
ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી 
સત્રાંત પરીક્ષર જુલરઈ : 2014 

અભ્માવક્રભ  : વટીફપકેટ ઇન કમ્પ્યફૂટિંગ    નોંધણી નફંય:___________________ 
ાઠ્યક્રભ  : CIC-૦2 & CIC-05/CPCS-01 & CPCS-02 

નલમ   : ટેકનરજી, ભાઈક્રવફ્ટ ઓફપવ 

તાયીખ  : 05/07/2014 

વભમ  : 03.00 to 06.00       કૂર ગણુ : 70 

સચુનર   : 
(1) જમા ંસધુી ખડં નનયીક્ષક ન જણાલે તમા ંસધુી જલાફ રખલાનુ ંળરુ કયવુ ંનશીં. 
(2) જે નલદ્યાથી તાન વાચ નોંધણી નફંય નશીં દળાાલે તેનુ ંફયણાભ યદ્દ થળે. 
(3) વતમાથાતા ચકાવલાના પ્રશ્નભા ંનલધાથી જલાફત્રકભા ંમગ્મ ખાનાભા ંખરંુ () કે ખટાની (X) નીળાની કયલી. 
(4) કઇણ નલદ્યાથીએ પ્રશ્નત્ર તાની વાથે રઈ જલાન આગ્રશ યાખલ નફશ. પ્રશ્નત્ર વાથે રઈ જનાય 

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

    
CIC-02/CPCS-01 (ટેકનોલોજી)  

વિભરગ-‘અ’ 
 

1 દ્વિતીમ ેઢીના કમ્પ્યટૂય ભા ં___________ ન લયાળ થત શત  

[A] ઇન્ટીગે્રટેડ વકીટ   [B] ટ્રાન્ઝીસ્ટય    [C]  લેક્યભુ ટયફુ   [D] ભાઈક્રપ્રવેવય 
2 ___________ભાફશતી કે સચુના જમાથંી રેલાના શમ તે સ્મનૃત સ્થાનનુ ંવયનામુ ંસચૂલે છે. 

[A] સ્મનૃત એડે્રવ યજજસ્ટય [B] પ્રગ્રાભ કાઉન્ટય   [C] સચુના યજીસ્ટય  [D] એક ણ નફશ  
3 કન ઉમગ શલાભાનની આગાશી, યીભટ વેન્વીંગ, ઈભેજ પ્રવેનવિંગ લગેયે નલનનમગભા ંથામ છે   

[A] ભાઈક્ર કમ્પ્યટૂય  [B]  નભનન કમ્પ્યટૂય   [C] સુય કમ્પ્યટુય  [D] ભેઇનફે્રભ  
4 CPU, સ્મનૃત તથા નનલેળ/નનગાભ ધટ્કનુ ંઆંતયજડાણ કયતા લામય ને શુ ંકશલેામ છે? 

[A] ટા    [B] ગેઇટ્વ    [C] ભધયફડા   [D] નવસ્ટભ ફવ  
5 એક વેકન્ડના શજાયભા ંબાગને શુ ંકશ ેછે? 

[A]  ીક વેકન્ડ   [B]  ભાઈક્ર વેકન્ડ   [C] નભરી વેકન્ડ   [D] નેન વેકન્ડ  
6 નીચેના ભાથંી કયુ ંનનગાભ ઉકયણ છે. 

[A] દ્રશ્મ વાધન   [B]  કી-ફડા    [C]  રાઈટ ેન   [D] સ્કેનય   
7 આણે પ્રગાભભા ંસ્મનૃતન ઉમગ કયલ શમત પ્રગ્રાભભા ં_________ન ઉમગ કયલ ડે છે.  

[A] દાલરી   [B] શે્રણણક     [C] અચર    [D] ચર   
8 નીચેનાભાથંી કયુ ંલુીંગ નલધાન નથી  

[A] If then Else   [B] While-End While   [C] For End For   [D] For-Next  
9 _______ એકેમ નફશ અથલા ઘણીફધી ફકભત ાછી આે છે.  

[A] વફરૂટીન   [B] નલધેમ     [C] ફને્ન    [D] એક ણ નફશ   
10 બાાના અનલુાદક વાથે જ ભતા નલધેમને શુ ંકશલેામ છે?  

