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STANDARD : 12     |     MODEL QUESTION PAPER – 3 

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) વબેપજેમા ંફૉમર્ની રચના કરવા માટ ેક્યા ટગેનો ઉપયોગ થાય છે ?  ABC 

(A) <th> (B) <td> 

(C) <form> (D) <frame> 

(2) ફૉમર્મા ં………. બટન પર િક્લક કરી જરૂરી િવગતોન ેસવર્ર સધુી પહ ચાડી શકાય છે.  ABC 

(A) Submit (B) Reset 

(C) Method (D) Action 

(3) અનકે ઉપલબ્ધ િવકલ્પોમાથંી માતર્ એક િવકલ્પની પસદંગી માટ ેક્યા બટનનો ઉપયોગ થાય છે ?  ABC 

(A) Submit (B) Radio 

(C) Checkbox (D) Reset 

(4) CSS નું પરૂુ ંનામ શુ ંછે ?  ABC 

(A) Cascading Style Sheet (B) Case Style Sheet 

(C) Case Style Short (D) Cascading Style Short 

(5) જે િવન્ડોમા ં િલકનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્યો હોય ત ેજ િવન્ડોમા ંફાઈલ ખલૂ ેત ેમાટ ેલ યની કઈ િકમત આપવામા ં
આવ ેછે ?  ABC 

(A) _blank (B) _self 

(C) _parent (D) _top 

(6) <frameset rows = “60%, 40%”> દ્વારા શુ ંથઈ શક ેછે ?  ABC 

(A) પર્થમ ફર્ેમને 60 % બીજી ફર્ેમને 40 % સમિક્ષિતજ ભાગ મળશે. 
(B) પર્થમ ફર્ેમને 40 % તથા ફર્ેમને 60 % સમિક્ષિતજ ભાગ મળશે. 
(C) ભૂલનો સંદેશ દશાર્વવામાં આવશે. 
(D) ફેર્મને તર્ણ ભાગમાં દશાર્વાશે. 
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(7) ફર્મે ધરાવતા દસ્તાવજેમા ંમાિહતીન ે<body> ટેગના સ્થાને ………. ઘટક દ્વારા ઉમરેવામા ંઆવ ેછે.  ABC 

(A) <frame> (B) <noframes> 

(C) <fset> (D) <frameset> 

(8) ફૉમર્ન ેચોક્કસ નામ ક ેઓળખ આપવા માટ ેકઈ લાક્ષિણકતાનો ઉપયોગ થાય છે ?  ABC 

(A) action (B) name 

(C) method (D) reset 

2.       વબેપજેમા ંJavaScript નો ઉપયોગ 08 ગણુ 
 

(9) JavaScript લખવા માટે ક્યા ટગેનો ઉપયોગ થાય છે ?  ABC 

(A) <Jscript> (B) <JavaScript> 

(C) <Script> (D) <Jcript> 

(10) JavaScript મા ંબ ેશબ્દસમહૂોન ેજોડીન ેભગેા કરવા માટ ે ………. િચહ્નનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે.  ABC 

(A) _ (B) + 

(C) * (D) / 

(11) JavaScript મા ંએક કરતા ંવધ ુલીટીની કૉમને્ટ ઉમરેવા માટ ેક્યા િચહ્નનો ઉપયોગ થાય છે ?  ABC 
(A) /* અને */ (B) // 

(C) \\ (D) *\ અને \* 

(12) ………. િવધયે આપણા ઉપયોગ માટ ેપહલેથેી બનાવીન ેઆપણન ેતયૈાર આપી દવેામા ંઆવ ેછે.  ABC 
(A) ઉપયોગકતાર્ િનિમત (B) આંતર પર્સ્થાિપત 

(C) ઉપયોગ િનિમત (D) (A) અથવા (C) 

