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1.   સંશોધન એટલ-ે 
 (A) ફરી ફરીને શોધ કરર્વી,   (B) કોઈ પણ પ્રશ્નનો જર્વાબ મેળર્વર્વો,   (C) કોઈ પણ પ્રશ્નનો રૈ્વજ્ઞાનનક પદ્ધનિથી સાચો 
જર્વાબ મેળર્વર્વાની કામગીરી   

2.   ________ એ સભંાર્વના નનદશિન છે. 
 (A) સ્િરરકૃિ,   (B) આકનસ્મક,   (C) સહહેિુ   

3.   આર્થિક સર્વકે્ષણ ________ જેર્વુ ંહોય છે. 
 (A) સામૂનહક,   (B) વ્યનતિગિ,   (C) નનનશ્ચિ નથી   

4.   સમગ્ર અભ્યાસના ભાગરૂપ ેજેનો અભ્યાસ કરર્વામા ંઆર્વ ેછે િેન ેશુ ંકહ ેછે? 

 (A) નનદશિ,   (B) સમનિ,   (C) ર્વસ્િી   
5.   આર્થિક સર્વકે્ષણ કરે્વા પ્રકારનુ ંહોય છે? 

 (A) વ્યનતિગિ,   (B) સામૂનહક,   (C) વ્યનતિગિ અને સામૂનહક   

6.   આર્થિક સર્વકે્ષણનુ ંભૌગોનલક ક્ષતે્ર કરે્વુ ંહોય છે? 

 (A) નનનશ્ચિ,   (B) પૂર્વિ નનનશ્ચિ,   (C) અનનનશ્ચિિા હોય ત્યારે   
7.   અભ્યાસ ક્ષતે્રના િમામ એકમોનો સમાર્વશે કરર્વામા ંઆર્વ ેિને ેકઈ િપાસ કહ ેછે? 

 (A) સમનિ,   (B) નનદશિ,   (C) બે પૈકી કોઈ નનહ   

8.   જે સમનિમા ંસભ્ય સખં્યા મયાિરદિ હોય િેન ે__________ કહ ેછે. 
 (A) ર્વાસ્િનર્વક સમનિ,   (B) મયાિરદિ સમનિ,   (C) અમયાિરદિ સમનિ   

9.   જે સમનિમા ંસભ્ય સખં્યા અમયાિરદિ હોય િેન ે__________ કહ ેછે. 
 (A) ર્વાસ્િનર્વક સમનિ,   (B) મયાિરદિ સમનિ,   (C) અમયાિરદિ સમનિ   

10.   જે સમનિના િમામ એકમો ર્વાસ્િનર્વક રીિ ેઅનસ્િત્ર્વ ધરાર્વ ેછે િને ેશુ ંકહ ેછે? 

 (A) ર્વાસ્િનર્વક સમનિ,   (B) મયાિરદિ સમનિ,   (C) અમયાિરદિ સમનિ   

11.   જે સમનિના િમામ એકમો કોઈ બનાર્વ ક ેઘટના બનર્વાની શતયિા હોય િરે્વા પ્રકારની સમનિન ેશુ ંકહ ેછે? 

 (A) ર્વાસ્િનર્વક સમનિ,   (B) મયાિરદિ સમનિ,   (C) ધારણાત્મક સમનિ   

12.   નનદશિના કદન ેકઈ સજં્ઞા ર્વડ ેદશાિર્વર્વામા ંઆર્વ ેછે? 

 (A) n (small n),   (B) N ( capiatal N),   (C) µ (મ્યુ)   

13.   સમનિના કદન ેકઈ સજં્ઞા ર્વડ ેદશાિર્વર્વામા ંઆર્વ ેછે? 

 (A) n (small n),   (B) N ( capiatal N),   (C) µ (મ્યુ)   

14.   નનદશિના મધ્યક ન ેકઈ સજં્ઞા ર્વડ ેદશાિર્વર્વામા ંઆર્વ ેછે? 

