાન નથી? 

a. ઇ ટરનેટ 
b. ોસે સગ 

c. ટોરજે 

d. આઉટપુટ 
3. ચાટ, નકશા, કોઠા, ી ટગ કા સ બનાવવા નીચેનામાંથી કયો ો ામ વપરાય છે? 

a. MS Excel 
b. MS - Word 
c. Word Pad 

d.  તમામ 

 4. કી બોડમાં કેટલા કારની કી આવેલી હોય છે? 

      a.  4 
      b.  5 
      c.  6 
      d.  3 

 5. માઉસની અંદર આવેલા બોલન ેશું કહ ે છે? 

a. રબર બોલ 

b. ે કગ બોલ     
c. ટીલ બોલ 

d. બઝે બોલ 

 6.  CRT નું પૂ  ંનામ શું છે? 

a. Cathode Ray Tube 
b. Card Ray Tube 
c. Colour Ray Tube 
d. Colour Read Tube  

 7. સૌથી ઝડપી અને ગુણવ ાયુ ત િ ટગ  કયા િ ટર વારા થાય છે? 

a. લેસર િ ટર 
b. ઇ કજેટ િ ટર 
c. ડોટ મે સ િ ટર 
d. લોટર 



 8. સૌથી જૂની ઓપરે ટગ િસ ટમ કઈ છે? 

a. Window - 95 
b. Mainframe 
c. DOC 

d. એક પણ નહ . 

 9. િવ ડોઝ આધા રત ઉબુ ટુના ઈ ટોલરનંુ નામ જણાવો. 

a. Wubu 
b. Wibu 
c. Winubu 
d. Wubi 

 10. 1 mbps =  કેટલા િબ સ? 

a. 1000 
b. 10000 
c. 1000000 

d.  એક પણ નહ . 

 11.  નેટવક એટલ ેશંુ? 

a. ક યટુરનો સમૂહ 

b. એકબી  સાથ ેસકંળાયલે ઘટકોનો સમહૂ 

c. ક યટુર અને સો ટવેરનો 
d. લેન સમૂહ  

 12. ઇ-મઈેલ આઇ. ડી. બે ભાગમાં વહચાયેલ હોય છે આ બંન ેભાગ કયા િચ નથી જુદા પડે છે? 

a. @ 
b. $ 
c. . 

d. એક પણ નહ . 

 13. નીચેના પૈકી કોણ હાલમા ં ચિલત નથી? 

a. TCP/IP 
b. HTTP 
c. ITP 
d. FTP 

 14. વબેસાઈટનું સરનામું કયા નામથી ઓળખાય છે? 

a. URL 
b. WWW 
c. http 
d. .com 

 15. www.yahoo.com એ …… છે. 

a. સવર 
b. હો ટ 
c. વબે ધર 
d. સચ એિ જન  

 



 16. ઈ ટરનટેની શોધ કયા દેશ ેકરી? 

a. ભારત 

b. રિશયા 
c. ચીન 

d. અમે રકા 
 17. સામા ય રીત ેIP એ ેસની કુલ સં યા આશરે કેટલા અબજ જેટલી હોય છે? 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

 18. ઈ-મઈેલમાં નીચે આપેલા શ દોમાંથી કયા શ દનો ઉપયોગ થતો નથી? 

a. SEND 
b. ATTACHMENT  
c. ROM 
d. NEW MAIL 

 19. MS - Word કયા ો ામનો એક ભાગ છે? 

a. MS - Office 
b. MS - official 
c. Linux 
d. DTP 

 20. હેડર અને ટર કમા ડ કયા મેનમુાં આવેલા હોય છે? 

a. Edit 
b. View 
c. File 
d. Insert 

 21. Save કરેલી File ન ેબી  નામ ેsave કરવા નીચેના કયા કમા ડનો ઉપયોગ કરશો? 

a. Save As 
b. Copy 
c. Save 
d. Copy, Paste 

 22. નીચેનામાંથી કયો ેઝ ટેશન સો ટવેર છે? 

a. MS - Word 
b. MS - Excel  
c. MS - PowerPoint  

d. એક પણ નહ . 

