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 Question Bank 

                    

(1) વિદ્યાર્થીઓ માટે સમયવ્યિસ્ર્થાપનનો અસરકારક ઉપયોગમાટેશાની જરૂર છે? 

(a) માગગદશગન અન ેમહાિરાની  (b) ખૂબજ િાાંચનની  (c)  ખૂબજ લેશનની  

(2) વિદ્યાર્થીએ  અભ્યાસની જગ્યાની પસાંદગીર્થી શામાાં િધારો કરી શકાય. 

(a) એકાગ્રતામાાં િધારો  (b) પધ્ધવતમાાં સુધારો   (c) એકાગ્રતામાાં ઘટાડો 

(3) અસરકારક અભ્યાસ માટે વિદ્યાર્થીએ કયુાં સ્ર્થાન પસાંદ કરિુાં જોઈએ ? 

(a) પુસ્તકાલય    (b)ગ્રામપાંચાયત   (c) પાનની દુકાન  

(4) અભ્યાસની િચ્ચે શુાં જરૂરી છે ? 

(a) વિરામ (બ્રેક)    (b)ચા-કોફી     (c) નાસ્તો 

(5) વિદ્યાર્થીએ ફ્રી સમયનો ઉપયોગ શાના માટે કરિો જોઈએ ? 

(a) પુનરાિતગન માટે  (b)મ્યુઝીક સાાંભળિા   (c) ગેમ રમિા  

(6) હોવશયાર વિદ્યાર્થીએ ક્લાસ શરૂ ર્થાય તે પહેલા શુાં કરિુાં જોઈએ ? 

(a) નોટનુાં પુનરાિતગન   (b) ચા – પાણી   (c) લોબીમાાં ફરિુાં  

(7) “સૌર્થી લાાંબા પ્રિાસની શરૂઆત _________ ર્થી ર્થાય છે. 

(a) પ્રર્થમ સ્ટેપ    (b) બીજા સ્ટેપ    (c) ત્રીજા સ્ટેપ  

(8) વિદ્યાર્થીએ પોતાનુાં કેલેન્ડર, નોટ અને કાયગ ક્યાર ેચેક કરિુાં જોઈએ ?     

(a) અઠિાવડયે    (b) મવહને     (c) પખિાડીએ   

(9) સમય વ્યિસ્ર્થાપનના અસરકારક ઉપયોગ માટે કયો સ્ત્રોત મદદગાર સાવબત ર્થાય 

છે ? 

(a) વમત્રો     (b) પાડોશી     (c) સાંબાંધીઓ  

(10) વિદ્યાર્થી માટે લકે્ચર પછી કેટલા કલાકમાાં પુનરાિતગન જરૂરી બને છે ? 

(a)24      (b) 34     (c) 42 

(11) ધાંધાકીય એકમમાાં કામનો વદિસ શાના કારણે લાાંબો બની જાય છે ? 

(a) નબળા આયોજનન ે  (b) અડચણોને       (c) અસ્પષ્ટ હેતુઓન ે 

(12) સમય વ્યિસ્ર્થાપનના મખુ્ય કેટલા પ્રકાર છે ? 

(a) બે     (b) ત્રણ      (c) ચાર 

(13) “આયોજનનો અભાિ એ સમય વ્યય કરતુાં અવતવરક પવરબળ છે.” – આ વિધાન..... 



(a) સાચુાં છે      (b) ખોટુાં  છે            (c) એક પણ નવહ  

(14) માવહતીનો અભાિ એ સમય વ્યય કરતુાં અવતવરક પવરબળ છે. – આ વિધાન...... 

(a) ખોટુાં  છે     (b) સાચુાં છે             (c) એક પણ નવહ  

(15) સમય વ્યય કરતાાં બાહ્ય પવરબળોમાાં સમાિેશ ર્થાય છે ? 

(a)નબળુાં પવરવશષ્ટ   (b)અસ્પષ્ટ હેતઓુ     (c) વમવટાંગો   

(16) સમય વ્યય કરતાાં બાહ્ય પવરબળોમાાં સમાિેશ ર્થતો નર્થી ? 

(a) આિડતનો અભાિ   (b) મુલાકાતીઓ      (c) વમટી ાંગો 

(17) ‘માવહતીનો અભાિ’ એ સમય વ્યિસ્ર્થાપનનુાં કેિુાં પવરબળ છે ? 

