
 B.A sem  :  3  C.C 305  આર્થિક પધ્ધર્િઓ 

 

- નીચે આપેલા ર્િકલ્પો માાંથી સાચો ર્િકલ્પ પસાંદ કરીને લખો. 

(1) આર્થિક પધ્ધર્િઓ મખુ્યત્િે કેટલી છે ? 

(A) એક     (B) બે     (C) ત્રણ     (D) આઠ 

(2) જયાાં શ્રમની છિ હોય ત્યાાં કઈ ઉત્પાદન પધ્ધર્િ અપનાિામાાં આિે છે.? 

(A) શ્રમપ્રધાન      (B) મડૂીપ્રધાન     (C) ઉત્પાદનલક્ષી     (D) ઉપરના બધાાં જ 

(3) જે રાષ્ટ્રમાાં મડૂી ર્િપલુિા હોય ત્યાાં કઈ ઉત્પાદન પધ્ધર્િ અપનાિામાાં આિે છે.? 

(A) ઉત્પાદનલક્ષી        (B) મડૂીપ્રધાન      (C) શ્રમપ્રધાન     (D) ઉપરના બધાાં જ 

(4) સમાજિાદી અથથવ્યિસ્થામાાં કોણ કેન્દ્ર સ્થાને હોય છે.? 

(A) ગ્રાહક    (B) બજાર     (C) રાજય     (D) ઉપરના બધાાં જ 

(5) મડૂીિાદી અથથવ્યિસ્થામાાં કોણ કેન્દ્ર સ્થાને હોય છે.? 

(A) બજાર     (B) રાજય     (C) ગ્રાહક     (D) ઉપરના બધાાં જ 

(6) ર્મશ્ર અથથિાંત્રનુાં સાચુાં ઉદાહરણ કયુાં છે.? 

(A) અમેરરકા     (B) ભારિ     (C) જમથની     (D) રર્િયા 

(7) રર્િયામાાં કઈ આર્થિક પધ્ધર્િ ર્િકસાિી છે.? 

(A) મડૂીિાદ     (B) સમાજિાદ     (C) ર્મશ્રઅથથિાંત્ર     (D) બજારિાંત્ર 

(8) અમેરરકામાાં કઈ આર્થિક પધ્ધર્િ ર્િકસાિી છે.? 

(A) સમાજિાદ      (B) ર્મશ્રઅથથિાંત્ર     (C) મડૂીિાદ     (D) બજારિાંત્ર 

(9) ભારિમાાં કઈ આર્થિક પધ્ધર્િ જોિા મળે છે.? 

(A) ર્મશ્રઅથથિાંત્ર     (B) મડૂીિાદ     (C) સમાજિાદ     (D) સામ્યિાદ 



(10) મડૂીિાદમાાં સાધનોની માલલકી કોની હોય છે.? 

(A)જાહરે      (B)ખાનગી     (C) સામરૂહક     (D) રાજયની 

(11) સમાજિાદમાાં સાધનોની માલલકી કોની હોય છે.? 

(A) ખાનગી     (B) વ્યક્તિગિ    (C) રાજયની     (D) ઉપરના બધાાં જ 

(12) આર્થિક પધ્ધર્િની સફળિાનો માપદાંડ કયો છે.? 

(A) ર્િકાસનો દર     (B) સાધનોની ઇષ્ટ્ટફાળિણી    (C) ગ્રાહકોનો સાંિોષ     (D) ઉપરના બધાાં જ 

(13) આર્થિક પધ્ધર્િનુાં મખુ્ય કાયથ કયુાં છે.? 

(A) જરૂરરયાિોનો અગ્રિાક્રમ       (B) સાધનોની બધુ્ધ્ધયતુિ ફાળિણી 

(C) ઉત્પાદનની ઇષ્ટ્ટફાળિણી       (D) ઉપરના બધાાં જ 

(14) ર્િશ્વમાાં કઈ આર્થિક પધ્ધર્િ જોિા મળે છે.? 

(A) મડૂીિાદ     (B) સમાજિાદ      (C) ર્મશ્રઅથથિાંત્ર     (D) ઉપરના બધાાં જ 

(15) આર્થિક પધ્ધર્િનુાં મખુ્ય લક્ષણ કયુાં છે.? 

