પ્રથમ પર�
ધોરણ:12 િવજ્ઞાન નઅ ે સામાન્ય પ્
વષર: 2021-22
તાર�ખ:

/

િવષય :કમ્પ્�ુટર થીય

/2021

ુ : 100
�ુલ �ણ

� ૂચના : -પ્ર�પત્રમાં 100 પ્ર�ો છે � તે પ્ર�ની નA,B,C,D િવકલ્પો

આપેલ છે

આપને અલગથી

આપેલ

OMR Sheet પર પ્ર�નો � જવાબ સાચો હોય તેનાં િવકલ્પની સા દશાર ્વેલ વર
�ુ ્ળ ને પેનથી  �ૂણર્ ઘટ્. દર� ક
પ્ર� માટ� એક �ુણ ફાળવેલ .

(1) HTML ફોમર્ ની રચના કરવા માટ...........ધટકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
(A) લેબ

(B) ઈન�ુટ     

(C) ફોમર

(D) ટ� સ્ક એ�રય

(2) form ના ધટક નીચેના માંથી કઈ લક્ષ�ણકતાનો ઉપયોગ કર� છ?
(A) action

(B) method

(3) HTTP પદ્ધિત ક�ટલી �ક�મતો સ્વીકાર� .
(A) એક

(B) બે

(A) radio

(B) Checkbox

(C) (a)અને (b)

(D) એકપણ ન�હ

(C) ત્

(D) ચાર

(4) આપેલ િવકલ્પોનાં �ૂથમાં એકથી વ�ુ િવકલ્પ પસંદ કરવા મા................ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
(C) check

(D) checkbutton

(5) ................... �ફલ્ડ માં ઉપયોગકતાર્ ઈ�ચ્છત  કોઈપણ િવગતો ઉમેર� શક�.
(A) radio

(B) checkbox

(6) ................... �ફલ્ડ માં ઉમેરવા માં

(C) TEXT

આવેલ અક્ષરો ઉપયોગકતાર્ સમક્ષ દશાર્વવામાં આ. તેને 

બદલે અક્ષરો�ું અવાચ્ય સ્વ�પમાં �પાંતરણ કરવા માં આવ.
(A) checkbox

(B) password

(7) ટ� કસ્-એ�રયા ઘટક માં ક�ટવા અક્ષરો ઉમેર� શક.
(A) 500

(B) 50

(C) submit

(C) 5000

(8) ટ� કસ્-અ�રયા ઘટક�ું કદ ............... લાક્ષ�ણકતા દ્વારા બદલી શકા.
(A) rows

(D) password

(B) cols

(C) (a) અને (b)

(D) reset
(D) અમયાર ્�દ
(D) એકપણ ન�હ

(9)ટ�કસ્-અ�રયામાં હરોળ ની સંખ્યા ન�� કરવા...............લાક્ષ�ણકતા નો ઉપયોગ કરવા માં આવે .
(A) rows

(B) cols

(C) cell

(10)ફોમર્માં......................માટ� select ઘટકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
(A) ડ્રોપડા

(B) મે�ુની રચના         

(C) (a) અને (b)

(11) ડ્રોપડાઉન મે�ુ ની રચના કરવા માટ.............ટ� ગ નો ઉપયોગ કરવા માં આવે છે.
(A) <select>

(12) GUI �ું � ૂ�ું નામ �ું છે.

(B) <option>

(A) Graphical user interface

(C) <form>

(D) row

(D)

એકપણ નહ�
(D) <input>

(B) Graphic user interface

(C) Gnome user interface
(13) ............... એ વેબ િવકાસ માટ��ું એક િન:�લુ ્ક અને
(A) કમ્પોઝ

(B) એ�ક્લપ

(D) એકપણ ન�હ
ઓપન સોસરIDE છે.

