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Bharatiya Vidya Bhavan’s Shri Ishvarlal L. P.
A�s-Science & J. Shah Commerce
College, Dakor Online Internal
Examination, October - 2020 B.A.
ECONOMICS (SEM- 5) PAPER CODE -
UA05CECO26 PAPER NAME - Survey
Methods
Date - 12/10/2020                                            Time : 12.00 p.m. to 12.30 p.m.                                  
Total Marks : 30
* Required

Full Name *

EMAIL ID

Mobile No *

Roll No. *
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5.

Mark only one oval.

B.Sc.

B.Com.

B.A.

6.

Mark only one oval.

I

III

V

Multiple Choice Question
નીચેના ��ો માટે સાચો િવક�પ પસંદ કરીને લખો . દરકે �� ફર�યાત છે .

7.

Mark only one oval.

સામાિજક

વૈ�ાિનક

એિતહાિસક

ભૌિતક

Class *

Semester *

સંશોધન એ કેવી �િકયા છે ?
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8.

Mark only one oval.

�ીક

લેટીન

��ચ

ફારસી

9.

Mark only one oval.

બે

�ણ

એક

ચાર

10.

Mark only one oval.

સમ�યાની

ચકાસણીની

િનરાકરણ

મૂ�યાંકનની

િરસચ� શ�દ કઈ ભાષા પરથી ઉતરી આ�યો છે ?

�ો. બેકર ેસંશોધનના કેટલા ઉ�ેશ જણા�યા છે /

સંશોધનના સૈ�ાંિતક ઉ�ેશમાં કઈ બાબતની ચચા� કરવામાં આવે છે ?
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11.

Mark only one oval.

માિહતી એક�ીકરણ

માિહતીનું વગ�કરણ

માિહતી ની વહેચણી

માિહતીનું અથ�ઘટન

12.

Mark only one oval.

�ો . પી .વી . યંગ

�ો .બેકાર

�ો . બે�ટ

મેનહેઈમ

13.

Mark only one oval.

સમ�યાની

િનરાકરણની

મૂ�યાંકન ની

સમજણની

સંશોધનની બાબતમાં ખોટંુ જણાવો ?

સંશોધનના આયોજન અંગેની માિહતી કોણે આપેલ છે ?

સંશોધનના �યહાિરક ઉ�ેશમાં કઈ બાબતની ચચા� થાય છે ?
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14.

Mark only one oval.

ચો�સાઈ

તટ�થતા

વ�તુલ�ીતા

સમ�યા

15.

Mark only one oval.

�ટુઅટ�  ચેગ

જ.ે ડી .પોપ

ગુડ અને હાટ

બીસેઝ

16.

Mark only one oval.

જ ે.ડી .પોપ

બેકર

કેઈ�સ

આર .સી .વું�થ�

સંશોધનમાં કઈ બાબત નો સમાવેશ થતો નથી ?

િવ�ાન નો �ારંભ િનિર�ણ થી થાય છે તે �યા�યા કોણે આપી છે ?

��ાવલી પ�િતનો સૌ�થમ ઉપયોગ કોને કય� હતો ?
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17.

Mark only one oval.

મળવું

વાતચીત કરવી

ન�કથી જોવું

મુલાકાત લેવી

18.

Mark only one oval.

���� મુલાકાત

સં�યાના આધારે

સંપક�ના આધારે

સમયને આધારે

19.

Mark only one oval.

બે

ચાર

છ

આઠ

મુલાકાત માટે વપરાતો ઈ�ટર�યું શ�દ નો અથ� આપો ?

મુલાકાતના �કારમાં ખોટો �કાર જણાવો ?

િનરી�ણ પ�િત ના �કાર જણાવો ?
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20.

Mark only one oval.

સામિયક વગ�કરણ

ભૌગોિલક વગ�કરણ

�પ� વગ�કરણ

સં�યા�ક વગ�કરણ

21.

Mark only one oval.