(A) માનિરલચિ                         (B) સમાન પ્રશ્નોનો ઉકેલ      

(C) સાધનોની બધુ્ધ્ધયતુિ ફાળિણી      (D) ઉપરના બધાાં જ   

 (16) ભારિ અને અમેરરકાની આર્થિક પધ્ધર્િ એક છે.? 

(A) હા       (B) અર્નર્િિ      (C) ના      (D) ઉપરના માાંથી એક પણ નહીં 

(17) મડૂીિાદ આપમેળે સવુ્યિસ્થા લાિનારુાં મહત્િન ુકયુાં પરરબળ છે.?  

(A) રાજય     (B) કેન્દ્ન્દ્રયસત્તા     (C) અરશ્યહાથ     (D) આયોજનપાંચ 

(18) મડૂીિાદમાાં નીચેનામાાંથી શુાં જોિા મળે છે.? 

(A) સ્િાિાંત્ર્ય      (B) અંકુિો     (C) રાજય      (D) આયોજનપાંચ  

(19) મડૂીિાદી ર્િશ્વને કોણ ફરતુાં રાખે છે.? 



(A) નફો     (B) ખોટ      (C) લાગણી      (D) પ્રેમ 

(20) ‘મડુીિાદમાાં પ્રેમ નહીં નફો ર્િશ્વને ફરત ુાં રાખે છે’, આ ર્િધાન કોનુાં છે.? 

(A) લતુસ      (B) મોરરસડોબ      (C) જ્હોન સ્રેચી      (D) રોલબન્દ્સન 

(21) નીચનાાંમાાંથી કયુાં લક્ષણ મડૂીિાદનુાં નથી.? 

(A) ખાનગી ર્મલકિપ્રથા          (B) િારસાપ્રથા    

 (C) સરમખુ્યત્યારિાહી            (D) અથથપરાયણ માનિી 

(22) નીચેનાાંમાાંથી મડૂીિાદનુાં લક્ષણ કયુાં છે.? 

(A) અથથપરાયણ માનિી        (B) હરીફાઈ    

 (C) િારસાપ્રથા                (D) ઉપરના બધાાં જ   

(23) મડૂીિાદમાાં નીચેનાાંમાાંથી શુાં જોિા મળતુાં નથી.? 

(A) બજારિાંત્ર         (B) ગ્રાહક િડે આદેિો   (C) નફાવરૃ્િ   (D) કેન્દ્રિિી આદેિો             

(24) હરીફાઈમાાં કાયથક્ષમ ઉત્પાદકને શુાં મળે છે.? 

(A) આિક     (B) દાંડ      (C) સજા       (D) બોનસ 

(25) અથથપરાયણ માનિીમાાં કયુાં પાયાનુાં લક્ષણ રહલેુાં છે.? 

(A) મહત્તમ લાભ    (B) બજારિાંત્ર     (C) હરીફાઈ      (D) મહત્તમ ખચથલક્ષી 

(26) મડૂીિાદમાાં હરરફાઈનો જન્દ્મ િા માાંથી થયો.? 

(A) બજાર   (B) કેન્દ્રીયસત્તા   (C) રાજયના આદેિ   (D) આયોજન પાંચ 

(27) મડૂીિાદમાાં બજારમાાં કોણ સિોપરી છે.? 

(A) ઉત્પાદક      (B) ગ્રાહક     (C) સરકાર     (D) રાજય 

(28) મડૂીિાદી અથથવ્યિસ્થા કેિી છે.? 

(A) ગર્િિીલ    (B) અપરરિિથનીય    (C) ક્સ્થર    (D) ઉપરના બધાાં જ   



(29) ઈટાલીમાાં ર્નયાંર્ત્રિ મડૂીિાદ કોણે દાખલ કયાથ.? 

(A) માકથસ     (B) મસુોલીન     (C) રહટલર      (D) સ્ટાલલન 

(30) જમથનીમાાં ર્નયાંર્ત્રિ મડૂીિાદ કોણે દાખલ કયાથ.? 

(A) મસુોલીન     (B) રહટલર    (C) લેર્નન     (D) સ્ટાલલન 

 (31) જમથનીમાાં ર્નયાંર્ત્રિ મડૂીિાદ ક્યારે દાખલ કરિામાાં આવ્યો.? 

(A) 1922      (B) 1933        (C) 1943         (D) 1953 

(32) ર્નયાંર્ત્રિ મડૂીિાદમાાં ર્નયાંત્રણો કે અંકુિો કોણ મકેૂ છે.? 