(C) �બીલ્ડર             (D) નેટબીન્

(14) કમ્પોઝેર કઈ વેબસાઈટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કર� શકા.
(A) www.kompozer.net

(B) www.kompozer.org

(C) www.kompozer.com

(D) www.kompozer.in

(15) CSS બનવા માટ� ક�ું બટન પસંદ કરવામાં આવે છે     
(A) create style rule

(B) create CSS

(C) create style

(D) એક પણ ન�હ   

(16) � ૂળ� ૂત ર�તે વેબપેજમાં દ� ખાવ�ું િનયંત્રણ કરવા માટ� નો ઉપયોગ કરવામાં આવે .
(A) CSS

(B) HTML

(C) JavaScript

(D) એક પણ ન�હ

(17)............એ �વા �સ્ક્રપ્ટનો િવકાસ ?
(A) નેટસ્ક�પ 

(B) એક્સોલર 

(18) JavaScript શેમાં ચલાવામાં આવે છે
(A) વેબબ્રાઉઝર

(B) વેબસવર્

(C) મોઝીલા          
(C) (a)અને (b)

(19) document.write માં document એ �ું છે?
(A) પ્ર�ક(method)

(B) ઓબ્�ક્         (C) (a)અને (b)

(20) િવધેયનો અમલ �ાર� કરવામાં આવે છે ?
(A) કોઈ ધટના દ્વારા   
(C) (a) અને (b)

(D) એકપણ ન�હ

(D) એકપણ નહ�
(D) ટ� ગ

(B) સોસર્કોડમાંથી બોલાવામાં
(D) એકપણ ન�હ

(21) �ક્લક ધટના માટ� ઇવેન્ટ હ�ન્ડલર�ું ન...................રાખ�ું યોગ્ય છ.
(A) onclick()

onselect

(B) onsubmit()

(C) onunload

(22) var X=document.s1.name.value માં ચલ �ું નામ �ું છે?
name

(A) var

(B) X

do....while()

(B) for()

(24) BOM એટલે �ું?

(A) Browser of Model

(C) Browser Object modelling

(D)

(C) JS1

(23) પ્રોગ્રામનો પ્રવાહ બદલવા માટ� શરતી.........નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
(A) if()

આવે

(C) while()

(D)

(D)

(B) Browser Object Model
(D) Browse Object Model

(25) ______પદ્ધિત ની મદદ થી ધટકની �દર કસર્ર ગોઠવવામાં આવે. અને તે િનિ�ત ધટક પ્રકાિશ
બને છે.

(A) focus
(26) NaN �ું � ૂ�ું નામ �ું છે ?
(A) Not a Number

Number

(B) document

(C) button

(B) Not a Null

(D) click

(C) Not a Numeric

ુ ્ય બે િવભાગ �ા છે?
(27) નીચેનામાંથી CSS િનયમના �ખ
(A) selector,declaration

(D) Null a

(B) select, declaration

(C) selector, declare

(D) selection, declaration

(28) નીચેનામાંથી કઈ �સ્ક્ર�પ્ટ�ગ ભાષાનો ઉપયોગ વેબપેજમાં પ્રોગ્રાિમ�ગ ઉમેરવા માટ� કરવામા?
(A) Action script

(B) java script

(C) HTML

(D) CSS

(29) નીચેનામાંથી �ા ટ�ગનો ઉપયોગ HTML પાનામાં જવા�સ્ક્રપ્ટનો કોડ ઉમેરવા માટ� કરવામાં આવે?
(A) <script>…<script>

(C) <script>…<//script>

(B) <script>…</script>

(D) </script>…</script>

(30) CSS �ું � ૂ�ુનામ �ું છે ?
=

(A)Cascading style sheet

(B) cased style sheet

(C)Core style sheet

(D) Custom style sheet

(31) Javascript બ્લોકની શ�આત અને �ત કાયા કૌસ દ્વારા કરવામાં આવે?
(A) [ ]

(B) { }

(C) ( )

(D)

એકપણ નહ�         
(32) નીચેનામાંથી  �ા િવધાનનો ઉપયોગ િવધેયમાં �ક�મત પરત કરવા માટ�  થાય છે ?
send

(A) return

(B) function

(C) select

(33) Document. write માં write એ �ું છે ?
(A) પ્ર�ક(Method)

(B) ઓબ્�ક્ટ         (C) (a)અને (b)

(D)

(D)

(34) બ્રાઉઝર ઓબ્�કટ મોડ�લમાં સૌથી  ઉપરના સ્તર� રહ�લ ઓબ્�કટ કય?
Location

(A) Window

(B) Document

(C) page

(35) �ના પર શૈલી લા�ુ પડવાની છે , તવ
ે ા HTML ના ઘટકને  �ું  કહ� છે ?
(A) declaration

declare

(B) selector

(36) બ્�ુ�ગ્રફોન ડાઉનલોડ કરવા કઈ વેબસાઈટ ઉપયોગી.
(A) www.bluegriffon.org

(C) www.bluegriffon.net
(37) XML
-

�ું � ૂ�ું નામ �ું છે ?