(13) નીચનેામાથંી ક્યુ ંિવધાન સાચુ ંછે ?  ABC 

(A) Document.writeln (B) document.Writeln 

(C) document.writeln (D) Document.Writeln 

(14) parseFloat(n) િવધયેમા ંn=”789XYZ” દ્વારા કઈ િકમત પરત થશ ે?  ABC 

(A) NaN (B) XYZ 

(C) 789.0 (D) 0.789 

(15) JavaScript ………. મા ંએક ડાયલોગબૉક્સ છે, જે પરેામીટર તરીક ેઆપલે સદંશેો દશાર્વ ેછે.  ABC 
(A) ફંકશન (B) એલટર્ 
(C) પર્ોગર્ામ (D) વેરીયેબલ 

(16) જ્યાર ેઘટક પર માઉસ આવશ ેત્યાર ેકઈ ઘટના અમલમા ંઆવશ ે?  ABC 

(A) onMouseOut (B) onMouseOver 

(C) onFocuses (D) onLoaded 

3.       વબેસાઈટ િડઝાઈિનગ અન ેઉપયોિગતા લાક્ષિણકતાઓ 07 ગણુ 
 

(17) GIF નું પરૂુ ંનામ શુ ંછે ?  ABC 

(A) Graphics Interchange Format (B) Graphics Intersection Formula 

(C) Graph Interlink Format (D) Graphics Interlink Formula 
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(18) વબેસાઈટ બનાવવાના કારણો જાણ્યા બાદ વબેસાઈટ અગંનેો ………. નક્કી કરવામા ંઆવ ેછે.  ABC 
(A) હેતુ (B) ધ્યેય 

(C) આયોજન (D) પાથ 

(19) વબેસાઈટનો અત્યતં અગત્યનો અન ેચાવીરૂપ ભાગ ક્યો છે ?  ABC 
(A) િવષયવસ્તુ (B) ઈમેજ 

(C) ફંકશન (D) એલટર્ 
(20) કોના દ્વારા આખી વબેસાઈટ મકુ્તપણ ેનિેવગટે કરી શકાય છે ?  ABC 

(A) ઈમેજ મેપ (B) ઈમેજ ઍિડટર 

(C) સાઈટ ઍિડટર (D) સાઈટ મેપ 

(21) ઈન્ટરનેટ પર પુસ્તકોનુ ંઓનલાઈન વેચાણ કરતી સૌથી મોટી ઈ-કોમસર્ વબેસાઈટ ………. છે.  ABC 

(A) school-gujarat.org (B) amazon.com 

(C) school-gujarat.gov (D) amazon.org 

(22) PC માટ ેપૂવર્િનધાર્િરત ફોન્ટ ………. છે.  ABC 

(A) Arial (B) Arial Black 

(C) Times New Roman (D) Verdana 

(23) વબેસાઈટન ેપર્કાિશત કરવાની પર્િકર્યાન ેશુ ંકહ ેછે ?   ABC 

(A) Web designing (B) Web hosting 

(C) Web surfing (D) Web making 

4.       માઈકર્ોસૉફ્ટ પિબ્લશરના ઉપયોગથી સાદી વબેસાઈટ તયૈાર કરવી 04 ગણુ 
 

(24) માઈકર્ોસૉફ્ટ ઓિફસ પિબ્લશર શનેા માટ ેઉપયોગી છે ?  ABC 

(A) વેબસાઈટ (B) ઈ-મેઈલ 

(C) જાહેરાતો (D) આપેલ તમામ 

(25) પિબ્લશરમા ં………. આદશેનો ઉપયોગ કરી વધારાના પજેીસ ઉમરેી શકાય છે.  ABC 

(A) View  Page (B) Format  Page 

(C) Insert  Page (D) Tools  Page 

(26) જો ફાઈલનો સગંર્હ પિબ્લશર ફાઈલ તરીક ેકરવામા ંઆવ ેતો ફાઈલનો ………. એક્સ્ટેન્શન સાથ ેસગંર્હ થશ.ે  ABC 

