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__________________________________________________________________________________ 
 
૧. નીચેનામાંથી યાજનો કયો િસ ધાતં િશ  અથશા ીઓ વારા આપવામાં આ યો છે? 

A. સમય પસંદગી નો િસ ધાંત 
B. આ મસયંમનો િસ ધાંત 
C. મૂડી ની માંગ અન ેપુરવઠાનો િસ ધાંત 
D. ઉપરો ત બધા 

૨. કયા અથશા ીએ યાજનો આ મસયંમનો િસ ધાંત રજૂ કય ? 
A. ો.માશલ 
B. ો. રકાડ  
C. ો.વોલરસ 
D. ો.િસિનયર 

૩.નીચે પૈકી યાજનો કયો િસ ધાતં કેઈ સ વારા આપવામા ંઆ યો નથી? 
A. સમય પસંદગી નો િસ ધાંત 
B. આ મસયંમનો િસ ધાંત 
C. મૂડી ની માંગ અન ેપુરવઠાનો િસ ધાંત 
D. ઉપરો ત બધા 

૪. યાજનો સમય પસદંગી નો િસ ધાંત કોણે રજૂ કય ? 



A. ો. ફશર 
B. ો. માશલ 
C. ો. બોહમ બવક 
D. ો.િસિનયર 

૫. મડૂી ની માંગ અને પુરવઠાનો યાજનો  િસ ધાતં કયા અથશા ી એ આ યો? 
A. ો. ટો સગ 
B. ો. રકાડ  
C. ો. વોલરસ 
D. ઉપરો ત બધા 

૬. મૂડીની માંગને સૌથી વધુ કયુ ંપ રબળ અસર કરે છે?  
A. આવકમાં થતા ફેરફારો 
B. નાણાના પુરવઠામાં થતા ફેરફારો 
C. યાજદરમા ંથતા ફરેફારો 
D. બચતમાં થતા ફેરફારો 

૭. યાજદરમા ંવધારો થાય તો લોકો શું કરવા ેરાય છે? 
A. વધ ુબચત 
B. ઓછી બચત  
C. વધ ુઆવક મળેવવા  
D. વધ ુખચ કરવા 

૮. યાજનો કયો િસ ધાંત “માનસ શા ીય” િસ ધાતં તરીક ેઓળખાય છે? 
A. સમય પસદંગી નો િસ ધાતં 
B. આ મસયંમનો િસ ધાંત 
C. મૂડી ની માંગ અન ેપુરવઠાનો િસ ધાંત 
D. િધરાણ ભંડોળનો િસ ધાંત 

૯.લોકો પોતાની ભાિવ જ રયાતોન ેવતમાન જ રીયાતોની તુલનાએ કેટલી મહ વની ગણે છે? 
A. સરખી મહ વની 



B. ઓછી મહ વની 
C. સમક  મહ વની 
D. વધ ુમહ વની 

૧૦. કેઈ સના મત ે યાજ દર ન કી કરવામાં ___________પ રબળો મહ વનો ભાગ ભજવે છે. 
A. નાણાકંીય 
B. વા તિવક 
C. િબનનાણાંકીય 
D. આ થક 

૧૧. “મૂડીની અછત તથા તેનો વૈકિ પક ઉપયોગ જ યાજ માટે કારણભૂતછે.”—આ િવધાન કયા અથશા ી નું છે? 
A. ો. નાઇટ  
B. ો. ટો સગ   
C. ો. વોલરસ  
D. ો. ગુ તા 

૧૨. યાજના સમતુલાના દર ને બી  કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે? 
A. ચિલત દર 
B. િ થર દર 
C. અચિલત દર 
D. અિ થર દર 

૧૩.પણૂ હરીફાઈમાં યાજનો દર ન કી કરવામા ંકયું પ રબળ મહ વનો ભાગ ભજવે છે? 
A. આવક 
B. મૂડીની માંગ 
C. મૂડીનો પુરવઠો 
D. બચત અન ેમૂડી રોકાણ 

