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STANDARD : 12     |     MODEL QUESTION PAPER – 1 

સમયઃ 2 કલાક ] િવષયઃ કમ્પ્યટૂર પિરચય (331)  [ કલુ ગણુઃ 100

સચૂનાઓઃ 
(1) આપને અલગથી આપલે OMR પતર્કમાં જે તે પર્શ્ન નંબર સામે (A) O, (B) O, (C) O, (D) O આપેલ છે. તે પર્શ્નનો જે 

જવાબ સાચો હોય તેના િવકલ્પની પાસે દશાર્વેલ વતુર્ળને પેનથી પૂણર્  કરવાનંુ રહેશે. એકથી વધુ વતુર્ળમાં આપલે જવાબ 
અમાન્ય (ખોટો) ગણાશે. 

(2) આ પર્શ્નપતર્માં 1 ગુણનો એક એવા કલુ 100 પર્શ્નો છે. બધા જ પર્શ્નો ફરિજયાત છે. 
(3) કાળજીપૂવર્ક અભ્યાસ કરી સાચો િવકલ્પ પસંદ કરીને િવકલ્પ લખો. 
(4) જવાબ લખતાં પહેલા પર્શ્નોને ધ્યાનપૂવર્ક વાંચી લો. 

1.       ઉચ્ચતમ HTML ફૉમર્ અન ેફર્મે 08 ગણુ 
 

(1) ફૉમર્ની િવગતોનુ ંપથૃક્કરણ કરવા માટનેા પર્ોગર્ામ કઈ તકિનક દ્વારા લખવામા ંઆવ ેછે ?  ABC 

(A) CGI (B) PHP 

(C) ASP (D) આપેલ તમામ 

(2) H6 { font‐size : 30 ; color : green ; font‐family : arial } - આ ટગેમા ંselector તરીક ેકોનો ઉપયોગ થયલે 
છે ?  ABC 

(A) { } માં રહેલ િકમત (B) h6 

(C) font (D) ; 

(3) ફૉમર્મા ંિચતર્ ઉમરેવાની જરૂર પડ ેત્યાર ેtype લાક્ષિણકતા …………… િકમતનો ઉપયોગ કરવો પડ ેછે.  ABC 

(A) browse (B) text 

(C) file (D) submit 

(4) ટગે મોટા ભાગ ે…………… નો બનેલો છે.  ABC 

(A) ઘટક (B) લાક્ષિણકતાઓ 

(C) િકમતો (D) આપેલ તમામ 

(5) સમિક્ષિતજ ફર્ેમ બનાવવા માટ ેકઈ લાક્ષિણકતાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે ?  ABC 

(A) rows (B) cols 

(C) src (D) No frame 

(6) ફર્મેનુ ંકદ વ્યાખ્યાિયત કરવા માટ ે…………… પધ્ધિત ઉપયોગી બન ેછે.  ABC 

(A) 5 (B) 4 

(C) 3 (D) 2 
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(7) ફર્મે ધરાવતા દસ્તાવજેમા ંમાિહતીન ે…………… ઘટક દ્વારા ઉમરેવામા ંઆવ ેછે.  ABC 

(A) <body> (B) <head> 

(C) <frame> (D) <frameset> 

(8) …………… ફર્મે ધરાવતા વબેપજે સાથ ેયોગ્ય રીત ેકાયર્ કરી શકતુ ંનથી.  ABC 

(A) Web site (B) Form 

(C) Search engine (D) Table 

2.       વબેપજેમા ંJavaScript નો ઉપયોગ 08 ગણુ 
 

(9) GUI ઉપયોગકતાર્ પાસથેી કામગીરી માટનેો આદશે માગંતી નાની િવન્ડોન ેશું કહ ેછે ?  ABC 
(A) પર્ોમ્પ્ટ (B) Script 

(C) Method (D) કસર્ર 

(10) Java Script મા ંબ ેશબ્દસમહૂન ેભગેા ંકરવા માટ ેક્યુ ંિચહ્ન વપરાય છે ?  ABC 

(A) & (B) + 

(C) * (D) = 

(11) માતર્ OK બટન જોવા મળ ેતવેુ ંમસેજે બૉક્સ નીચેનામાથંી કોના દ્વારા તયૈાર કરી શકાય છે ?  ABC 