(A) .pub (B) .htm 

(C) .swf (D) .txt 

(27) ………. િવકલ્પથી આપણન ેવબેપજે લ-ેઆઉટની િવિવધ પસદંગી મળ ેછે.  ABC 

(A) Publishing content (B) Color content 

(C) Font content (D) Page content 

5.       ઈ-કૉમસર્નો પિરચય 07 ગણુ 
 

(28) નીચનેામાથંી કઈ ઈ-કૉમસર્ વબેસાઈટ ઓનલાઈન હરાજીની સગવડતા આપ ેછે ?  ABC 

(A) www.irctc.com (B) www.reliancemoney.com 

(C) www.eBay.com (D) www.eBook.com 
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(29) નીચનેામાથંી ક્યુ ંઈ-કૉમસર્ મોડલે ઈ-ગવનર્ન્સનો ભાગ છે ?  ABC 

(A) B2C (B) G2C 

(C) C2C (D) B2B 

(30) નીચનેામાથંી ક્યા સલામતીના મદુ્દા દ્વારા ખાતરી મળ ેછે ક,ે ગર્ાહક ક ેવપેારી સદંશેો મોકલવા ક ેમળેવવાની ના ન પાડી 
શક ે?  ABC 

(A) સંપૂણર્તા (B) ગુપ્તતા 

(C) સ્વીકાર (D) સમાનતા 

(31) જ્યાર ેગર્ાહક વસ્તઓુની ઓનલાઈન ખરીદી કરવાનો િનણર્ય કરે છે ત્યાર ેવસ્તઓુ  ………. મા ંમૂકાય છે.  ABC 

(A) શોિપગ બેગ (B) શોિપગ કાટર્ 

(C) બાિયગ કેરેજ (D) શોિપગ ટેર્ 

(32) નીચનેામાથંી M‐Commerce દ્વારા શુ ંશક્ય છે ?  ABC 

(A) માિહતી આપવી (B) સોદા કરવા કે ખરીદી કરવી 

(C) િટકીટનંુ બુિકગ (D) આપેલ તમામ 

(33) ચૂકવણીના ………. િવકલ્પમા ંમાિહતી એિન્કર્પ્ટડે સ્વરૂપ ેસગંર્હાતી હોઈ ત ેખબૂ જ સલામત છે.   ABC 

(A) કેર્િડટ કાડર્ (B) ડેિબટ કાડર્ 

(C) સ્માટર્ કાડર્ (D) નેટ કાડર્ 

(34) ઈ-કૉમસર્નો બહોળો ઉપયોગ શનેા માટ ેથાય છે ?  ABC 

(A) નેટ બિકગ (B) ઓનલાઈન માિહતી સેવા 

(C) માકિટગ અને વેચાણ (D) આપેલ તમામ 

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

(35) VPP નુ ંપૂરુ ંનામ શુ ંછે ?  ABC 

(A) Value Paid Packet (B) Value Payable Parcel 

(C) Value Paying Packet (D) Value Paid Parcel 

(36) વબેસાઈટ પર િવિવધ વસ્તઓુ જોવી એટલ ેક ેવસ્તુની ………. જોવી.  ABC 

(A) સૂચી (B) જાહેરાત 

(C) ન ધણી (D) પરીિસ્થતી 
(37) નીચનેામાથંી કોણ ઈન્ટરનેટ પરની આભાષી જગ્યા છે ?  ABC 

(A) સવર્ર (B) ક્લાયન્ટ 

(C) ઈ-કૉમસર્ (D) ઈ-વાઈડ 

(38) ઓડર્ર ફૉમર્ ઉમરેવા માટ ેક્યા મને-ૂિવકલ્પનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે ?  ABC 

