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STANDARD : 12     |     MODEL QUESTION PAPER – 2  
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) સવર્રન ેિવગતો મોકલવા માટ ેસવર્ર દ્વારા અપિેક્ષત માિહતી મેળવવા માટ ેકો◌ોન ઉપયોગ કરી શકાય ?  ABC 
(A) ટેબલ (B) ફૉમર્ 
(C) ડેટાબેઝ (D) આપેલ પૈકી એકપણ નહ  

(2) રિેડયો બટનન ેપૂવર્િનધાર્િરત રીત ેપસદં થયલે દશાર્વવા માટ ેકઈ લાક્ષિણકતાનો ઉપયોગ થાય છે ?  ABC 
(A) Radio (B) Checkbox 

(C) Selected (D) Checked 
(3) સામાન્ય રીત ેરજૂ કરવામા ંઆવનાર િવગતો સવર્ર પર રહલેા ડટેાબઝેને બદલવા માટે કઈ પધ્ધિતનો ઉપયોગ કરશો ?

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

(4) CSS મા ંક્યા િવભાગમા ંસામાન્ય રીત ેHTML ટેગન ેવ્યાખ્યાિયત કરવામા ંઆવે છે ?  ABC 
(A) પસંદગીકાર (B) ગુણધમર્ 
(C) િકમત (D) આપેલ તમામ 

(5) HTML દસ્તાવજેમા ંઉમરેવામા ંઆવલેી ફર્મેની સરંચના અગંેની જાણકારી બર્ાઉઝરન ેકોના દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે ?
  ABC 
(A) <frame> (B) <frameset> 

(C) <noframes> (D) <body> 
(6) ફર્મેમા ંહાઈપર િલકનુ ંલ ય નક્કી કરવા <a> ટગેની સાથ ેકઈ લાક્ષિણકતાનો ઉપયોગ થાય છે ?  ABC 

(A) name (B) target 

(C) href (D) src 
(7) સમિક્ષિતજ ફર્ેમ બનાવવા માટ ેકઈ લાક્ષિણકતાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે ?  ABC 

(A) cols (B) rows 

(C) col (D) row 
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(8) CSS ના display ગુણધમર્મા ંકઈ િકમતમા ંમાિહતીમા ંપહલેા ંઅન ેપછી નવી પિંક્ત શરૂ કરવામા ંઆવ ેછે ?  ABC 

(A) block (B) table 

(C) list item (D) none 

2.       વબેપજેમા ંJavaScript નો ઉપયોગ 08 ગણુ 
 

(9) ડાયનિેમક વબેપજે બનાવવા કઈ ભાષાની ઉપયોગ કરી શકાય ?  ABC 

(A) HTML (B) VB Script 

(C) JavaScript (D) (B) અને (C) બંને 

(10) <script> ટગે ક્યા ટગેનો સબઘટક છે ?  ABC 

(A) <html> ………. </html> (B) <head> ………. </head> 

(C) <title> ………. </title> (D) <body> ………. </body> 

(11) ચોક્કસ ઘટના સાથ ેસકંળાયલે કોડ એટલ ે..........  ABC 

(A) Event  (B) Event handling 

(C) Event handler (D) આપેલ તમામ 

(12) JavaScript મા ંOR પર્િકર્યક માટ ેક્યુ ંિચહ્ન વપરાય છે ?  ABC 

(A) || (B) // 

(C) ; (D) : 

(13) JavaScript મા ંક્યા ફકંશન વડે દસ્તાવજેનો કલર બદલી શકાય છે ?  ABC 

(A) changeBackground (B) ChangeBackground 

(C) changeBkgrnd (D) ChangeBkgrnd 

(14) JavaScript મા ંકઈ લાક્ષિણકતાનો ઉપયોગ કરી બર્ાઉઝરનું નામ જાણી શકાય છે ?  ABC 

(A) browserName (B) browserVer 

(C) BrowserName (D) appName 

(15) JavaScript મા ંબ ેશબ્દસમહૂોન ેજોડીન ેભગેા કરવા માટ ેક્યા િચહ્નનો ઉપયોગ થાય છે ?  ABC 