(a)આાંતવરક     (b) બાહ્ય      (c) બાંને  

(18) 80/20 નો વનયમ કયા અર્થગશાસ્ત્રીએ આપેલ છે ? 

(a) પેરટેો     (b) પીગ ુ    (c) વહક્સ  

(19) પવરવશષ્ટના વસધ્ધાાંત મજુબ બ્લોક સમયને  કેિો રાખિામા આિે છે ? 

(a) અનામત    (b) વબન – અનામત   (c) એક પણ નવહ  

(20) સમયના અસરકારક ઉપયોગ માટે જુદા-જુદા ________ શોધિા જોઈએ. 

(a) વિકલ્પ     (b) પ્રશ્નો     (c) સમસ્યા  

(21) આપણે શાનો ગિગ અનુભિિો જોઈએ ? 

(a) પૂણગ કરલેા કાયગનો    (b) અધુરા કાયગનો    (c) ચાલુ કાયગનો  

(22) આપણે આપણા મનર્થી કાયગ કરિાની ઈચ્છા હોય તેિા કાયગને શુાં આપિી જોઈએ ? 

(a) અગ્રીમતા    (b) એકાાંત     (c) અવધકાર  

(23) સમય વ્યિસ્ર્થાપનના માગગદશગક વસધ્ધાાંતમાાં સમાિેશ ર્થાય છે ? 

(a) લક્ષ્ય     (b) હેતનુોક્રમ    (c) એક પણ નવહ  

(24) સમય બચાિિાની રીતોની મદદર્થી શામાાં િધારો ર્થાય છે ? 

(a) ઉત્પાદન ક્ષમતામાાં   (b) વબનઉત્પાદકતામાાં         (c) આવર્થગક િૃવધ્ધમાાં  

(25) સમય બચાિિાની રીતોમાાં સમાિેશ ર્થાય છે ? 

(a) વસ્ર્થરતા જાળિિી     (b)કામોને અગ્રીમતા   (c) બાંન ે 

(26) હોવશયાર મગજની તુલનામાાં કોની પાસે િધુ પાિર હોય છે ? 

(a) પેન     (b) પેવન્સલ     (c) રબ્બર  

(27) ધાંધાકીય માવહતી સાંચારના મધ્યમોમાાં સમાિેશ ર્થાય છે ? 

(a) ઇ – મેઈલ    (b) ઇન્ટરનટે    (c) બાંન ે 

(28) પેપરની માવહતી એક જગ્યાએર્થી બીજી જગ્યાએ શાના ઉપયોગર્થી મોકલિામાાં આિે 

છે ? 

(a) ફેકસ     (b) ટેવલવિઝન    (c) ઇન્ટરનેટ  



(29) “આપણા વિચારો બીજાના મગજમાાં દાખલ કરિા એટલે માવહતી સાંચાર” – આ 

વિધાન કોનુાં છે ? 

(a) ડો. સક્સેના     (b) હાઈમેન    (c) રોવબન્સ  

(30) માવહતી સાંચાર કેિી પ્રવક્રયા છે ? 

(a) વિમાગી     (b) એકમાગીય    (c) ત્રીમાગી 

(31) માવહતી સાંચાર ધાંધાકીય એકમની આાંતવરક પ્રવક્રયા છે. – આ વિધાન...... 

(a) સાચુાં છે     (b) ખોટુાં  છે     (c) એક પણ નવહ  

(32) “માવહતી સાંચાર આજ ેસાંચાલનનો પ્રર્થમ નાંબરનો પ્રશ્ન છે.” – આ વિધાન .... 

(a) ઓવલ્િન ડોડ    (b) રોવબન્સ     (c) વહક્સ  

(33) અસરકારક માવહતી સાંચારને પવરણામે શામાાં નૌધપાત્ર િધારો ર્થાય છે ? 

(a) ઉત્પાદકતામાાં    (b) ઉત્પાદનમાાં    (c) બાંન ે 

(34) “સાંકલનની સફળતા માટે અસરકારક માવહતી સાંચારની વ્યિસ્ર્થા જરૂરી છે.” – આ 

વિધાન...... 