(A) Insert  Order Form  Page and Select Forms 

(B) Insert  Forms  Order Form 

(C) Insert  Page and Select Forms  Order Form 

(D) None of these 
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(39) ઈ-શોિપગમા ંઆપણ ેવસ્તુની િવગત ………. દ્વારા મેળવીએ છીએ.  ABC 
(A) તેના િવસ્તૃત િવવરણ (B) તેના ફોટાઓ 

(C) તેના િવસ્તૃત િવવરણ અને ફોટાઓ (D) આપેલ પૈકી એકપણ નહ  

(40) નીચનેામાથંી સવર્ર પર કામ કરતી િસ્કર્િપ્ટગ ભાષા કઈ છે ?  ABC 

(A) ASP (B) JSP 
(C) PHP (D) આપેલ તમામ 

7.       ઓપન સોસર્ સૉફ્ટવરેનો પિરચય 07 ગણુ 
 

(41) માઈકર્ોસૉફ્ટ વડર્ 2007 એ ………. પર્કારનુ ંસૉફ્ટવરે છે.  ABC 
(A) ઓપન સોસર્ (B) માિલકી હક્ક ધરાવતું 
(C) (A) અને (B) બંને (D) આપેલ પૈકી એકપણ નહ  

(42) 1998 મા ંશરૂ થયલે ………. આજે સૌથી સફળ વબે બર્ાઉઝર ગણાય છે.  ABC 

(A) Elink (B) SeaMonkey 

(C) Mozilla Firefox (D) Camino 

(43) ઓપન ઓિફસની કઈ એિપ્લકશેન એ MS Excel જેવી એિપ્લકશેન છે ?  ABC 
(A) Writer (રાઈટર) (B) Base (બેઝ) 
(C) Calc (કેલ્સી) (D) Impress (ઈમ્પર્ેસ) 

(44) નીચનેામાથંી કઈ ચાલક પધ્ધિત છે ?  ABC 

(A) FreeBSD (B) OpenSolaris 
(C) (A) અને (B) બંને (D) Konqueror 

(45) નીચનેામાથંી ક્યુ ંઓપનસોસર્ વબે સવર્ર સૌથી વધ ુવપરાય છે ?  ABC 

(A) Zope (B) AOLServer 

(C) Apache Tomcat (D) Apache HTTP Server 

(46) નીચનેામાથંી કઈ એિપ્લકશેન દ્વારા ગાિણતીક સતૂર્ો બનાવી શકાય, સધુારી શકાય અન ેસગંર્હી શકાય છે ?  ABC 

(A) math (B) imath 

(C) emath (D) jmath 

(47) ………. JDK 6.0 ની લાક્ષિણકતાઓનો ટકેો આપતુ ંસૌ પર્થમ IDE છે.   ABC 

(A) NetBeams (B) NetClient 

(C) NetUser (D) NetBeans 

8.       િલનક્ષ ચાલક પધ્ધિત સાથ ેકામગીરી 07 ગણુ 
 

(48) િલનક્ષ િવશેનો િવચાર કોન ેઆવ્યો હતો ?  ABC 

(A) િલનસ ટોરવાલ્ડ (B) િલનસ ટોરવાલ 

(C) િબલ ગેટ્સ (D) િસ્ટફન રીચી 
(49) િલનક્ષમા ંક્યુ ંિચહ્ન મૂળ િડરકે્ટરી (root directory) દશાર્વ ેછે ?  ABC 

(A) \ (B) / 

(C) # (D) $ 
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(50) િલનક્ષમા ંકોઈ સાધનન ેઉપલબ્ધ િડરકે્ટરી સાથ ેજોડવાની િકર્યાન ેશુ ંકહ ેછે ?  ABC 
(A) ઈન્સ્ટોલેશન (Installation) (B) માઉિન્ટગ (Mounting) 

(C) માઉન્ટ પૉઈન્ટ (Mount point) (D) કાઈન્ટ ગ (Counting) 