[A] યટુીરીટી    [B] ભેન્ય ુ    [C] રાઈબ્રેયી નલધેમ  [D] વફ્ટલેય ેકેજ   
11 ______ ભા ંકઈ એક કામા ભાટેના નનલેળ, નનગાભ અને પ્રફક્રમાને એકફીજા ઉય ઓલયરે કયલાભા ંઆલે છે. 

[A] ફહ ુપ્રગ્રાનભિંગ   [B] ફપયીંગ     [C] સ્રુીંગ    [D] વમશૂ પ્રફક્રમા  



12 કઈ ચારક દ્ધનતભા ંફધાજ કમ્પ્યટૂયનુ ંએકજ ચારક દ્ધનત િાયા નનમતં્રણ થામ છે. 
[A] નેટલકા ચારક દ્ધનત  [B] વભમ પ્રભાણણત ચારક દ્ધનત   

[C]  ફહકુામા ચારક દ્ધનત   [D] લશચેામેર ચારક દ્ધનત  
13 ઉચ્ચસ્તયીમ બાાભા ંરખામેર પ્રગ્રાભને ભળીન બાાભા ંતફદીર કયલા ભાટે શુ ંલયામ છે?  

[A] અવેમ્પફરય   [B]  કમ્પાઈરય   [C] રડય   [D] એક ણ નફશ   
14 GUI ના મખુ્મ ધટક કેટરા છે  

[A] 4     [B] 5     [C] 6    [D] 7  
15 ________િાયા તભે નલનનમગ વયતાથી તથા ઝડી ફનાલી ળક છ. 

[A] CASE   [B] DBMS   [C] RDBMS   [D] 4GL  
16 LAN ભા ંવચંાય દય ભટે બાગે કેટર શમ છે? 

[A]  1-2 MBPS   [B] 1-5 MBPS    [C] 1-10 MBPS   [D] 1-100 MBPS  
17 કઈ ટરજીભા ંદયેક કમ્પ્યટૂય ભાત્ર એક વચંાય રાઈન ય જડામેરા શમ છે? 

[A] તાયાકાય    [B] ફવ     [C] લીંટી આકાય   [D] ટકન ાવીંગ  
18 કઈ ટરજીભા ંમખુ્મ નનમતં્રક ઠ્ થઇ જામ ત વંણૂા નેટલકા ઠ્ થઇ જામ છે? 

[A] તાયાકાય    [B] ફવ     [C] લીંટી આકાય   [D] ટકન ાવીંગ 

19 ેકેટ શસ્તાતંયણ ભાટે કઈ યીત લયામ છે?  

[A] ડેટાગ્રાભ   [B] આબાવી વચંાય ફયથ   [C] A અને B  [D]  એક ણ નફશ   
20 ____________ ફે વયખા પ્રટકર ધયાલતા LANને જડલાનુ ંકામા કયે છે.  

[A] બ્રીજ   [B] યાઉટય    [C] ગેટ-લે   [D] એમ્પ્રીપામય   
21 એક જ ભકાનભા ંક્ા ંપ્રકાયનુ ંનેટલફકિંગ કયવુ ંજઈએ?  

[A] WAN    [B] LAN     [C] MAN   [D] એક ણ નફશ   
22 પ્રટકર કના વચંાય ભાટે મજામ છે? 

[A] વયખા ધટક   [B] ણબન્ન પ્રકાયના ધટક   [C] A અને B   [D] આગના ભાથંી એક ણ નફશ  

23 આરેખ અને નકળાઓ દયલા/નપ્રન્ટ કયલા ભાટે ________ લયામ છે. 
[A] ઇન્જજેટ નપ્રન્ટય  [B] ડટ ભેટ્રીજવ નપ્રન્ટય  [C]  રેઝય નપ્રન્ટય   [D] ્રટય  

24 કમ્પ્યટૂયભા ંતેના ઉતાદક તયપથી જ મકુામેર વફ્ટલેય જે કમ્પ્યટૂયને કામાયત થલા તૈમાય કયે છે. 
[A] ફ્રી-લેય   [B] ળેયલેય    [C] પભાલેય   [D] એક ણ નશીં   

25 વાદા રખાણભાથંી વાકેંનતક સ્લરૂભા ંપેયલલાની ફક્રમાને _________ કશલેામ છે.   

