
CC-304 Economics (History of Economic Thought) 
 

1 

Jigneshkumar R Purabiya, Assistant Professor 

S.D. Arts & Shah B.R. Commerce College, Mansa 

Department of Economics 

UGBA SEM-V Economics (Study Material: MCQs) 

1. વાણિજ્યવાદી ણવચારધારાનો મખુ્ય ઉદ્દશે્ય શુું હતો? 

     (અ) આન્તરરાષ્ટ્રીય વેપારના લાભ,  (બ) ધમમસધુારિા,  (ક) આર્થમક ણવકાસ 

2. ૧૬મી સદીમાું વાણિજ્યવાદી ણવચારધારા દ્વારા કઈ વસ્તનુી શોધખોળન ેવગે મળ્યો હતો? 

     (અ) સોના-ચાુંદી,  (બ) ખનીજ તેલ,  (ક) હીરો 
3. એરરસ્ટોટલ અન ેપ્લટેોના ણવચારોએ કઈ બાબતોન ેપ્રોત્સાહન આપ્યુું હતુું? 

     (અ) નવજાગૃણત,  (બ) ધમમસધુારિા,  (ક) આર્થમક ણવકાસ 

4. કોના પસુ્તકના ણવચારોએ માનવવાદી ણવચારોનો ફલેાવો કયો હતો? 

     (અ) મૂરના યુટોણપયા,  (બ) ઇરઝમસ,  (ક) માર્ટમન લ્યુથર 
5. અમરેરકામાું ૧૯૫૪ થી ૧૬૦૦ દરણમયાન મળી આવલેી રૂપાની ખાિે કઈ પ્રરિયાન ેવગે આપ્યો ? 

     (અ) ણવણનમય પ્રરિયા,  (બ) સાટા પધ્ધણત,  (ક) નાિા વ્યવસ્થા 
6. ઈંગ્લને્ડમાું બેંક ઓફ ઇંગ્લને્ડની સ્થાપના ક્યાર ેથઇ હતી? 

     (અ) 1664,  (બ) 1640,  (ક) 1650 

7. ફીઝીયોિટે ખડેતૂન ેકવેા વગમ તરીક ેસ્વીકાર ેછે? 

     (અ) ઉત્પાદક વગમ,  (બ) ણબન ઉત્પાદક વગમ,  (ક) શ્રણમક 
8. ફીઝીયોિટેોની ણવચારસરિીના મળૂ ફ્રાન્સમાું કઈ સદીમાું નુંખાયા હતાું? 

     (અ) ૧૮મી સદી,  (બ) ૧૬મી સદી,  (ક) ૧૫ મી સદી 
9. એડમ ણસ્મથ ે'વલે્થ ઓફ નશેન'નુું પસુ્તક ક્યાર ેપ્રણસધ્ધ કયુું હતુું? 

     (અ) 1776,  (બ) 1775,  (ક) 1772 

10. એડમ ણસ્મથનો કયો ણસધ્ધાુંત આર્થમક ણવશ્લષેિમાું સીમાણચહ્ન હતો? 

     (અ) શ્રમણવભાજન,  (બ) મલૂ્યનો ણસધ્ધાુંત,  (ક) વહેંચિીનો ણસધ્ધાુંત 

11. થોમસ મરૂનુું 'યટુોણપયા' નામનુું પસુ્તક ક્યાર ેપ્રણસધ્ધ થયુું હતુું? 

     (અ) 1516,  (બ) 1517,  (ક) 1518 

12. ફીઝીયોિટે જમીનદારન ેકવેા વગમ તરીક ેસ્વીકાર ેછે? 

     (અ) અનઉત્પાદક વગમ,  (બ) ઉત્પાદક વગમ,  (ક) શ્રણમક 
13. ફીઝીયોિટે વપેારીન ેકવેા વગમ તરીક ેસ્વીકાર ેછે? 

     (અ) અન્ય ઉત્પાદક વગમ,  (બ) અનઉત્પાદક વગમ,  (ક) ઉત્પાદક વગમ 
14. એડમ ણસ્મથ ેઅથમશાસ્રન ેકવેુું નામ આપ્યુું હતુું? 