(A) Extensible Markup Language
(C) Excute Markup Language

(C) select

ટ� ગ        
(D)

(D)

(B) www.bluegriffon.in

(D) www.bluegriffonOS
(B) Extra Markup language

(D) Extension Markup Language

(38) અપ્ટાના સ્�ુ�ડયો કઈ વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કર� શક.
-

(A) www.aptana.com

(B) www.aptana.in

(C) www.aptana.org

(D) www.aptana.net

(39) વેબસાઈડ�ું આયોજન�ું પ્રથમ પગ�ું �ું ન�� કરવા�ું છ?
(A) પર
્ ેક્

(B) હ��ુ

(C) િવષયવસ્�

(40) વેબસાઈડમાં............મા�હતી હોવી અત્યંત જ�ર� છ.
(A) સં� ૂણર

(D) માધ્ય

(B) �ુસંગત મા�હતી   (C) (a)અને (b)બંને       

(41) સામાન્ય ર�તે હોમપેજને ક�ું નામ
(A) index.html

આપવામાં

આવે છ?

(B) title.html

(D) એકપણ ન�હ

(C) first.html

(D)

એકપણ ન�હ

(42)જો વૈક�લ્પક લખાણ ઉમેરવા માંગતા ન હો, તો ..........ર� ડયો બટન પસંદ કરવામાં આવે છે 
(A) Tooltip

(B) Alternate text

(C)Don’t use alternate text (D)

એકપણ ન�હ
(43) FTP �ું � ૂ�ું નામ �ું છે ?

(A) File Transfer Protocol

(B) File Teller Protocol

(C) File Transfer Publishing
(44) વ્યવસાય ને

(D) એક પણ ન�હ

આગળ વધારવ, ઉત્પાદન વેચવા અને િવશાળ પ્રમાણમાં ગ્રાહકોને આકષર્વ

નીચેનામાંથી �ું મદદ�પ બને છે?
(A) વેબસાઈડ

(45) વેબપેજ ના �તરજોડાણને �ું કહ� છે ?
(A) વેબપેજ

(B) વેબપેજ

(B) ફોમર

(C) ફોમર્ 
(C) કમ્પોઝ

(46) બ્રાઉઝર અડ્ર�સેબારURL ઉમેરવામાં આવ,ે ત્યાર� ખોલવામાં
(A) હોમપેજ

(B) �િતમ પેજ 

(B) HTML

(C) વેબપેજ

(C) Cookie

(48) સેલમાં �ચત્ર ઉમેરવા માટ____________િવકલ્પ પસંદ કર� શકા.
ClipArt

(A)Insert

Image

(B) Image

Insert

(C) Insert

(49) �લ�કની રચના કરવા લખાણ પસંદ કર� કયો િવકલ્પ પસંદ કરશ?
Link

(A) Insert

Link

(B) Format

(50) FTP માં કઈ મા�હતી દાખલ કરવામાં આવે છે
(A) username

(B) password

(51) �ા �ોત ઉપરથી મા�હતી ઉપલબ્ધ થતી હોય છ.
(A) ર� �ડયો,ટ� લીિવઝન      

(D) વેબસાઈડ

આવતા પ્રથમ પાનાંને �ું કહ� ?

્ ુટરમાં સંગ્રહ કરવામાં આવતા ચલ ને �ું કહ�?
(47) ઉપયોગકતાર ્ કોમ�
(A) Integer

(D) CSS

Link (C) File

(C) (a) અને (b)

(B) વતર્માન પત્ર    (C) ઈન્ટરને

(D) પ્રથમ પ

(D) Jav
Picture

Link

(D) Insert

(D)Tool

(D) એકપણ ન�હ
(D) આપેલ તમામ

(52) ઈન્ટરનેટ �વા ઈલેકટ્રોનીક માધ્યમનો ઉપયોગ કર� ઉત્પાદન�ું ખર�દ ,સેવા અને મા�હતી � ૂર� 
પાડવાના કાયર્ને...........તર�ક� વ્યાખ્યાિયત કર� શક

(A) ઈ-કોમસર્              ( B) એલ-કોમસર્ 

(53) �ુસ્તકો ની િવશાળ

(C) ઈન્ટરને-કોમસર્   (D) સેલ – કોમસર

ઓનલાઈન �ુકાન ધરાવતી નીચેનામાંથી કઈ વેબસાઈડ છ ?