[A] Encryption   [B] Decryption    [C] Coding   [D] Decoding  
26 જે ભાફશતી લશનભા ંવચંાય ભાગાન પ્રમગ એકથી લધ ુવચંાય ભાટે થામ છે તેને _______ કશ ેછે.  

[A] ફપલ્ટય   [B] કડેક    [C] અનલુાદક    [D] ભલ્લ્ટ્રેક્ષય     
27 ________ એ ભડેભથી ઊંધુ ંકામા કયે છે?  

[A] ફપલ્ટય   [B] કડેક    [C] શફ    [D] એક ણ નશીં   
28 નીચેનાભાથંી કયુ ંનનદેળક ઉકયણ નથી? 

[A] રાઈટેન   [B] ટચ સ્ક્રીન    [C] જમલ્સ્ટક   [D]  એક ણ નશીં   
29 નલન્ડઝ દ્ધનતભા ંઉમગકતાા ાવેથી જરૂયી નલકલ્ ભેલલા ભાટે ___________ ઉમગી છે.  

[A] ભેવેજ ફજવ   [B] એરટા ફજવ     [C]  ડામરગ ફજવ  [D] એક ણ નશીં   
30 વાભાન્મ CPU ના કામાની ઝડ ભાલાન એકભ કમ છે? 

[A] MPIS   [B] MIPS    [C] GHz   [D] MHz  

 

 



CIC-02/CPCS-01 (ટેકનોલોજી)  
વિભરગ-‘બ’ 

 

વતમાથાતા ચકાવ. (31 થી 70) જ વાચુ ંશમ ત આેરા ખાનાભા ં‘ખયાની નનળાની’ કય અને જ ખટંુ શમત  

આેરા ખાનાભા ં(31 થી 70) ‘ખટાની નનળાની’ કય. 

31. પ્રગ્રાભની ભરૂ ળધલાની ફક્રમાને ફડફગીંગ કશ ેછે. 

32. દ્વિતીમ ેઢીના જમ્પ્યટૂયભા ંશજુ ઉચ્ચસ્તયીમ બાાન ઉમગ ળરુ થમ ન શત. 

33. 80286 એ 32 MB  જેટરા પ્રાથનભક વચંમને વભથાન રંુૂ ાડે છે. 

34. દયેક સચૂનાને પ્રા્ત કમાા ફાદ પ્રગ્રાભ કાઉન્ટયની ફકભતભા ં2 ન લધાય થળે. 

35. ROM નન-લરેટાઇર ભેભયી છે. 

36. ઝડી સ્મનૃતની જરૂય I/O ઉકયણ તથા સ્મનૃત લચ્ચેની ગનતની ખાઈ યુલાભા ંડે છે. 

37. જમા ંGUI ની જરૂય શમ તમા ંભાઉવન ઉમગ થામ છે. 

38. પ્રજેજળન ફડસ્્રે લગાખડંના નળક્ષણભા ંલાયી ળકામ છે. 

39. વભાતંય જડાણ વાભાન્મ યીતે નપ્રન્ટયને કમ્પ્યટૂય વાથે જડે છે. 

40. અનેક સચુના અનેક ભાફશતી ને MISD તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે.  

41. અવેમ્પ્રી બાા ભળીન બાા કયતા અધયી છે. 

42. અમકુ ચક્કવ  કામાન ુ ંનુયાલતાન કયલા લુીંગ નલધાનન ઉમગ થામ છે. 

43. લશચેામેર ચારક દ્ધનત એ નેટલકા ચારક દ્ધનત કયતા લધ ુઅવયકાયક પ્રફકમા છે. 

44. ઇભેજજિંગ ભડેર GUI દ્ધનતન એક મખુ્મ ધટક છે.  

45. ઉમગકતાાના રખાણને દળાાલલાની જગ્માને જરામન્ટ એફયમા કશ ેછે.  

46. Pixel  એ Picture Element નુ ંટંુકંુ નાભ છે.  

47. 4GL ભાટે ઓછી ઝડ લાળં કમ્પ્યટૂય અને ઓછી સ્મનૃત જઈએ છે.  