 (A) n (small n),   (B) x̄ ( X બાર),   (C) µ (મ્યુ)   

15.   સમનિના મધ્યક ન ેકઈ સજં્ઞા ર્વડ ેદશાિર્વર્વામા ંઆર્વ ેછે? 
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 (A) n (small n),   (B) N ( capiatal N),   (C) σ (નસગ્મા)   

16.   નનદશિન તયાર ેજરૂરી નથી? 

 (A) નાના જુથમાં સંશોધન કરર્વા માટે,   (B) મોટા જુથમાં સંશોધન કરર્વા માટે,   (C) અનનનશ્ચિિા હોય ત્યારે   
17.   નીચનેા પકૈી કયુ ંનનદશિન સભંાવ્નાત્મક પ્રકારનુ ંનનદશિ ધરાર્વ ેછે? 

 (A) સાદંુ યદ્દ્્છ નનદશિન,   (B) સહેિુક નનદશિન,   (C) સ્નોબોલ નનદશિન   

18.   કઈ  નનદશિન પદ્ધનિમા ંસમનિના બધાજ એકમોન ેનનદશિમા ંપસદંગીની િક મળિી  નથી? 

 (A) સાદંુ યદ્દ્્છ નનદશિન,   (B) સંભાવ્નાત્મક નનદશિન,   (C) નબનસંભાવ્નાત્મક નનદશિન   

19.   નનદશિ િપાસના િારણો ક ેનનષ્કર્િ કોન ેલાગ ુપડી શકાય? 

 (A) સમનિ,   (B) જૂથને,   (C) નનદશિ   
20.   જે મલુાકાિમા ંમાનહિીદાિાન ેપછૂર્વાના પ્રશ્નો અન ેિનેા ર્વકૈનપપક જર્વાબો પૂર્વિ નનધાિરરિ હોય િરે્વી મલુાકાિન ેશુ ંકહ ેછે? 

 (A) રનચિ મુલાકાિ,   (B) અપપ રનચિ મુલાકાિ,   (C) કેનરિિ મુલાકાિ   

21.   કનેરિિ મલુાકાિના અનભગમ સાથ ેકોનુ ંનામ સકંળાયલેુ ંછે? 

 (A) રોબટિ મરટ,   (B) રીચર,   (C) બસુ   

22.   સશંોધકન ેતયા પ્રકારની પદ્ધનિમા ંસકુ્ષ્મ અર્વલોકન કરર્વાની િક મળ ેછે? 

 (A) પ્રશ્નાર્વલી પદ્ધનિમાં,   (B) મુલાકાિ પદ્ધનિમાં,   (C) આ બંનેમાં   
23.   નીચનેા પકૈી નનદશિન પદ્ધનિ માટ ેકયુ ંનર્વધાન/નર્વધાનો સાચુ ંછે? 

 (A) નનદશિ એ સમનિનો એક ભાગ છે. નનદશિ એ સમનિનંુ પ્રનિનનનધત્ર્વ કરે છે.,   (B) નનદશિ થકી  સમય,શનતિ અને નાણંની 
બચિ થાય છે.,   (C) આ બંને   

24.   સમનિના અભ્યાસ િારા પ્રાપ્િ થિો આકંડાકીય માપ(આકં) ______ છે. 
 (A) નર્વચલન,   (B) પ્રાચલ,   (C) સહસંબંધ   

25.   કરે્વા પ્રકારની સમનિ હોય ત્યાર ેસ્િરરિ નનદશિન પદ્ધનિનો ઉપયોગ થાય છે? 

 (A) સમનિ ખુબ મોટી હોય,   (B) એકરૂપ હોય ત્યારે,   (C) બહુનર્વધ   

26.   નીચનેા પકૈી કયા હિેસુર નબન-સમ્ભાવ્નાત્મક નનદશિનનો ઉપયોગ કરર્વામા ંઆર્વ ેછે? 