 23. MS - Word માં છે લે આપલેી અસરન ેUndo કરવા માટેની શોટકટ કી જણાવો. 

a. Ctrl + Z 
b. Ctrl + Y 
c. Alt + Y 
d. Alt + Z 

 
 
 



 24. પાવર પોઇ ટનો ઉપયોગ યા ંથતો જોવા મળે છે? 

a. કો ફર સમા ં
b. િવ ાન મળેામાં 
c. િવશેષ તાલીમમાં 
d. ઉપરો ત તમામ 

 25. પાવરપોઇ ટમા ંઆપેલી જુદા જુદા કારની તૈયાર slide ન ેશું કહેવાય છે? 

a. Slide layout 
b. Slide Show 
c. Master Slide 
d. Slide Shorter 

 26. Computer એ આધુિનક ઇ ફમશન ટેકનોલો નંુ શું છે? 

a. મગજ 

b. દય 

c. સપુર હાઇવ ે

d. નોલેજ વકસ 

 27. 0 અને 1 ન ેશું કહેવાય? 

a. સં યા 
b. ઓકટલ 

c. બાઈટ 
d. Binary Digit 

 28. ક યટુર ો ામ એટલે શું? 

a. સો ટવેર 
b. હાડવેર 
c. સચૂનાઓ 

d. તમામ 

 29.  IT નું પૂ  ંનામ જણાવો. 

a. Information Technology  
b. Information Technique 
c. Internet Technology 
d. Intranet Technology  

30. નીચેનામાંથી કયુ ં ટોરેજ ડવાઇસ ક યટુરમાં ફીટ કરવામાં આવેલુ ંહોય છે? 

a. પને ાઈવ 

b. સીડી 
c. હાડ ડ ક  
d. તમામ 

31. આઇટીનો વગિશ ણમાં ઉપયોગ કરવાની કેટલી પ ધિત છે? 

a. 2 
b. 3 
c. 4 
d. 5 

 



 31. આભાસી વગખંડમાં નીચેનામાથંી કઈ ટેકિનકનો ઉપયોગ થાય છે? 

a. વબે આધા રત વાતાલાપ 

b. વબે આધા રત િવ ડયો કો ફર સગ 

c. વબે આધા રત ઓ ડયો કો ફર સગ 

d. ઉપરના બધા જ 

 32.  MS - Excel માં Row  નાં લેબલ છે…… 

a. 1 , 2 , 3 , 4…. 
b. I , II , III , IV…. 
c. A , B , C ,D….. 
d. a , b , c , d….. 

 33. થમ અ ર જ કેિપટલ કરવા માટે જે-ત ેકી સાથ ે કઈ કી ેસ કરવામાં આવે છે? 

a. Caps lock key 
b. Alt key 
c. Ctrl key 
d. Shift key 

 34. કી-બોડમાં કઈ રીતે કી આપેલી હોય છે? 

a. ABCDE 
b. AVSBM 
c. QWERT 

d. એક પણ નહ  

 35. OMR નું પૂ ં નામ શું છે? 

a. Optical Memory Reader 
b. Optical Mark Reader 
c. Optional Mark  Reader 
d. Optical Memory Read 

 36. બે કો વારા ચેક ઉપર ચો કસ યા કરવા માટે કઈ પ ધિત વપરાય છે? 

a. Overdraft 
b. OCR 
c. MICR 
d. OMR 

 37. નીચેનામાંથી કયુ ંસાધન ઇનપુટ ડવાઇસ નથી? 

a. ટચ ીન મોિનટર 
b. િ ટર 
c. ડિજટલ કેમરેા 
d. માઇ ોફોન 

 38. ક યટુર પાસેથી માિહતી ક ેજવાબ પરત મળેવવો એટલ ેશું? 

a. આઉટપટુ 
b. ઇનપુટ 
c. ઇનપુટ -આઉટપુટ 

d. ોસે સગ 
 



 39. PDP નું પૂ  ંનામ શું છે? 

a. Panel Display Play 
b. Plasma Display Plan 
c. Plasma Display Panels 
d. Panel Display Panels 

 40. Monochrome મોિનટર કેવા કલરનાં હોય છે? 

a. લાલ 

b. લકે એ ડ વાઈટ 
c. કલર 
d. એક પણ નહ  

 41.  ડોટ મે સ િ ટરમાં િ ટગ શેના વારા થાય છે? 

a. ટપકા ં વારા 
b. શાહી વારા 
c. લેસર વારા 
d. તમામ વારા 

 42. ક યટુરમા ંરહેલ એિ લકેશન ો ામને ચલાવવાનુ ંકાય કોણ કર ેછે? 