(A) Alert (B) Confirm 
(C) Prompt (D) આપેલ તમામ 

(12) navigator.appName મા ંobject ક્યુ ંછે ?  ABC 

(A) appName (B) navigator 
(C) navigator.appName (D) આપેલ તમામ 

(13) parseFloat(n) ફકંશનમા ંn = “123abc” મૂકતા ંશુ ંપિરણામ આપશ ે?  ABC 

(A) 123.0 (B) abc 

(C) 123 (D) 123.abc 

(14) Java Script મા ંOR પર્િકર્યક માટે ક્યુ ંિચહ્ન વપરાય છે ?  ABC 

(A) && (B) || 

(C) \* (D) /* 

(15) …………… વબેસવર્ર પર ચાલતા પર્ોગર્ામનો ત ેસીધસેીધો અંકશુ ન રાખી શક.ે  ABC 

(A) HTML (B) Script 

(C) JavaScript (D) CGI 

(16) ફૉમર્ રવાના કરવાની તયૈારમા ંહોય ત ેસમય ેકઈ ઘટના અમલમા ંઆવશ ે?  ABC 

(A) onSubmit (B) ClickOnSubmit 

(C) Onsubmit (D) SubmitOn 

3.       વબેસાઈટ િડઝાઈિનગ અન ેઉપયોિગતા લાક્ષિણકતાઓ 07 ગણુ 
 

(17) વબેસાઈટનુ ંઆયોજન શરૂ કરવા માટેનુ ંસૌથી અગત્યનુ ંપગલુ ંક્યુ ંછે ?  ABC 

(A) લિક્ષત પર્ેક્ષકો (B) િવષયવસ્તુ 
(C) હેતુ અને ધ્યેય (D) પર્ોટોટાઈિપગ 
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(18) …………… દરિમયાન દરકે પજેનો હતે,ુ વણર્ન અન ેમથાળુ ં ન ધી તને ે િવષયવસ્તનુા િવિવધ યોગ્ય માળખા અનસુાર 
બીજા પજે સાથ ેજોડવામા ંઆવે છે.  ABC 

(A) Clip boarding (B) Site map 

(C) Content (D) Story boarding 

(19) ……… માળખામા ંહોમપજે િસવાયના દરેક પજેમા ંપાછલા તમેજ પછીના પજે માટેની એમ બ ેિલન્ક હોય છે.  ABC 
(A) સૂિચ માળખું (B) રૈિખક માળખું 
(C) અરૈિખક માળખું (D) ટ્યુટોિરયલ માળખું 

(20) સિૂચમાળખુ ંદશાર્વતી લોકિપર્ય વબેસાઈટ કઈ છે ?  ABC 

(A) onlinebooks.com (B) bookstore.com 

(C) w3schools.com (D) amazon.com 

(21) …………… આધાિરત િલન્કમા ંIcon, Logo, Pictures ક ેImage નો ઉપયોગ િલન્ક દશાર્વવા થાય છે.  ABC 
(A) ટેકસ્ટ (B) ગર્ાિફક્સ 

(C) (A) અને (B) બંને (D) આપેલ પૈકી એકપણ નહ  

(22) વબેપજેની આતંિરક ગોઠવણ કટેલી રીત ેથઈ શક ેછે ?  ABC 

(A) 1 (B) 3 

(C) 2 (D) 4 

(23) IIS નુ ંપૂરુ ંનામ શુ ંછે ?  ABC 

(A) International Information Solution (B) Information Interpreter Services 

(C) Internet Infosys System (D) Internet Information Services  

4.       માઈકર્ોસૉફ્ટ પિબ્લશરના ઉપયોગથી સાદી વબેસાઈટ તયૈાર કરવી 04 ગણુ 
 

(24) “Easy Website Builder” ના વાતાર્લાપ બૉક્સમા ં…………… િવકલ્પો જોવા મળ ેછે ?  ABC 

(A) 8 (B) 6 

(C) 4 (D) 2 

(25) પિબ્લશરમા ંવબેપજેની િડઝાઈન માટ ેનીચેનામાથંી કઈ નિેવગશેન શલૈી પવૂર્િનધાર્િરત છે ?  ABC 
(A) માતર્ ઊભી (B) માતર્ નીચી 
(C) ઊભી અને નીચી (D) આડી અને નીચી 

