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    1.  ઘટતા સીમાાંત તૃષ્ટિગુણનો ષ્ટનયમ સૌપ્રથમ કોણે રજુ કયો હતો? 

         (અ) ગોસેન,  (બ) માર્શલ,  (ક) ષ્ટહક્સ 

 

     2.  ઘટતા સીમાાંત તૃષ્ટિગુણના ષ્ટનયમ દ્વારા માાંગના ષ્ટનયમની તારવણી કોણે આપી હતી? 

         (અ) માર્શલ,  (બ) પીગુ,  (ક) ગોસેન 

 

     3.  વપરાસ અને સીમાાંત તૃષ્ટિગુણ વચ્ચે કેવો સાંબાંધ છે? 

         (અ) વ્યસ્ત,  (બ) સીધો,  (ક) સરખો 
 

     4.  સીમાાંત તૃષ્ટિગુણ રેખાનો ઢાળ કેવો હોય છે? 

         (અ) ઋણ ઢાળ,  (બ) ધન ઢાળ,  (ક) એક પણ નહી 
 

     5.  સીમાાંત એટલે ર્ુાં? 

         (અ) વધારાનો એકમ,  (બ) છેલ્લો એકમ,  (ક) પહેલો એકમ 

 

     6.  કુલ તૃષ્ટિગુણ મહત્તમ હોય ત્યારે સીમાાંત તૃષ્ટિગુણ કેવો હોય છે? 

         (અ) ર્ૂન્ય,  (બ) ધન ઢાળ,  (ક) ઋણ 

 

     7.  વસ્તુની માાંગરેખા કેવી હોય છે ? 

         (અ) ઋણ ઢાળ,  (બ) ધન ઢાળ,  (ક) એક પણ નહી 
 

     8.  ઘટતા સીમાાંતતૃષ્ટિગુણનો ષ્ટનયમ કોને લાગુ પડે છે? 

         (અ) સાધારણ વ્યષ્ટક્તને,  (બ) અસાધારણ વ્યષ્ટક્તને,  (ક) બાળકને 

 

     9.  ગ્રાહકનુાં વતશન કેવી હોય છે? 

         (અ) તકશબધ્ધ,  (બ) ષ્ટબન તકશબધ્ધ,  (ક) ચચાંતાતુર 
 

     10.  ગ્રાહકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ર્ુાં હોય છે? 

         (અ) સાંમહત્તમ સાંતોષ,  (બ) મહત્તમ નફો,  (ક) મહત્તમ વસ્તુ 

 

     11.  સમસીમાાંત તૃષ્ટિગુણનો ષ્ટનયમ સૌ પ્રથમ કોણે રજુ કયો હતો? 

         (અ) ગોસેન,  (બ) માર્શલ,  (ક) ષ્ટહક્સ 

 

     12.  માર્શલના મતે ગ્રાહકની સમતુલા માટેની કઈ ર્રત છે? 

         (અ) કકાંમત = સીમાાંત તૃ.ગુણ,  (બ) કકાંમત > સીમાાંત તૃ.ગુણ,  (ક) કકાંમત < સીમાાંત તૃ.ગુણ 
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     13.  તૃષ્ટિગુણ એટલે ર્ુાં? 

         (અ) સાંતોષ,  (બ) આનાંદ,  (ક) ઉપયોગીતા 
 

     14.  વસ્તુના વધારાના એક એકમમાાંથી મળતાાં તૃષ્ટિગુણને ર્ુાં કહેવામાાં આવે છે? 

         (અ) સીમાાંત તૃષ્ટિગુણ,  (બ) કુલ તૃષ્ટિગુણ,  (ક) સરેરાસ તૃષ્ટિગુણ 

 

     15.  સીમાાંત તૃષ્ટિગુણનો આધાર કોના પર રહેલો છે? 

         (અ) વસ્તુનુાં પ્રમાણ,  (બ) વસ્તુની કકાંમત,  (ક) વસ્તુનુાં કદ 

 

     16.  તટસ્થ રેખાનો ઢાળ કેવો હોય છે? 

