
                        B. A Sem – 1 

                       Economics 

                        C.C.  – 101 

                            MCQ 

1. અથૅશાસ્ત્ર કઈ ભાષા પરથી ઉતરી આવેલો શબ્દ છે  - 

સસં્કૃત 

2. ઇકોનોમિક્સ કઈ ભાષા પરથી ઉતરી આવેલો શબ્દ છે 
ગ્રીક  

3. અથથશાસ્ત્ર ની સપંમિ લક્ષી વ્યાખ્યા કોણે આપેલી છે – 

એડિ સ્સ્િથ 

4. પ્રો. િાશથલ એ કયા પરરબળને ધ્યાનિા ં રાખીને 
વ્યાખ્યા આપેલી છે – કલ્યાણ 

5. અથથશાસ્ત્ર ની અછતલક્ષી વ્યાખ્યા કયા અથથશાસ્ત્રી 
આપેલી છે – પ્રો. રોબબન્સ 

6. ઉત્પાદન ના સાધનો કેવા ઉપયોગ ધરાવે છે - વૈકલ્લ્પક 

7. િાનવીની જરૂરરયાતો _________ હોય છે – અિયાથરદત  
8. ઉત્પાદન ના સાધનો હિંેશા કેવા હોય છે - િયાથરદત 



9. ઉત્પાદન પદ્ધમત કેટલા પ્રકારની છે અને કઈ કઈ – બે , 
મડૂી પ્રચરુ અને શ્રિ પ્રચરૂ 

10. કયા અથથશાસ્ત્રી એ પસદંગી અને વહેંચણી ની 
વ્યાખ્યા આપેલી છે – સેમ્યઅુલસન 

11. અથથશાસ્ત્ર વાસ્તવલક્ષી મવજ્ઞાન છે પરંત ુ આદશથ 
લગતી મવજ્ઞાન નથી એ મવધાન કોનુ ંછે – પ્રો. રોબબન્સ 

12. Wealth of nation – પસુ્તક કોનુ ંછે -પ્રો. એડિ સ્સ્િથ 

13. અથથશાસ્ત્રના મપતા તરીકે કયા અથથશાસ્ત્રી ઓળખાય 
છે- એડિ સ્સ્િથ 

14. Principle of economics એ પસુ્તક કોનુ ં છે-પ્રો. 
િાશથલ 

15. પેઢી ની સિતલુા કયુ ંઅથથશાસ્ત્ર સિજાવે છે - એકિ 
લક્ષી અથથશાસ્ત્ર  

16. કયુ ંઅથથશાસ્ત્ર તિાિ એકિો નો અભ્યાસ કરે છે - 

સિગ્રલક્ષી અથથશાસ્ત્ર 

17. કઈ પદ્ધમતિા ં મનણથયો સ્વતતં્ર રીતે લેવાય છે -

મડૂીવાદી 



18. કેઈ પદ્ધમતિા ંમનણથય સરકાર દ્વારા લેવાિા ંઆવે છે 
સિાજવાદી 

19. સિાજવાદી પદ્ધમત નો મખુ્ય હતે ુકયો છે - સાિાજજક 
કલ્યાણ 

20. મડૂીવાદી પદ્ધમત નો મખુ્ય હતે ુકયો છે-િહિિ નફો  
21. મિશ્ર અથથતતં્ર િા ં કઈ બે પદ્ધમતનુ ં મિશ્રણ છે- 

મડૂીવાદી અને સિાજવાદી 
22. ખાનગી ક્ષેત્રિા ં મનણથય કોના દ્વારા લેવાય છે -

ખાનગી ઉત્પાદકો દ્વારા 
23. જાહરે કે્ષત્રના મનણથયો કોણ લે છે – સરકાર 

24. િાગં રેખા નો ઢાળ કેવો હોય છે – ઋણઢાળ 

25. પરુવઠા રેખા નો ઢાળ કેવો હોય છે – ધનઢાળ 

26. િાગં રેખા અને પરુવઠા રેખા એકબીજાને છેદે ત્યા ં
શુ ંનક્કી થાય છે - રકિંિત અને ઉત્પાદન  

27. અન્ય પરરબળો યથાવત રહ ેતો િાગ અને રકિંિત 
વચ્ચે વ્યસ્ત સબંધં છે આ મવધાન સાચુ ંકે ખોટંુ – ખોટંુ 



28. િાગં નો મનયિ શુ ંસિજાવે છે - રકિંિત અને િાગં 
વચ્ચે વ્યસ્ત સબંધં 

29. એક વસ્ત ુવાપરવા િાટે બીજી વસ્તનુી આવશ્યકતા 
હોય તેને______વસ્ત ુકહ ેછે – પરૂક વસ્ત ુ

30. રકિંિત િા ંફેરફાર થતા િાગિા ંફેરફાર થાય તેને 
શુ ંકહ ેછે – િાગં િા ંમવસ્તરણ - સકંોચન 