૧૪. િશ  અથશા ીઓના મત ે યાજ દર ન કી કરવામાં કયા પ રબળો મહ વ ની ભૂિમકા ભજવે છે? 
A. નાણાંકીય 
B. આ થક 



C. િબનનાણાકંીય  
D. રાજકોષીય 

૧૫. જો યાજ દર વધે તો મડૂીની માંગ ___________. 
A. વધ ે
B. ઘટ ે
C. િ થર રહ ે
D. ખૂબ વધ ે

૧૬. મૂડીની માંગ રેખાનો ઢાળ _________________હોય છે. 
A. ઋણ ઢાળ 
B. ધન ઢાળ 
C. ox ધરી ને સમાંતર  
D. oy ધરી ને સમાંતર  

૧૭. કયા અથશા ી ના મત ેલાંબાગાળે સમય પસંદગીનો દર અન ે યાજનો દર સરખા થઇ રહે છે. 
A. ો. માશલ 
B. ો. ફશર 
C. ો. નાઇટ 
D. ો. કેઈ સ 

૧૮. કયા િસ ધાંત માં યાજને બચતના બદલા તરીક ેગણવામા ંઆવે છે? 
A. રોકડ પસદંગીના 
B. િધરાણ ભંડોળના 
C. િશ  િસ ધાતં 
D. આ મસયંમના 

૧૯. _____________ યાજ દર ને Natural rate of interest તરીક ેઓળખાવે છે. 
A. િશ  અથશા ીઓ 
B. નવ િશ  અથશા ીઓ 
C. કેઇિ સયન અથશા ીઓ 



D. આધિુનક અથશા ીઓ 
૨૦._______________ અથશા ીઓ યાજ ને નાણાંકીય ઘટના તરીક ેમાન ેછે. 

A. િશ  અથશા ીઓ 
B. નવ િશ  અથશા ીઓ 
C. કઇેિ સયન અથશા ીઓ 
D. આધિુનક અથશા ીઓ 

૨૧. યાજનો રોકડ પસંદગીનો િસ ધાતં કોણે આ યો? 
A. ો. માશલ 
B. ો. કઈે સ 
C. ો. િમલ 
D. ો. િસિનયર 

૨૨. “બચતને યાજ સાથ ેનહ , પરંતુ આવક સાથ ેસીધો સબંંધ છે.”- આ િવધાન કયા અથશા ીનું છે? 
A. ો. રકાડ  
B. ો. પીગુ 
C. ો. કઈે સ 
D. ો. વોલરસ  

૨૩.નાણાંને રોકડ વ પમાં પોતાના હાથ પર રાખવાની વિૃ ને _________કેહવામાં આવ ેછે. 
A. મૂડી પસંદગી 
B. તરલતા પસદંગી 
C. સ ટાકીય પસંદગી 
D. માંગ પસંદગી 

૨૪. રોકડ પસદંગી અને યાજ દર વ ચ ેકેવો સંબધં જોવા મળે છે? 
A. સીધો 
B. ય ત 
C. સ માણ 
D. એક પણ નિહ 



૨૫. કેઈ સ ના મત ેલોકો રોકડ નાણાની પસદંગી કયા હેત ુમાટે કર ેછે? 
A. સાવચેતી 
B. સ ટાકીય 
C. િવિનમય 
D. ઉપરો ત બધા 

૨૬. યાજના રોકડ પસંદગીના િસ ધાંત મુજબ નાણાની પુરવઠા રખેા કેવી હોય છે? 
A. ડાબીથી જમણી બાજુ તરફ જતી 
B. જમણીથી ડાબી બાજુ તરફ જતી 
C. ox ધરીન ેસમાંતર 
D. oy ધરીન ેસમાતંર 

૨૭. યાજ દર અને કુલ િધરાણપા  ભંડોળની માંગ વ ચે કવેો સંબંધ જોવા મળે છે? 
A. ય ત 
B. સીધો 
C. સમાન 
D. ય  

૨૮. શૂ ય યાજના દરે િધરાણપા  ભંડોળનો પુરવઠો કટેલો હોય છે? 
A. શૂ ય બરાબર 
B. ખૂબ વધાર ે
C. કટેલોક 
D. એક પણ નિહ 