         (અ) બષ્ટહગોળ,  (બ) અાંતગોળ,  (ક) ધન 

 

     17.  તટસ્થ રેખાનુાં બીજુાં  નામ જણાવો. 
         (અ) સમતૃષ્ટતત રેખા,  (બ) વપરાર્ રેખા,  (ક) ઉપભોગ રેખા 
 

     18.  સીમાાંત અવેજીનો દર એટલે ર્ુાં? 

         (અ) બે વસ્તુઓ વચ્ચેનો દર,  (બ) કકાંમતો વચ્ચેનો દર,  (ક) આવક વચ્ચેનો દર 
 

     19.  તકરેખાનુાં બીજુનામ જણાવો 
         (અ) કકાંમત રેખા,  (બ) વપરાસ રેખા,  (ક) તટસ્થ રેખા 
 

     20.  તટસ્થ રેખાના ષ્ટનયમ દ્વારા માાંગના ષ્ટનયમની તારવણી કોણે આપી હતી? 

         (અ) ષ્ટહક્સ,  (બ) માર્શલ,  (ક) સેમયુાંલ્સન 

 

     21.  બે વસ્તુઓના જુદાાં -જુદાાં સાંયોજનો એકસરખો સાંતોષ આપે તે રેખાને ર્ુાં કહેવામાાં આવે છે? 

         (અ) તટસ્થ રખેા,  (બ) તકરેખા,  (ક) માાંગરેખા 
 

     22.  બે વસ્તુઓ પાછળ થતાાં એક સરખા ખચશના જુદાાં -જુદાાં સાંયોજનો દર્ાશવતી રેખા કઈ હોય છે? 

         (અ) તકરેખા,  (બ) તટસ્થ રેખા,  (ક) માાંગ રેખા 
 

     23.  તકરેખાનો ઢાળ કેવો હોય છે? 

         (અ) ઋણ ઢાળ,  (બ) ધન ઢાળ,  (ક) એક પણ નહી 
 

     24.  સામાન્યરીતે આવક અસર કેવી હોય છે? 

         (અ) ધન,  (બ) ઋણ,  (ક) ષ્ટસ્થર 
 

     25.  સામાન્ય રીતે અવેજી અસર કેવી હોય છે? 

         (અ) ધન,  (બ) ઋણ,  (ક) ષ્ટસ્થર 
 

     26.  તટસ્થરેખાના નકર્ામાાંથી કોઈ એક બીન્દુએથી કેટલી તટસ્થ રેખાઓ પસાર થાય છે? 

         (અ) એક,  (બ) બે,  (ક) એક કરતાાં વધારે 
 

     27.  ગ્રાહકની સમતુલામાાં કઈ બે રેખાઓનો સ્પર્શ થાય છે? 

         (અ) તકરેખા અને તટસ્થરેખા,  (બ) તકરેખા અને કકાંમત રેખા,  (ક) માાંગરખેા અને પુરવઠા રેખા 
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     28.  માાંગની મુલ્યસપેક્ષતામાાં માાંગની સાથે બીજા કયા પરરબળોનો અભ્યાસ કરવામાાં આવે છે? 

         (અ) કકાંમત,  (બ) આવક,  (ક) ખચશ 
 

     29.  હલકા પ્રકારની વસ્તુઓની માાંગની આવક સાપેક્ષતા કેવી હોય છે? 

         (અ) ઋણ,  (બ) ધન,  (ક) ર્ૂન્ય 

 

     30.  માાંગમાાં થતો % ફેરફાર = કકાંમતમાાં થતો % ફેરફાર એટલે કેવુાં મૂલ્ય મળે છે? 

         (અ) એકમ,  (બ) એકમ કરતાાં વધાર,ે  (ક) એકમ કરતાાં ઓછુાં 
 

     31.  માાંગમાાં થતો % ફેરફાર > કકાંમતમાાં થતો % ફેરફાર એટલે કેવુાં મૂલ્ય મળે છે? 

         (અ) એકમ કરતાાં વધારે,  (બ) એકમ કરતાાં ઓછુાં,  (ક) એકમ 

 

     32.  માાંગમાાં થતો % ફેરફાર < કકાંમતમાાં થતો % ફેરફાર એટલે કેવુાં મૂલ્ય મળે છે? 

         (અ) એકમ કરતાાં ઓછુાં,  (બ) એકમ,  (ક) એકમ કરતાાં વધારે 
 

     33.  માાંગમાાં થતો % ફેરફાર ૦ હોય અને કકાંમતમાાં % ફેરફાર થાય ત્યારે કેવુાં મૂલ્ય મળે છે? 