(51) કઈ િડરકે્ટરી િલનક્ષ ચાલક પધ્ધિતનુ ંકામ પાર પાડવા માટ ેઆવશ્યક એવી તમામ બાયનરી સાચવ ેછે ?  ABC 

(A) /bin (B) /boot 

(C) /sbin (D) /root 

(52) નીચનેામાથંી ક્યુ ંિલનક્ષ ભારતીય GNU/Linux િવતરણ છે ?  ABC 

(A) Bosch (B) C-DAC 

(C) NRCFOSS (D) BOSS 

(53) િલનક્ષ પર્સ્થાિપત કરવા િડસ્ક પર ઓછામા ંઓછી કેટલી જગ્યાની જરૂર પડ ેછે ?  ABC 

(A) 475 MB (B) 475 GB 

(C) 5 GB (D) 5 MB 

(54) Applications મેનનૂા ંક્યા િવકલ્પનો ઉપયોગ કરીને આપણે માઉસની ગોઠવણ બદલી શકીએ છીએ ?  ABC 

(A) Accessories (B) Preferences 

(C) System tools (D) System settings 

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

(55) રાઈટરમા ંફાઈલન ેક્યુ ંએક્સ્ટને્શન આપવામા ંઆવ ેછે ?  ABC 

(A) .wtr (B) .wrt 

(C) .odt (D) .otd 

(56) ડર્ો સૉફ્ટવેર માટ ેનીચેનામાથંી ક્યુ ંિવધાન સાચુ ંનથી ?  ABC 

(A) ડર્ો સિદશ આધાિરત િચતર્ દોરવા માટેનો પર્ોગર્ામ છે. 
(B) ડર્ો ના એક પાનામાં અનેક આકાર ઉમેરી શકાય છે. 
(C) ડર્ો ના િચતર્ને રાઈટરના દસ્તાવેજમાં ઉમેરી શકાય નિહ. 
(D) માપપટ્ટીના એકમ બદલી શકાય છે. 

(57) ………. દ્વારા દરકે સ્લાઈડને તનેા સિંક્ષપ્ત સ્વરૂપ ેકર્માનસુાર જોઈ શકાય છે.  ABC 

(A) Notes view (B) Slide sorter view 

(C) Outline view (D) Hand out view 

(58) સ્લાઈડ ટર્ાિન્ઝશનમા ંNo Transition સિહત કલુ કેટલી ટર્ાિન્ઝશન અસરો ઉપલબ્ધ છે ?  ABC 

(A) 55 (B) 57 

(C) 56 (D) 58 

(59) ઓપન ઓિફસ દસ્તાવજેન ે………. સ્વરૂપ ેિનકાસ કરી શકાય છે.  ABC 

(A) PDF (B) GPEJ 

(C) GIFG (D) PIF 

(60) રાઈટરમા ંદસ્તાવજેન ે………. પર્કાર ેજોઈ શકાય છે.  ABC 

(A) બે (B) તર્ણ 

(C) ચાર (D) પાંચ 



TEJA
S T

HAKKAR

 

 

Std. 12 | Model Question Paper – 3  Tejas  R. Thakkar (M) 9228172571, 9510247686 

Website: www.tejasthakkar.com : 7 : Email : tejasrthakkar@gmail.com 

(61) સ્લાઈડ શો ના મધ્ય ક ેઅતં ભાગ સધુી પહ ચ્યા પછી સ્લાઈડ શો ન ેઅટકાવવા માટ ે………. કી નો ઉપયોગ કરવામા ં
આવ ેછે.  ABC 

(A) Stop (B) Shift 

(C) Enter (D) Esc 

(62) ઈમ્પર્સેમા ંવધ ુભાત (Pattern) ની રચના કરવા માટ ે………. િવકલ્પનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે.  ABC 

(A) Edit  Area  Hatching (B) Format  Area  Hatching 

(C) Insert  Area  Hatching (D) View  Area  Hatching 

(63) ડર્ો મા ંCurve આઈકનન ેપસદં કરતા માઉસ પૉઈન્ટરનો આકાર બદલાઈન ે……….  િવકલ્પનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ે
છે.  ABC 