31. િાગંિા ંમવસ્તરણ સકંોચનિા ંિાગં રેખા કેટલી હોય 
છે – િાત્ર એક જ 

32. એક જ િાગં રેખાના િધ્યબબિંદુ થી જિણી તરફની 
ગમત ને શુ ંકહવેાય - મવસ્તરણ 

33. અને પરરબળો િા ંફેરફાર થતા ંિાગંિા ંફેરફાર થાય 
તેને શુ ંકહવેાય - િાગંિા ંવધારો ઘટાડો 

34. િાગંિા ંવધારો ઘટાડો થતા ંકેટલી િાગં રેખા જોવા 
િળે છે - એક કરતા ંવધારે 

35. રકિંિત િા ં ફેરફાર થતા ંપરુવઠા િા ં ફેરફાર થાય 
તેને શુ ંકહવેાય – પરુવઠાિા ંમવસ્તરણ સકંોચન 



36. એક જ પરુવઠા રેખાને જિણી બાજુ ગમત ને શુ ં
કહવેાય - પરુવઠાિા ંમવસ્તરણ 

37. વસ્તનુી રકિંિત અને પરુવઠા વચ્ચ ેકેવો સબંધં છે – 

સીધો સબંધં 

38. હલકા પ્રકારની વસ્તઓુ કયા નાિે ઓળખાય છે -
ગીફન વસ્તઓુ  

39. પરુક વસ્તઓુ કેવી હોય છે – જોડાયેલી 
40. િાગંનો મનયિ કોણે આપ્યો - પ્રો. િાશૅલ 

41. વસ્તનુી રકિંિત ખબૂ જ ઊંચી હોય તો ધમનક વગથ 
દ્વારા થતી રકિતી વસ્તઓુની િાગં કેવી હોય છે- વધારે 

42. શુ ંઘટે તો નફો ઘટવાથી પરુવઠો ઘટે છે – રકિંિત 

43. ભમવષ્યિા ં ભાવો વધવાની શક્યતા હોય તો 
વતથિાન સિયિા ં પરુવઠાિા ં કેવા ફેરફાર થાય છે 
પરુવઠો વધે છે. 

44. તષુ્ષ્ટગણુ મવશ્લેષણિા ંનાણા ંનો તષુ્ષ્ટગણુ_____રહ ે

છે.- સ્સ્થર 



45. તષુ્ષ્ટગણુ મવશ્લેષણ નો ખ્યાલ કયા અથથશાસ્ત્રી એ 
આપેલો છે – પ્રો. િાશૅલ 

46. કુલ તષુ્ષ્ટ ગણુ િહિિ બને તો સીિાતં તષુ્ષ્ટ ગણુ 

કેવો હોય છે – શનૂ્ય 

47. કુલ તષુ્ષ્ટ ગણુ ઘટે ત્યારે સીિાતં તષુ્ટીગણુ નુ ંવલણ 
કેવુ ંહોય છે – સીિાતં તષુ્ટીગણુ નકારાત્િક બને. 

48. િાશથલ નુ ંમવશ્લેષણ કયા પ્રકારનુ ં મવશ્લેષણ છે  -

પ્રિાણ લક્ષી મવશ્લેષણ  

49. તટસ્થ રેખા કયા નામે ઓળખાય છે - સતંપૃ્તત રેખા  

50. સીમાત અવેજી નો દર _____છે – ઘટે 

51. તટસ્થરેખા નો ઢાળ _______ હોય છે – ઋણ 

52. સરખો સતંોષ આપતી બે વસ્તઓુના મવમવધ 
સયંોજનોને જોડતી રેખા ને શુ ંકહવેાય છે – તટસ્થરેખા 

53. તટસ્થરેખા પરના પ્રત્યેક સયંોજન_____ સતંોષ 
આપે છે -સિાન 

54. તટસ્થરેખા મળૂિાથંી જોતા ____હોય છે – બરહગોળ 



55. ઉપરની તટસ્થરેખા નીચેની તટસ્થ રેખા 
કરતા____ સતંોષ આપે છે – વધારે 

56. પરૂક વસ્તઓુની તટસ્થ રેખા____ હોય છે . -

કાટકોણ આકારની 
57. અવેજી વસ્તઓુની તટસ્થ રેખા ____હોય છે ?.- 

ઋણ ઢાળ વાળી સીધી 
58. તટસ્થરેખા નો ખ્યાલ કોણે આપેલો છે - રહક્સ અન ે

એલને 

59. તટસ્થ રેખા ના સમહૂ ને _____ કહ ેછે- તટસ્થરેખા 
નો નકશો 

60. આવક અસરિા ં વ્યસ્ક્તની કઈ આવકિા ં વધારો 
થાય છે? - વાસ્તમવક આવક. 

 

 


