ગુ
દયે કરેલ
સ્ધા
ભક યીક્ષાભાાં
ખ ૂફજ
ઉમોગી
ગુજજયાત
યાત વયકાયની
વયકાય દ્વાયા
ાતી ાત્તભાભ
સ્ધાાત્ભક
યીક્ષાભાાં
ખ ૂફ જ
કમ્પ્યુટય લનરાઈનય પ્રશ્નો
ઉમોગી એલા કમ્પ્યુટય નલમને રગતા MOST IMP લનરાઇનય
પ્રશ્નો બાગ ૧

(૧)
(
(૨)
(

કમ્પ્યુટયને ભાહશતી તથા વાંદેળો ળાના ઉયથી આલાભાાં આલે છે ?
અ) વીીયુ (ફ) ભોનનટય (ક)

કી-ફોર્ા

કોમ્પ્યુટયભાાં અશુદ્ધિને શુાં કશેલામ છે ?
અ) ફીટ (ફ) ફાઇટ (ક) પ્રોભ

(ર્)

ફગ

(૩)

શાર્ા હર્સ્કની ઝર્ કેટરી (પ્રનત નભનનટ) શોમ છે ?

(

અ) 600 ચક્ર (ફ) 1200 ચક્ર (ક) 2400 ચક્ર

(૪)
(
(૫)
(
(૬)
(
(૭)
(
(૮)
(
(૯)
(
(૧૦)
(
(૧૧)
(

(ર્) નપ્રન્ટય

(ર્)

3600 ચક્ર

HTML નો ઉમોગ ળેના ભાટે થામ છે ?
અ) ગણતયી ભાટે (ફ) ગ્રાપ ફનાલલા ભાટે (ક) લેફેજ ફનાલલા (ર્) એકણ નશીં
નલન્ર્ોઝ ઓયે હટિંગ નવસ્ટભભાાં ક્ાાં ઓ્ળનની ભદદથી ભાઉવની કરીક ફદરી ળકામ છે ?
અ) એયે થભેહટક એન્ર્ રોજજક (ફ) સ્ટેટવ ફાય (ક) કાંટ્રોર ેનર

(ર્) પ્રોગ્રાભ

HTML ભાાં FORM ફનાલલા ક્ાાં ટેગનો ઉમોગ થામ છે ?
અ) FONT

(ફ) FORM

(ક) HREF

(ર્) એકણ નશીં

કમ્પ્યુટયભાાં કોઈણ પાઇરને Deleteકીની ભદદથી દૂ ય કમાા છી કઈ જગ્માએ જોઈ ળકીએ છીએ?
અ) કાંટ્રોર વ્ય ૂ (ફ)

હયવાઈકર બફન (ક) ર્ોક્યુભેન્ટવ (ર્) સ્ટેટવ ફાય

કમ્પ્યુટયભાાં ભાઉવને ઇચ્છછત જગ્મા ય રઈ જલાની હક્રમાને શુાં કશે છે ?
અ) ચ્લરક (ફ) ર્ફર ચ્લરક (ક)

ોઈનન્ટિંગ (ર્) ર્ેબગિંગ

MS Wor d ની વૌથી નીચેના બાગ ભાાં જોલા ભતી આર્ી રાઇન ને શુાં કશે છે ?
અ) ટાઇટર ફાય (ફ) ભેન ૂફાય (ક) ટાસ્ક ફાય (ર્)

સ્ટેટવ ફાય

કમ્પ્યુટભાાં ભાઉવના ફટનને દફાલીને ખવેર્લાની હક્રમાને શુાં કશે છે ?
અ) ચ્લરક (ફ) ર્ફર ચ્લરક (ક) ોઈનન્ટિંગ

(ર્)

ડ્રેબગિંગ

કમ્પ્યુટય ક્ષેત્રે આગવુાં પ્રદાન કોનુ ાં છે ?
અ) બફર ગેઈટ્વ (ફ) બફર હકરન્ટન (ક) અબ્દુર કરાભ (ર્) સ્લાભીનાથન
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(૧૨)
(
(૧૩)
(
(૧૪)
(
(૧૫)
(
(૧૬)
(
(૧૭)

કમ્પ્યુટય યથી ભાહશતીને વલાય ઉય ભોકરાલને શુાં કશે છે ?
અ) ર્ાઉનરોર્ (ફ)

અરોર્ (ક) વેન્ર્

(ર્) હય્રામ

લેફ બ્રાઉઝયભાાં લેફેજને હયફ્રેળ કયલા ભાટે કઈ પાંકળન કીનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે ?
અ) F3

(ફ) F4

(ક) F5

(ર્) F6

કમ્પ્ય ૂટયની સ્ીર્ કેભાાં ભામ છે ?
અ) MPIS

(ફ) MSIP

(ક) MI PS

(ર્) એકણ નશીં

JPEG પાઇર નુ ાં પુરૂ નાભ શુાં છે ?
અ) Joint Photography Expert Group

(ફ) Joint Photographic Expert Group

(ક) Joint Photography Expert’s Group

(ર્) Joint Photographic Experts Group

ઓન વોવા ભાટે કઈ ઓયે હટિંગ નવસ્ટભ જાણીતી છે ?
અ) નલન્ર્ોઝ (ફ) ભેકન્ટોળ (ક)

રીનક્ષ (ર્) એકણ નશીં

MS PowerPoint ભાાં કોઈ ચોક્કવ સ્રાઇર્ને વાંતાર્લા ભાટે ક્ાાં ભેન ૂ નલકલ્નો ઉમોગ કયલાભાાં
આલે છે ?