(A) I (B)  

(C) + (D) – 

(64) ટાસ્કપેનમા ંનીચનેા પકૈી ક્યા કાય નુ ંજૂથ આવલે હોય છે ?  ABC 
(A) રજૂઆતની શૈલી અને સંરચના (B) ટર્ાિન્ઝશન 

(C) એિનમેશન (D) આપેલ તમામ 

10.       ઓપનઑિફસઃ િવસ્તારપતર્ક અન ેડટેાબઝે પર્ોગર્ામ 07 ગણુ 
 

(65) િવસ્તારપતર્કના મળૂભતૂ ઘટકોમા ંશનેો સમાવશે થાય છે ?  ABC 

(A) વકર્બુક અને વકર્શીટ (B) સ્તંભ અને હાર 

(C) સેલ (D) આપેલ તમામ 

(66) 1, 3, 5, 7, … , 50 જેવા અકંોની ણેી મેળવવા માટ ે………. series type પસદં કરવામા ંઆવ ેછે.  ABC 

(A) Linear (B) Growth 
(C) Date (D) Auto Series 

(67) ………. એ ઓપન ઓિફસ સ્યૂટના એક ભાગ સ્વરૂપ ેઉપલબ્ધ એવુ ંRDBMS છે.  ABC 

(A) રાઈટર (B) બેઝ 

(C) ઈમ્પર્ેસ (D) ડર્ો 
(68) માિહતીન ેઆકષર્ક, સવુ્યવિસ્થત અન ેિનણર્યાત્મક રૂપ ેરજૂ કરવા માટ ે………. નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે.  ABC 

(A) ફૉમર્ (B) િરપોટર્ 
(C) ક્વૅરી (D) ટેબલ 

(69) નીચનેામાથંી ક્યા બટન પર િક્લક કરવાથી ટબેલના તમામ િફલ્ડન ેફોમર્મા ંઉમરેી શકાય છે ?  ABC 

(A)  (B) >> 

(C)  (D) << 

(70) ટબેલ બનાવતી વખત ેદરકે િફલ્ડની કઈ બાબત નક્કી કરવી જોઈએ ?  ABC 

(A) ડેટાટાઈપ (B) વણર્ન 

(C) લાક્ષિણકતા (D) આપેલ તમામ 

(71) કઈ િનશાનીનો ઉપયોગ કરી ઓપન ઓિફસના કલે્સી પર્ોગર્ામમા ંિવધયેની બ ેિકમતોન ેછૂટી પાડવામા ંઆવ ેછે ?  ABC 

(A) “ (B) ; 

(C) : (D) ! 
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11.       િલનક્ષના મળૂભતૂ આદશે ભાગ – I 09 ગણુ 
 

(72) િલનક્ષ ચાલક પધ્ધિત સાથ ેવાતાર્લાપ કરવા માટ ેકટેલા પર્કારના ઈન્ટરફસેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે  ?  ABC 

(A) 1 (B) 2 

(C) 3 (D) 4 

(73) નીચનેામાથંી ક્યો એક પર્ોગર્ામ છે, જે કોઈ એક ચોક્કસ કાયર્ પાર પાડી આપ ેછે ?  ABC 

(A) કમાન્ડ (B) િવકલ્પો 

(C) આગ્યુર્મેન્ટ (D) પેરામીટર 

(74) નીચનેામાથંી ક્યો શલે sh અન ેcsh એ બનંેની લાક્ષિણકતાઓનો સમન્વય ધરાવ ેછે ?  ABC 