(A) _ (Under score) (B) + 

(C) ; (D) : 

(16) કોના દ્વારા વબેસવર્ર પર મોકલેલ માિહતીની યથાથર્તાની ચકાસણી કરી શક ેપરતં ુસીધ ેસીધુ ંઅંકશુ ન કરી શક ે?  ABC 
(A) CSS (B) ફેર્મ 

(C) ફૉમર્ (D) જાવા િસ્કર્પ્ટ 

3.       વબેસાઈટ િડઝાઈિનગ અન ેઉપયોિગતા લાક્ષિણકતાઓ 07 ગણુ 
 

(17) કોઈ એક હતે ુમટ ેપરસ્પર જોડાયલેા વબેપજેીસના ંસમહૂન ેશુ ંકહ ેછે ?  ABC 

(A) વેબ સવર્ર (B) વેબસાઈટ 

(C) વેબ બર્ાઉઝર (D) આપેલ પૈકી એકપણ નહ  
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(18) કોના દ્વારા વબેસાઈટનુ ંદ્દશ્યમાન પર્ોટોટાઈપ યોગ્ય સૉફ્ટવરે દ્વારા તયૈાર કરવામા ંઆવ ેછે ?  ABC 

(A) સાઈટ મેપ (B) સ્ટોરી બોિડગ 

(C) વેબ બર્ાઉઝર (D) આપેલ તમામ 

(19) વબે ટકૅ્નોલોજી પર ઓનલાઈન ટયટુોિરયલ્સ આપતી ખબૂ જ જાણીતી સાઈટ કઈ છે ?  ABC 

(A) www.w3cschools.com (B) www.w3school.com 

(C) www.w3cschool.com (D) www.w3schools.com 

(20) કયુ ંમાળખુ ંઈન્ટરનેટ પર ઓનલાઈન વચેતી ઈ-કૉમસર્ વબેસાઈટ માટ ેખબૂ જ ઉપયોગી છે ?  ABC 

(A) રૈિખક માળખું (B) અરૈિખક માળખું 

(C) સૂિચ માળખું (D) ટયુટોિરયલ માળખું 

(21) પજેની આતંિરક ગોઠવણ તયૈાર કરવાની HTML િસવાય બીજી કઈ ટેકિનકનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે ?  ABC 

(A) CSS (B) ફેર્મ 

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

(22) ક્યુ ંસૉફ્ટવરે ISP દ્વારા સવર્ર પર આપવામા ંઆવતા વબેસ્પસેમા ંવબેપેજીસ મકૂવાની સગવડતા આપ ેછે ?  ABC 

(A) FTP (B) HTTP 

(C) SMTP (D) WSFTP 

(23) ક્યા પર્કારની ફાઈલો ગર્ાિફક્સના ઓનલાઈન િવતરણ માટ ેખબૂ જ યોગ્ય છે ?  ABC 

(A) GIF (B) JPEG 

(C) PNG (D) (A) અને (B) બંને 

4.       માઈકર્ોસૉફ્ટ પિબ્લશરના ઉપયોગથી સાદી વબેસાઈટ તયૈાર કરવી 04 ગણુ 
 

(24) વબેપજેની પસદંગી કયાર્ બાદ વબેસાઈટમા ંવધ ુઅલગ અલગ માિહતી ઉમરેવા ક્યા િવકલ્પનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ે
છે ?  ABC 