(26) XML નું પરૂુ ંનામ શુ ંછે ?  ABC 

(A) Extra Markup Language (B) Extension Markup Language 

(C) External Markup Language (D) Extensible Markup Language 

(27) પિબ્લશરમા ંપજેનુ ંનામ બદલવા માટ ેપજે પર રાઈટ િક્લક કરી ક્યો િવકલ્પ પસદં કરવામા ંઆવ ેછે ?  ABC 

(A) Navigation Bar properties (B) Rename 

(C) Change (D) Modify 

5.       ઈ-કૉમસર્નો પિરચય 07 ગણુ 
 

(28) …………… એ ઈ-કૉમસર્ન ેસલામત બનાવતો પર્ોટોકોલ છે.  ABC 

(A) VSNL (B) SSL 

(C) BSNL (D) TCP 
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(29) ઈ-કૉમસર્ સલામતીના …………… પહલેુ ંછે.  ABC 

(A) 1 (B) 2 

(C) 3 (D) 4 

(30) નીચ ેઆપલેા જોડકા ંજોડો.  ABC 

  (A)    (B) 

(1)  િવિવધ પુસ્તકોનું ઓનલાઈન વેચાણ (A)  www.digicash.com 

(2)  આયકરખાતાની વબેસાઈટ (B)  www.eBay.com 

(3)  િવિવધ વસ્તઓુની હરાજી (C)  www.incometaxindia.gov.in

(4)  ગર્ાહક ઈ-કશેન ેવપેારી ખાતામા ંતબદીલ કરી શક ે (D)  www.amazon.com 

    (E)  www.onlinebooks.com 

(A) 1 – C, 2 – D, 3 – A, 4 – B  (B) 1 – D, 2 – A, 3 – B, 4 – C  

(C) 1 – D, 2 – C, 3 – B, 4 – A  (D) 1 – B, 2 – C, 3 – D, 4 – A  
(31) …………… એક પર્કારના ડટેા કને્દર્ો છે, જે કર્િેડટ કાડર્ના સોદા પાર પાડ ેછે અને વપેારીની રકમ ગોઠવી આપ ેછે.   ABC 

(A) પર્ોસેસસર્ (B) પેમેન્ટ ગેટવે 
(C) કેર્િડટ કાડર્ (D) ડેિબટ કાડર્ 

(32) …………… ઓનલાઈન પર્માિણત કરવાની તમેજ ચકૂવણી પર્િકર્યાની ઓનલાઈન સવેાઓ આપ ેછે.  ABC 

(A) િરઝવર્ બક (B) Issuing બક 

(C) હસ્તગત કરનાર બક (D) સ્ટેટ બક 

(33) ગર્ાહક ેવબેસાઈટ દ્વારા આપલે પતર્કમા ંકર્િેડટ કાડર્ નબંર, િબિલગ તથા માલ મોકલવાની િવગતો દર વખત ેઆપવાનુ ં
ટાળવા …………… નો ઉપયોગ થાય છે.  ABC 

(A) ઈલેક્ટર્ોિનક્સ રોકડ (B) ઈલેક્ટર્ોિનક પાિકટ 

(C) સ્માટર્ કાડર્ (D) ડેિબટ કાડર્ 
(34) નીચનેામાથંી …………… C2C નુ ંઉદાહરણ છે.  ABC 

(A) www.eBay.com (B) www.fabmart.com 

(C) www.bazee.com (D) All of these 

6.       ઈ-કૉમસર્ વબેસાઈટની લ-ેઆઉટ િડઝાઈન 06 ગણુ 
 

(35) વબેસાઈટમા ં…………… થઈ ગયા બાદ ગર્ાહકની િવગતોનો વબેસાઈટના ડટેાબઝેમા ંસગંર્હ થાય છે.  ABC 

(A) ખરીદી (B) વેચાણ 

(C) ન ધણી (D) આપેલ પૈકી એકપણ નહ  

(36) VPP નુ ંપૂરુ ંનામ શુ ંછે ?  ABC 

(A) Video Permit Parcel (B) Visual Print Parcel 

(C) Videsh Post Parcel (D) Value Payable Parcel 

(37) ખરીદનાર શોિપગ કાટર્ન ેકેટલી વખત સધુારી શક ેછે ?  ABC 

(A) એક (B) મયાર્િદત 

(C) અનેક (D) સુધારી ન શકે 
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(38) ઈ-કોમસર્ વબેસાઈટ ઈન્ટરનેટ પરની …………… જગ્યા છે.  ABC 