     (અ) પોલીટીકલ ઇકોનોમી,  (બ) વેલ્થી ઇકોનોમી,  (ક) હેલ્થી ઇકોનોમી 
15. એડમ ણસ્મથ ેકવેા અથમતુંરની ણહમાયત કરતાું હતાું ? 

     (અ) મુક્ત,  (બ) બુંણધયાર,  (ક) એક પિ નહી 
16. એડમ ણસ્મથ ેમલૂ્યના કટેલા અથમ દશામવ્યા છે? 

     (અ) બ,ે  (બ) રિ,  (ક) ચાર 
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17. અથમશાસ્રના ણપતા કોિ છે? 

     (અ) એડમ ણસ્મથ,  (બ) માશમલ,  (ક) પીગ ુ

18. એડમ ણસ્મથ ેટાુંકિી બનાવવાના કાયમન ેકટેલા શકુ્ષ્મ ભાગમાું ણવભાજીત કયુું છે? 

     (અ) 18,  (બ) 19,  (ક) 20 

19. મલૂ્યના ણસધ્ધાુંતનો પાયાનો ખ્યાલ ક્યા અથમશાસ્રીએ રજુ કયો હતો? 

     (અ) એડમ ણસ્મથ,  (બ) રરકાડો,  (ક) માશમલ 

20. એડમ ણસ્મથના વહચેિીના ણસધ્ધાુંતમાું કટેલી બાબતોનો ણવચાર કયો હતો? 

     (અ) રિ,  (બ) ચાર,  (ક) બ ે

21. એડમ ણસ્મથ ેવતેનના એક કરતાું કટેલા ણસધ્ધાુંતો રજુ કયામ છે? 

     (અ) રિ,  (બ) ચાર,  (ક) બ ે

22. એડમ ણસ્મથના મત ેઅલ્પણવકણસત સમાજનુું કયુું એક ઉત્પાદનનુું સાધન છે? 

     (અ) શ્રમ,  (બ) મૂડી,  (ક) ણનયોજક 
23. એડમ ણસ્મથના મત મજુબ ભાડુું એકમાર શુું છે? 

     (અ) તફાવત અણધશષે,  (બ) વધારો,  (ક) ઘટાડો 
24. એડમ ણસ્મથના કરઘાતના ણનયમો કવેા છે? 

     (અ) સવમકાલીન,  (બ) ટૂુંકા ગાળાના,  (ક) લાુંબા ગાળાના 
25. માલ્થસ ે'ESSAY ON POPULATION' પસુ્તક ક્યારે લખ્યુું હતુું? 

     (અ) 1798,  (બ) 1980,  (ક) 1790 

26. માલ્થસના મત ેવસ્તી કઈ શ્રિેીમાું વધ ેછે? 

     (અ) સમગિુોત્તર,  (બ) સમાુંતર,  (ક) અણનણશ્ચત 

27. માલ્થસના મત ે૧,૨,૩,૪ ..... એ કઈ શ્રિેી કહવેાય છે? 

     (અ) સમાુંતર,  (બ) સમગુિોત્તર,  (ક) અણનણશ્ચત 

28. માલ્થસના મત ેદર કટેલા વષ ેવસ્તી બમિી થશ ે

     (અ) 25,  (બ) 26,  (ક) 27 

29. માલ્થસ ેવસ્તી રોકવા માટનેા કટેલા અવરોધો દશામવ્યા છે? 

     (અ) બ,ે  (બ) રિ,  (ક) ચાર 
30. માલ્થસનો ણસધ્ધાુંત ક્યા દશેના સુંદભમમાું સાચો છે? 

     (અ) ભારત,  (બ) બાુંગ્લાદેશ,  (ક) પારકસ્તાન 

31. રરકાડોએ વહચેિીના કટેલા ણસધ્ધાુંતો રજુ કયામ છે? 

     (અ) રિ,  (બ) ચાર,  (ક) બ ે

32. જમીનના અણવનાશી અન ેમળૂભતૂ તત્વોન ેકારિ ેજમીનદારન ેભાડુું મળ ેછે ? આ ણવધાન કોિ ેઆપ્યુું? 