(A) Websites (B) Design sets 

(C) Blank Publications (D) Easy Website Builder 

(25) વબેસાઈટન ેસધુારી શકવા માટ ેતેન ેક્યા ડૉક્યમુને્ટમા ંસગંર્હવી પડ ે?  ABC 

(A) HTML ડૉક્યુમેન્ટ (B) પિબ્લશર ડૉક્યુમેન્ટ 

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

(26) નાની વબેસાઈટ બનાવવા અન ેપર્કાિશત કરવા ખાસ ક્યુ ંસૉફ્ટવરે તયૈાર કરવામા ંઆવ્યુ ંછે ?  ABC 

(A) HTML (B) JavaScript  

(C) Microsoft Office Publisher (D) (A) અને (B) બંને 

(27) વબેપજેમા ંયાદી દશાર્વવા માટે ક્યા િવકલ્પન ેપસદં કરવામા ંઆવ ેછે ?  ABC 

(A) Insert Webpage (B) General List 

(C) Blank (D) આપેલ પૈકી એકપણ નહ  
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5.       ઈ-કૉમસર્નો પિરચય 07 ગણુ 
 

(28) ઈ-કૉમસર્મા ંનીચેનામાથંી ક્યા કાય  કરી શકાય છે ?  ABC 
(A) નેટ બિકગ (B) માકિટગ અને વેચાણ સમાવતી મુદ્દામાલની લે-વેચ 

(C) મુદ્દામાલની જાહેર હરાજી (D) આપેલ તમામ 

(29) સૉફ્ટવેર કપંનીઓ તમેના ગર્ાહકોન ેવપરાશમા ંપડતી મશુ્કલેીઓ માટ ેકઈ સવેાઓ પરૂી પાડ ેછે ?  ABC 
(A) ઓનલાઈન સહાય સેવા (B) નેટબિકગ સેવા 
(C) માિહતી સેવા (D) ઓનલાઈન િબિલગ સેવા 

(30) B2B મા ંસમાયલે બ ેધધંાકીય ગહૃો માિહતીની આપલ ેકોના ંધારાધોરણ હઠેળ કાયર્ કર ેછે ?  ABC 

(A) EDI (B) FTP 
(C) SMTP (D) આપેલ તમામ 

(31) નીચનેામાથંી કઈ પધ્ધિત ઈ-ગવનર્ન્સનો ભાગ છે ?  ABC 

(A) C2C (B) G2B 
(C) G2C (D) (B) અને (C) બંને 

(32) ક્યા કાડર્મા ંચુબંકીય પટ્ટી પર મયાર્િદત માિહતી સગંર્હ ેછે ?  ABC 
(A) કેર્િડટ કાડર્ (B) ડેિબટ કાડર્ 
(C) ઈલેક્ટર્ૉિનક પાકીટ (D) (A) અને (B) બંને 

(33) PDAs નુ ંપરૂું નામ શુ ંછે ?  ABC 

(A) Personal Digit Assistants (B) Professional Digit Assistants 

(C) Personal Digital Assistants (D) Professional Digital Assistants 

(34) ઈન્ટરનેટ દ્વારા વસ્તઓુ વચેવા માટ ેઉત્પાદક પોતાની વસ્તઓુ શનેા ઉપર પર્દશર્ન કર ેછે ?  ABC 
(A) વેબ સવર્ર (B) વેબ બર્ાઉઝર 

(C) વેબસાઈટ (D) ઈન્ટરનેટ 

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

(35) ઈ-કૉમસર્ના ંસલામતીની બીજી કઈ િનશાની જણાવ ેછે ક ેઆ સલામત સાઈટ સાથનેુ ંજોડાણ છે ?  ABC 

(A) http:// (B) https:// 

(C) http:// (D) https:\\ 

(36) ઈ-કોમસર્મા ંપસદં કરલેી વસ્તનુ ેઆભાસી બાસ્કેટન ેશું કહ ેછે ?  ABC 

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

(37) ASP નું પૂરુ ંનામ શુ ંછે ?  ABC 

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

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

(38) ખરીદનાર શોિપગ કાટર્ન ે................ વખત સધુારી શક ેછે.  ABC 

(A) એક (B) મયાર્િદત વખત 

(C) અનેક વખત (D) સુધારી ન શકે 



TEJA
S T

HAKKAR

 