a. મધરબોડ 
b. ઓપરે ટગ િસ ટમ 
c. Programmer 
d. RAM 

 43.   GUI નુ પુ  નામ જણાવો. 

a. Google User Internet 
b. Graphical User Interface 
c. Graphic Use Internet 
d. Graphical Upon Interface 

 44. િવ ડોઝમાં બનાવેલ ફો ડર ને DOC માં શું કહેવાય છે? 

a. File 
b. Directory 
c. Folder 
d. Drive  

 45. િલનકસની કનલનો િવકાસ કોણે કય ? 

a. િલનસ ટોરવા સ  
b. રચડ ટોલમને  
c. કેન થો સન  
d. ડેિનસ રચચી 

 46. Ubuntu માં સામા ય રીત ેમળતા ફાઈલ ાઉઝરનું નામ શું છે? 

a. Notorious 
b. Nautilus 
c. Notirus  
d. Nautilus 

 



 47. નેટવકમાં જોડાતા દરેક ક યટુરને એક અજોડ નંબર આપવામાં આવે છે તેનું નામ આપો. 

a. IP 
b. DNS 
c. IP Address 

d. એક પણ નહ .  

 48. મમાં કરવામાં આવતા લેનમા ંમહ મ અંતર કેટલું હોય છે? 

a. 10 મીટર 

b. 110 મીટર 

c. 200 મીટર 

d. 100  મીટર 

 49. દરેક વબેસાઈટને એક અજોડ સરનામું હોય છે.આ સરનામાને કયા નામ ેઓળખવામા ંઆવે છે? 

a. www 
b. URL 
c. IP 

d. એક પણ નહ  

 50. વબે ાઉઝરની મદદથી વબેસાઈટનંુ શું આપીન ેઆપણ ેજે-ત ેવબે પરથી િનહાળી શકીએ છીએ? 

a. દેશની માિહતી 
b. કંપનીનંુ નામ 

c. સરનામંુ 

d. એક પણ નહ  

 51. યાર ેમઇેલની સાથે કોઈક ફાઈલને પણ મોકલવી હોય તો કયુ ંબટન દબાવવામા ંઆવે છે? 

a. Attachment 
b. New Mail 
c. Send  

d. એક પણ નહ .  

52. ફાઈલને ઈ ટરનટેમાં એક જ યાએથી બીજે મોકલવા માટે ચિલત ોટોકોલનંુ નામ આપો. 

a. TCP/IP 
b. FTP 
c. SHTP 
d. HTTP  

 53. ડેટા યાયનની ઝડપ માટે કયો એકમ વપરાય છે? 

a. mb 
b. mvp 
c. gb 
d. bps 

 54. વબે પેજ તૈયાર કરવા સામા ય રીતે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? 

a. HTTP 
b. HTML 
c. URL 
d. IP 



 55. ઈ - કોમસની વબેસાઇટ ાહકને પોતાની વ તુની હરા  કરવાની સગવડ આપ ેતો તેને કયો કાર કહેવાય? 

a. B2B 
b. B2C 
c. C2C 

d. એક પણ નહ  

 56. 1969 માં કઈ સં થાએ ક યટુર નેટવકનો મહ વાકાં ી ોજે ટ હાથ ધય ? 

a. અમે રકા 
b. પે ટાગોન 
c. ARPA 

d. એક પણ નહ  

 57.  rydhamraj@yahoo.co.in માં yahoo.com  ને શું કહેવામાં આવે છે? 

a. ઇ - મેઇલ ોટોકોલ 

b. ઈ - મઇેલ સ વસ ોવાઇડર 

c. ઉપયોગ કતાનુ ંનામ 

d. એક પણ નહ  

 58. નીચેનામાંથી કયુ ંસો ટવેર વબે ાઉઝર નથી? 

a. મોઝેક 
b. ઓપેરા 
c. નીચો લા ટ 
d. એક પણ નહ  

 59. રે ડયો તથા માઇ ોવેવનો ઉપયોગ કરીને ડેટા યાયન માટેની પ ધિતમાં યાયનની ઝડપ કેટલી મળ ેછે? 

a. 2mbps 
b. 2kbps 
c. 256 kbps 
d. 512 kbps 

 60. ક યુટર નેટવક થાિપત કરવા કયા કાડની જ ર પડે છે? 

a. LAN CARD 
b. WAN CARD 
c. MAN CARD 
d. NIC 

 61. IP એ ેસ કેટલા બીટનુ ંબનેલું હોય છે? 

a. 64 - bits 
b. 16 - bits 
c. 32 - bits 
d. 8 - bits 

 62. નીચેના પૈકી કયુ ંસચ એિ જન નથી? 