(A) મયાર્િદત (B) આભાસી 

(C) અમયાર્િદત (D) આપેલ પૈકી એકપણ નહ  

(39) ASP નું પૂરુ ંનામ શુ ંછે ?  ABC 

(A) Active Server Program (B) Active Server Pages 

(C) Active Server Part (D) Active Service Program 

(40) ઈ-કોમસર્ વબેસાઈટમા ંહાલ વસ્ત ુખરીદવા ન માગંતા હોય પણ ભિવષ્યની ખરીદી માટ ેવસ્ત ુપસદં કરતા હોય તો તને ે
શમેા ંમૂકવામા ંઆવ ેછે ?  ABC 

(A) Wish List (B) Shopping Cart 

(C) Wish Cart (D) Web List 

7.       ઓપન સોસર્ સૉફ્ટવરેનો પિરચય 07 ગણુ 
 

(41) એિપ્લકશેન િવકાસ માટેનુ ંસૌથી વધ ુવપરાતુ ંઘટક ક્યુ ંછે ?  ABC 

(A) IDE (B) KDE 

(C) PHP (D) EDI 

(42) મઈેલ ક્લાયન્ટ તરીક ેનીચેનામાથંી ક્યુ ંઓપન સોસર્ સૉફ્ટવરે ઉપયોગી છે ?  ABC 

(A) Perl (B) Plone 

(C) Thunderbird (D) MS Outlook 

(43) નીચનેામાથંી ક્યુ ંઓપન સોસર્ સ્યટુ માતર્ Mac OS ઉપર કામ કર ેછે ?  ABC 

(A) Koffice (B) Neo Office 

(C) GNOME Office (D) Lotus Symphony 

(44) 3D ગર્ાિફક્સ અન ેએિનમશેન પેકજે માટ ેક્યુ ંઓપન સોસર્ સોફ્ટવેર ઉપયોગી છે ?  ABC 

(A) Dspace (B) Eprints 

(C) Moodle (D) Blender 

(45) યિુનક્ષ ઓપરિેટગ િસસ્ટમનુ ંસૌપર્થમ ફર્ી વઝર્ન કઈ સાલમા ંિવકસાવવામા ંઆવ્યુ ં?  ABC 

(A) 1975 (B) 1980 

(C) 1970 (D) 1990 

(46) બઝેમા ંઆતંિરક ડેટાબઝે એિન્જન …………… દ્વારા ટબેલ, ફૉમર્, ક્વરૅી ક ેિરપોટર્ બનાવી ક ેસધુારી શકાય છે.  ABC 

(A) SQL (B) HSQL 

(C) MYSQL (D) Access 

(47) શેના હઠેળ જાહરે કરાયલે સૉફ્ટવરેન ેગમ ેતટેલી વખત ઈન્સ્ટોલ કરી શકાય છે ?  ABC 

(A) GPCL (B) GPLC 

(C) LPGL (D) LGPL 
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8.       િલનક્ષ ચાલક પધ્ધિત સાથ ેકામગીરી 07 ગણુ 
 

(48) …………… ડરેકે્ટરી એક આભાસી ફાઈલ પધ્ધિત છે.  ABC 

(A) /proc (B) /opt 

(C) /root (D) /sbin 

(49) File Browser ના …………… િવકલ્પથી File Manager નો દખેાવ િવન્ડો એકસ્પ્લોરર જેવો દખેાય છે.  ABC 

(A) List (B) Tree 

(C) Icon (D) આપેલ પૈકી એકપણ નહ  

(50) Linux ઈન્સ્ટોલેશન પર્ોગર્ામ …………… બટુલોડર આપ ેછે.  ABC 

(A) 4 (B) 3 

(C) 2 (D) 1 

(51) ક્યા ટલૂનો ઉપયોગ કરીને કમ્પ્યટૂર િસસ્ટમની તારીખ અન ેસમય ગોઠવી શકાય છે ?  ABC 