 

Std. 12 | Model Question Paper – 2  Tejas  R. Thakkar (M) 9228172571, 9510247686 

Website: www.tejasthakkar.com : 5 : Email : tejasrthakkar@gmail.com 

(39) ઈ-કોમસર્મા ંMS Publisher દ્વારા લ-ેઆઉટ તયૈાર કરી નીચનેામાથંી ક્યા કોડનો ઉપયોગ કરી શકાય છે ?  ABC 

(A) ASP (B) JSP 

(C) PHP (D) આપેલ તમામ 

(40) ખરીદનારની ખરીદ યાદી કઈ રીત ેસગંર્હાય છે ?  ABC 

(A) ટેકસ્ટ ફાઈલ (B) ડેટાબેઝ 

(C) વકર્શીટ (D) આપેલ પૈકી એકપણ નહ  

7.       ઓપન સોસર્ સૉફ્ટવરેનો પિરચય 07 ગણુ 
 

(41) ક્યુ ંસૉફ્ટવરે વપરાશકારન ેમશીન કાયર્ક્ષમ રીત ેવાપરવામા ંમદદરૂપ છે ?  ABC 

(A) િસસ્ટમ સૉફ્ટવેર (B) એિપ્લકેશન સૉફ્ટવેર 

(C) CPU (D) (A) અને (B) બંને 

(42) ક્યા સૉફ્ટવરેમા ંસોસર્ કોડ દરકેન ેમળી રહ ેછે ?  ABC 

(A) GPL (B) GNU 

(C) GPPL (D) GUI 

(43) ક્યુ ંઓિફસ સ્યટૂ માતર્ Mac ઓપરિેટગ િસસ્ટમ પર જ કાયર્ કરે છે ?  ABC 

(A) GNOME Office (B) SoftMaker Office 2006 

(C) OpenOffice (D) Neo Office 

(44) કોનુ ંકાયર્ ઈન્ટરનેટ, ઈન્ટર્ાનટે ક ેએક્સ્ટર્ાનેટ પર વપરાતી વબેસાઈટન ેહોસ્ટ કરવા માટનેુ ંછે ?  ABC 

(A) વેબ સવર્ર (B) વેબ સાઈટ 

(C) વેબ પેજીસ (D) આપેલ તમામ 

(45) Apache HTTP નીચનેામાથંી શાનુ ંઉદાહરણ છે ?  ABC 

(A) િડિજટલ સંગર્ાહક (B) વેબ સવર્ર 

(C) િવષયવસ્તુ વ્યવસ્થાપક િસસ્ટમ (D) આપેલ પૈકી એકપણ નહ  

(46) ફર્ી રીલશેનલ ડેટાબઝે મનેજેમને્ટ િસસ્ટમ ........... થી મળેલ છે.   ABC 

(A) MySQL Community Edition (B) Wizards 

(C) Design view (D) આપેલ તમામ 

(47) IDE નું પરૂુ ંનામ શુ ંછે ?  ABC 

(A) Internet Development Environment (B) Industrial Development Environment 

(C) Integrated Development Environment (D) Internal Development Environment 

8.       િલનક્ષ ચાલક પધ્ધિત સાથ ેકામગીરી 07 ગણુ 
 

(48) રડેહેટ િલનક્ષ નીચનેામાથંી ક્યા પ્લટેફૉમર્ પર કાયર્રત છે ?  ABC 

(A) ઈન્ટેલ PC અને સવર્ર (B) િડિજટલ આલ્ફા કમ્પ્યૂટર 

(C) Sun SPARC (D) આપેલ તમામ 
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(49) િલનક્ષ કટેલા પદ કર્િમત િડરકે્ટરી માળખાન ેઅનસુરે છે ?  ABC 

