પ્રથમ પર�
િવષય :કમ્પ�્ ુટર થીય
ધોરણ:11 િવજ્ઞાન અને સામાન્ય પ
તાર�ખ:    28 / 10 / 2021

વષર: 2021-22

સમય : 1 કલાક  

ુ : 50
�ુલ �ણ

� ૂચના : -પ્ર�પત્રમાં 50 પ્ર�ો છે � તે પ્ર�ની નA,B,C,Dિવકલ્પો

આપેલ છે

આપને અલગથી

આપેલOMR

Sheetપર પ્ર�નો � જવાબ સાચો હોય તેનાં િવકલ્પની સામે દશાર્વેવ
લ  �ુર્ળ ને પે નથી �ૂણર્ . દર� ક પ્ર
ુ ફાળવેલ છે.
માટ� એક �ણ
1) મ�લ્ટમી�ડયામાંમહ�મક�ટલામાધ્યમોનેસાંકળ�શક?
(A) ૩

(B) ૪

(C) ૫           ( D) ૮

2) kung fu panda અનેSmurfs ...................�ફલ્મન ઉદાહરણ છે.
(A)િવડ�યો

(B)  એિનમેશન

(C) સાઉન્

(D) બધાઆપેલ

3) Time, Century, Bookmark વગેર� નીચેનામાંથી�ાપ્રકારનાફોન્ટનાંઉદાહર?
(A)Aira

(B)Typeface

(C)serif

(D) Sans serif

4) આવાજનાએનેલોગસ્વ�પન................તર�ક�ઓળખવામાંઆવેછે?
(A)ઓ�ડયો   (B)   સાઉન્

(C)   (a)અને (b)બંને (D)  એકપણનહ�

5) મ�લ્ટમી�ડયામાટ�લખાણસ્વ�પનીિવગતોદશાર્વવામાટ�શેનોઉપયોગકર�શ?
(A)ગ્રા�ફ

(B)ટ� કસ્ટએ�ડટ

(C)�ચત્

       (D)ધ્વિ

હ
6) ટાઈપફ�સનેકયાબેવગર્માંવ�ચીશકા
?
(A)સેર�ફ    (B)સાન્સસર�      (C)(a)અને (b)બંને (D)એકપણન�હ
7) �ચત્રોને�ાવગ�માંવગ��ૃતકર�શક?
(A) સ�દશ,રાસ્ટ (B) બીટમેપ,રાસ્ટ

(C) �ચત,�ક્લપઆટ    (D) ગ્રા�,�ચત

8) pixelએ� ુંછે ?
(A) વ�ુર્
9) GIF � ૂ�ુંનામ?

(B) ના� ુંટપ�ું    

(C) લાઈન

  (D) ચોરસ

(A) Graphical Interchange Format (B) GraphicalIntercome Format
(C) Graphics Intercome Format     (D) એકપણન�હ
10) JPEG� ું� ૂ�ુંનામ?
(A) jointPhotograhic Expert  group (B) Joint Photographic Expert Group  
(C) Joint picture Expert Group     (D) Joint Expert Group
11) મેક્રોમી�ડયાફ્,�સ્ન�ફ�ગસ્�ુડ�યોઅનેપે�ન્સલ�ાપ્રકારનાંએિનમેશનસોફ્ટવેરનાંઉદ ?
(A) 2D

(B) 3D

(C) 4D

    (D) 5D

12) સમયપ્રમાણેથતાદશર્નીયફ�રફારોનેર�ૂકરવાશેનોઉપયોગકરવામાંઆવ?
(A) લખાણ

(B) ધ્વન

(C) એનીમેશન    (D) �ચત

13) તસ્વીરોને�ડ�જટલસ્વ�પમાં�પાંત�રતકરવા�ાસાધનનોઉપયોગકરવામાંઆવે?
(A) સ્ક�ન     (B)મોડ�મ

(C)િપ્રન

     (D)મોિનટર

14) MIDI� ુંસં� ૂણર્સ્વ�પ ક�ું ?
  (A) Musical Instrument Data Interface     (B) Musical Instrument Digital Interface    
(C) Musical Image Digital Interface        (D) Musical Instrument Digital Image
્ ?
15) �ડ�જટલક�મેરાદ્વારાઉપયોગમાંલેવામાંઆવ�ુંસૌથીસામાન્ય�ચત્રફાઈલસ વ�પ
(A) .gif      