     (અ) રરકાડો,  (બ) માશમલ,  (ક) પીગ ુ

33. માલ્થસ ેક્યાર ેતમેનુું બીજુું  પસુ્તક લખ્યુું હતુું? 

     (અ) 1820,  (બ) 1798,  (ક) 1810 

34. માલ્થસ ેકટેલા પસુ્તક લખ્યા હતાું? 

     (અ) બ,ે  (બ) રિ,  (ક) ચાર 
35. માલ્થસ ેક્યાર ેતમેનુું પસુ્તક પ્રથમ પસુ્તક લખ્યુું હતુું? 

     (અ) 1798,  (બ) 1820,  (ક) 1810 
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36. માલ્થસ ે' PRINCIPLES OF POLITICAL ECONOMY' પસુ્તક ક્યારે લખ્યુું હતુું? 

     (અ) 1820,  (બ) 1798,  (ક) 1810 

37. તફાવતી ભાડાનો ણસધ્ધાુંત કોિ ેઆપ્યો હતો? 

     (અ) રરકાડો,  (બ) ણહક્સ,  (ક) માશમલ 

38. ફડેરીક ણલસ્ટ ેદશેના સાુંસ્કણૃતક કક્ષાઓના કટેલા પ્રકાર દશામવ્યા છે? 

     (અ) પાુંચ,  (બ) ચાર,  (ક) રિ 

39. ફડેરીક ણલસ્ટના જિાવ્યા મજુબ દશે કઈ અવસ્થાએ પહોંચ ેત્યારે સુંરક્ષિ નીણત અપનાવી જોઈએ ? 

     (અ) ચોથી,  (બ) પ્રથમ,  (ક) ણદ્વતીય 

40. ફડેરીક લીસ્ટની સુંરક્ષિ અુંગનેી નીણત કવેી હતી? 

     (અ) શરતી,  (બ) ણબનશરતી,  (ક) કશુું નહી 
41. ફડેરીક ણલસ્ટ ેક્યા ક્ષરેન ેસુંરક્ષિ આપવાની ના પાડ ેછે? 

     (અ) ખેતીક્ષેર,  (બ) મોટા ઉદ્યોગ,  (ક) નબળા ઉધોગ 

42. કાલમ માક્સમ શ્રમ મલૂ્યના ણસદ્ધાુંતમાું મલૂ્ય નક્કી કરવામાું શુું મહત્વનુું ભાગ ભજવ ેછે? 

     (અ) શ્રમ,  (બ) મૂડી,  (ક) મૂડીપણત 

43. માનવજરૂરરયાતન ેસુંતોષવામાું વસ્તમુાું રહલેી શણક્તન ેશુું કહવેામાું છે? 

     (અ) ઉપયોગ મૂલ્ય,  (બ) ણવણનમય મલૂ્ય,  (ક) ણસ્થર મલૂ્ય 

44. માક્શમના મત ે'વસ્તમુાું શુું વાપરયાનો જથ્થો વસ્તનુુું મલૂ્ય નક્કી કરવામાું મહત્વનો ભાગ ભજવ ેછે? 

     (અ) શ્રમનો જથ્થો,  (બ) યુંરો,  (ક) મૂડી 
45. માક્સમ અન ેરરકાડો ક્યા મલૂ્યન ેમલૂ્ય ણનધામરિમાું મહત્વનુું ગિતા નથી ? 

     (અ) વપરાશ મૂલ્ય,  (બ) ણવણનમય મૂલ્ય,  (ક) કકુંમત મૂલ્ય 

46. C-M-C ક્યા અથમશાસ્રીનુું સરૂ છે? 

     (અ) કાલમ માક્સમ,  (બ) રરકાડો,  (ક) ફેડરીક ણલસ્ટ 

47. ઉદ્યોણગક અનામત દળનો ખ્યાલ કોિ ેઆપ્યો હતો? 

     (અ) કાલમ માક્સમ,  (બ) રરકાડો,  (ક) ફેડરીક ણલસ્ટ 

48. મલૂ્યનો ણસધ્ધાુંત કોિ ેઆપ્યો હતો? 