(A) 1 (B) 2 

(C) 3 (D) 4 

(50) કઈ િડરકે્ટરીમા ંિસસ્ટમની કિન્ફગ્યરુશેન ફાઈલો સાચવ ેછે ?  ABC 

(A) /bin (B) /boot 

(C) /dev (D) /etc 

(51) ઈન્સ્ટોલશેન પર્ોગર્ામમા ંક્યા બટુ લોડર આપેલ હોય છે ?  ABC 

(A) GRUB (B) LILO 

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

(52) િલનક્ષમા ંફાઈલન ેCompressed કરવા માટ ેકઈ સિુવધા મળ ેછે ?  ABC 

(A) WinZip (B) Archive Manager 

(C) Compression (D) Zip 

(53) િલનક્ષમા ંplain text, doc, rtf જેવા દસ્તાવજેોનો ઉપયોગ કરવા નીચેનો ક્યો પર્ોગર્ામ ઉપયોગી છે ?  ABC 

(A) Open Office Writer (B) gedit 

(C) Nedit (D) આપેલ તમામ 

(54) દસ્તાવજેમા ંઆવલે તમામ ઘટકોન ેયાદી સ્વરૂપ ેદશાર્વવા માટ ેક્યા િવકલ્પનો ઉપયોગ થાય છે ?  ABC 

(A) Navigator (B) List 

(C) Edit  List (D) આપેલ પૈકી એકપણ નહ  

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

(55) રાઈટરમા ંદસ્તાવજેન ેનીચનેામાથંી ક્યા પર્કાર ેજોઈ શકાય છે ?  ABC 

(A) િપર્ન્ટ લે-આઉટ (B) વેબ લે-આઉટ 

(C) ફૂલ િસ્કર્ન (D) આપેલ તમામ 

(56) રાઈટરમા ંTable of Contents ની સિુવધા ક્યા િવકલ્પ દ્વારા મળ ેછે ?  ABC 

(A) Insert  Indexes and Tables  Indexes and Table 

(B) Format  Indexes and Tables  Indexes and Table 

(C) Table  Indexes and Tables  Indexes and Table 

(D) Tools  Indexes and Tables  Indexes and Table 

(57) ઈમ્પર્સેમા ંવકર્સ્પસેમા ંકેટલા ટબે આપવામા ંઆવ ેછે ?  ABC 

(A) 3 (B) 4 

(C) 5 (D) 6 

(58) કોઈપણ સ્વતંતર્ સ્લાઈડ બનાવવા માટ ેક્યા વ્યનૂો ઉપયોગ થાય છે ?  ABC 

(A) નોમર્લ વ્યૂ (B) નોટ્સ વ્યૂ 
(C) સ્લાઈડ સોટર્ર વ્યૂ (D) હેન્ડ આઉટ વ્યૂ 
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(59) ઈમ્પર્સેમા ંStyle and Formatting િવન્ડો ખોલવા માટ ેકઈ કીનો ઉપયોગ થાય છે ?  ABC 

(A) F5 (B) F8 

(C) F11 (D) Escape 

(60) ક્યા સ્લાઈડ િવકલ્પમા ંપવૂર્િનધાર્િરત લાક્ષિણકતાઓ હોય છે ?  ABC 

(A) સ્લાઈડ માસ્ટર (B) લે-આઉટ 

(C) નોટ્સ વ્યૂ (D) આપેલ તમામ 

(61) ડર્ો એ િચતર્ દોરી શકાય તવેો શને ેઆધાિરત પર્ોગર્ામ છે ?  ABC 

(A) સિદશ (B) અિદશ 

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

(62) ડર્ો મા ંક્યા િવકલ્પનો ઉપયોગ કરી િચતર્ન ેઅપિેક્ષત વતુર્ળાકારમા ંફરેવી શકાય છે ?  ABC 

