Class:

3

Total Question: 40

Subject: Cyber

Time: 30 Min

Name: _________________________

Roll No:

No.
Q.1

Question
कीबोडवर बोटांची िथती asdf jkl;

No.
Q.2

(1) चाचणी (2) होम पं ती की (3) अनु कूल कळा (4)
यापै की काहीही नाही
Q.3

आधु िनक सं गणकाची सव वै िशटे असले ले पिहले
वयं चिलत मशीन कोणते 

_________________________
Question

कोणता कीबोड शॉट कट िनवडले ला मजकू र बोड करतो
(1) Ctrl+B (2) Alt+B (3) फाइल/वप/ठळक (4) वरीलपै की
काहीही नाही

Q.4

कंट ोल एस हणजे काय
(1) जतन करा (2) िशट (3) पु हा करा (4) वाइप करा

(1) फरक इं िजन (2) िवले षणामक इं िजन (3)
िवले षण इं िजन (4) हॉलिरथचे यं 
Q.5

मे मरी मये मोजली जाते

Q.6

(1) एमबी (2) िकग ॅ (3) िकमी (4) यापै की काहीही नाही

Q.7

वतु ळे काढयासाठी कोणते साधन वापरले जाते 

(1) इनपु ट िडहाइस (2) आउटपु ट िडहाइस (3) कंट ोलर िडहाइस
(4) िनयमन यं 
Q.8

(1) पे िसल (2) वतु ळ (3) ओळ (4) बहुभु ज
Q.9

यापै की कोणते िरअल-टाइम ऑपरे िटं ग िसटमला
समथन दे त नाही

एक लु कलु कणारा सूचक जो आपण काही मजकू र
पाठवताना डे कटॉपवर दशवतो

सं गणकीय मे मरीया मापनाचे मानक एकक काय आहे 
(1) िबट (2) बाइट (3) कुरतडणे (4) अं क

Q.10

(1) औोिगक रोबोट (2) औोिगक िनयं ण (3)
अं तराळयान (4) एबे डेड णाली

Q.11

मोरी काही उपकरणां या मदतीने सं गणकात डे टा आिण सूचना फीड
करतो. या िये साठी तो कोणया कारचे उपकरण वापरतो

िरत जागा भरा : 1. _____ ही सं गणकाची तापु रती मे मरी आहे . 2.
दोन सवात महवाची ाथिमक मे मरी यु िनट् स ______ आिण
_____ आहे त. 3. दुयम मृ ती याला ________ असे ही हणतात.
(1) रॅ म, रॅ म आिण रॉम, सहायक मे मरी (2) सहायक मे मरी, रॅ म
आिण रॉम, बॅ कअप मे मरी (3) कॅशे मे मरी. सहायक मे मरी आिण
रॉम, बॅ कअप मे मरी (4) ROM, RAM आिण ROM, ाथिमक मे मरी

Q.12

िकती कसर कंट ोल की (िकंवा बाण की) उपलध आहे त
(1) 6 (2) 5 (3) 4 (4) 3

(1) सीपीयू (2) कसर (3) टू ल बार (4) यापै की काहीही
नाही
Q.13

वॉ यांना सं गणकाया नै ितकते बल काहीही मािहती Q.14
नाही. तो हॅ िमटनला सं गणक नीितशााबल
िवचारतो. हॅ िमटनने याला सं गणक नीितशााची
यादी िदली आहे . खाली िदले ली यादी वाचा आिण
कोणती/योय आहे ते ओळखा 1. इतरांची मािहती
चोरयासाठी सं गणक वाप नका. 2. मालकाया
परवानगीिशवाय फाइसमये वे श क नका. 3. तु ही
ले खकाया परवानगीिशवाय कॉपीराइट केले ले
सॉटवे अर क शकता. 4. कॉपीराइट कायदे आिण
धोरणांचा ने हमी आदर करा.

सं गणकाया िविवध िपढांची वै िशटे खाली िदली आहे त.
पिहया िपढीतील सं गणकाचे वै िशट खालीलपै की कोणते आहे 
1. वीज वापर खूप जात होता. 2. या िपढीया सं गणकांनी हॅ यूम
टूब ट ािझटरसह बदलले . 3. मु य मे मरीचा आकार वाढवला
गे ला आिण सु मारे 4 मे गाबाइट् सपयंत पोहोचला. 4. से मीकंडटर
मृ तींनी चु ं बकीय कोर आठवणी बदलया.
(1) 1 आिण 2 (2) 2 आिण 4 (3) फत १ (4) या सव

(1) 2 आिण 3 (2) 1, 2 आिण 4 (3) 1 आिण 3 (4) 1, 2, 3
आिण 4
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Q.15

िरकाया जागा भरा 1. _________ सं गणकाया या
भागाचा सं दभ दे ते याला पश आिण पािहले जाऊ
शकते . 2. सॉटवे अरची रचना आिण अं मलबजावणी
________ या जिटलते नुसार बदलते . 3. ________
हाडवेअरचे काय योयिरया आिण इटतम तरावर
करते .