(A) www.amazon.com

(B) shopping.indiatimes.com

(C) www.buybooksindia.com

(D) આપેલ તમામ

(54).........ખર�દ અને વચ
ે ાણની એવી પ્ર�ક્રયા છે � ગ્રાહકને ઉત્પાદનની બોલી બોલવાની તક આ
બોલી બોલનાર ને વસ્�ુ ખર�દવાની �ુિવધા પ્રદાન કર�.
(A) હરા�

(B) ખર�દ�

(C) વેચાણ      

(D) ઈ-હરા�

(55) ગ્રાહક �ૂચી ને જોઈ શક� છે તથા પોતાની પસંદગીના ઉત્પાદ........માં ઉમેર�  છે .

(A) િવડ�યો કાટર ્            (B) શોિપ�ગ કાટર ્        (C) ઓ�ડયો કાટર ્          (D) પેમેન્ટ કાટ

(56) ભારતીય ર� લવેની વેબસાઈડ નીચેનામાંથી કઈ છે?
(A) www.irctc.co.in

(B) www.irctc.co

(C) www.irctc.in

(D) આપેલ

તમામ

(57) ઓનલાઈન માક� ટ માટ� નીચેનામાંથી કઈ સાઈટ વપરાય છે
(A) ebay,Amazon

(B) Flipkart,Myntra

(C) Snapdeal,pay TM

(58)..............ના જોખમો સામે ઈ-કોમસર્ને �ુરક્ષા �ૂર� પાડવી જ�ર� બને
(A) હ�કર, વાઈરસ       

(59)..............ઉત્પાદનો
(A) ફળ  

(D) આપેલ તમામ

(B) િવગતો �ું સ્થાનાંત (C) વ્યવહારો ના જોખમ(D) આપેલા તમામ

ઓનલાઈન ખર�દવા માટ� પસંદ કરવામાં

આવતા નથ.

(B) શાકભા�   ( C) અન્ય નાશવંત ઉત્પાદ (D) આપેલ તમામ

(60) �ુજરાત સરકાર�ું પોતા�ું GSWAN નામ�ું નેટવકર ્ કઈ  વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છ?
(A) www.gswan.gov.in

(B) www.gswan.com (C) www.gswan.org

(D) www.gswan.in

(61) નીચેનામાંથી ક�ું ઉદાહરણ C2C પ્રિત�ૃિત�ું છ?

(A) હરા� માટ� ની સાઈટ     (B) ઈ-વતર્માનપત્ર (C) ઓનલાઈન ખર�દ�    (D) મા�હતીસેવા                     

(62) ઓનલાઈન બ�કોની નીચેનામાંથી કઈ વેબસાઈટ  છે.
(A) www.centralbankofindia.in

-

(C) www.denabank.co.in

(63) GSWAN
-

(B) www.iob.in,www.pnbindia.in
(D) આપેલ તમામ                     

�ું � ૂ�ું નામ �ું છે ?

(A) Gujarat State
State Wide

Wide Area Network

Network

(64) G2B �ું � ૂ�ું નામ જણાવો

(B) Gujarat Store

(C) Government State (D) Government

Wide Area Network

Area Network

Wide All

-

(A) Government to Business

(B) Government to citizen

(C) Government to Government

(D) Government to Builder

(65) ગ્રાહકો વચ્ચે થત-કોમસર્ની પ્ર�ૃિ�ના વ્યવહાર________પ્રિત�ૃિતનો સંદભર્ આપવમાં આવે .
(A) B2C

(B) C2C

(C) C2B

(66) નીચેનામાંથી C2C વેબસાઈટનાં ઉદાહરણો �ાં છે?
(A) eBay.com

(B) oLX.com

(C) Quikr.com

(67) નીચેનામાંથી  �ા કાય� શોિપ�ગ કાટર ્માં કર� શકા?
(A)

(D) B2B

(D) આપેલ તમામ

(B) વસ્�ુ કાઢ� નાંખી શકાય                       

વસ્�ુ ઉમેર� શકાય   

(C) વસ્�ુનો જથ્થો બદલી શકાય                      (D) આપેલ તમામ

(68) નીચેનામાંથી કઈ ઈ-કોમસર્ની પ્રિત�ૃિ-ગવનર્ન્સનો એક ભાગ છ?
(A) B2B

(B) C2B

(C) C2C

(D) G2B

(69) નીચેનામાંથી  કઈ ઈ-કોમસર્ પ્રિત�ૃિત દ્વારા એક સરકાર� ,સંસ્થા ક� િવભાગ અન્ય સરકાર
એજન્સ,સંસ્થા ક� િવભાગ સાથે વાણી�યર�હત સંદ�શાવ્યવહાર કર� ?
G2B