(A) Curve (B) Effect 

(C) Basic Shapes (D) Rectangle 

(63) ઓપન ઓિફસના ક્યા સૉફ્ટવરે માટ ેમનેબૂાર અન ેસ્ટાન્ડડર્ ટલૂબાર સામાન્ય છે ?  ABC 

(A) Writer, Calc (B) Impress, Base 

(C) Draw (D) આપેલ તમામ 

(64) રડેહેટ િલનક્ષમા ંઈ-મઈેલનો ઉપયોગ કરવા ક્યુ ંિવિનયોગ આપલે છે ?  ABC 

(A) Evolution (B) MS Outlook 

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

10.       ઓપનઑિફસઃ િવસ્તારપતર્ક અન ેડટેાબઝે પર્ોગર્ામ 07 ગણુ 
 

(65) શેનો ઉપયોગ લખાણ, અંક, સમીકરણ જેવી િવગતો સાચવવા માટ ેથાય છે ?  ABC 

(A) Column (B) Row 

(C) Cell (D) Table 

(66) કઈ િનશાનીનો ઉપયોગ કરી ઓપન ઓિફસ કેલ્સીમા ંસમીકરણમાં આવેલ અન્ય શીટનો સદંભર્ આપવામા ંઆવ ેછે ?

  ABC 
(A) . (B) : 
(C) ; (D) ! 

(67) બઝેનો ઉપયોગ કરી બનાવલે ફાઈલન ેપવૂર્િનધાર્િરત રીત ેક્યુ ંએક્સ્ટને્શન આપવામા ંઆવ ેછે ?  ABC 

(A) .odf (B) .odb 

(C) .odx (D) .ods 

(68) બઝે પર્ોગર્ામમા ંટબેલની રચના કરવા માટ ેકટેલી રીત ઉપલબ્ધ છે  ABC 

(A) 2 (B) 3 

(C) 4 (D) 5 

(69) બઝેમા ંરીપોટર્ શનેા પરથી બનાવી શકાય છે ?  ABC 

(A) ટેબલ (B) ક્વૅરી 
(C) (A) અને (B) બંને (D) આપેલ પૈકી એકપણ નહ  
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(70) નીચનેામાથંી ક્યા િવકલ્પનો ઉપયોગ કરી માિહતીમાથંી ફક્ત ફૉમ્યુર્લા કાઢી શકાય છે ?  ABC 

(A) Delete  Cells (B) Delete  All 

(C) Delete  Formulas (D) Delete Contents  Formulas 

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

(A) ફૉમર્ (B) રીપોટર્ 

(C) મૅકર્ો (D) ક્વૅરી 

11.       િલનક્ષના મળૂભતૂ આદશે ભાગ – I 09 ગણુ 
 

(72) ચાલક પધ્ધિત સાથ ેકાયર્ પાર પાડવા ક્યા ઈન્ટરફસેનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે ?  ABC 

(A) ગર્ાિફકલ ઈન્ટરફેસ (B) કમાન્ડ લાઈન ઈન્ટરફેસ 

(C) શાિબ્દક તેમજ આંકડાકીય ઈન્ટરફેસ (D) (A) અને (B) બંને 

(73) નીચનેામાથંી ક્યો શલે િસ્કર્પ્ટ પર્ોગર્ાિમગ માટેની મળૂભતૂ વ્યવસ્થા પર્દાન કર ેછે ?  ABC 

(A) બોનર્ શેલ (B) કોનર્ શેલ 

(C) Cat (D) cat 

(74) Sine, Cosine, Logarithm ગણવા માટ ેક્યા આદશેનો ઉપયોગ થાય છે ?  ABC 

(A) home  (B) cal 

(C) echo (D) bc –l  
(75) તમારી હાલની કામકાજની િડરકે્ટરી જાણવા માટે ક્યા આદશેનો ઉપયોગ થાય છે ?  ABC 

(A) home (B) pwd 

(C) mkdir (D) cd 

(76) નીચનેામાથંી ક્યુ ંિચહ્ન એપને્ડ આઉટપટુ િરડાયરકે્શન તરીક ેઓળખાય છે ?  ABC 

(A) > (B) >> 

(C) < (D) << 

(77) નીચનેામાથંી ક્યા િચહ્નનો ઉપયોગ િલનક્ષની ફાઈલન ેસતંાડવા માટ ેવપરાય છે ?  ABC 

(A) . (B) : 

(C) ; (D) !  