Q.16

(1) सॉटवे अर, हाडवेअर आिण सॉटवे अर (2)
हाडवेअर, सॉटवे अर आिण सॉटवे अर (3) मदरबोड,
हाडवेअर आिण सॉटवे अर (4) हाडवेअर, साडवेअर
आिण सॉटवे अर
Q.17

खाली कॉयु टरची मािहती आिण योय आसन िदले आहे . योय
िवधान ओळखा. 1. ीन थे ट तु मया समोर, तु मया कीबोडया
वर मयभागी ठे वा. 2. आसनाची उं ची समायोिजत करा जे णेकन
तु मचे पाय जिमनीवर सपाट असतील. 3. कामाया ये क
तासानं तर, तु ही िकमान 10 िमिनटे डोळे बं द केले पािहजे त. 4.
सं गणकाया ीनपासून कमीतकमी 20 इं च (िकंवा हाताची लांबी)
दरू बसा.
(1) १ आिण २ बरोबर आहे त (2) 3 आिण 4 बरोबर आहे त (3) १, ३
आिण ४ बरोबर आहे त (4) सव बरोबर आहे त

हाडवेअर आिण सॉटवे अर बलची दोन िवधाने खाली Q.18
िदली आहे त. योय िवधान िनवडा. िवधान A: फत
हाडवेअरया मदतीने आपण सं गणकावर काम क
शकतो. िवधान B: फत सॉटवे अरया मदतीने आपण
सं गणकावर काम क शकतो. िवधान C: केवळ
अँ टीहायरस ोग ामया मदतीने आपण सं गणकावर
काम क शकतो.

खालील िवधाने िवचारात या : जॉन : सं गणकाचे CPU हे याचे
हाडवेअर उपकरण आहे , तर RAM हा याचा सॉटवे अर भाग आहे .
मे री : कॉयु टरमधील प ट बश अॅ िलकेशन हा याचा सॉटवे अर
भाग आहे , तर हाड िडक हा याचा हाडवेअर भाग आहे . पीटर :
हाडवेअर हा कोड आिण सूचनांचा सं गह आहे . कोण बरोबर आहे 
(1) पीटर (2) जॉन (3) मे री (4) सव बरोबर आहे त

(1) िवधान A बरोबर आहे (2) िवधान B बरोबर आहे (3)
िवधान C बरोबर आहे (4) सव िवधाने चु कीची आहे त
Q.19

पॉइं टर ीनवर हलवयासाठी माउसचा वापर केला
जातो.

Q.20

(1) (2) खरे (3) (a) आिण (b) दोही (4) यापै की एकही
नाही

Q.21

(1) क शकत नाही, बश, पे न (2) कॅन, एअरबश, पे िसल (3) नये .
डॉपर, पे िसल (4) कॅन, एअरबश, लाइन
सट बर 2018 पयंत Microsoft Windows ची नवीनतम Q.22
आवृ ी कोणती आहे 
(1) िवं डोज एसपी (2) िवं डोज १० (3) िवं डोज ७ (4)
िवं डोज 8
Q.23

1. प ट बश ऍिलकेशनमये तु ही िचाचा िकंवा रे खांकनाचा
कोणताही भाग __________ कापता िकंवा काढता. 2. _________
रं ग फवारणीसाठी वापरला जातो. 3. पातळ, मु त फॉम रे षा िकंवा
व काढयासाठी _________ साधन.

सं गणक अने क उपकरणां या मदतीने काय करतो. या उपकरणांपैकी
काही पयायी आहे त कारण ही उपकरणे नसतानाही तु ही
सं गणकावर काम क शकता. सं गणकाला काम करयासाठी
खालीलपै की कोणते उपकरण ऐिछक आहे 
(1) कीबोड (2) सीपीयू (3) मॉिनटर (4) िं टर

िरत जागा भरा : 1. ______ हा कमांड आिण ोग ामचा Q.24
सं च आहे . 2. _____ हा डे टाचा सं च आहे . 3. _____ हे
एक िठकाण आहे जे थे फाइस ठे वया जातात. 4. ____
हे एक िचह आहे जे तु ही सं गणकाया ीनवर
पाहता.

IBM360 आिण IBM1975 हे कोणया िपढीचे सं गणक होते 
(1) ितसऱय
् ा (2) पिहला (3) दुसरा (4) यापै की काहीही नाही

(1) िचह, फोडर, फाइल, OS (2) OS, फोडर, िचह.
फाईल (3) OS, फाइल, फोडर, िचह (4) फाईल. OS,
िचह, फोडर
Q.25

पीसी (वै यितक सं गणक) ची ओळख कन िदली

Q.26

(1) IBM (2) मायोसॉट (3) दोही (4) यापै की
काहीही नाही

सं गणकाया वापराबाबत खालीलपै की योय िवधाने कोणती 1.
सामािजक अलगाव हा जात खे ळाचा पिरणाम आहे . 2. तण
लोकां या यां या कुटु ं िबयां शी आिण यां या िमांसोबतया
नाते संबंधांमये कॉयु टर गे स महवपूण भूिमका बजावतात. 3.
सं िमत लॉपी/सीडी तु मया वगिमांना आिण िमांना दे ऊ नका
कारण सं गणक िवषाणू होयाची शयता असते .
(1) 1 आिण 2 (2) फत ३ (3) 1 आिण 3 (4) या सव