(A) B2B

(B) C2B

(70) ઈ- કોમસર્ દ્વારા નીચેનામાંથી કયો ફાયદો થતો ?
(A) ઓછ� �ક�મત

(D) ભૌગોલીક મયાર ્દા નો અભા

(71) એમ કોમસર.............��ું સંચાલન છે.
(B) ઈન્ટરને

(C) (a)અને (b)

(72) ઈ-કોમસર્ ની �ુકવણી �ા માધ્યમાંથી થાય ?
(A) ઓનલાઈન બ��ક�ગ

(D)

(B) વ્યવસાયનો24x7 સમય

(C) �ુરક્

(A) વાયરલેસ નેટવકર

(C) G2G

(B)

(C) ક્ર�ડ�ટકા,ડ�બીટ કાડર

(D) એક પણ ન�હ

ઈલેકટ્રોનીક વ્યવ

(D) આપેલા તમામ

(73) ઈ-કોમસર/ એમ કોમસર્ની �ુરક્ષા માટ� ક�ટલા અગત્યના �ુદ્દા અ�ુસરવા જ.
(A) એક

(B) બે

(74) TTP �ું � ૂ�ું નામ �ું છે?

(A) True Third Party

(C) Trusted Third Payment

(C) ત્

(D) ચાર

(B) Trusted Third party

(D) Trusted Three Party

(75) ભારત સરકાર� IT કાયદા હ�ઠળ �ા Lawsની સ્થાપના કર?
(A) IT Laws

(B) Privacy Laws

(C) copy laws

(76) એક મા�હતીમાં અન્ય મા�હતી સંતાડવાની �ક્રયા ...........કહ� છે .
(A) સ્ટ�નોગ્ર

(77) PDA �ું � ૂ�ું નામ �ું છે ?

(B) હાઈડોગ્રા

(D) એકપણ ન�હ

(C) શોઓલ ગ્રા (D) સેન્�ુર�ગ્ર

-

(A) Personal Digital Assistant

(B) Personal Device Assistant

(C) Person Device Assistant

(D) Personal Digital All rounder

(78) એમ –કોમસર્ ઉપયોગકતાર્ન___________ના લાભ � ૂર� પાડ� છે .
-

(A) લવ�ચકતા(flexibility)

(B) સવર્િત્રક(ubiquity)

(C) (a)અને (b) બંને                          

(D) એકપણ ન�હ      

(79) મોબાઇલ ઉપકરણો દ્વારા �ૂર� પાડવામાં આવતી શેરબ�રને લગતી સેવાઓને �ું કહ� ?
(A) મોબાઈલ બ્રોકર�જ                   

-

(B) મોબાઈલ-બ��ક�ગ                               

(C) (a)અને (b) બંને                         

(D) એકપણ ન�હ      

(80) GPS �ું � ૂ�ું નામ �ું છે ?
-

(A) Global Posting System

(B) Global Pair System

(C) Global Positioning System

System

(D) Global Particular

(81) GPS િસગ્નલ દ્વારા ઉત્પ�  કર�લાં િસગ્નલના છેદ _____________મીટરના ઘેરાવામાં  ઉપકરણ�ું સ્થાન
ન�� કર�  છે .

(A) 200

(B) 500

(D) 900

(C) 800

(82) િસગ્નલના છેદ�બ��ુને_________તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે.
(A)

િત્રકોણીય            

(B) િત્રપ�રમાણ (C) િત્ર�ુટ�        

(D)

િત્રઆકર�    
(83) સ્માટર્કાટર્ની સપાટ� _________જડ�લી હોય છે.
(A) માઈક્રો પ્રોસે

(B) માઈક્રોચીપ (C) માઈક્રોફોન   

(D)

આપેલા તમામ

(84) મા�હતી અથવા િનદ� શન- સેવાઓમાં કઈ સેવાઓનો સમાવશ
ે  થાય છે 
(A)

