
No. Question Ans . A Ans. B Ans. C Ans. D Ans.

1 તષુ્ટિગણુ વલધેમ_____વલધેમ છે. અચર વતત ઘિતુું સયેુખ B

2
તષુ્ટિગણુ વલધેમને ભશત્તભ ફનાલલા ભાિે કઈ દ્ધવતનો 
ઉમોગ કયલાભાું આલે છે?

ન્યનુત્તભ લગગ ની દ્ધવત રાગ્રાન્જ ના ગણુક 
ની ધ્ધતી

લૂાગનભુાન ની 
ધ્ધવત

વનમત વુંફુંધ ની 
ધ્ધવત B

3
પ્રચલરત વુંકેતોભાું ફજેિ વભીકયણ કેલી યીતે દળાગલલાભાું આલે 
છે?

I = xpx+ypy I=xpx-ypy I=x + px + y + py (a) અને (b) ફુંને A

4
લસ્ત ુકે વેલાભાું યશરેા ભાનલ જરૂરયમાત વુંતોલા ના ગણુને 
______કશ ેછે?

તષુ્ટિગણુ કુર તષુ્ટિગણુ વીભાુંત તષુ્ટિગણુ (a) અને (b) ફુંને A

5 તષુ્ટિગણુ વલધેમભાું u , x અને y રકિંભતો શુંભેળા______ શોમ છે. ઋણ ધન અનણૃ અણૂાાંક B

6
તષુ્ટિગણુ વલધેમ ને _______આધીન ભશત્તભ ફનાલલાભાું આલે 
છે.

ઉત્ાદન ખચગ ઉત્ાદન વલધેમ ફજેિ વભીકયણ વીભાુંત તષુ્ટિગણુ D

7 ખચગ વલધેમને આવધન રઘતુ્તભ ફનાલલાભાું આલે છે. ઉત્ાદન ખચગ ઉત્ાદન વલધેમ ફજેિ વભીકયણ તષુ્ટિગણુ વલધેમ B

8 વભમ ય આધારયત ભારશતીની યજૂઆત એિરે______. વતત શે્રણી વભાુંતય શે્રણી ગણુોત્તય શે્રણી વાભવમક શે્રણી D

9 વાભવમક શે્રણી નો અભ્માવ _____ભાિે ઉમોગી છે.
ભતૂકાની રયસ્સ્થવત 
વભજલા

લતગભાન રયસ્સ્થવત 
વભજલા

બવલટમની રકિંભતનુું 
અનભુાન ઉયના ફધાજ D

10 રદધૅકારીન લધઘિ_____ બાગભાું લશેંચી ળકામ છે. 2 3 4 6 A

11
 વાભવમક શે્રણીભાું લરણ નક્કી કયલા ભાિે નીચેનાભાુંથી કઈ 
યીતનો વભાલેળ કયલાભાું આલતો નથી? આરેખની યીત ન્યનુત્તભ લગગની યીત ચરીત વયેયાળની 

યીત
દ્વિદી વલસ્તયણ ની 
યીત D

12 લરણ ળોધલાની કઈ દ્ધવત લૂાગનભુાન ભાિે મોગ્મ નથી? આરેખની યીત ચરીત વયેયાળની 
યીત ન્યનુત્તભ લગગની યીત (a) અને (b) ફુંને D

13 "વાભવમક શે્રણીનુું લરણ સયેુખ છે".તે _____દ્ધવતની ધાયણા છે. આરેખ ન્યનુત્તભ લગૅ ચરીત વયેયાળ (b) અને (c) ફુંને D
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14 ચરીત વયેયાળની યીત_______ વવદ્ધાુંત ઉય આધારયત છે. વયેયાળ ના ગણુાકાયના ગણુોત્તય  ફાદફાકી A

15
રદલાી લખતે તૈમાય ોળાક નુું લેચાણ' એ______ નુું ઉદાશયણ 
છે.

ચક્રીમ લધઘિ લરણ ભોવભી લધઘિ અવનમવભત લધઘિ C

16
વાભવમક ચર ની કુર લધઘિ દળાગલી એનો પ્રચલરત વુંકેતોભાું 
O =_____.

T+S+C+I T x S x C x I T+S-C-I T-S+C-I A

17
જુદા જુદા તાયાઓ અને ગ્રશોની ગવતના અભ્માવ ભાિે 
_____ઉમોગી છે.

સચૂકઆંક વાભવમક શે્રણી લસ્તી વલદ્યા અંતયલૅળન B

18 નીચેના ભાુંથી કયુું અવનમવભત લધઘિ નુું ઉદાશયણ નથી. ફેકાયીનુું પ્રભાણ વળમાા ભાું ગયભ 
કડાુંન ુું પ્રભાણ કડાુંની ભાુંગ ઉયના ફધાજ D

19 ચક્રીમ લધઘિ નો વભમ ગાો ______ શોમ છે. 1 લગ થી લધુ એક લગ થી ઓછી એક લગ એકણ નરશ A

20 લૂાગનભુાન કયલાભાિે કઈ દ્ધવત ઉત્તભ છે. આરેખ ની યીત ન્યનુત્તભ લગગ ની યીત ચરીત વયેયાળ ની 
યીત (a) અને(b) B

21 નીચેના ભાુંથી ક્યો વનણગમ વવદ્ધાુંત નો ઘિક નથી? વ્યશુ ઘિના લતય શે્રલણક ભોવભી લધઘિ D

22
દયેક વ્યશૂ અને ઘિનાના વુંમોજન થી ઉદબલતા આવથિક 
રયણાભ ને ________કશ ેછે.