48. કી કયેર ભાફશતીને ક્જરફડાભા ંયાખલાભા ંઆલે છે.  

49. જુદા જુદા આકાયના અને કદના અક્ષયને પન્ટ તયીકે ઓખામ છે. 

50. નવમ્પયરુેળન એ વભમ લશચેણી દ્ધનતનુ ંઉદાશયણ છે.  

51. વચંાય દય ફડભા ંbaud ભા ંભામ છે. 

52. ભડેભ લડે એકજ વચંાય ભાગા ય એકથી લધ ુવચંાયણ એકજ વભમે થામ છે.  

53. OSI એ ઓન નવસ્ટભ ઇન્ટયચેન્જ નુ ંટુકંુ નાભ છે. 

54. અરગ અરગ કમ્પ્યટૂય ય આલેરી પાઈરની શયેપેય કયલા ભાટે FTP ન ઉમગ થામ છે. 

55. USENET એ ઈન્ટયનેટ ય ચારતી બરુેટીન ફડા વનલિવ છે.  

56. NICNET એ યાષ્ટ્ટ્રીમ ભાફશતી કેન્દ્ર લચ્ચે પાઈફય ઓલ્્ટક કેફર િાયા ચારતુ ંનેટલકા છે. 

57. ISDN મૂભતૂ યીતે ભાફશતી અને અલાજ ફને્નનુ ંવચંાયણ કયલા ઉમગભા ંરેલામ છે. 

58. EDI વદેંળા ના મખુ્મ ચાય ધટક શમ છે.  

59. ફવ ટરજીભા ંનલા કામાભથક ઉભેયલા કે જુના દૂય કયલાની પ્રફકમાની રધતુભ અવય થામ છે.     

60. ASCII વજં્ઞાઓ નુ ંવચંારન IBM િાયા થામ છે. 

61. નજીક આલી ચડેર સ્ટીભય, નલભાન લગેયે નુ ંઅસ્સ્તતલ, તેભન ુચક્કવ સ્થાન યેડાય િાયા જાણી ળકામ છે. 



62. 1985 ભા ંપ્રથભ બ્રેઈન લામયવ નાભન લાણીજમ નલાણુ ંકડામ શત.  

63. લામયવની વ્માખ્માભા ંટ્રજન અને લભાન વભાલેળ થત નથી. 

64. લામયવના તેની જીલનળૈરી અનવુાય તેભના ત્રણ નલબાગ ાડી ળકામ. 

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

66. લન ન્યભેુન યચનાભા ંદયેક સ્મનૃત એકભને સ્લતતં્રણે ભેલી ળકામ છે. 

67. ચથી ેઢીની બાા ડેટાફેઝ ય આધાફયત શમ છે. 

68. ઉચ્ચસ્તયીમ બાા ભળીન આધાફયત નથી. 

69. નલન્ડઝ આધાફયત નલનનમગ શાડાલેય આધાફયત નથી શત. 

70. ડવની સ્મનૃત ભમાાદા 640 KB છે.         

 
__________________  



CIC-05/CPCS-02 (ભાઈક્રવફ્ટ ઓફપવ) 
વિભરગ-અ 

 
1 PC કભ્યટૂયને ક્ા ંપ્રગ્રાભની જરૂય ડે છે? 

[A] ચારક દ્ધનત   [B]  નલનનમગ પ્રગ્રાભ  [C] A અને B    [D] એક ણ નફશ  
2 કામાયત ડક્યભેુન્ટ નલન્ડને ફધં કયલા ભાટે   

[A] Alt+F4    [B] Ctrl+F4   [C] Ctrl+X   [D] Alt+X 

3 નીચેના ભાથંી કયુ ંનલનીમગનુ ંનાભ, દસ્તાલેજ, વમશૂ અથલા ફડયેજટયી દળાાલે છે.  

[A] ટાઈટરફાય   [B] સ્ક્રરફાય    [C]  કન્ટ્રર ભેન ુફજવ  [D] ભેન્યફુાય 

4 નીચેના ભાથંી ક્ા ંઆઇકનના પ્રકાય છે.  
[A] પ્રગ્રાભ આઈટભ આઇકન   [B] નલનનમગ આઇકન   

[C] ગ્રુ આઇકન     [D] આગના ફધા  
5 નીચેના ભાથંી ક્ા ંવાભાન્મ આદેળ ફટનના ઉદાશયણ છે.  