-

(B) પા�ક�ગ �ુિવધા

ભોજનાલય       

(C) યાતાયાતની મા�હતી     

(D) આપેલા તમામ      

(85) એક સ્થળથી  અન્ય સ્થળ �ુધી�ું �દશા�ૂચન એ...............
(A) નકશા          (B) નેિવગેશન       

(C) ઈ-કોમસર્        

(D) એકપણ ન�હ     

(86) સંસ્થાના નેટવકર્  અને બહારની �ુિનયા વચ્ચે સામાન્ય ર�તે  ઉપયોગમાં લેવાતી નેટવકર્ �
સીમાને____________કહ� છે .
(A) ફાયરવોલ      

(87) ATM

(B) એન્ટ�વાયરસ સોફ્ટવ (C) ડ��ટલ સટ�ફ�ક�ટ  (D) સાંક�તીકરણ       

�ું � ૂ�ું નામ �ું છે ?

(A) Automatic Teller Machines

(C) Auto Teller Money

(88) SSL પ્રોટોકોલની રચના કોણે ક?

(B) Auto Teller Machines
(D) Any

Time Money

(A) Google

(B) Netscape

(D) Firefox

(89) વોટરમાકર ્ એ..........ઉમેરવામાં આવતો �ડ�જટલ કોડ છે.
(A) �ચત

(B) ધ્વિ

(C) િવડ�યો

(C) Yahoo

(D) આપેલ તમામ

(90) ઓબ્�ક્ટ આધા�રત પ્રોગ્રાિમ�ગની શ�આત �ા વષર્મા?
(A) 1960

(B) 1980

(C) 1984

(D) 1987

(91) પ્રોગ્રાિમ�ગની ર�તને ક�ટલા પ્રકારમાં વેહ�ચ
(A) બે

(B)

(C)

ત્

(D) પાંચ

ચાર

(92) ઓબ્�ક્ટ આધા�રત પ્રોગ્રાિ.............ને પાયાના એકમ તર�ક� વાપર�  છે .
(A) Object

(B) Procedure

(C) Structure

(D) એકપણ ન�હ

(93) એક સરખા ઓબ્�કટ�ુ...........ના ખ્યાલ દ્વારા વગ�કરણ કરવામાં આવે.
(A) Class

(B) Procedure

(C) Function

(D) એકપણ ન�હ

(94) નીચેનામાંથી �ા ઓબ્�ક્ટ આધા�રત પ�રભાષાના લક્ષણો તર�ક� ઓળખા?
(A) પ્રોપ

(B) એટ્ર�બ્

(C) (a)અને(b)

(D) એકપણ ન�હ

(95) નીચેનામાં થી �ા એ કોઈપણ કોમ્�ુટર પ્રોગ્રામનાં �ૂળ ?
(A)ડ�ટા

(B)

(96) ADT �ું � ૂ�ું નામ �ું છે ?

(C)

કાયર

(A) Abstract Data type

(a)અને(b)

(B) All Data Type

(C) Active Data Type

(D) Abstract Data Tolerance

(97) ક�ટલા પ્રકારના ઓવરલોડ�ગ વડ� પો�લમો�ફ્રઝમ શ� બને?
(A) બે

(B)

ત્

(98) નીચેનામાંથી કયો િવકલ્પ પો�લમો�ફ્રઝમ વડ� પ્રાપ્ત થ?
(A)

(C) ચાર

મેથડ ઓવેરલોડ�ગ          (B) ઓપર� ટર ઓવેરલોડ�ગ 
(B)ચાઈલ્ડ ક્લ

(D) પાંચ

(C) ડ�ટા હાઈ�ડ�ગ 

(99) ઓબ્�ક્ટ આધા�રત પ�રભાષામાં નવા કલાસ.............ક�હવામાં આવે છે.
(A) સબક્લા

(D) એકપણ  ન�હ 

(C) �ડરાઈવ્ડ ક્લ

(D) આપેલ બધા  

(D) આપેલા તમામ

(100) ક્લા- ડાયાગ્રામમાં કોમ્પોઝીશનને �ા �ચહ્નો વડ� દશાર્વામાં આ?
(A) ખરા હ�રાના �ચહ્નો વડ�

(C) ખાલી િત્રકોણ �ચહ્ન

-------------------------------------------------------------------

(B)

(D)

ભર� લ હ�રાના �ચહ્ન વ   
ઉપરના બધા િવકલ્

Best of luck------------------------------------------------------