 (A) ગુણાત્મક સંશોધન,   (B) પાયલોટ સરે્વર્ણ,   (C) આ બંને   

27.   નીચનેી નનદશિન પદ્ધનિ પકૈી કઈ પદ્ધનિ માટ ેસામારય રીિ ે નર્વશાળ સમનિ હોર્વી જરૂરી છે? 

 (A) ઝૂમખાં યદ્દ્્છ નનદશિન,   (B) આકનસ્મક નનદશિન,   (C) સહેિુક નનદશિન   

28.   સમ્ભાવ્નાત્મક નનદશિન પદ્ધનિનુ ંઉદાહરણ _______ 

 (A) તર્વોટા પદ્ધનિ,   (B) લોટરી પદ્ધનિ,   (C) નનણિયાત્મક પદ્ધનિ   

29.   નનદશિન-ભલૂ તયા ંજોર્વા મળ ેછે? 

 (A) નનદશિન પદ્ધનિમાં,   (B) સમનિ પદ્ધનિમાં,   (C) આ બંનેમાં   
30.   તયા પ્રકારના નનદશિન પદ્ધનિમા ંસશંોધક નનદશિ લરે્વા માટ ેસપંણૂિ રીિ ેસ્ર્વિતં્ર હોય છે? 

 (A) સહેિુક નનદશિન,   (B) આકનસ્મક નનદશિન,   (C) સ્નોબોલ નનદશિન   

31.   જયાર ેમાનહિીની જરૂરી જાણકારી અમકુ જ એકમો પાસ ેહોય ત્યાર ેતયા પ્રકારના નનદશિનનો ઉપયોગ કરર્વામા ંઆર્વ ેછે? 

 (A) આકનસ્મક નનદશિન,   (B) સહેિુક નનદશિન,   (C) સ્નોબોલ નનદશિન   

32.   જે મલુાકાિમા ંમલુાકાિ લનેાર માનહિીદાિાન ેજર્વાબો આપર્વા મતુિપણ ેઅનભુર્વોનુ ંર્વણિન કર,ે  િરે્વી મલુાકાિન ેશુ ંકહ ેછે? 

 (A) નનદેનશિ મુલાકાિ,   (B) નબનનનદેનશિ મુલાકાિ,   (C) કેનરિિ મુલાકાિ   

33.   એકના એક માનહિીદાિાઓની અમકુ સમયના અિંર ેર્વારંર્વાર મલુાકાિ લરે્વામા ંઆર્વ ેિરે્વી મલુાકાિનો પ્રકાર ? 

 (A) નનદેનશિ મુલાકાિ,   (B) કેનરિિ મુલાકાિ,   (C) પુનરાર્વર્િિિ મુલાકાિ   
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34.   જે મલુાકાિમા ંમલુાકાિ લનેાર પ્રશ્નોના ક્રમની બાબિમા ંર્વધારાના પ્રશ્નો બાબિમા ંર્વધ ુસ્ર્વિતં્ર હોય, િરે્વી મલુાકાિન ેશુ ંકહ ેછે? 

 (A) રનચિ મુલાકાિ,   (B) અપપ રનચિ મુલાકાિ,   (C) કેનરિિ મુલાકાિ   

35.   પ્રશ્નાર્વલી પદ્ધનિ દરુ દરુ ર્વસિા હોય િરે્વા જૂથમાથંી મહીિી મળેર્વર્વા માટ ેકરે્વી હોય છે? 

 (A) સગર્વડિાભરી,   (B) મુશ્કેલ,   (C) અગર્વડભરી   
36.   પ્રશ્નાર્વલી રચિી ર્વખિ ેકરે્વા પ્રશ્નો ટાળર્વા જોઈએ? 

 (A) નનદેશક,   (B) અનનદેશક,   (C) હેિુક   

37.   પ્રશ્નાર્વલીમા ંવ્યનતિનુ ંશુ ંથાય િેર્વા પ્રશ્નો ટાળર્વા જોઈએ? 