(A) Bourne (B) csh 

(C) Korn (D) Bash 

(75) િલનક્ષમા ંસતંાડાયલેી ફાઈલનુ ંનામ ક્યા અક્ષરથી શરૂ કરવામા ંઆવ ેછે ?  ABC 

(A) h (B) d 

(C) . (D) – 

(76) જો તમારો મૂળભતૂ shell bash હોય તો echo $SHELL કમાન્ડનુ ંઆઉટપટુ શુ ંઆવશ ે?  ABC 

(A) /bin/bash (B) /etc/bash 

(C) /bash (D) /usr/bin/bsh 

(77) આગ્યુર્મને્ટની વ્યાખ્યા શુ ંછે ?  ABC 

(A) આદેશનંુ નામ 

(B) આદેશના વતર્નમાં ફેરફાર કરે તેવા િનદશો 

(C) આદેશને તેનંુ કાયર્ પાર પાડવા માટે આપવામાં આવતી માિહતીના એકમો 

(D) આપેલ પૈકી એકપણ નહ  

(78) નીચનેામાથંી ક્યો કમાન્ડ March 2013 નુ ંકલૅેન્ડર દશાર્વ ેછે ?  ABC 

(A) cal 03 2013 (B) cal mar 2013 

(C) cal 2013 03 (D) cal 2013 mar 

(79) િલનક્ષમા ંફાઈલનુ ંનામ આપવા માટ ેક્યા અક્ષરનો ઉપયોગ ન કરી શકાય ?  ABC 

(A) બેક શ્લેષ (B) ફોરવડર્ શ્લેષ 

(C) હાયફન (D) અન્ડર સ્કોર 

(80) પર્કાર દશર્ક (Type indicators) તરીક ેક્યા બ ેિચહ્નોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે ?  ABC 

(A) \ અને * (B) * અને / 

(C) / અને \ (D) * અને ? 
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12.       િલનક્ષના મળૂભતૂ આદશે ભાગ – II 07 ગણુ 
 

(81) નીચ ેઆપલેા આદશેમા ં‘exam’ શુ ંકહવેાય ?  ABC 

$ cp  ex1  ex2  ex3  exam 
(A) િડરેક્ટરી (B) ફાઈલ 

(C) િવકલ્પ (D) સોસર્ 
(82) િડરકે્ટરીનુ ંનામ બદલાવ િલનક્ષનો ક્યો આદશે વપરાય છે ?  ABC 

(A) rmdir (B) ren 

(C) mv (D) rm 

(83) સ્કર્ીન પર એકસાથ ેએક પાના જેટલી માિહતી દશાર્વવા િલનક્ષનો ક્યો આદશે વપરાય છે ?  ABC 

(A) more (B) page 

(C) ws (D) ls –p  

(84) નીચનેામાથંી િલનક્ષનો ક્યો આદશે ફાઈલમા ંરહલેી કલુ લીટીઓ ગણી આપ ેછે ?  ABC 

(A) wl (B) ls 

(C) wc (D) lc 

(85) ફાઈલ ઉપર ઉપયોગકતાર્ન ેઆપવામા ંઆવલે પરવાનગી ક્યા અક્ષર રજૂ કર ેછે ?  ABC 

(A) પાંચમો, છઠ્ઠો અને સાતમો (B) આઠમો, નવમો અને દસમો 
(C) પહેલો, બીજો અને તર્ીજો (D) બીજો, તર્ીજો અને ચોથો 

(86) ઉપયોગકતાર્ જે જૂથનો સભ્ય હોય ત ે જૂથન ે ફાઈલ લખવાનો અિધકાર આપવા માટ ે નીચેના પકૈી કઈ વાક્યરચના 
(િસન્ટેક્ષ) સાચી છે ?  ABC 

(A) chmod g+w filename (B) chmod filename g+w 

(C) chmod w filename (D) chmod filename w 

(87) નીચ ેપકૈી ક્યો આદેશ ફાઈલ tejas.txt માથંી ખાલી જગ્યાઓન ેદબાવીને ભગેી કર ેછે ?  ABC 