(B) .jpeg               (C) .tif

     (D) .bmp

16) �ુદા�ુદાધટકોને�ુસ્તકનાંપાનાંસ્વ�પેસ્વતંત્રર�તેદશાર્વાનીહોય..............�ૂલ્સઉપયોગીછ.
(A) એિનમેશન         (B) ઓથેર�ગ�ૂલ્      (C) નોનઓથોર�ગ�ૂલ્   (D)  એકપણન�હ
ુ ્રચ�લત.
17) ................ઓથોર�ગ�ૂલસૌથીવ�પ
(A) આઈકન

(B) કાડર

(C) સમય

   

    (D) આપેલાતમામ

18) સી�ન્ફગસ્�ુ�ડયોનાકાયર્ક્ષેત્રમાંનીચેનામાંથીકોનોસમાવેશકરવામ .                                       
(A) �ૂલબોક્         (B) ક�નવાસ            (C)પેનલ

(D)આપેલાતમામ

19) ર� કટ�ન્ગલ�ૂલદ્વ................આકારનાલેયરનીરચનાકર�શકાય.
(A) એરસ

(B) લંબચોરસ          (C) વ�ુર્

    

    (D) િત્રક

20) .......................કલર� ુંડકવ�ુર્ળનીિત્ર�યાન�� કર?
(A) લીલો

(B) � ૂરો

           (C) ક�સર�

    (D) પીળો

21) વ�ુર્ળનીિત્ર�યાબદલવામાટ��ારંગ�ુંડકર�ૂકરવામાંઆવ?
(A) લીલારંગ�     
ું
(B) પીળારંગ�       
ું
(C) ક�સર�રંગ�      
ું
(D) � ૂરારંગ� ું
22) ટ�ક્સ લેયરની રચના કર� લખાણ ઉમેરવા માટ� ક�ું �ૂલ ઉપયોગી છે?
(A)Circle           (B)Text               (C)Draw            (D)Fill
23) ફ્ર�મમાંસમયાંતર�દશાર્વવામાટ�નાક�ટલ.............હોયછે.
(A) ફ્ર     (B) ઓબ્�ક

            (C) સમય          (D) એકપણન�હ

24) ફ્ર�મબાયફ્ર�મઅિનમેશનમાંપ........છે
(A) સરળ

         (B) ધીમી         (C) કંટાળાજનક    (D) (b) અને (c) બંને

25) ર� ન્ડ�ર�ગમાટ�ફાઇલકયાસ્વ�પમાંસંગ્રહકરવામાંઆ?
(A) .sifz

          (B) .gif   

(C) .jpeg

            (D) .tar

26) એિનમેશન 2 સેકન્ડ�ુંકરવEND TIMEમાં�લ
ું ખવામાંઆવેછે?
(A) 2          

  (B) 2m

(C) 2s                  (D)2sp

27) ટાઈમબારઉપર�ક�મતોસેકન્ડઅનેફ્ર�મમાટ�ક�ું�ચન્હબતા.?
(A) Sa,fa

        (B) S,f   

   (C) F,s  

            (D) Sf,fs

28) �તસમયમાટ� સામાન્યર�તેનીચેપૈક�કયોસમયગોઠવાયેલહોયછ?
(A)2s          

(B)5s   

(C)3s   

            (D) 6s

29) નીચેનાપૈક�ક�ુંપદઅસરનેર�ૂકર� છે ,�માંએકછબીબી�છબીમાંપ�રવિત�તથાયછે?
(A) મો�ફ�ગ      

(B) ટ્વીિન�      (C) કાઈનેમે�ટક્      (D) ક�ફ્ર

30) ફ્ર�મપ્રિતસેકન્ડમાટ�સામાન્યર�તેનીચેનાપૈક�કઈગોઠવ?
(A) 15     

(B) 30   

    (C)24            

(D)28

31) નીચેનાપૈક�ક�ુંપદસીધાહોયતેવાઓબ�કટનીગિતઅનેહલનચલનનોઅભ્યાસર�ૂકર�છ?
(A) એનીમેશન    

(B) કાઈનેમે�ટકસ  (C) ટ્વીિન�           (D) મો�ફ�ગ

32) બીલાઈન� ૂ�ુંકરવામાટ�છે લ્લા�બ��ુઉપરરાઈટ�ક્લકક__________પસંદકરવામાંઆવેછે.
(A) End  Bline     (B) Stop Bline    (C) Close Bline      (D) Loop Bline
33) સામાન્યર�તે......................ગોઠવણહોયછે,�સ્તરપરરહ�લીિવગતોદશાર્વે.
(A)Blend        (B) (a)અને(b)બંને   (C) Composite        (D) એકપણન�હ
34) ગ્રેડ�યન્ટસ્તparamsભાગઉપર......................નામ�પ
ું ્રચ(પેરામીટર) જોવામળશે.
(A)Blend method      (B)Object method     (C)rcomposite method(D)એકપણન�હ
35) નીચેનાપૈક�કઈપેનલસ્તરનાંપ�રબળોદશાર્વે?
(A)સ્ત