[A] OK   [B] Cancel   [C] Help   [D] આગના ફધા   
6 નીચેના ભાથંી કમ નલકલ્ ભાફશતી ટાઈ કયલા લયામ છે?  

[A] ટેજસ્ટ ફજવ   [B] ણરસ્ટ ફજવ   [C] ચેક ફજવ    [D] ડ્ર-ડાઉન ણરસ્ટ ફજવ  
7 કમ પ્રગ્રાભ તભાયા પ્રગ્રામ્પવ ને વમંજજત કયલા, તેને ચરાલલા અને દસ્તાલેજને વમશુભા ંગઠ્લલા ઉમગી છે.    

[A] પાઈર ભેનેજય  [B] નપ્રન્ટ ભેનેજય  [C] પ્રગ્રાભ ભેનેજય  [D] નલન્ડ ભેનેજય  
8 નલન્ડઝની ફયબાાભા ંભનીટયના સ્ક્રીનને શુ ંકશ ેછે? 

[A] નલન્ડ   [B] ડેસ્કટ   [C] ફડસ્્રે   [D] ફેકગ્રાઉન્ડ 

9 એવેવયીઝ વમશૂભાનંા પ્રગ્રાભ ને ક્ા ંનાભે ઓખામ છે?  

[A] યટુીરીટી   [B] એ્રેટ્વ   [C] ટુલ્વ   [D] એક ણ નફશ  
10 દસ્તાલેજના અંત ય જલા કઈ ળટાકટ કઈ લયામ છે? 

[A] Ctrl+End   [B] Ctrl+Right Arrow  [C] Alt+End   [D] Alt+Right Arrow 

11 Spell Check લખતે નીચેનાભાથંી કની ભદદ લડે Word, English (US) ળ્દકળન મખુ્મ ળ્દકળ તયીકે ઉમગ 
કયે છે?   

[A] US.DIC   [B] SCIENCE.DIC  [C] CUSTOM.DIC  [D] FRENCH.DIC 

12 Change Case કભાન્ડ ક્ા ંભેનભુા ંઆલેર છે  

[A] Edit   [B] Insert   [C] Format   [D] Tools 

13 તભે નપ્રન્ટ ન થતા અક્ષય જલા ભાટે કમ કભાન્ડ લાયી ળક છ. 
[A] View   [B] Show   [C] Hide   [D] એક ણ નફશ  

14 મૂભતૂ યીતે ટેફ સ્થાન ડાફા શાવીમાથી કેટરા અંતયે ગઠ્લલાભા ંઆલેરા શમ છે.   

[A] 0.25”   [B] 0.5”    [C]  0.75”   [D] 1.0”   
15 ભાઈક્રવફ્ટ લડાભા ંએક રાઈનની જગ્મા એટરે કેટરા ઈન્ટ?  

[A] ૩    [B] 6    [C] 9    [D] 12  
16 _________ ત્ફકાલાય ભાગાદળાન આી કામા ણૂા કયાલત પ્રગ્રાભ છે  

[A] ડામરગ ફજવ  [B] ટેમ્પ્રેટ   [C] નલઝાડા   [D] એક ણ નફશ  
17 નીચેના ભાથંી ક્ા ંPage Break ના પ્રકાય છે?  

[A] શાડા   [B] વફ્ટ   [C] A અને B ફને્ન  [D] એક ણ નફશ  
18 લડાભા ંરખાણને ગઠ્લલા કેટરી પ્રકાયના એરાઈભેન્ટ ઉર્ધ છે?  

[A] 4    [B] ૩    [C] 2    [D] 1 



19 ટેફનુ ંએરાઈભેન્ટ કેટરી યીતે થઇ ળકે છે  

[A] 4    [B] 5    [C] 6    [D] 7  
20 એજવેરભા ંકૂર કેટરી ય આલેરી શમ છે? 