૨૯. . શૂ ય યાજના દરે િધરાણપા  ભંડોળના પુરવઠાની રેખા કઈ તરફ જતી જોવા મળે છે? 
A. ઉપરથી નીચે તરફ 
B. નીચેથી ઉપર તરફ 
C. લંબ ધરીને સમાંતર 
D. પાયાની રખેાની નીચ ેતરફ જતી 

૩૦. ો. હેનરી હેઝલીટના મત મુજબ યાજના દર ને ન કી કરવામા ંકયા પ રબળો મહ વનો ભાગ ભજવે છે? 



A. નાણાંકીય    
B. િબનનાણાંકીય    
C. વા તિવક 
D. વા તિવક અન ેનાણાકંીય બનં ેપ રબળો 

૩૧. કેઈ સ ના મત મુજબ યાપાર ચ  એ ___________ યાપાર અન ે_____________ યાપાર એમ બે ગાળાઓ નું 
બનલેું હોય છે. 

A. ખીલતો, ભાગંતો 
B. ચાલતો, દોડતો 
C. વધતા, ઘટતા 
D. એક પણ નિહ 

૩૨.  ખીલતા યાપાર ના ગાળા માં ઉ પાદન ____________ હોય છે. 
A. વધતુ ં
B. ઘટતું 
C. િ થર 
D. ઉપરો ત બધા જ 

૩૩. ખીલતા યાપાર ના ગાળા મા ંબેકારી નુ ં માણ __________અને ભાવસપાટી _________હોય છે. 
A. ઘટતું,વધતી 
B. વધતુ,ંઘટતી 
C. િ થર,વધતી 
D. િ થર,ઘટતી 

૩૪. “ યાપાર ચ  એ બધાજ મડૂીવાદી સમાજો માં વધતા-ઓછા િનયિમત મ માં આવતા આ થક પ રવતનો નો િનદશ કર ે
છે.”- આ િવધાન કયા અથશા ી નંુ છે? 

A. કેઈ સ 
B. ો.જે.ક.ેિમ ા 
C. ો.જે.એ.એ ટ ે
D. ો.િપગુ 

૩૫. કયા અથશા ી એ યાપાર ચ  ની સમય મયાદા એક કરતા વધુ વષ થી માંડી ને દસબાર વષ ની જણાવી છે? 



A. ો.જે.ક.ેિમ ા 
B. ો.જે.એ.એ ટ ે
C. કેઈ સ 
D. ો.િમચલે અને બ સ  

૩૬.લાંબાગાળા ના યાપાર ચ  ની સમજુતી આપનાર અથશા ી કયા દેશ ના હતા? 
A. અમે રકા 
B. ભારત 
C. લે ડ 
D. રિશયા 

૩૭.હે સને ઈ.સ.૧૮૩૭ થી ૧૯૩૭ ના એક સૌ વષ દરિમયાન કટેલા યાપાર ચ ો નો યા? 
A. ૧૦ 
B. ૧૨ 
C. ૧૫ 
D. ૧૩ 

૩૮. યાપાર ચ ો નો સરેરાશ સમય કટેલો ગણવા માં આવ ેછે? 
A. ૫.૫૫ 
B. ૬.૬૬ 
C. ૮.૩૩ 
D. ૭.૫૬ 

૩૯. આથ ક ઉથલપાથલો ના વ પ ની ીએ વેપાર ચ ો કેટલા િવભાગ માં િવભા ત કરવા માં આ યા છે? 
A. ૫ 
B. ૬ 
C. ૩ 
D. ૪ 

૪૦. યાપાર ચ  નું સાચુ ં વ પ કયા કાર નંુ હોય છે? 
A. મોસમી ફેરફારો 



B. લાંબા ગાળા ના વલણો 
C. ચ ાકાર ફરેફારો 
D. આકિ મક કારણો 

૪૧. યાપાર ચ  માં વતતી તે  અને મંદી ના તબ કા __________ હોય છે. 
A. લાબંા 
B. ટૂંકા 
C. મ યમ 
D. એક પણ નિહ 