(B)ક�-ફ્ર         (C)પેરામ્          (D)ટાઈમટ્ર

36) દર� કસ્તરનાનીચેનાપૈક��ાપોતાનાભાગહોયછ?
(A)ફ્ર         (B)ક�- ફ્ર       (C)પેરામીટર        (D)પેનલ
37) નીચેનાપૈક�ક�ુંપદ�ુદ��ુદ�વસ્�ુઓનેએક�ૂથમાંભેગીકરવામાટ�છ?
(A)ક્લસ્     (B)ઈનલાઈન    (C)પેરામીટર      (D)એનક્પ્સ્�ુલ
38) નીચેનાપૈક�કયોસ્તરનોપ્રકા?
(A)ટાઈમબાર        (B)ગ્રે�ડય        (C)પેલેટ   (D)એિનમેટએ�ડટ�ગમોડ
39) ઈમેજનેઆયાતકરવામાટ�કયોિવકલ્પપસંદકરવામાંઆવેછ?
(A)Edit

    Import      (B)File            Import  (C)Tools               Import     (D)એકપણન�હ

40) ઈમેજ�ક
ું દબદલવામાટ� �ાકલરનીબે�બ��ુઓજોવામળેછે?
(A)લાલરંગ�    
ું        (B)લીલારંગ�     
ું
(C)પીળારંગ�       
ું
(D)કાળારંગ� ું
41) રોટ�શનડકનોઉપયોગશેનામાટ�કર�શકાય?
(A)ઈમેજનેબદલવા    (B)ઈમેજનેફ�રવવા  (C)ઈમેજનેચલાવવા     (D)એકપણન�હ
42) માસ્કનોઆકારબદલવ......................�ૂલનોઉપયોગકર��.ું

(A)B-Line Tool        (B)Rotate Tool    (C)Masking Tool       (D)એકપણન�હ
43) Amountની�ક�મત..............લેયરને� ૂર� � ૂ�ુંપારદશર્ક�ૂચવેછ
  (A)૧          

(B)૦                (C)૨      

(D)૩

44) લેયરનાિવસ્તારને�પાવવાઅથવાઉઘાડાપાડવામાટ�નીચેનામાંથીકઈલાક્ષ�ણકતાવાપરા?
(A)ટ્વીિન        

(B)મા�સ્ક�         (C)મો�ફ�ગ      

્
(D)ઍનક�પ્સ�ુલે

45) નીચેનામાંથીકઈબ્લેન્ડમેથડઓબ્�કટને�પાવવામાટ�અનેઉઘાડામાટ�વાપરા?
(A)કમ્પો�ઝ    

(B)આલ્ફાઓવ    (C)સ્ટ્ર�ઈટઓ      

  (D)સ્ટ્ર

46) એિનમેટ� ડ�ચત્રસી�ન..................�વાફોમ�ટમાંર�ન્ડઁફાઈલછ
ડ
.
(A)Gif            

(B)jpeg            (C)bmp                   (D)આપેલાતમામ

47) ...............એટલે �ુદ��ુદ� વસ્�ુઓન �ૂથમાં ભેગી કરવી.
(A) Composite       (B) Gradient       (C) Encapsulation       (D) એકપણન�હ
48) Rotateઅને circleસ્તરનેપસંદકર�એત્યા............કલર� ુંડકદશાર ્વેછ .
(A) Green            (B) Red            (C) Yellow            

(D)Pink

49) ક�નવાસ એિનમેશન બનાવવા માટ� ના................ઉમેરવામાં આવેછે.
(A) ડ્રો        

(B) �ચત્           (C)ગ્રેડ�ય                (D)બેકગ્રાઉ

50) વાદળ (cloud) દોરવામાટ�________�ૂલપસંદકરો.
(A) scale      (B) Bline           (C) rotate                (D) આગળનાતમામ

