
Sr.No Question Option A Option B Option C Option D
Provision

al 
Answer

1 RAM मधील मािहती संगणक बंद 
के ावर लगेच िडलीट होते.

बरोबर चूक A

2 आप ाला संगणकाकडून मािहती 
.......................  device ारे 
िमळते.

Storage Control Input Output D

3 WWW चे सिव र प काय? World 
Wide 
Web

World 
wise work

World 
Wise Web

World 
wide 
Work

A

4 Sort by मधील ...... या ऑ शन ारे 
Icons Alphabetically Sort केले 
जातात.

By name By Item By size By date A

5 Desktop वरील छो ा graphics  
ला logos असे णतात.

बरोबर चूक B

6 Microsoft Word Templates file 
ला …….extension असते

Dotx txt docs यापैकी नाही A

7 _____  फ  MSWord 2010 
म े करता येते.

spelling 
check

change 
font 
colour

type 
words

यापैकी सव D

8 In MS-Word म े कोणती  
Ribbon ने आपण margin change 
कराल

Page 
Layout

View Insert Home A

9 ………..या option ा मदतीने 
selected matter मधील पिहला 
श  upper case म े converts 
क न बाकी श  तसेच ठेवले 
जातात.

capitalize 
each word

caps word capital यापैकी नाही A

10  table  design कर ासाठी 
..........tools मधील design tab ला 
click करा

Row Column Cells Table D

11 कोणतेही फं न सेलम े टाइप 
कर ापूव  आप ाला 
__________ हा Symbol वापरावा 
लागतो.

= * ? ! A

12 MS Excel 2010 म े कोणता 
symbol  हा cell reference ला 
absolute कर साठी वापरतात ?

# % & $ D

13 MS Excel 2010 म े  कोण ा 
group म े AutoSum हा पयाय 
असतो ?

alignment 
group

cells 
group

editing 
group

Styles 
group

C

14 Excel  म े ____________.. चा 
वापर क न वेगवेगळे 
mathematical calculations   
करता येतात.

Autofill Text Filter Formula D
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15 MS Excel 2010 म े clipboard 
group मधील कोणता पयाय  जो 
पयत तु ी कॉपी अथवा कट करत 
नाही तोवर disabled  असतो व 
वापरता येत नाही ?

cut copy format 
painter

paste D

16 पुढीलपैकी कोण ा view म े 
Notes पाहता येतात.

Note 
Page

Slide View Slide 
sorter

A

17 Handouts हे printed copy िकंवा 
notes हे ............... file म े असते.

Excel Presentati
on

Access Word B

18 Powerpoint म े Date & Time  
Option  हा .............. Tab म े 
उपल  आहे.

Home Insert View Review B

19 PowerPoint म े कोणता 
Entrance animation effect आहे.

Random 
bars

grow & 
Turn

Bounce यापैकी सव D

20 lists/ bullets ने बनिवले ा data 
ला .............. slide ने दशिवता येते.

Title only Title & 
content

Two 
content

Table C

21 सव कारची Modem  computer 
ा आत असतात.

बरोबर चूक A

22 .............. णजे computerला 
input िदलेली क ी मािहती.

Character
s

Informatio
n

Data Analysis C

23 आले ा E-Mail ला forward 
कर ासाठी, आप ाला E-Mail id 
परत टाईप करावा लागतो.

कधीच नाही नेहमी कधी कधी यापैकी नाही B

24 ेक web site चा तं  address 
असतो ाला काय णतात?

Hyperlinks IP 
Address

URL Domain C

25 ................ हे computer मेमरी 
मोज ाचे चे वैध एकक नाही आहे.

KB MB GB VB D