a. yahoo 
b. PC 
c. Google 
d. Lycos 

 



 63. Outlook Express શુ ંછે?    

a. Mail Server 
b. FTP 
c. Mail  Client  

d. એક પણ નહ  

 64.  નીચેનામાંથી કયા ોટોકોલ હાલમાં ચિલત છે? 

a. TCP/IP 
b. FTP 
c. HTTP 

d. ઉપરના તમામ 

 65. ભૌગોિલક ે ન ેઅનુલ ીન ેભારત માટે કયુ ંdomain name વપરાય છે? 

a. IN 
b. .NI 
c. .au 
d. de 

 66. ઇ ટરનટેમાં કોઈ પણ વબેપજેને ર ેશ કરવા માટે કઈ function key  નો ઉપયોગ થાય છે? 

a. F1 
b. F5 
c. F3 
d. F2 

 67. કયા મેનમુાં  Change Case Command  આવેલ હોય છે? 

a. Format 
b. Tools 
c. Insert  
d. View 

 68. MS Word ો ામમાં ફાઇલનું ડફો ટ નામ કયુ ંહોય છે? 

a. Word 1 
b. Document 1 
c. Page 1  
d. Book 1 

 69. Word માં શ દની નીચે જોવા મળતી લીલી લાઇન શેનો સંકેત દશાવે છે? 

a. પે લગ ભૂલ 

b. સામા ય ભૂલ 

c. વા ય રચનાની ભૂલ 

d. ામર ભૂલ 

70. MS - Word માં  Edit મેનુ ખોલવા માટેની શોટકટ કી જણાવો. 

a. ALT + CTRL + E 
b. CTRL + D 
c. CTRL + E 
d. ALT + E 

 
 
 



71. નીચેનામાંથી કયા ો ામમાં ગણતરીઓ સરળતાથી કરી શકાય છે? 

a. Word 
b. Excel 
c. Power Point 

d. ઉપરના તમામ 

 72. MS - Excel ની ફાઈલનું એ ટશન  શંુ છે? 

a. .doc 
b. .put 
c. . xls 
d. .bmp 

 73. = Power ( 5 ,3 ) ફકંશનનું output જણાવો. 

a. 125 
b. 75 
c. 45 

d. એક પણ નથી 
 74. નીચેનામાંથી કયા ે  ેMS - Excel નો ઉપયોગ થાય છે? 

a. શૈ િણક ે  ે

b. વહીવટી ે ે 
c. બે કગ ે ે 
d. ઉપરના તમામ 

 75. = Today (  ) ફંકશનનંુ આઉટપુટ જણાવો. 

a. System file 
b. System date and time 
c. System Date only 
d. System time only 

 76. પાવર પોઇ ટ ો ામમાં ટાઇટલ લાઇડ પર આવેલા બે ુટક બો સને કયા નામથી ઓળખવામા ંઆવે છે? 

a. Placeholder 
b. Template Box 
c. Design Box 
d. Holder 

 77. શાળા,  કોલેજ કે અ ય જ યાએ યા યાન ક ેસેિમનાર વખત ેકયા ો ામની મદદથી ેઝ ટેશન તૈયાર કરી શકાય છે? 

a. Word 
b. Excel 
c. Power point  
d. Access 

 78. લાઇડ ાિ ઝશન  અથાત-્  

a. લાઈડમા ંિવિવધ કારની અસરો 
b. લાઈડમાં આપમળે ેથતા ફેરફાર 
c. લાઇડની ડઝાઇનમાં િવિવધતા 
d. ઉપરો ત પૈકી તમામ 

 

 



 79. ESC Key નો ઉપયોગ શો છે? 

a. Slide Show ટકાવી શકાય છે 

b. Slide Show બધં કરી શકાય છે 

c. Slide Show વધ ુઝડપથી કરી શકાય છે 

d. Power point ો ામમાંથી બહાર નીકળી શકાય છે. 

 80. Ctrl  + M  શોટ કી પાવરપોઇ ટમાં શંુ કરવા ઉપયોગી છે? 

a. માિહતી દાખલ કરવા 
b. નવું ેઝ ટેશન બનાવવા 
c. ો ામ બધં કરવા 
d. નવી slide બનાવવા. 

 
 
 

Best of Luck 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 