 (A) અનિરરક પ્રશંસા,   (B) અર્વમૂપયન,   (C) અપમાન   

38.   પ્રશ્નાર્વલી માત્ર કરે્વા ઉત્તરદાિા પાસથેી માનહિી મળેર્વર્વામા ંઉપયોગમા ંલરે્વામા ંઆર્વ ેછે? 

 (A) નશનક્ષિ,   (B) અનશનક્ષિ,   (C) રૃ્વદ્ધ   

39.   પ્રશ્નાર્વલી ભરીન ેઆર્વ ેઉત્તરદાિાન ેકરે્વો પત્ર મોકલર્વો જોઈએ? 

 (A) નર્વનંિીપત્ર,   (B) આભારપત્ર,   (C) સ્મૃનિપત્ર   

40.   પ્રશ્નાર્વલીમા ંકરે્વા પ્રશ્નો મકુર્વા જોઈએ? 

 (A) કાપપનનક,   (B) ર્વસ્િુલક્ષી,   (C) આભાસી   
41.   પ્રશ્નાર્વલીમા ંઉત્તરદાિા પાસથેી કઈ અપકે્ષા રાખર્વામા ંઆર્વછેે? 

 (A) પ્રશ્નોના જર્વાબની જાણકારી,   (B) સમયપાલન,   (C) આ બંને   

42.   પ્રશ્નાર્વલી સાથ ેકયો પત્ર મોકલર્વો જોઈએ? 

 (A) નર્વનંિી,   (B) ધમકી,   (C) સ્મૃનિપત્ર   

43.   પ્રશ્નાર્વલી પદ્ધનિમા ંપ્રશ્નોની ગોઠર્વણી કરે્વી હોર્વી જોઈએ? 

 (A) િકિહીન,   (B) િકિબદ્ધ,   (C) ક્રમનર્વહીન   

44.   "પ્રશ્નાર્વલી એ નર્વશાળ અન ેનર્વસ્િિૃ રીિે નર્વખરાયલેા લોકોના જૂથ પાસથેી માનહિી એકઠી કરર્વાની ખબુ ઝડપી અન ેઅનિ સરળ 
પદ્ધનિ છે." - વ્યાખ્યા કોણ ેઆપી છે? 

 (A) શીિપાઓયાંગ,   (B) ગુડ્ડુ અને હાટિ,   (C) એ.એસ. બોગાદ્સિ   
45.   બંધ ક ેસીનમિ પ્રકારની પ્રશ્નાર્વલીમા-ં 

 (A) ઉત્તરદાિા મનપસંદ જર્વાબ લખર્વા સ્ર્વિંત્ર છે.,   (B) ઉત્તરદાિા મનપસંદ જર્વાબ લખર્વા સ્ર્વિંત્ર નથી.,   (C) આ બંને 
પૈકી કોઈ નનહ.   

46.   ખપુલા ક ેઅસીનમિ પ્રકારની પ્રશ્નાર્વલીમા-ં 
 (A) ઉત્તરદાિા મનપસંદ જર્વાબ લખર્વા સ્ર્વિંત્ર છે.,   (B) ઉત્તરદાિા મનપસંદ જર્વાબ લખર્વા સ્ર્વિંત્ર નથી.,   (C) પ્રશ્નની   

47.   પ્રશ્નાર્વલી બનાનર્વર્વા માટનેો સામારય નનયમ ક ેબાબિ શુ ંધ્યાનમા ંરાખર્વી જોઈએ? 

 (A) હમેશા સંશોધનના હેિુઓ ધ્યાનમાં રાખર્વા જોઈએ,   (B) તયારેય ખુપલા પ્રશ્નો પુછર્વા જોઈએ નહીં,   (C) સંરદગ્ધ 
શબ્દ ટાળર્વો જોઈએ   

48.   સમાનજક નર્વજ્ઞાનના સશંોધનના નપિા િરીક ેકોન ેકહરે્વામા ંઆર્વ ેછે? 