(a) મેરી નાઇલ્સ    (b) પેરટેો     (c) શુમ્પીટર 

(35) સ્ર્થળની દ્રવષ્ટએ માવહતી સાંચારના કેટલા પ્રકાર છે ? 

(a) બે      (b) ત્રણ     (c) પાાંચ  

(36) સ્િરૂપની દ્રવષ્ટએ  માવહતી સાંચારની કેટલી પધ્ધવતઓ છે ? 

(a) બ ે                                          (b) ચાર                              (c) છ 

(37) સાંચાલનની સપાટીઓની દ્રવષ્ટએ માવહતી સાંચારના કેટલા પ્રકાર છે ? 

(a) ત્રણ                                       (b) છ                                  (c) સાત  

(38) માવહતી સાંચાર એ સાધ્ય નર્થી પણ સાધન છે. – આ વિધાન..... 

(a) સાચુાં છે                                 (b) ખોટુાં  છે                          (c) એક પણ નવહ  

(39) મુખ્ય જાહેરાતના માધ્યમો કેટલા પ્રકારના છે ? 

(a)  પાાંચ                                    (b) સાત                               (c) નિ 

(40) કેટલાક મેગેવઝનોને વિવશષ્ટ મેગેવઝન કહી શકાય. જમેકે....... 

(a) કેવપટલ                                 (b) અખાંડ આનાંદ                 (c) વચત્રલેખા  

(41) ``માવહતી સાંચાર એટલે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે,સભાનપણ,ેપ્રસાવરત લાગણીઓ, 

િલણો અને ઈચ્છાઓનો કુલ સરિાળો.’’.....આ વિધાન....... 

(a) ઇવલયોર    (b) જકે્સ એલન     (c) હાઈમેન  

(42) માવહતી સાંચારની કઈ પ્રવક્રયામાાં ધાંધાકીય એક્મમાાં સતત હુકમો,સૂચનાઓ અને 

માવહતીની આપ-લે ર્થતી રહે છે? 

(a) કાયમી      (b) િહીિટી     (c) આાંતવરક  

(43) માવહતીનુાં આદાન-પ્રદાન ___________જીિાંત વ્યવિઓ િચ્ચેજ શક્ય બને છે.  

(a) બે      (b) ત્રણ      (c) ચાર  

(44) માવહતી સાંચારના પ્રકારોનુાં કેટલી રીતે િગીકરણ કરિામાાં આિેછે? 



(a) ત્રણ     (b) ચાર      (c) પાાંચ  

(45) જ્યાર ેબે વ્યવિઓ િચ્ચે મૈત્રી-ભયાગ સાંબાંધને કારણે માવહતીની આપ-લે ર્થાય 

ત્યાર ેકેિો માવહતીસાંચાર કહેિાય? 

(a) અિૈવધક     (b) િૈવધક      (c) આાંતવરક  

(46) ________માવહતીસાંચાર સમય બચાિ,ેઅાંગત સાંપકગ  િધાર ેઅને મૈત્રીભયુું 

િાતાિરણ ઊભુાં કર ેછે.  

(a) મૌવખક      (b) લેવખત     (c) વરપોટગ   

(47) કોના મતે લેવખતમાાં માવહતીસાંચાર માટે ચાર ‘C’ અગત્યના છે? 

(a) ડૉ ટેરી     (b) ડૉ વિવલયમ્સ     (c) ડૉ જોન્સ  

(48) ‘નભ લેખન’ કઈ જાહેરાત માધ્યમનો પ્રકાર છે.  

(a) બાહ્ય વિજ્ઞાપન    (b) પ્રેસ વિજ્ઞાપન  (c) દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય વિજ્ઞાપન 

(49) જાહેરાતનુાં સૌર્થી પુરાણુાં માધ્યમ ________ વિજ્ઞાપન છે.  

(a) બહારી      (b) પ્રત્યક્ષ         (c) અન્ય  

(50) ________તરીકે ઓળખાતી વ્યિસ્ર્થામાાં ટ્યૂબલાઇટ િારા રાત્રે પ્રકાવશત 

જાહેરાત કરિામાાં આિેછે.  

(a) વનયૉન સાયાંન્સ    (b) ઇલેક્ટર ીક સાયાંન્સ         (c) એકપણ નવહ     

             
    ______________________________________ 