(78) t[!abc]n આદશેનો અમલ કરવામા ંઆવ ેતો નીચ ેપકૈી શુ ંજવાબ મળશ ે?  ABC 

(A) tan નામની ફાઈલ દશાર્વશે. (B) t!n નામની ફાઈલ દશાર્વશે. 

(C) ten નામની ફાઈલ દશાર્વશે. (D) આપેલ પૈકી એકપણ નહ  

(79) કોઈપણ એક સખં્યા પધ્ધિતના અકંન ેઅન્ય સખં્યાપધ્ધિતમા ંરૂપાતંર કરવા ક્યા િવધયેનો ઉપયોગ થાય છે ?  ABC 

(A) ibase (B) obase 

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

(80) તમારી હાલની કામકાજની િડરકે્ટરીન ેબદલીન ેહોમ િડરકે્ટરીમા ંજવા માટ ેકઈ પધ્ધિત વાપરી શકાય છે ?  ABC 

(A) cd .. (B) cd ../../.. 

(C) (A) અથવા (B) (D) Ctrl + D 
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12.       િલનક્ષના મળૂભતૂ આદશે ભાગ – II 07 ગણુ 
 

(81)  Test શબ્દથી શરૂ થતી તમામ ફાઈલો કાઢી નાખવા માટ ેક્યો આદશે વાપરવો જોઈએ ?  ABC 

(A) rm test all (B) rm test* 

(C) cp test* (D) mv test all 

(82) િલનક્ષમા ંchmod આદશે શેના માટ ેઉપયોગી છે ?  ABC 

(A) ફાઈલના ઉપયોગ અંગેની પરવાનગી બદલી શકે. (B) નવી ફાઈલ બનાવી શકે. 

(C) ફાઈલને અન્ય જગ્યા move કરી શકે. (D) ફાઈલ open કરી તેમાં સુધારો કરી શકે. 

(83) િલનક્ષમા ંફાઈલન ંઅસકંોચન કરવા ક્યા િવકલ્પ સાથ ેgzip નો ઉપયોગ કરી શકાય છે ?  ABC 

A) –c  (B) –d  

(C) –b  (D) –f  

(84) ફાઈલમા ંકોઈ ઢબ (Pattern) ન ેશોધવા માટ ેનીચનેામાથંી ક્યો આદશે ઉપયોગમા ંલવેાય છે ?  ABC 

(A) grep (B) KDE 

(C) GNOME (D) None of these 

(85) નીચનેામાથંી ક્યા િચહ્નનો ઉપયોગ લ ય ફરે (Redirection) માટ ેથાય છે ?  ABC 

(A) > (B) >> 

(C) < (D) << 

(86) નીચનેામાથંી ક્યા આદશે દ્વારા પવૂર્િનધાર્િરત રીત ેફાઈલની છેલ્લી 10 લીટીઓ દશાર્વવામા ંછે ?  ABC 