[A] 256   [B] 1024   [C] 2048   [D] 16384  
21 એજવેરભા ંકૂર કેટરા કરભ આલેરા શમ છે? 

[A] 128   [B] 256   [C] 100   [D] 500 

22 એજવેરભા ંગણતયી કયલા ભાટે નીચેના ભાથંી શુ ંલયામ છે? 

[A] પમ્પયુારા   [B] પજંળન   [C] A અને B ફને્ન  [D] એક ણ નફશ  
23 એજવેર કૂર કેટરા પ્રકાયના આરેખ યુા ાડે છે.  

[A] 15    [B] 14    [C] 13    [D] 12  
24 એજવેરભા ંડેટાફેઝ તૈમાય કયલા _______ ન ઉમગ થામ છે. 

[A] ટેફર   [B] ડેટા પભા   [C] A અને B   [D] એક ણ નફશ   
25 એજવેરભા ંઆખ સ્તબં વદં કયલા ભાટે કઈ ળટાકટ કી લયામ છે? 

[A] Ctrl+Spacebar  [B] Shift+Spacebar  [C] Ctrl+Shift+Spacebar [D] એક ણ નફશ  
26 ાલયઈન્ટભા ંસ્રાઈડને કઈ યીતે લશેંચી ળકામ છે? 

[A] ચાનનયુ ં  [B] લજતાની નોંધ  [C] રૂયેખા   [D] આગના ફધા  
27  H2O રખલા ભાટે કઈ ઈપેજટ લયામ છે.  

[A] સુય સ્ક્રી્ટ   [B] વફ સ્ક્રી્ટ   [C] સ્ભર કે્વ   [D] ઓર કે્વ  
28 નલ ેયેગ્રાપ નશીં યંત ુનલી રાઈન ઉભેયલા કઈ ળટાકટ કી લયામ છે.  

[A] Ctrl+Enter   [B] Shift+Enter   [C] Enter   [D] Alt+Enter 
29 ઈક્ચ્છત ફડયેજટયી નલન્ડ વદં ન થામ તમા ંસધુી ખલુ્રી ફડયેજટયી નલન્ડઝભા ંધભૂલા ભાટે કઈ ળટાકટ કી લયામ છે? 

[A] Ctrl+F6   [B] Ctrl+Tab   [C] A અને B ફને્ન  [D] એક ણ નશીં  
30 એજવેરભા ંઆજની ભાત્ર તાયીખ દળાાલલા કયુ ંનલધેમ લયામ છે. 

[A] Now()   [B] Date()   [C] Today()   [D] Sysdate() 

 

CIC-05/CPCS-02 (ભાઈક્રવફ્ટ ઓફપવ)  

વિભરગ-‘બ’ 
 

વતમાથાતા ચકાવ. (31 થી 70) જ વાચુ ંશમ ત આેરા ખાનાભા ં‘ખયાની નનળાની’ કય અને જ ખટંુ શમત  

આેરા ખાનાભા ં(31 થી 70) ‘ખટાની નનળાની’ કય. 

31. નલન્ડઝભા ંથતા ફધાજ કામો ભાટે પ્રગ્રાભ ભેનેજય મખુ્મ ફાફત છે. 

32. પ્રામભયી ભાઉવ ફટનને દફાલેલુ ંયાખી ભાઉવને પેયલલાને ડે્રગ એન્ડ ડ્ર કશ ેછે  

33. ભેનફુાય ને કામાાસ્ન્લત કયલા F10 ઉમગી છે. 

34. ચેકફજવ યસ્ય એકાકી નલકલ્ યજુ કયે છે.  

35. નલન્ડભા ંવોથી ઉય આલેરા રાફંી ટ્ટી જેલા બાગને ટાઈટરફાય કશ ેછે. 

36. દસ્તાલેજને પાઈર ભેનેજય ભાથંી નપ્રન્ટ ભેનેજયભા ંભકરી ળકામ છે. 

37. Write એ ળ્દ પ્રફક્રમક છે 

38. કેયેજટય ભે એ નલન્ડઝ એવેવયીઝ વમશૂન બાગ નથી. 

39. ભેન ુકભાન્ડની વદંગી એય કી અથલા એન્ટય કી થી થઇ ળકે છે. 