લતય લતય શે્રલણક EMV EVPI A

23
શોવલિચ ના વવદ્ધાુંતભાું α ની રકિંભત ____અને ____ ની લચ્ચે 
શોમ છે.

 -1 , 1 0 , 1  -1 , 0 આભાુંથી એક ણ નરશ B

24 શોવલિચ ના વવદ્ધાુંત અનવુાય શે્રટઠ વ્યશૂ ળોધલાનુું સતૂ્ર જણાલો .
α × ભશત્તભ લતય+(1- 

α) ×રધતુ્તભ લતય

α × રઘતુ્તભ 
લતય+(1- α) 

×ભશત્તભ લતય

α × રઘતુ્તભ 
લતય+ (α-1) 

×ભશત્તભ લતય

α × ભશત્તભ 
લતય+(α-1) 

×રધતુ્તભ લતય

25 વુંણૂગ ભારશતીનુું અેલિત મલૂ્મ (EVPI) =______. EPPI+ ભશત્તભ EMV EPPI- ભશત્તભ EMV EPPI + રઘતુ્તભ EMV EPPI - રઘતુ્તભ EMV B

26 જોખભના વુંદબગ ભાું વનણગમ રેલાની ધ્ધતી જણાલો. ગરુૂ- રઘ ુવવધ્ધાુંત રાપ્રવનો વવધ્ધાુંત EMV વવધ્ધાુંત શોવલિચ નો વવધ્ધાુંત C

27 કમો વવધ્ધાુંત વનયાળાલાદી અલબગભ છે? ગરુૂ- રઘ ુવવધ્ધાુંત ગરુૂ- ગરુૂ વવધ્ધાુંત EMV વવધ્ધાુંત શોવલિચ નો વવધ્ધાુંત A



28 કમો વવધ્ધાુંત આળાલાદી અલબગભ છે? ગરુૂ- રઘ ુવવધ્ધાુંત ગરુૂ- ગરુૂ વવધ્ધાુંત EMV વવધ્ધાુંત શોવલિચ નો વવધ્ધાુંત B

29 અનીવિતતાના વુંદબગ ભાું વનણગમ રેલાની ધ્ધવત ઓ જણાલો. ગરુૂ- રઘ ુવવધ્ધાુંત રાપ્રવનો વવધ્ધાુંત EMV વવધ્ધાુંત (a) અને (b) ફુંને D

30

ગરુૂ- ગરુૂ વવધ્ધાુંત આળાલાદી અલબગભ અને ગરુૂ- રઘ ુવવધ્ધાુંત 
વનયાળાલાદી અલબગભ લચ્ચેનો ભધ્મભ ભાગી અલબગભ એિરે 
____.

રાપ્રવનો વવધ્ધાુંત શોવલિચ નો વવધ્ધાુંત EMV વવધ્ધાુંત આભાુંથી એક ણ નરશ B

31
વ્યશુના વુંદબગ ભાું જુદી જુદી રયસ્સ્થવત ભાું ભતુું લતય અને 
તે રયસ્સ્થતીની વુંબાલનાના ગણુાકાયોનો વયલાો =_______.

EVPI EPPI EMV EVPI - EMV C

32
X- અિ ને 4 એકભ દૂય આલેરી વભાુંતય યેખાનુું વભીકયણ 
જણાલો. x=4 y=4 y-4=0 (b) અને (c) ફુંને D

33 X અિ નુું વભીકયણ જણાલો. y=0 x=0 y=mx x=a A

34
ઉગભલફિંદુ ભાુંથી વાય થતી m ઢાલાી યેખાનુું વભીકયણ 
જણાલો. y=mx + c y-y1 = m(n-x1) y =mx y=x C

35 એક સયેુખાનો ઢા 2 છે તો તેને વભાુંતય સયેુખા નો ઢા=_____.  1/2  -1/2 2 -2 C

36
જો ફે સયેુખાઓ યસ્ય રુંફ શોમ તો તેભના ઢાનો 
ગણુાકાય=_____.

1 -1 0 -2 B

37
એક સયેુખા y અિ ય 3 જેિરો અંત:ખુંડ કાે છે અને તેનો 
ઢા 2 છે. તો તેનુું વભીકયણ જણાલો. y = 3x + 2 y = 2x + 3 2y = 3x y = 2x - 3 B

38
ફે લફિંદુઓના y માભોના તપાલત અને x- માભોના તપાલતના 
ગણુોત્તય ને ______કશ ેછે.

ઢા અંત:ખુંડ સયેુખાનુું વભીકયણ છેદનલફિંદુ A

39 y- અિને b એકભ વભાુંતય આલેરી યેખાનુું વભીકયણ જણાલો. y=b x=b x-b=0 (b) અને (c) ફુંને D