(A) સેટઅપ એજન્ટ (B) િસસ્ટમ એજન્ટ 

(C) િસસ્ટમ પર્ોપટ ઝ (D) આપેલ પૈકી એકપણ નહ  

(52) …………… િડરકે્ટરી કમ્પ્યટૂર માટનેી કિન્ફગ્યરુશેન ફાઈલો સાચવે છે.  ABC 

(A) /bin (B) /dev 

(C) /etc (D) /usr 

(53) ……………  પેકજે મનેજેર દ્વારા આપણ ે ઓછામા ં ઓછા પર્યત્ન ે અલાયદા સૉફ્ટવરે પકેજેન ે પર્સ્થાિપત અન ે
અપર્સ્થાિપત કરી શકીએ છીએ.  ABC 

(A) KDE (B) RPM 

(C) MRP (D) GNOME 

(54) ……………  એ એક અગંત તમેજ કાયર્જૂથ માટનેુ ં િલનક્ષ તમેજ યિુનક્ષ આધાિરત કમ્પ્યટૂર માટનેું એક સપંૂણર્ 
સિુવધાયકુ્ત ઈન્ફોમશન મેનજેમને્ટ ટલૂ છે.  ABC 

(A) MS Outlook (B) Thunderbird 

(C) Evolution (D) આપેલ પૈકી એકપણ નહ  

9.       ઓપનઑિફસઃ શબ્દ પર્િકર્યક અન ેપર્સ્તિુત માટનેુ ંપર્માણભતૂ સૉફ્ટવરે 10 ગણુ 
 

(55) નીચનેામાથંી ક્યા િવકલ્પની મદદથી ડર્ો પર્ોગર્ામમા ંિચતર્ન ે.gif, .tiff જેવા સ્વરૂપ ેસાચવી શકાય છે ?  ABC 

(A) File  Save (B) File  Save as 

(C) File  Export (D) આપેલ પૈકી એકપણ નહ  

(56) પર્ઝેન્ટશેન િવઝાડર્નુ ં…………… ચરણ સ્લાઈડ ટર્ાિન્ઝશન પસદં કરવાનુ ંજણાવ ેછે.  ABC 

(A) પર્થમ (B) બીજંુ 

(C) તર્ીજંુ (D) ચોથું 
(57) ડર્ો િચતર્ દોરવા માટનેો …………… આધાિરત પર્ોગર્ામ છે.  ABC 

(A) Pixel (િપક્સેલ) (B) Points (િબદુ) 
(C) Lines (રેખા) (D) Vector (સિદશ) 
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(58) હને્ડઆઉટ વ્ય ૂદ્વારા એક પાના પર કેટલી સ્લાઈડની સરંચના કરી શકાય છે ?  ABC 

(A) 1, 2, 3, 4 કે 6 (B) 1, 2, 3, 4, 5 કે 6 

(C) 1, 2, 3, 4, 5 (D) 1, 2, 3, 5 કે 6 

(59) એડિમિનસ્ટર્ટેર તરીક ેલોગીન થવાથી કમાન્ડ પર્ોમ્પ્ટ …………… િચહ્નથી દશાર્વાય છે.  ABC 

(A) $ (B) # 

(C) ? (D) ^ 

(60) …………… કીનો ઉપયોગ કરી Impress મા ંલખાણની શલૈીમા ંફરેફાર કરી શકાય છે.  ABC 

(A) F5 (B) F7 

(C) F9 (D) F11 

(61) Writer પવૂર્િનધાર્િરત રીત ેદર કટેલી િમિનટ પછી દસ્તાવજેનો આપોઆપ સગંર્હ કર ેછે ?  ABC 

(A) 40 (B) 30 

(C) 20 (D) 10 

(62) Writer  મા ં Table  of  Content  ની સિુવધા દ્વારા દસ્તાવજેમા ં આવલે તમામ મથાળાઓનો ઉપયોગ કરી 
આપોઆપ …………… બનાવવાની સવલત મળ ેછે.  ABC 

(A) Table (B) Page 

(C) Index (D) Background 

(63) Impress પર્ોગર્ામ પવૂર્િનધાર્િરત રીત ેઉપલબ્ધ એવા …………… માસ્ટરપજે ધરાવ ેછે.  ABC 

