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1.  તૃભિગણુનો ખ્યાલ કવેો ખ્યાલ છે?   

(A)  આત્મલક્ષી,    (B) ભનરપેક્ષ ,   (C) વસ્ત્તુલક્ષી 

2.  પ્રોફ. એડમ ભસ્ત્મર્ એ પોતાનુ ંપસુ્ત્તક wealth of Nation કઈ સાલમા ંપ્રગટ ર્યુ ંહતુ?ં   

(A)  1771,    (B) 1780,   (C) 1776 

3.  ક્યા અર્થશાસ્ત્રી ન ેઅર્થશાસ્ત્રના આદ્યભપતા તરીક ેઓળખવામા ંઆવ ેછે?   

(A)  પ્રો. એડમ ભસ્ત્મર્,    (B) પ્રો. રોબીન્સ ,   (C) પ્રો. માશથલ 

4.  એડમ ભસ્ત્મર્ના, મત ેઅર્થશાસ્ત્ર શનેો અભ્યાસ કર ેછે?   

(A)  અછત,    (B) કલ્યાણ ,   (C) સંપભત 

5.  ક્યા અર્થશાસ્ત્રીના મત-ે " અર્થશાસ્ત્ર એટલ ેસપંભિનુ ંશાસ્ત્ર".   
(A)  પ્રો. એડમ ભસ્ત્મર્,    (B) પ્રો. રોબીન્સ ,   (C) પ્રો. માશથલ 

6.  "અર્થશાસ્ત્ર એ પસદંગીનુ ંશાસ્ત્ર છે." - આ ભવધાન ક્યા અર્થશાસ્ત્રીનુ ંછે?   

(A)  પ્રો. એડમ ભસ્ત્મર્,    (B) પ્રો. રોબીન્સ ,   (C) પ્રો. માશથલ 

7.  પ્રો. રોબીન્સના મત ેઅર્થશાસ્ત્રએ શાનુ ંશાસ્ત્ર છે?   

(A)  અછત,    (B) કલ્યાણ ,   (C) સંપભત 

8.  અર્થશાસ્ત્રની કલ્યાણલક્ષી વ્યાખ્યા કોણ ેઆપી છે?   

(A)  પ્રો. એડમ ભસ્ત્મર્,    (B) પ્રો. રોબીન્સ ,   (C) પ્રો. માશથલ 

9.  અર્થશાસ્ત્ર શાસ્ત્રોની બાબતમા ંતટસ્ત્ર્ છે- આ ભવધાન કોનુ ંછે?   

(A)  પ્રો. એડમ ભસ્ત્મર્,    (B) પ્રો. રોબીન્સ ,   (C) પ્રો. માશથલ 

10.  પ્રો. રોબીન્સના મત ેઅર્થશાસ્ત્ર કવેુ ંભવજ્ઞાન છે?   

(A)  વાસ્ત્તવદશી,    (B) આદશથલક્ષી ,   (C) કલ્યાણલક્ષી 

11.  તષૃ્તીગણુમા ંકયો ગણુ રહલે છે?   

(A)  સંતોષ,    (B) આનંદ ,   (C) પ્રભતષ્ઠા 

12.  કદુરત તરફર્ી પ્રાપ્ત જરૂરરયાત સતંોષવાના ગણુન ેકયો તભૃિગણુ કહવેાય?   

(A)  પ્રાર્ભમક તૃભિગુણ,    (B) સ્ત્વરૂપ તૃભિગુણ ,   (C) સ્ત્ર્ળ તૃભિગુણ 

13.  નીચનેી પકૈી કઈ વસ્ત્તનુુ ંઉપયોગીતા મલૂ્ય ઊંચુ ંહોય છે અન ેભવભનમય મલૂ્ય હોતુ ંનર્ી?   

(A)  સ્ત્કુટર,    (B) પુસ્ત્તક ,   (C) સૂયથ પ્રકાશ 

14.  પને, પસુ્ત્તક, ખરુશી વગરેેન ેઅર્થશાસ્ત્રમા ંશુ ંકહવેાય છે?   