         (અ) ર્ૂન્ય,  (બ) એકમ,  (ક) એકમ કરતાાં વધારે 
 

     34.  માાંગમાાં % ફેરફાર થતો હોય પરાંતુ કકાંમતમાાં % ફેરફાર ર્ૂન્ય હોય ત્યારે કેવુાં મૂલ્ય મળે છે? 

         (અ) અનાંત,  (બ) ર્ૂન્ય,  (ક) એકમ 

 

     35.  જો માાંગની મૂલ્ય સપેક્ષતાનુાં મૂલ્ય ર્ૂન્ય હોય તો તેને કેવી માાંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા કહ ેછે? 

         (અ) સાંપૂણશ મૂલ્ય અનપેક્ષ,  (બ) સાંપૂણશ મૂલ્ય સાપેક્ષ,  (ક) એકમ મૂલ્ય સાપેક્ષ 

 

     36.  જો માાંગની મૂલ્ય સપેક્ષતાનુાં મૂલ્ય અનાંત હોય તો તેને કેવી માાંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા કહ ેછે? 

         (અ) સાંપૂણશ મૂલ્ય સાપેક્ષ,  (બ) એકમ મૂલ્ય સાપેક્ષ,  (ક) સાંપૂણશ મૂલ્ય અનપેક્ષ 

 

     37.  જો માાંગની મૂલ્ય સપેક્ષતાનુાં મૂલ્ય એક હોય તો તેને કેવી માાંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા કહ ેછે? 

         (અ) એકમ મૂલ્ય સાપેક્ષ,  (બ) સાંપૂણશ મૂલ્ય અનપેક્ષ,  (ક) સાંપૂણશ મૂલ્ય સાપેક્ષ 

 

     38.  જો માાંગની મૂલ્ય સપેક્ષતાનુાં મૂલ્ય એક કરતાાં વધાર ે હોય તો તેને કેવી માાંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા કહ ેછે? 

         (અ) મૂલ્ય સાપેક્ષ,  (બ) મૂલ્ય અનપેક્ષ,  (ક) સાંપૂણશ મૂલ્ય સાપેક્ષ 

 

     39.  જો માાંગની મૂલ્ય સપેક્ષતાનુાં મૂલ્ય એક કરતાાં ઓછુાં હોય તો તેને કેવી માાંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા કહ ેછે? 

         (અ) મૂલ્ય અનપેક્ષ,  (બ) મૂલ્ય સાપેક્ષ,  (ક) સાંપૂણશ મૂલ્ય સાપેક્ષ 

 

     40.  મોજ ર્ોખની વસ્તુઓ માટેની માાંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા કેવી હોય છે? 

         (અ) ઋણ અને એકમથી ઓછી,  (બ) મૂલ્ય સાપેક્ષ,  (ક) સાંપૂણશ મૂલ્ય સાપેક્ષ 

 

     41.  માાંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા માપવાની કેટલી પધ્ધષ્ટતઓ છે ? 

         (અ) ત્રણ,  (બ) ચાર,  (ક) બે 

 

     42.  માાંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા માપવાની ટકાવારી પધ્ધતી કોણે આપી ? 

         (અ) ફ્લેક્ષ,  (બ) માર્શલ,  (ક) પીગ ુ
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     43.  માાંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા માપવાની કુલ ખચશની પધ્ધતી કોણે આપી ? 

         (અ) માર્શલ,  (બ) પીગુ,  (ક) ફ્લેક્ષ 

 

     44.  ઉત્પાદન એટલે ર્ેનુાં સજશન ? 

         (અ) વસ્તુનુાં,  (બ) નાણાનુાં,  (ક) તૃષ્ટિગુણનુાં 
 

     45.  લાાંબાગાળે ઉત્પાનના બધાાં સાધનો કેવા બને છે? 

         (અ) અષ્ટસ્થર,  (બ) ષ્ટસ્થર,  (ક) અપરરવતશનર્ીલ 

 

     46.  ઘટતી પેદાર્નો ષ્ટનયમ સૌ પ્રથમ ક્યા કે્ષત્રને લાગુ પડે છે? 