(A) 5 (B) 4 

(C) 3 (D) 2 

(64) Hatching િવકલ્પ …………… પવૂર્િનિશ્ચત Patterns ધરાવ ેછે.  ABC 

(A) 5 (B) 15 

(C) 10 (D) 20 

10.       ઓપનઑિફસઃ િવસ્તારપતર્ક અન ેડટેાબઝે પર્ોગર્ામ 07 ગણુ 
 

(65) …………… પર્ોગર્ામ માઈકર્ોસૉફ્ટ ઍક્સસે સાથ ેસસુગંતતા ધરાવતુ ંનથી.  ABC 

(A) Writer (B) Base 

(C) Calc (D) Impress 

(66) દરેક વકર્શીટમા ં…………… સ્વતંતર્ સલેનો સમાવશે થઈ શક.ે  ABC 

(A) 65,536 (B) 256 
(C) 16,777,216 (D) 65,537 

(67) f(x) ટૂલ બટન કેલ્સી પર્ોગર્ામમા ંક્યા બાર પર આવલેુ ંછે ?  ABC 

(A) Formatting (B) Standard 

(C) Menu bar (D) Formula 
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(68) Fill series ડાયલોગ બૉક્સમા ંSeries Type શીષર્ક હઠેળ નીચેનામાથંી ક્યો િવકલ્પ આવલે હોય છે ?  ABC 

(A) Auto Fill (B) Multiple 

(C) Vector (D) આપેલ તમામ 

(69) …………… માં પગલા ંદ્વારા ઓપન ઓિફસની વબેસાઈટ પર ડટેાબઝેની ન ધણી કરાવવા માટનેો િવકલ્પ આપવામા ં
આવલેો હોય છે.  ABC 

(A) 5 (B) 4 

(C) 3 (D) 2 

(70) …………… મા ંપગલામા ંફોમર્નો રગં તથા તનેી સીમારખેા (બોડર્ર) નો પર્કાર બદલી શકાય છે.  ABC 

(A) 5 (B) 6 

(C) 7 (D) 8 

(71) ડેટાબઝેમાથંી િનિશ્ચત પર્કારની માિહતી સાથ ેકાયર્ કરવા માટ ેસૌથી વધ ુઉપયોગી ઘટક …………… છે.  ABC 

(A) ટેબલ (B) ક્વૅરી 

(C) િરપોટર્ (D) ફૉમર્ 

11.       િલનક્ષના મળૂભતૂ આદશે ભાગ – I 09 ગણુ 
 

(72) …………… મા ંC પર્ોગર્ાિમગ વાક્ય રચનાનો ઉપયોગ કરીન ેશલે પર્ોગર્ાિમગ કરી શકાય છે.  ABC 

(A) tcsh shell (B) Bourne shell 

(C) bash shell (D) csh shell 

(73) િલનક્ષ ચાલક પધ્ધિતમા ં કેટલા ચલ િકમત તરીક ેવતર્માન વાતાવરણની ગોઠવણી ધરાવ ે છે, આથી તમેન ે…………… 
વિેરએબલ કહ ેછે.  ABC 

(A) cat (B) એન્વાયનર્મેન્ટ 

(C) SHELL (D) આપેલ પૈકી એકપણ નહ  

(74) શલેમા ંઆદશેની શરૂઆતના અક્ષરો ટાઈપ કરી ……………  કી દબાવવાથી શલે આપમેળ ેબાકીનો આદશે સ્કર્ીન પર 
દશાર્વ ેછે.  ABC 

(A) Tab (B) Enter 

(C) Shift (D) Ctrl 

(75) Linux ના આદશેમા ંિવકલ્પ દશાર્વવા માટ ેક્યુ ંિચહ્ન વપરાય છે ?  ABC 

(A) – (B) ? 

(C) * (D) આપેલ પૈકી એકપણ નહ  

(76) નીચનેામાથંી ક્યુ ંફાઈલનુ ંનામ સાચુ ંછે ?  ABC 

(A) –{}() (B) ^file^–++ 

(C) .file1 (D) આપેલ તમામ 
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(77) જ્યાર ેકોઈપણ નવી િડરકે્ટરી બનાવવામા ંઆવ ેછે, ત્યાર ે…………… િડરકે્ટરી આપમેળ ેબની જાય છે.  ABC 

(A) .  (B) .. 