40. શલે્ ચાલ ુકયલા ભાટે Ctrl+H કભાન્ડ લયામ છે. 



41. લડાભા ંઆખા દસ્તાલેજને વદં કયલા ડાફા શાનંવમાભા ંત્રણ લખત ક્જરક કયલી ડે છે. 

42. લડાભા ંપકયા લચ્ચેની જગ્મા ઈન્ટ, ઇંચ કે વે.ભી. ભા ંઆી ળકામ છે. 

43. ટેફરભા ંએક ખાના ભાથંી ફીજા ખાનાભા ંઆગ જલા Shift+Tab કી લયામ છે.  

44. ભાફશતીને એક ચક્કવ યીતે ગઠ્લલાની પ્રફક્રમાને વફટિંગ કશલેાભા ંઆલે છે.  

45. ાનાનં ુ ંફદળાતંયણ (Orientation) ફે યીતે થઇ ળકે છે.  

46. મખુ્મ દસ્તાલેજનુ ંએકત્રીકયણ એ ત્રણ ત્ફકાની પ્રફક્રમા છે.  

47. દસ્તાલેજભા ંસધુાયાલધાયાને યદ્દ કયલા Ctrl+Y કી લયામ છે. 

48. Thesaurus ન ઉમગ ળ્દના વભાનાથી  લૈકક્લ્ક ળ્દ જાણલા ભાટે થામ છે.  

49. લડાભા ંખાવ પ્રકાયના અક્ષય કે ણચહ્ન દાખર કયલા Insert-Symbol ન ઉમગ થામ છે. 

50. લડા પાઈરનુ ંઅનરુફંન .rtf શમ છે.  

51. એજવેરભા ંતાયીખ અને વભમને વખં્માના સ્લરૂે વગં્રશલાભા ંઆલે છે.  

52. એજવેરભા ંA1 ખાના ય જલા Alt+Home કી છે. 

53. એજવેરભા ંસ્તબંની મૂભતૂ શામ 8.43 શમ છે. 

54.  એજવેરભા ંડેટાનુ ંઅરાઈભેન્ટ ણ ફદરી ળકામ છે.  

55. =-10 એ વાચી પમ્પયુારા છે. 

56. INT પજંળન નજીકની ણૂાાંક વખં્મા સ્લરૂે વખં્માનુ ંયાઉન્ડીંગ કયે છે. 

57. NOT દરીરની ફકિંભતની શકાયાતભક ફકિંભત જણાલે છે. 

58. વભમ વાય થતા જે પેયપાય થમા તે ાઈ આરેખ દળાાલે છે.  

59. એકલાય આરેખ ફની જામ છી તેન પ્રકાય ફદરાત નથી.  

60.   એજવેરભા ંજણાલેર ભાદંડના આધાયે ડેટાફેઝભાથંી ભાફશતી ભેલી ળકાતી નથી. 

61. વ્માયને રગતા ગ્રાફપજવના ત્રણ પ્રકાય છે.  

62. ાલયઈન્ટએ વંણૂા યજુઆતના ગ્રાફપકવનુ ંવફ્ટલેય છે. 

63. સ્રાઈડભા ંઆરેખ ઉભેયી ળકાતા નથી. 

64. સ્રાઈડભા ંભાખાકીમ આરેખ ફનાલી ળકામ છે.  

65.  ભથાાની સ્રાઈડ એ યજુઆતભા ંપ્રથભ દળાાલાતી સ્રાઈડ છે.  

66. તભે ટેફર રે આઉટ ની ભદદથી ાલયઈન્ટભા ંકઠ્ ઉભેયી ળક છ. 

67. ાલયઈન્ટ પાઈરનુ ંઅનરુફંન .pptx શમ છે  

68. ાલયઈન્ટભા ંતભે લસ્તઓુન ગણ ફનાલીને તેન વમશૂ ફનાલી ળક અને તેભને છુટ્ટા ાડી ળક છ.  

69. સ્રાઈડ ળ ફતાલલા ભાટે વ્ય ૂમાદીનુ ંસ્રાઈડ ળ નલકલ્ લયામ છે.  

70. સ્રાઈડ રે આઉટ કૂર 5 પ્રકાયના શમ છે.  

__________________ 