૪૨. ઓટ અન ેસધુારણા ના તબ કા ______________ હોય છે. 
A. લાંબા 
B. ટૂંકા 
C. મ યમ 
D. એક પણ નિહ 

૪૩. યાપાર ચ ો કયા કાર ના દેશો મા ંિવશષે માણ માં જોવા મળે છે? 
A. ખેતી ધાન 
B. ઉ ોગ ધાન 
C. A અને B 
D. એક પણ નિહ 

૪૪. “ યાપાર ચ ો જો ડયા બાળકો નિહ પણ એક જ કુટુંબ ના સ યો જેવા હોય છે, કારણ કે કટુુંબ ની જેમ વણવી શકાય તવેા 
લ ણો ત ેધરાવે છે.” – આ િવધાન કોને આ યુ?ં 

A. કેઈ સ 
B. ો. િમચેલ 
C. ો. િપગુ 
D. ો. િમ ા 

૪૫. યાપાર ચ  માં તે  ના તબ કા માં થી મંદી તરફ ની ગિત _______________ હોય છે. 
A. ધીમી 



B. ઝડપી 
C. અચળ 
D. એક પણ નિહ 

૪૬. યાપાર ચ  માં મંદી ના તબ કા માથંી તે  તરફ ની ગિત _______________ હોય છે. 
A. ધીમી 
B. ઝડપી 
C. અચળ 
D. ખબૂ જ મંદ 

૪૭. હો ે ના યાપાર ચ  ના િસ ધાંત માં કોને િવશષે મહ વ આપવા મા ંઆ યુ ંછે? 
A. ચલણી ના ં 
B. બક ના ં 
C. સોનંુ 
D. ચાંદી 

૪૮. હો ે ના મત ેઅથકારણ મા ંબકો ની ____________ નીિત થી તે  આવ ેછે. 
A. શાખ સંકોચન 
B. શાખ સજન 
C. નાણાંકીય 
D. આ થક 

૪૯. હો ે ના મત ેઅથકારણ મા ંબકો ની ______________ નીિત થી મંદી આવે છે. 
A. શાખ સજન 
B. નાણાંકીય 
C. આ થક 
D. શાખ સકંોચન 

૫૦. હો ે ના મત ે યાપાર ચ  નો ગાળો કેટલા વષ નો હોય છે? 
A. ૫ થી ૧૦ 
B. ૭ થી ૧૧ 



C. ૮ થી ૯ 
D. ૯ થી ૧૧ 

૫૧. “ યાપાર ચ  એ શુ ધ નાણાકંીય ઘટના છે.” – આ િવધાન કયા અથશા ી નંુ છે? 
A. કેઈ સ 
B. સે યુલસન  
C. હો  ે
D. િહ સ 

૫૨. કેઈ સ ના પુ તક નંુ નામ શુ ંછે? 
A. વે થ ઓફ નેશ સ 
B. િ િ સપ સ ઓફ ઈકોનોિમ સ  
C. જનરલ િથયરી 
D. વે ય ુએ ડ કિેપટલ 

૫૩. કેઈ સ ના મત મુજબ વેપાર ચ  ઉ પ ન થવા નું મુ ય કારણ કયા ફેરફારો ન ેઆધીન છે? 
A. સીમાંત વપરાશ વિૃ  
B. સીમા ની બચત વિૃ  
C. મડૂી ની સીમાતં ઉ પાદકતા 
D. એક પણ નિહ 

૫૪. કે સ ના મત ેઆવક, ઉ પાદન અને રોજગારી માં કયા કારણોસર ફેરફાર થાય છે? 
A. ગણુક 
B. ગતીવધન 
C. A  અને B 
D. એક પણ નિહ 

૫૫. ો. િહ સ નું પુ તક કયું છે? 
A. જનરલ િથયરી 
B. િથયરી ઓફ ડે સાયકલ 
C. વે થ ઓફ નેશ સ 