         (અ) ખેતી,  (બ) સેવા,  (ક) બધાાં 
 

     47.  ઘટતી પેદાર્નો ષ્ટનયમ કયા સમયગાળા માટે લાગુ પડે છે? 

         (અ) ટૂાંકા,  (બ) લાાંબા,  (ક) બાંને 

 

     48.  અથશર્ાસ્ત્રમાાં ટૂાંકો ગાળો એટલે કેવો ગાળો 
         (અ) કોઈ એક સાધન ષ્ટસ્થર હોય,  (બ) કોઈ એક સાધન અષ્ટસ્થર હોય,  (ક) બધાાં સાધન અષ્ટસ્થર 
 

     49.  કદ ષ્ટવકાસના મળતરના તબક્કા કેટલા છે? 

         (અ) બે,  (બ) ત્રણ,  (ક) ચાર 
 

     50.  આાંતરરક કરકસર એટલે ર્ુાં? 

         (અ) એકમ ષ્ટવકાસના લાભ,  (બ) ઉદ્યોગ ષ્ટવકાસના લાભ,  (ક) આર્થશક ષ્ટવકાસના લાભ 

 

     51.  બાહ્ય કરકસર એટલે ર્ુાં? 

         (અ) ઉદ્યોગ ષ્ટવકાસના લાભ,  (બ) આર્થશક ષ્ટવકાસના લાભ,  (ક) એકમ ષ્ટવકાસના લાભ 

 

      

 

Answer KEY 
 

1.  (અ) ગોસેન,       2.  (અ) માર્શલ,       3.  (અ) વ્યસ્ત,       4.  (અ) ઋણ ઢાળ,       5.  (અ) વધારાનો એકમ,       6.  (અ) ર્ૂન્ય,       

7.  (અ) ઋણ ઢાળ,       8.  (અ) સાધારણ વ્યષ્ટક્તને,       9.  (અ) તકશબધ્ધ,       10.  (અ) સાંમહત્તમ સાંતોષ,       11.  (અ) ગોસેન,       

12.  (અ) કકાંમત = સીમાાંત તૃ.ગુણ,       13.  (અ) સાંતોષ,       14.  (અ) સીમાાંત તૃષ્ટિગુણ,       15.  (અ) વસ્તુનુાં પ્રમાણ,       16.  

(અ) બષ્ટહગોળ,       17.  (અ) સમતૃષ્ટતત રેખા,       18.  (અ) બે વસ્તુઓ વચ્ચેનો દર,       19.  (અ) કકાંમત રેખા,       20.  (અ) 

ષ્ટહક્સ,       21.  (અ) તટસ્થ રેખા,       22.  (અ) તકરેખા,       23.  (અ) ઋણ ઢાળ,       24.  (અ) ધન,       25.  (અ) ધન,       26.  

(અ) એક,       27.  (અ) તકરેખા અને તટસ્થરેખા,       28.  (અ) કકાંમત,       29.  (અ) ઋણ,       30.  (અ) એકમ,       31.  (અ) 

એકમ કરતાાં વધારે,       32.  (અ) એકમ કરતાાં ઓછુાં,       33.  (અ) ર્ૂન્ય,       34.  (અ) અનાંત,       35.  (અ) સાંપૂણશ મૂલ્ય અનપેક્ષ,       

36.  (અ) સાંપૂણશ મૂલ્ય સાપેક્ષ,       37.  (અ) એકમ મૂલ્ય સાપેક્ષ,       38.  (અ) મૂલ્ય સાપેક્ષ,       39.  (અ) મૂલ્ય અનપેક્ષ,       40.  

(અ) ઋણ અને એકમથી ઓછી,       41.  (અ) ત્રણ,       42.  (અ) ફ્લેક્ષ,       43.  (અ) માર્શલ,       44.  (અ) વસ્તુનુાં,       45.  (અ) 

અષ્ટસ્થર,       46.  (અ) ખેતી,       47.  (અ) ટૂાંકા,       48.  (અ) કોઈ એક સાધન ષ્ટસ્થર હોય,       49.  (અ) બે,       50.  (અ) એકમ 
ષ્ટવકાસના લાભ,       51.  (અ) ઉદ્યોગ ષ્ટવકાસના લાભ,        