(C) (A) અને (B) બંને (D) ./ 

(78) િનવશે કાયર્ માટ ેકોઈ સખં્યા પધ્ધિતનો ઉપયોગ કરવો હોય તો ત ેગોઠવવા …………… િવધયેનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ે
છે.  ABC 

(A) obase (B) ibase 

(C) num base (D) sqrt 

(79) છેલ્લો અક્ષર સ્વર ન હોય તો ફાઈલોની યાદી દશાર્વવા માટે ક્યા આદશેનો ઉપયોગ કરશો ?  ABC 

(A) ls * [!aeiou] (B) ls * [aeiou] 

(C) ls [aeiou] (D) ls ? [aeiou] 

(80) ઓરકેલ ફાઈલનુ ંએક્સ્ટનેેશન …………… છે.  ABC 

(A) .orl (B) .odb 

(C) .sql (D) .c 

12.       િલનક્ષના મળૂભતૂ આદશે ભાગ – II 07 ગણુ 
 

(81) tejas.txt ફાઈલન ેWrite only બનાવવા માટનેો કમાન્ડ નીચેનામાથંી ક્યો છે ?  ABC 

(A) chmod ugo-r tejas.txt (B) chmod ugo+r tejas.txt 

(C) chmod ugo-w tejas.txt (D) chmod ugo-x tejas.txt 

(82) વતર્માન િડરકે્ટરીની ફાઈલોનુ ંિલસ્ટ “tejasthakkar.txt” નામની ફાઈલ તરફ મોકલવા ક્યો કમાન્ડ લખવામા ંઆવ ે

છે ?  ABC 

(A) wc > tejasthakkar.txt (B) pwd > tejasthakkar.txt 

(C) cat > tejasthakkar.txt (D) ls > tejasthakkar.txt 

(83) …………… એ િનયત િનવશે સાધન તરફથી ડટેા મળેવ ેછે તનેુ ંસવંધર્ન કર ેછે અન ેતનેુ ંસવંધર્ન કર ેછે અન ેતેનુ ંિનયત 

િનગર્મ સાધન પર લખ ેછે.  ABC 

(A) tee (B) filters 

(C) sort (D) grep 

(84) …………… િચહ્ન િનવશે લ યફરે માટેનુ ંિચહ્ન છે.  ABC 

(A) > (B) >> 

(C) < (D) << 

(85) સામાન્ય રીત ેsort આદશે …………… ના અક્ષરોના કર્માનસુાર લાઈનોન ેગોઠવ ેછે.  ABC 

(A) EBCDIC (B) ANSI 

(C) ASCII (D) ENIAC 
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(86)  student.lst ફાઈલમાથંી “tejas” શબ્દવાળી લાઈન િસવાયના દશાર્વવા નીચેનામાથંી ક્યો કમાન્ડ આપીશુ ં?  ABC 

(A) grep “tejas” student.lst (B) grep -v “tejas” student.lst 

(C) grep -i “tejas” student.lst (D) grep -c “tejas” student.lst 

(87) િલનક્ષમા ં“tejas” અન ે“thakkar” ફાઈલના ડટેા એક સાથ ેદશાર્વવા માટ ેનીચનામાથંી ક્યો કમાન્ડ વપરાય છે ?

  ABC 

(A) paste tejas thakkar (B) paste tejas + thakkar 

(C) paste tejas /* thakkar (D) paste tejas & thakkar 

13.       િલનક્ષ ઍિડટર અન ેસરળ શલે િસ્કર્પ્ટ લખવી 07 ગણુ 
 

(88) કમાન્ડ મોડમા ંલખવામા ંઆવતા ંકમાન્ડ સામાન્ય રીત ેકટેલા ંઅક્ષરના ંહોય છે ?  ABC 

(A) 2 કે 3 અક્ષર (B) 3 કે 4 અક્ષર 

(C) 1 કે 2 અક્ષર (D) 4 કે 5 અક્ષર 

(89) vi એિડટર …………… પધ્ધિતથી કાયર્ કર ેછે.  ABC 

(A) 4 (B) 2 

(C) 5 (D) 3 

(90) …………… પર ફાઈલનુ ંનામ ફાઈલમા ંરહલેી કુલ લીટીઓ અન ેસ્તભંો દશાર્વે છે.  ABC 

(A) કમાન્ડ લાઈન (B) ઈન્સટર્ મોડ 

(C) નેિવગેશન બાર (D) કોલન મોડ 

(91) જ્યાર ેShell Script મા ંકોઈપણ ફરેફાર ન કયાર્ હોય ત્યાર ેએિડટ ગ મોડમાથંી બહાર નીકળવા માટ ે…………… કમાન્ડ 

આપવો પડ ેછે.  ABC 

(A) :w (B) :wq 

(C) :q (D) :q! 