     (અ) કાલમ માક્સમ,  (બ) રરકાડો,  (ક) ફેડરીક ણલસ્ટ 

49. ફડેરીક ણલસ્ટ ેદશેના સાુંસ્કણૃતક કક્ષાઓનો પ્રથમ િમ કયો છે? 

     (અ) જુંગલી અવસ્થા,  (બ) ગોપ અવસ્થા,  (ક) કૃણષ અવસ્થા 
50. ફડેરીક ણલસ્ટ ેદશેના સાુંસ્કણૃતક કક્ષાઓનો બીજો  િમ કયો છે? 

     (અ) ગોપ અવસ્થા,  (બ) કૃણષ અવસ્થા,  (ક) જુંગલી અવસ્થા 
51. ફડેરીક ણલસ્ટ ેદશેના સાુંસ્કણૃતક કક્ષાઓનો રીજો  િમ કયો છે? 

     (અ) કૃણષ અવસ્થા,  (બ) ગોપ અવસ્થા,  (ક) જુંગલી અવસ્થા 
52. ફડેરીક ણલસ્ટ ેદશેના સાુંસ્કણૃતક કક્ષાઓનો ચોથો િમ કયો છે? 

     (અ) કૃણષ-ઉદ્યોણગક,  (બ) ગોપ અવસ્થા,  (ક) કૃણષ અવસ્થા 
53. ફડેરીક ણલસ્ટ ેદશેના સાુંસ્કણૃતક કક્ષાઓનો પાુંચમો િમ કયો છે? 

     (અ) કૃણષ-ઉદ્યોણગક-વેપારી,  (બ) ગોપ અવસ્થા,  (ક) કૃણષ અવસ્થા 
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 Answer KEY 
1. (અ) આન્તરરાષ્ટ્રીય વપેારના લાભ,  2. (અ) સોના-ચાુંદી,  3. (અ) નવજાગૃણત,  4. (અ) મૂરના યુટોણપયા,  5. (અ) ણવણનમય પ્રરિયા,  
6. (અ) 1664,  7. (અ) ઉત્પાદક વગમ,  8. (અ) ૧૮મી સદી,  9. (અ) 1776,  10. (અ) શ્રમણવભાજન,  11. (અ) 1516,  12. 

(અ) અનઉત્પાદક વગમ,  13. (અ) અન્ય ઉત્પાદક વગમ,  14. (અ) પોલીટીકલ ઇકોનોમી,  15. (અ) મુક્ત,  16. (અ) બે,  17. (અ) 

એડમ ણસ્મથ,  18. (અ) 18,  19. (અ) એડમ ણસ્મથ,  20. (અ) રિ,  21. (અ) રિ,  22. (અ) શ્રમ,  23. (અ) તફાવત અણધશેષ,  

24. (અ) સવમકાલીન,  25. (અ) 1798,  26. (અ) સમગુિોત્તર,  27. (અ) સમાુંતર,  28. (અ) 25,  29. (અ) બે,  30. (અ) ભારત,  

31. (અ) રિ,  32. (અ) રરકાડો,  33. (અ) 1820,  34. (અ) બે,  35. (અ) 1798,  36. (અ) 1820,  37. (અ) રરકાડો,  38. (અ) 

પાુંચ,  39. (અ) ચોથી,  40. (અ) શરતી,  41. (અ) ખેતીક્ષેર,  42. (અ) શ્રમ,  43. (અ) ઉપયોગ મૂલ્ય,  44. (અ) શ્રમનો જથ્થો,  45. 

(અ) વપરાશ મલૂ્ય,  46. (અ) કાલમ માક્સમ,  47. (અ) કાલમ માક્સમ,  48. (અ) કાલમ માક્સમ,  49. (અ) જુંગલી અવસ્થા,  50. (અ) ગોપ 
અવસ્થા,  51. (અ) કૃણષ અવસ્થા,  52. (અ) કૃણષ-ઉદ્યોણગક,  53. (અ) કૃણષ-ઉદ્યોણગક-વેપારી  

 