(A)  સેવાઓ,    (B) વસ્ત્તુઓ ,   (C) કશુ ંજ નભહ 
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15.  જયાર ેઆવકની ગણતરી નાણાના સ્ત્વરૂપમા ંકરવામા ંકરવામા ંઆવ ેછે ત્યાર ેતેન ેશુ ંકહવેાય છે?   

(A)  નાણાકીય આવક,    (B) વાસ્ત્તભવક આવક ,   (C) જાહેર આવક 

16.  પ્રોફ. રોબીન્સ એ પોતાનુ ંપસુ્ત્તક 'An Essay on the nature and significance of economic Science' કઈ 
સાલમા ંપ્રગટ ર્યુ ંહતુ?ં   

(A)  1932,    (B) 1940 ,   (C) 1937 

17.  લાકડાના ટકુડાના સ્ત્વરૂપમા ંફરેફાર કરી ખરુશી ક ેટબેલ બનાવવામા ંઆવ ેતો તનેા તભૃિગણુમા ંફરેફાર ર્ાય તને ેકયો તૃભિ ગણુ 
કહવેાય?   

(A)  પ્રાર્ભમક તૃભિગુણ,    (B) સ્ત્વરૂપ તૃભિગુણ ,   (C) સ્ત્ર્ળ તૃભિગુણ 

18.  એક વસ્ત્તનુ ેએક સ્ત્ર્ળર્ી બીજા સ્ત્ર્ળ ેફરેવવામા ંઆવ ેતો તનેા તૃભિગણુમા ંફરેફાર ર્ાય તેન ેકયો તભૃિ ગણુ કહવેાય?   

(A)  પ્રાર્ભમક તૃભિગુણ,    (B) સ્ત્વરૂપ તૃભિગુણ ,   (C) સ્ત્ર્ળ તૃભિગુણ 

19.  કટેલીક વસ્ત્તઓુ એવી હોય છે ક ેજેમનુ ંઉપયોગીતા મલૂ્ય ઘણં વધાર ેહોય છે, પરતં ુતમેનુ ંભવભનમય મલૂ્ય હોતુ ંનર્ી, આ 
ભવરોધાિાસ ન ેશુ ંકહવેામા ંઆવ ેછે?   

(A)  મૂલ્યનો ભવરોધાિાસ,    (B) રકમતનો ભવરોધાિાસ ,   (C) સ્ત્ર્ળનો ભવરોધાિાસ 

20.  સામાન્ય રીત ેમાગં અન ેરકમત વચ્ચ ેકવેો સબંંધ રહલેો છે?   

(A)  સીધો,    (B) વ્યસ્ત્ત ,   (C) ભસ્ત્ર્ર 

21.  માગં રખેાનો ઢાળ કવેો હોય છે?   

(A)  ઋણ,    (B) ધન ,   (C) ભક્ષભતજને સમાંતર 

22.  માગં રખેા જમણી તરફ ખસ ેતો માગંમા ંશુ ંફરેફાર ર્ાય છે?   

(A)  વધારો,    (B) ધટાડો ,   (C) ભવસ્ત્તાર 

23.  રકમત ઘટતા ગ્રાહકની વાસ્ત્તભવક આવક કવેી રહ ેછે?   

(A)  ઘટે,    (B) વધે ,   (C) ભસ્ત્ર્ર રહ ે

24.  રકમત ઘટતા ખરીદી વધ ેતો તને ેશુ ંકહવેાય?   

(A)  માંગનંુ ભવસ્ત્તરણ,    (B) માંગનંુ સંકોચન ,   (C) માંગમાં વધારો 
25.  રકમતના ફરેફારના કારણ ેમાગંમા ંજે ર્ાય છે તને ેકઈ અસર કહવેાય છે?   

(A)  અવેજી અસર,    (B) રકમત અસર ,   (C) વપરાશી અસર 

26.  પરુવઠો એ કોનુ ંભવધયે છે?   

(A)  માંગ,    (B) ઉત્પાદન ,   (C) રકમત 

27.  પરુવઠામા ંભવસ્ત્તરણ- સકંોચાનનુ ંકારણ શુ ંછે?   