(92) Shell Script નો અમલ કેટલી રીત ેકરી શકાય છે ?  ABC 

(A) 4 (B) 3 

(C) 2 (D) 1 

(93) િલનક્ષ નવી બનાવલે ફાઈલન ેઆપમેળ ેકઈ મજૂંરી આપતુ ંનથી ?  ABC 

(A) r (read) (B) w (write) 

(C) x (execute) (D) આપેલ તમામ 

(94) નીચનેામાથંી કઈ િકર્યા માટ ે(\) પર્થમ મકૂવો જરૂરી છે ?  ABC 

(A) * (B) ( 

(C) ) (D) આપેલ તમામ 
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14.       િનણર્ય-પર્િકર્યા અન ેલિૂપગ રચનાઓ 06 ગણુ 
 

(95) Shell Script મા ંજ્યારે લોિજકલ અને રીલશેનલ ઓપરેટરનો સાથ ેઉપયોગ કય  હોય ત્યાર ેક્યા અગર્તાકર્મ પર્માણે 

કાયર્ થાય છે ?  ABC 

(A) તાિકક And, તાિકક Or, તાિકક Not, સંબંધ પર્િકર્યકો 

(B) તાિકક Not, સંબંધ પર્િકર્યકો , તાિકક And, તાિકક Or 

(C) તાિકક Or, તાિકક Not, તાિકક And, સંબંધ પર્િકર્યકો 

(D) સંબંધ પર્િકર્યકો, તાિકક And, તાિકક Or, તાિકક Not 

(96) ક્યા લપૂમા ંજ્યા ંસધુી શરત ખોટી હોય ત્યા ંસધુી િવધાનોનો અમલ થાય છે ?  ABC 

(A) for (B) while 

(C) until (D) if 

(97) નીચ ેપકૈી ક્યુ ંલપૂ તેના િવધાનમા ંિકમતોની યાદી દશાર્વવાની છૂટ આપ ેછે ?  ABC 

(A) for (B) while 

(C) until (D) case 

(98) શાિબ્દક સરખામણીની શરતો કેટલી છે ?  ABC 

(A) 10 (B) 6 

(C) 5 (D) 3 

(99) નીચ ેઆપલેા પર્ોગર્ામનુ ંઆઉટપુટ શુ ંમળશ ે?  ABC 

if ! test 8 –gt 2 –a 8 –lt 3 

then  

  echo “true” 

else 

  echo “false” 

fi 

(A) true (B) false 

(C) 0 (D) –1  

(100) આપલે ફાઈલનુ ંઅિસ્તત્વ છે અન ેત ેિડરકે્ટરી છે ત ેચકાસવા file test ની કઈ શરત છે ?  ABC 

(A) –s file (B) –f file 

(C) –d file (D) –r file 
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 Answer Sheet  
Ques. 
No. 

Ans. 
Ques. 
No. 

Ans. 
Ques. 
No. 

Ans. 
Ques. 
No. 

Ans. 

1 D  26 D  51 A  76 D 
2 B  27 A  52 C  77 C 
3 C  28 B  53 B  78 B 
4 D  29 D  54 C  79 A 
5 A  30 C  55 C  80 C 
6 B  31 A  56 C  81 C 
7 D  32 C  57 D  82 D 
8 C  33 B  58 A  83 B 
9 A  34 A  59 B  84 C 
10 B  35 C  60 D  85 C 
11 A  36 D  61 B  86 B 
12 B  37 C  62 C  87 A 
13 A  38 B  63 A  88 C 
14 B  39 B  64 C  89 D 
15 C  40 A  65 B  90 A 
16 A  41 A  66 C  91 C 
17 C  42 C  67 D  92 B 
18 D  43 B  68 A  93 C 
19 B  44 D  69 D  94 D 
20 D  45 C  70 C  95 B 
21 B  46 B  71 B  96 C 
22 C  47 D  72 D  97 A 
23 D  48 A  73 B  98 C 
24 A  49 B  74 A  99 A 
25 C  50 C  75 A  100 C 
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