(૧૮)

(અ) Slide Show->Hide Slide (

ફ) View-> Hide Slide

(ક) Slide Show->Hide Slide (

ર્) Tools->Hide Slide

MS Word ભાાં ગ્રાભય અને સ્ેબરિંગ ની ચકાવણી કયલા ભાટે કઈ પાંકળન કીનો ઉમોગ કયલાભાાં
આલે છે ?

(
(૧૯)
(
(૨૦)

અ) F6

(ફ) F7

(ક) F8

હર્જજટર નેટલહકિંગ ના ઉમોગ દ્વાયા આલેરી વેલા 2G ભાાં ર્ેટાઝર્ કેટરી શોમ છે ?
અ) 19.2 kbps

(ફ) 1.2 Mbps

(ક) 2.0 Mbps

(
(૨૨)
(
(૨૩)
(

(ર્) 3.0 Mbps

લાઈ-પાઈ ના ધોયણ 802.n ભાાં વાંકેતો શોચલાના અંતયની ભમાાદા કેટરી ?
(અ) 120ભી. (ફ) 200 ભી. (ક)

(૨૧)

(ર્) F9

250 ભી.

(ર્) 300 ભી.

જુ દા જુ દા વાનર કમ્પ્યુટયનુ ાં જોર્ાણ કયીને શુાં યચી ળકામ ?
અ) વલાય (ફ)

નેટલકા (ક) સુટ કમ્પ્યુટય (ર્) એન્ટયપ્રાઇઝ

કમ્પ્યુટયભાાં લયાતી આઈવી ચી્વ ળાની ફનેરી છે ?
અ) ક્રોનભમભ (ફ) ભેગ્નેનળમભ (ક)

નવબરકોન

(ર્) જજ્વન

કમ્પ્યુટયભાાં CPU નો અથા શુાં થામ છે ?
અ) વેન્ટ્રર પ્રોવેવોંગ યુનનટ (ફ) વેન્ટ્રર નપ્રનન્ટિંગ યુનનટ
(ક) કમ્પ્યુટય નપ્રનન્ટિંગ યુનનટ (ર્) એકણ નશીં

(૨૪)
(

Modem નુ ાં પુરૂનાભ શુાં છે ?
અ) modulating-demodulating
(ક) modulator-demodulator

(ફ) modulation-demodulation
(ર્)

modulo-demodulo
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(૨૫)
(

MS Word ક્ાાં ેકેજનો એક બાગ છે ?
અ) MS Windows

(ફ) MS Office (ક) MS Open Office (ર્) MS Application

ખાવ નોંધ: અમારી ળેબસાઈટ પર રોજ મુકાતા સાહિત્યમાાંથી ગઈ કોન્સ્ટેબ પરીક્ષામાાં ૮૫
માર્કસસ ન,ાંુ પીએસઆઈ પરીક્ષામાાં ૭૫ માર્કસસ ન,ાંુ બેીફમાાં ૫૪ થી ૬૦ માર્કસસ ન ાંુ તે મજ દરે ક પરીક્ષામાાં
૫૦% ઉપર પ્રશ્નો પ ૂછાય છે . અમારાં ુ ધ્યે ય વળદ્યાથીઓને ગુણળત્તાયુર્કત સાહિત્ય પ ૂરાં ુ પાડળાનુાં છે
જેનાથી વળદ્યાથી પોતાની કારહકદી બનાળી કે . આ પ્રકારનુાં સાહિત્ય ફ્રીમાાં મે લળળા અમારી
ળે બસાઈટની અળશ્ય મુાકાત ો.

VISIT OUR WEBSITE DAILY FOR UPDATE:

www.misionexam.in
JOIN TELEGRAM OF JARJIS KAZI (GK GURU) CLICK HERE :
https://t.me/joinchat/AAAAAEJ3xUskXsFUJOwoKG

આ પુસ્તક ખયીદલા click here

http://www.mexambooks.com/2017/11/25-tet-25-by-missionexam-team-tet.html
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આ પુસ્તક ખયીદલા click here

http://www.mexambooks.com/2017/11/tet-by-mission-exam-team.html

આ પુસ્તક ખયીદલા અશીં click
http://www.mexambooks.com/2017/11/english-grammar.html
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