(A)  ટેકનોલોજી,    (B) રકમત ,   (C) કરવેરા 

28.  જો િભવષ્યમા ંવસ્ત્તુના િાવ વધવાનો અદંાજ હોય તો વતથમાનમા ંપરુવઠો __________   

(A)  વધે,    (B) ઘટે ,   (C) ભસ્ત્ર્ર રહ ે

29.  પરુવઠો હમેંશા રકમત અન ે______ ના સંદિથમા ંરજુ કરવામા ંઆવ ેછે?   

(A)  સમય,    (B) સ્ત્ર્ળ ,   (C) વસ્ત્તુ 
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30.  પરુવઠો એટલ ેશુ?ં   

(A)  જથ્ર્ો,    (B) ઉત્પાદન ,   (C) વેચાણ 

31.  પરુવઠાની રખેાનો ઢાળ સામાન્ય રીત ેકવેો હોય છે?   

(A)  ઋણ ઢાળ,    (B) ધનઢાળ ,   (C) ઉિી ધરીને સમાંતર 

32.  પરુવઠાનો ભનયમ કવેો છે?   

(A)  વૈજ્ઞાભનક,    (B) શરતી ,   (C) નૈભતક 

33.  પરુવઠા રખેા પરુવઠાના ભનયમન ેકઈ રીત ેરજુ કર ેછે?   

(A)  શાભદદક,    (B) આંકડાકીય ,   (C) િૌભતક 

34.  પરુવઠાના સદંિથમા ંઅલભ્ય વસ્ત્ત ુશુ ંહોય છે?   

(A)  જથ્ર્ો,    (B) પુરવઠો ,   (C) શોખ 

35.  અન્ય પરરબળો ભસ્ત્ર્ર હોય તો રકમત વધતા પરુવઠો કવેો હોય છે?   

(A)  ભવસ્ત્તરે,    (B) ઘટે ,   (C) સંકોચાય 

36.  વધ ુકીમત ેવધ ુવચેાણ એટલ ેપરુવઠાનુ ંશુ ંર્ાય?   

(A)  ઘટે,    (B) સંકોચાય ,   (C) ભવસ્ત્તાર 

37.  ઉત્પાદનનો જે િાગ બજારમા ંઆવ ેતને ેશુ ંકહવેાય?   

(A)  જથ્ર્ો,    (B) ઉત્પાદન ,   (C) પુરવઠો 

38.  પરુવઠો હમશેા રકમત અન ેકોના સંદિથમા ંરજુ ર્ાય છે?   

(A)  સમય,    (B) સ્ત્ર્ળ ,   (C) વસ્ત્તુ 

39.  રકમતમા ંઘટાડો ર્શ ેતવેી અપકે્ષાએ પરુવઠો કવેો હોય છે?   

(A)  ઘટે,    (B) સંકોચાય ,   (C) વધે 

40.  પરુવઠો વધ ેત્યાર ેપરુવઠા રખેા કઈ તરફ ગભત કર ેછે?   

(A)  જમણી બાજુ,    (B) ડાબી બાજુ ,   (C) અભનભચચત 

41.  વસ્ત્તનુી રકમત ક્યા પરીબળોના આધાર ેનક્કી ર્ાય છે?   

(A)  માંગના પરરબળો,    (B) પુરવઠાના પરરબળો ,   (C) માંગ અને પુરવઠાના બંને પરરબળો 
42.  કઈ હરીફાઈ હકીકતમા ંિાગ્યજે જોવા મળ ેછે?   

(A)  પૂણથ હરીફાઈ,    (B) ઈજારયુક્ત હરીફાઈ ,   (C) અપૂણથ હરીફાઈ 

43.  ટૂકંા ગાળામા ંરકમત ભનધાથરણમા ંકયુ ંપરરબળ મહત્વનો િાગ િજવ ેછે?   

(A)  માંગ,    (B) પુરવઠો ,   (C) માંગ-પુરવઠો 

44.  અર્થશાસ્ત્રમા ંબજારન ેનીચનેા પકૈી કયા સાર્ ેસબંંધ નર્ી?   