(A) રાજય      (B) બજાર      (C) ગ્રાહકો      (D) ઉત્પાદકો 

(33) જમથનીના ર્નયાંર્ત્રિ મડૂીિાદને બીજા કયા નામે ઓળખિામાાં આિે છે.? 

(A) ફાાંસીિાદ     (B) નાઝીિાદ     (C) આંિકિાદ     (D) નતસલિાદ 

(34) ર્નયાંર્ત્રિ મડૂીિાદની પધ્ધર્િ કઈ આર્થિક પધ્ધર્િ સાથે તલુના કરી િકાય.    

(A) મડૂીિાદ     (B) સમાજિાદ     (C) સહકાર       (D) ર્મશ્ર અથથિાંત્ર 

(35) ર્નયાંર્ત્રિ મડૂીિાદમાાં કયુાં િત્િ ર્િિેષ જોિા મળે છે.? 

(A) લોકિાહી     (B) રાજાિાહી     (C) સરમખુ્યત્યારિાહી      (D) સામાંિિાહી 

(36) ર્નયાંર્ત્રિ મડૂીિાદમાાં િાનુાં અક્સ્િત્િ હોત ુાં નથી. 

(A) હડિાલો              (B) સ્િિાંત્રિા     

 (C) સરમખુ્યત્યારિાહી   (D) મજૂરો 

(37) મડૂીિાદી અથથવ્યિસ્થાનુાં પથૃ્થકરણ કોણે કયુું. 

(A) માકથસ     (B) િેબર      (C) માિથલ       (D) ર્પગુાં 

(38) ગાાંધીજીનો સામરૂહક જીિનનો પ્રયોગ ક્યાાં થયો હિો. 

(A) ટોલસ્ટોય ફામથ     (B) ગાાંધીઆશ્રમ     (C) સાબરમિી     (D) બારડોલી 



(39) પણુાથહરૂ્િ પસુ્િકના લેખક કોણ હિા. 

(A) જ્હોન રસ્કીન    (B) લચિંિકથોરો    (C) પ્યારેલાલ    (D) માકથસ 

(40) કાલથ માતસ રલચિ ગ્રાંથનુાં નામ કયુાં છે.? 

(A) દાસ કેર્પટલ      (B) િેલ્થ ઓફ નેિન   (C) જનરલ થીયરી     

(D) ર્પ્રક્ન્દ્સપલ ઓફ પબ્લલક ફાઇનાન્દ્સ    

(41) યાંત્રોના ઉપયોગ અંગે ગાાંધીજીની માન્દ્યિા શુાં હિી.?  

(A) યાંત્રોની નાબદૂી    (B) નાિ   (C) યાંત્રોનો િધ ુઉપયોગ   (D) ર્નયાંત્રણ 

(42) ગાાંધીજીની રન્દ્ષ્ટ્ટએ સખુની ચાિી કઈ છે.? 

(A) સાંયમ     (B) ભૌર્િક ચીજો    (C) મયાથરદિ ઇચ્છાઓ     (D) ઉપરના બધાાં જ   

(43) સ્િૈધ્ચ્છક ગરીબી િલદપ્રયોગ ગાાંધીજીએ કયા લેખક પાસેથી લીધો હિો. 

(A) થોરો     (B) જ્હોન રસ્કીન     (C) ટોલસ્ટોય      (D) કાલથ માકથસ 

(44) ગાાંધીજીના સામરૂહક જીિન માટેનો પ્રયોગ કયા દેિમાાં થયો. 

(A) દ. આરિકા     (B) ભારિ     (C) ચીન      (D) અમેરરકા 

(45) ગાાંધીજીના માટે ગ્રામ અથથકારણનુાં અગત્યનુાં લક્ષણ કયુાં છે.? 

(A) ર્િસાંિારદિા     (B) અસાંિારદિા      (C) કેન્દ્ન્દ્રય     (D) ર્િકેન્દ્ન્દ્રય 

 

 

જિાબ : (01) C  (02) A (03) B (04) C (05) A (06) B (07) B (08) C (09) A (10) B  

                (11) C (12) D (13) D (14) D (15) D (16) D (17) C (18) A (19) A (20) C 

                (21) C (22) D (23) D (24) D (25) A (26) A (27) B (28) A (29) B (30) B 

                (31) B (32) A (33) B (34) D (35) C (36) A (37) A (38) A (39) C (40) A  

                (41) D (42) A (43) A (44) A (45) D  



 

 

 

 