કોનોર

બાઉલી

મુલર

ગુડ અને હાટ

22.

Mark only one oval.

�ણ

ચાર

બે

પાંચ

વગ�કરણ ના �કારોમાં ખોટો �કાર દશા�વો ?

કો�ક રચના એ ભેગી કરલેી માિહતી પર થી તારવેલ િનણ�યો ની �િકયા છે આ �યા�યા કોણે આપી
છે ?

હેતુના આધાર ેકો�ક રચનાના કેટલા �કાર પડે છે ?
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23.

Mark only one oval.

સમયને

�થળને

અંકને

લ�ણને

24.

Mark only one oval.

હેતુ આધિરત

જિટલ કો�ક

ચલોના આધાિરત

સં�યા આધાિરત

25.

Mark only one oval.

મૌિખક

લેિખત

તાિક� ક

સામા�ય

સામિયક વગ�કરણ માં કઈ બાબત ને �યાનમાં લેવામાં આવે છે ?

સાદંુ કો�ક એ કયા કો�કનો ભાગ છે ?

��ાવલી પ�િતમાં માિહતી કેવા �વ�પે �ા� થાય છે ?
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26.

Mark only one oval.

����

�િતબંિધત

પરો�

અ�તીબંિધત

27.

Mark only one oval.

ભૂગોળ

રા�શા�

માંહીતીશા�

અથ�શા�

28.

Mark only one oval.

�ાથિમક

�િતબંિધત

�યિ�ગત

અ�તીબંિધત

�� ના ઉ�રો ��ાવલી માં આપેલા હોય તે કઈ ��ાવલી છે ?

સામાિજક િવ�ાન માં કઈ બાબત નો સમાવેશ થતો નથી ?

જ ે��ો ના ઉ�ર મુ� અને �વતં� રીતે આપવામાં આવે છે તે કઈ ��ાવલી છે ?
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29.

Mark only one oval.

િનિર�ણ

અિભગમ

મુલાકાત

વૈ�ાિનક

30.

Mark only one oval.

સમય ના આધારે

આિભગમ ના આધારે

કાય� ના આધારે

સંપક�  ના આધારે

31.

Mark only one oval.

��ાવલી

મુલાકાત

િનિર�ણ

એકમ અ�યાસ પ�િત

સંશોધન માં બે �યિ� ઓ ંવ�ચેના વાતા�લાપ ની કઈ પ�િત છે ?

િનદાના�ક મુલાકાત એ મુલાકાત નો કયો �કાર છે ?

કઈ સંશોધન પ�િત માં માિહતી નું વગ�કરણ , િવ�ેષણ અને તુલના સરળ હોય છે ?
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32.

Mark only one oval.

���� પ�િત

�પ�ીકરણ પ�િત

અવલોકન પ�િત

મુલાકાત પ�િત

33.

Mark only one oval.

ખૂબ લાંબા

ખૂબ ટંૂકા

�મબ�

પુનરાવિત�ત

34.

Mark only one oval.

આવૃિ�ને આધારે

�ે�ને આધારે

અનૌપચાિરક

ટંૂકાગાળાની

માિહતી મેળવવાની �વાભાિવક પ�િત કઈ જોવા મળે છે ?

�િતબંિધત મુલાકાત માં ��ો કેવા જોવા મળે છે ?

નવી �યવ�થા ના �ભાવ ને �ણવા માટે કઈ મુલાકાત પ�િત અપનાવાય છે ?
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35.

Mark only one oval.

માળખાકીય

સરળ

વૈ�ાિનક

ગુ�

36.

Mark only one oval.

મુલાકાત

��ાવલી

વૈ�ાિનક

િનિર�ણ

This content is neither created nor endorsed by Google.

કયું િનિર�ણ બીનઆયોિજત અને િબન માળખાકીય જોવા મળે છે ?

ગેલેિલયો અને કોપરિનકસે તેમની શોધ ખોળમાં કઈ પ�િત નો ઉપયોગ કય� હતો ?
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