(A) head (B) tail 

(C) cut (D) copy 

(87) િલનક્ષમા ંનીચેનામાથંી ક્યા િફલ્ટસર્નો ઉપયોગ કરી શકાય છે ?  ABC 

(A) paste (B) sort 

(C) uniq (D) આપેલ તમામ 

13.       િલનક્ષ ઍિડટર અન ેસરળ શલે િસ્કર્પ્ટ લખવી 07 ગણુ 
 

(88) આદશેોના સમહૂરૂપી ટકેસ્ટ ફાઈલન ેક્યા નામ ેઓળખવામા ંઆવ ેછે ?  ABC 

(A) shell (B) shell script 

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

(89) vi ઍિડટર કઈ પધ્ધિતથી કાયર્ કર ેછે ?  ABC 

(A) ઈન્સટર્ મોડ (B) કમાન્ડ મોડ 

(C) કોલન મોડ (D) આપેલ તમામ 

(90) એક્સ (ex) મોડ ક્ય ંકાયર્ કરવાની છૂટ આપ ેછે ?  ABC 

(A) લખાણને ખુલ્લી ફાઈલમાં મૂકે છે. (B) લખાણને ટાઈપ કરવા દે છે. 

(C) આદેશ આપવા દે છે. (D) આપેલ પૈકી એકપણ નહ  
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(91) vi ઍિડટરમા ંકસર્રન ેડાબી બાજુ લઈ જવા માટ ેકઈ કીનો ઉપયોગ થાય છે ?  ABC 

(A) k (B) j 

(C) h (D) l 
(92) ચલના નામમા ંકોનો સમાવસે ન કરી શકાય ?  ABC 

(A) અન્ડરસ્કોર (B) અલ્પિવરામ અને ખાલી જગ્યા 

(C) અંગર્ેજી મૂળાક્ષરો અને અંકો (D) આપેલ તમામ 

(93) Gedit એ ક્યા ડસે્કટૉપ એન્વાયરમને્ટ માટ ેમળતુ ંગર્ાિફકલ ઍિડટર છે ?  ABC 

(A) GNOME (B) KDE 

(C) KWriter (D) આપેલ પૈકી એકપણ નહ  

(94) શલે િસ્કર્પ્ટમા ંકોઈ લીટીન ેકૉમને્ટ લાઈન બનાવવા માટ ેક્યા િચહ્નનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે ?  ABC 

(A) * (B) % 

(C) $ (D) # 

14.       િનણર્ય-પર્િકર્યા અન ેલિૂપગ રચનાઓ 06 ગણુ 
 

(95) નીચનેામાથંી ક્યા આદશેનો ઉપયોગ કરી સ્કર્પ્ટમા ંલખવામા ંઆવલેી બ ેફાઈલોની સરખામણી કરી શકાય છે ?  ABC 

(A) cmp (B) cal 

(C) who (D) chmod 

(96) test આદેશ દ્વારા નીચનેામાથંી ક્યુ ંકાયર્ કરી શકાય છે ?  ABC 

(A) આંકડાકીય પરીક્ષણ (B) શાિબ્દક પરીક્ષણ 

(C) ફાઈલ પરીક્ષણ (D) આપેલ તમામ 

(97) િસ્કર્પ્ટમા ંશરતની ચકાસણી કરતી વખત ેક્યા તાિકક પર્િકર્યકનો ઉપયોગ કરી શકાય છે ?  ABC 

(A) –a  (B) –o   

(C) !  (D) આપેલ તમામ 

(98) નીચનેા પૈકી ક્યા કી-વડર્ દ્વારા case િવધાનનો અતં દશાર્વાય છે ?  ABC 

(A) end-case (B) End-case 

(C) esac (D) stop-case 

(99) િલનક્ષ શલેમા ંક્યા પર્કારના ંલપૂ િવધાન આવ ેછે ?  ABC 

(A) For (B) While 

(C) Until (D) આપેલ તમામ 

(100) IF િવધાન સાથ ેશરતન ેક્યા ક સમા ંદશાર્વવામા ંઆવ ેછે ?  ABC 

(A) ( ) (B) [ ] 

(C) { } (D) < > 
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 Answer Sheet  
Ques. 
No. 

Ans. 
Ques. 
No. 

Ans. 
Ques. 
No. 

Ans. 
Ques. 
No. 

Ans. 

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