(A) tr –s < tejas.txt (B) tr –s ‘ ’ < tejas.txt 

(C) tr –s > tejas.txt (D) tr –s ‘ ’ ! tejas.txt 

13.       િલનક્ષ ઍિડટર અન ેસરળ શલે િસ્કર્પ્ટ લખવી 07 ગણુ 
 

(88) નીચ ેપકૈી ક્યુ ંટેકસ્ટ ઍિડટર છે ?  ABC 

(A) vi (B) vim 

(C) pico (D) આપેલ તમામ 

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

(A) GNOME (B) KDE 

(C) GDE (D) KNOME 

(90) vi ઍિડટરના સ્કર્ીનની કઈ બાજુ એ કસર્ર દખેાય છે ?  ABC 

(A) ઉપરની જમણી (B) ઉપરની ડાબી 

(C) નીચેની જમણી (D) નીચેના ડાબી 
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(91) સામાન્ય રીત ેvi ઍિડટર ક્યા મોડમા ંશરૂ થાય છે ?  ABC 

(A) એક્સ (Ex) (B) કમાન્ડ (Command) 

(C) કોલન (Colon) (D) ઈન્સટર્ (Insert) 

(92) tejas.sh નામની િસ્કર્પ્ટનો અમલ કરવા ક્યો આદશે ટાઈપ કરશો ?  ABC 

(A) bash tejas.sh (B) tejas.sh 

(C) tejas (D) bash tejas 

(93) કોઈ પણ ચલની િકમત મળેવવા ક્યા િચહ્નનો ઉપયોગ કરાય છે ?  ABC 

(A) * (B) % 

(C) $ (D) # 

(94) ક્યો િવકલ્પ echo આદશેન ેએવુ ંજણાવ ેછે ક,ે લખાણ દશાર્વ્યા પછી નવી લીટી પર ન જવુ ં?  ABC 

(A) –l  (B) –n  

(C) –x  (D) –s  

14.       િનણર્ય-પર્િકર્યા અન ેલિૂપગ રચનાઓ 06 ગણુ 
 

(95) શલે િસ્કર્પ્ટનો ક્યો આદશે તને ેઆગ્યુર્મને્ટ તરીક ેઅપાયલે બ ેફાઈલોની સરખામણી કરશ ે?  ABC 

(A) comp (B) cmp 

(C) strcmp (D) cp 

(96) કઈ િસ્થિત એમ દશાર્વ ેછે ક,ે આદશેનો સફળતાપવૂર્ક અમલ થયો છે ક ેકમે ?  ABC 

(A) બહાર નીકળવાની (B) અંદર જવાની 
(C) until શરત (D) case 

(97) ફાઈલ ફક્ત વાચંવા માટ ેજ છે ક ેકમે તવેુ ંચકાસવા માટે નીચે પકૈી ક્યુ ંિવધાન સાચુ ંછે ?  ABC 

(A) test –read filename (B) check –read filename 

(C) test –r filename (D) check –r filename 

(98) case રચનામા ંક્યો અક્ષર અન્યથા (Default) case રજૂ કર ેછે ?  ABC 

(A) * (B) + 

(C) d (D) ;; 

(99) શરતની ચકાસણી કરતી વખત ેશલે કેટલા તાિકક પર્િકર્યકોનો ઉપયોગ કરવાની છૂટ આપ ેછે ?  ABC 

(A) એક (B) બ ે

(C) તર્ણ (D) ચાર 

(100) આદશેના કોઈ સમહૂન ેવારવંાર અમલમા ંમકૂવાની પર્િકર્યાને શુ ંકહ ેછે ?  ABC 

(A) Looping (B) Whooping 

(C) Tracking (D) Trooping 
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 Answer Sheet  
Ques. 
No. 

Ans. 
Ques. 
No. 

Ans. 
Ques. 
No. 

Ans. 
Ques. 
No. 

Ans. 

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