Q.27

सॉटवे अर आिण हाडवेअरचे घटक खाली िदले आहे त. Q.28
यांना योयिरया गटब करा. 1. मॉिनटर 2. मदरबोड
3. िवं डोज 4. प ट अॅ िलकेशस
(1) सॉटवे अर : 1 आिण 3. हाडवेअर : 2 आिण 4 (2)
सॉटवे अर : 1 आिण 2. हाडवेअर : 3 आिण 4 (3)
सॉटवे अर : 1 आिण 4. हाडवेअर : 2 आिण 3 (4)
सॉटवे अर : 3 आिण 4. हाडवेअर : 1 आिण 2

खालील जु ळवा : AB 1. लहान िचह i. वर डावीकडे 2. टाकबार ii.
खाली डावीकडे 3. सं गणक घडाळ iii. डे कटॉपया तळाशी
(1) 1, iii; 2, मी ; 3, ii (2) 1, मी ; 2, iii; 3, ii (3) 1, मी ; 2, ii; 3, iii
(4) 1, ii; 2, iii; 3, i
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Q.29

यापै की कोणता सं गणकाचा वग नाही

Q.30

(1) वै यितक सं गणक (2) लायबरी (3) मे नेम सं गणक
(4) सहर

सं भाषण वाचा आिण कोण बरोबर आहे ते ओळखा. मािरया :
कॉयु टर गे मया सं दभात, नै ितक मूये आिण वातिवकता
चिलत असले ली तवे सं गणक गे मया आभासी जगामये आिण
यात खे ळाडू ची भूिमका लागू कन नै ितकते ची याया केली जाते .
जे िनफर : तां िक गती सं गणक गे मया ातािवक टयापे ा
ीनवरील ग ािफकल ितिनिधव अिधक िजवं त होऊ दे त नाही.
(1) जे िनफर बरोबर आहे (2) मािरया बरोबर आहे (3) दोही अं शतः
बरोबर आहे त (4) दोही बरोबर आहे त

Q.31

खालीलपै की कोणते दुयम मे मरी उपकरण आहे 

Q.32

(1) कीबोड (2) िडक (3) ALU (4) यापै की काहीही
नाही

Q.33

िवतृ त िचावर काम करत असताना, टोकाया कडा पाहयासाठी
िच डावीकडे िकंवा उजवीकडे हलवयासाठी तु ही खालीलपै की
कोणता पयाय वापराल
(1) ै ितज ोल बार (2) टे टस बार (3) अनु लंब ोल बार (4)
िरबन टू लबार

सं गणक वापरताना सु रा खबरदारी िकंवा पती काय Q.34
आहे त योय िवधाने िनवडा : 1. ने हमी पूणपणे बं द करा
आिण सं गणक अनलग करा. 2. तु मया िसटम
यु िनटचा कोणताही भाग कोणयाही दव िडटजंट िकंवा
कापडाने वछ करयाचा यन क नका. 3.
कोणयाही कारची केबल जोडणी करताना दबाव आणू
नका िकंवा कधीही जात जोर दे ऊ नका.

फायली सं चियत करयासाठी वापरकता तयार क शकेल अशी
जागा
(1) कसर (2) बूट (3) फोडर (4) यापै की काहीही नाही

(1) १ आिण ३ बरोबर आहे त (2) 2 आिण 3 बरोबर आहे त
(3) १ आिण २ बरोबर आहे त (4) सव बरोबर आहे त
Q.35

यापै की कोणते ऑपरे शन सं गणकाारे मािहतीवर केले
जात नाही

Q.36

(1) हॅ यूम टूब (2) आयसी (3) सां गू शकत नाही (4) यापै की
काहीही नाही

(1) ात करत आहे (2) िया करत आहे (3) टोरे ज
(4) नाश
Q.37

टोल बॉसमये (प ट) आपण शोधू शकतो

Q.38

(1) व साधन (2) एअरबश साधन (3) खोडरबर साधन
(4) या सव
Q.39

अबॅ कसचा शोध लावला होता
(1) अमे िरकन (2) इिजिशयन (3) भारतीय (4) यापै की
काहीही नाही

ितसया िपढीतील सं गणकामये , ट ािझटरची जागा घे तली गे ली

आही एअरबश टू लमये े चा आकार िनवडू शकत नाही
(1) खरे (2) (3) (a) आिण (b) दोही (4) यापै की एकही नाही

Q.40

मजकू रावर माउस बाण डॅग करताना शे िडं ग कन मजकू र
िनवडयासाठी.
(1) िलप आट (2) हायलाइट (3) आणणे (4) यापै की काहीही नाही
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