(A)  સમય,    (B) રકમત ,   (C) સ્ત્ર્ળ 

45.  બજારમા ંસંતભુલત રકમત કઈ રીત ેનક્કી ર્ાય છે?   

(A)  માંગના પરરબળો,    (B) પુરવઠાના પરરબળો ,   (C) માંગ અને પુરવઠા દ્રારા 
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46.  જયાર ેપરુવઠા કરતા ંમાગંમા ંભવશષે વધારો ર્ાય ત્યાર ેવસ્ત્તનુી રકમતમા ંકવેા ફરેફાર ર્ાય છે?   

(A)  વધે,    (B) ઘટે ,   (C) ભસ્ત્ર્ર રહ ે

47.  બજાર રકમત એ ક્યા ગાળાની કકમંત છે?   

(A)  ટંૂકા ગાળાની,    (B) લાંબા ગાળાની ,   (C) મધ્યમ ગાળાની 
48.  લાબંાગાળાના સમતોલ િાવન ેકવેા િાગ કહવેાય છે?   

(A)  બજાર િાવ,    (B) સામાન્ય િાવ ,   (C) યોગ્ય િાવ 

49.  પરુવઠો ભસ્ત્ર્ર હોય અન ેમાગં ઘટ ેતો િાવ કવેા ર્ાય છે?   

(A)  ઘટે,    (B) સંકોચાય ,   (C) વધે 

50.  માગં ભસ્ત્ર્ર હોય અન ેમાગં ઘટ ેતો િાવ કવેા ર્ાય છે?   

(A)  ઘટે,    (B) સંકોચાય ,   (C) વધે 

Answer KEY  

 

1  (A)  આત્મલક્ષી,  2  (C)  1776,  3  (A)  પ્રો. એડમ ભસ્ત્મર્,  4  (C)  સંપભત,  5  (A)  પ્રો. એડમ ભસ્ત્મર્,  6  (B)  પ્રો. 
રોબીન્સ,  7  (A)  અછત,  8  (C)  પ્રો. માશથલ,  9  (B)  પ્રો. રોબીન્સ,  10  (A)  વાસ્ત્તવદશી,  11  (A)  સંતોષ,  12  (A)  

પ્રાર્ભમક તૃભિગુણ,  13  (C)  સૂયથ પ્રકાશ,  14  (B)  વસ્ત્તુઓ,  15  (A)  નાણાકીય આવક,  16  (A)  1932,  17  (B)  સ્ત્વરૂપ 
તૃભિગુણ,  18  (C)  સ્ત્ર્ળ તૃભિગુણ,  19  (A)  મૂલ્યનો ભવરોધાિાસ,  20  (B)  વ્યસ્ત્ત,  21  (A)  ઋણ,  22  (A)  વધારો,  23  

(B)  વધે,  24  (A)  માંગનંુ ભવસ્ત્તરણ,  25  (B)  રકમત અસર,  26  (C)  રકમત,  27  (B)  રકમત,  28  (B)  ઘટે,  29  (A)  

સમય,  30  (A)  જથ્ર્ો,  31  (B)  ધનઢાળ,  32  (B)  શરતી,  33  (C)  િૌભતક,  34  (A)  જથ્ર્ો,  35  (A)  ભવસ્ત્તરે,  36  (C)  

ભવસ્ત્તાર,  37  (C)  પુરવઠો,  38  (A)  સમય,  39  (C)  વધે,  40  (A)  જમણી બાજુ,  41  (C)  માંગ અને પુરવઠાના બંને 
પરરબળો,  42  (A)  પૂણથ હરીફાઈ,  43  (A)  માંગ,  44  (C)  સ્ત્ર્ળ,  45  (C)  માંગ અને પુરવઠા દ્રારા,  46  (A)  વધે,  47  (A)  

ટંૂકા ગાળાની,  48  (B)  સામાન્ય િાવ,  49  (A)  ઘટે,  50  (A)  ઘટે     

 