 (A) ચાપસિ બૂથ,   (B) બૂચ,   (C) માશિલ   

49.   નીચનેા પકૈી કયા પ્રકારના પ્રશ્નો પછૂર્વાનુ ંટાળર્વુ ંજોઈએ? 

 (A) સૂચક પ્રશ્નો,   (B) વ્યનતિનંુ અર્વમૂપયન થાય િેર્વા પ્રશ્નો રચર્વાનંુ ટાળરંુ્વ જોઈએ,   (C) ટંૂકા પ્રશ્નો   
50.   મળૂ પ્રશ્નોની ચકાસણી થઇ શક ેિ ેમિ ેકરે્વા પ્રકારના પ્રશ્નો મકુર્વા જોઈએ? 

 (A) પુરક પ્રશ્નો,   (B) સરળ પ્રશ્નો,   (C) અઘરા પ્રશ્નો   
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Answer KEY 

1. (C) કોઈ પણ પ્રશ્નનો રૈ્વજ્ઞાનનક પદ્ધનિથી સાચો જર્વાબ મેળર્વર્વાની કામગીરી,     2. (B) આકનસ્મક,     3. (A) સામૂનહક,     4. 

(A) નનદશિ,     5. (B) સામૂનહક,     6. (B) પૂર્વિ નનનશ્ચિ,     7. (A) સમનિ,     8. (B) મયાિરદિ સમનિ,     9. (C) અમયાિરદિ સમનિ,     

10. (A) ર્વાસ્િનર્વક સમનિ,     11. (C) ધારણાત્મક સમનિ,     12. (A) n (small n),     13. (A) N ( capiatal N),     14. (B) x̄ ( 
X બાર),     15. (C) σ (નસગ્મા),     16. (A) નાના જુથમાં સંશોધન કરર્વા માટે,     17. (A) સાદંુ યદ્દ્્છ નનદશિન,     18. (C) 

નબનસંભાવ્નાત્મક નનદશિન,     19. (A) સમનિ,     20. (A) રનચિ મુલાકાિ,     21. (A) રોબટિ મરટ,     22. (B) મુલાકાિ પદ્ધનિમાં,     
23. (C) આ બંને,     24. (B) પ્રાચલ,     25. (C) બહુનર્વધ,     26. (C) આ બંને,     27. (A) ઝૂમખાં યદ્દ્્છ નનદશિન,     28. (B) 

લોટરી પદ્ધનિ,     29. (A) નનદશિન પદ્ધનિમાં,     30. (A) સહેિુક નનદશિન,     31. (B) સહેિુક નનદશિન,     32. (B) નબનનનદેનશિ 
મુલાકાિ,     33. (C) પુનરાર્વર્િિિ મુલાકાિ,     34. (B) અપપ રનચિ મુલાકાિ,     35. (A) સગર્વડિાભરી,     36. (A) નનદેશક,     

37. (B) અર્વમૂપયન,     38. (A) નશનક્ષિ,     39. (B) આભારપત્ર,     40. (B) ર્વસ્િુલક્ષી,     41. (C) આ બંને,     42. (A) નર્વનંિી,     
43. (B) િકિબદ્ધ,     44. (A) શીિપાઓયાંગ,     45. (B) ઉત્તરદાિા મનપસંદ જર્વાબ લખર્વા સ્ર્વિંત્ર નથી.,     46. (A) ઉત્તરદાિા 
મનપસંદ જર્વાબ લખર્વા સ્ર્વિંત્ર છે.,     47. (C) સંરદગ્ધ શબ્દ ટાળર્વો જોઈએ,     48. (A) ચાપસિ બૂથ,     49. (B) વ્યનતિનંુ 
અર્વમૂપયન થાય િેર્વા પ્રશ્નો રચર્વાનંુ ટાળરંુ્વ જોઈએ,     50. (A) પુરક પ્રશ્નો 