D. િ િ સપ સ ઓફ ઈકોનોિમ સ 
૫૬. િહ સ યાપારચ  ની સમજુતી કયા કાર ના રોકાણ વારા આપે છે? 

A. વયંભુ 
B. આવક વૃિ ધ ે રત 
C. વયભં ુઅન ેઆવક વિૃ ધ ે રત રોકાણ 

 
D. એક પણ નિહ 

૫૭. િહ સ નો યાપાર ચ  નો યાલ કોના યાલ સાથ ેસકંળાયેલો છે? 
A. કેઈ સ 
B. ો. લાક 
C. ો. હેરોડ 
D. A, B અને C 

૫૮. િહ સ ના યાપાર ચ  ના યાલ માં કયા કાર ના ફેરફારો યાપાર ચ  માટે જવાબદાર માનવા માં આ યા છે? 
A. વયંભૂ રોકાણ  
B. આવક વિૃ ધ ે રત રોકાણ  
C. A અને B 
D. એક પણ નિહ 

૫૯. િહ સ ના યાપાર ચ  ના યાલ માં સીમાંત વપરાશ વિૃ  નું મુ ય સમય દરિમયાન કવેુ ંરહે છે? 
A. વધતુ ં
B. ઘટતું  
C. િ થર 
D. શૂ ય 

૬૦. િહ સ ના યાપાર ચ  ના યાલ માં ગુણક અન ેગિત વધન નો આંક કેવો રહ ેછે? 
A. િ થર  
B. વધતુ ં
C. ઘટતું 



D. શૂ ય 
૬૧. વપરાશી ખચ મા ંફેરફાર થવા થી મૂડી રોકાણ ખચ માં કવેા ફરેફારો થશે તેનો યાલ કયા િસ ધાંત વારા આપવા માં આવ ે
છે? 

A. ગુણક 
B. ગિત વધન 
C. મૂડી ની સીમા ની કાય મતા 
D. વપરાશ વિૃ  

૬૨. રઝવ બક ેઆપેલ નાણાના પરુવઠાના ઘટકો પૈકી સૌથી વધુ તરલતા કયો ઘટક ધરાવ ેછે? 
A. M1 
B. M2 
C. M3 
D. M4 

૬૩. સે યુલસન નો યાપાર ચ  નો યાલ શેના પર આધા રત છે? 
A. ગુણક 
B. ગિતવધન 
C. ગણુક-ગિતવધન 
D. એક પણ નિહ 

૬૪. સે યુલસન  ના યપચા  ના િસ ધાંત મુજબ જો α=0.6, β=2 તો કયા કાર ના યાપાર ચ  જોવા મળ ેછે? 
A. ચ િવહીન િવ તાર 
B. અવમં દત ચ ો 
C. િવ ફોટક ચ  
D. િ થર ચ  

૬૫. નીચ ેપૈકી યાપાર ચ  ને િનયિં ત કરવા ના સાધનો કયા છે? 
A. નાણાંકીય નીિત 
B. રાજકોષીય નીિત 
C. વહીવટી પગલા 



D. A , B અન ેC 
૬૬. M3 એ નાણા નું કયું વ પ છે? 

A. સંકિુચત 
B. િવ તતૃ 
C. A અને B 
D. એક પણ નિહ 

૬૭. સંકિુચત ના ં __________________ છે. 
A. M2 
B. M1 
C. M3 
D. M4 

૬૮. નાણા ની ખરીદ શિ ત અને વ ત ુની કમત વ ચ ે____________ સબંંધ રહેલો છે. 
A. સીધો 
B. ય ત 
C. એક પણ નિહ 
D. સ માણ 

૬૯. સૂચક આંક નાણા ના મુ ય માં થતા _______________ ફેરફારો ની ગણતરી કરે છે. 
A. િનરપે  
B. સાપે  
C. A અને B 
D. એક પણ નિહ 

૭૦.સૂચક આંક ની રચના વખત ેકઈ બાબત નું યાન રાખવા માં આવે છે? 
A. હેતુ  
B. વ તુઓ ના ભાવો 
C. વ તુઓ ની પસંદગી 
D. ઉપરો ત બધા 



 


