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PSI and Constable Exam 

Paper With Answer –  

2� 

 

1. શર�રના ં હાડકામા ંથયેલી 

િતરાડને પારખવા માટ� કયા 

�કરણોનો ઉપયોગ થાય છે ? 

A. � �કરણો  

B. ક�થોડ �કરણો  

C. ગામા �કરણો  

D. થીટા �કરણો  

2.  ધારામા ંચામાચી�ડ#ુ ંપોતાના 

ગિત માગ%મા ંઆવલેા અવરોધો 

કયા પરાવિત(ત તરંગો મેળવીને 

ન*� કર� છે ? 

A. ઇ,-ાસોિનક તરંગો  

B. ર��ડયો તરંગો  

C. િવ/તુ 0ુબંક�ય તરંગો  

D. અ23ા સોિનક તરંગો  

3. કયો વા# ુિન456ય નથી ? 

A. િનયોન  

B. આગ7ન  

C. �હ8લયમ  

D. નાઈ3ોજન  

4. ;ૂધની ઘનતા માપવા>ુ ંસાધન 

ક#ુ ંછે ? 

A. હાઈ?ોમીટર  

B. ટ�કોમીટર  

C. લેકટોમીટર  

D. 4@-રોમીટર  

5. શીતળાની રસીની શોધ કોણે 

કર� હતી ? 

A. વરાહિમ�હર  

B. રો,ટ�જન  

C. એડવડ% Bનર  

D. B. િD@ટલી 

6. સૌથી વ/ ુનરમ ખિનજ ક#ુ ંછે 

? 

A. કોલસો  

B. પે3ો8લયમ  

C. હ�રો  

D. ટા2ક 
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7. વાતાવરણમા ંસૌથી ભાર� વા# ુ

કયો છે ? 

A. ઓઝોન  

B. �હ8લયમ  

C. ઓગ%ન  

D. કાબ%ન ડાયોIસાઈડ 

8. કયા સાધનથી Jયૂા%ઘાત મપાય 

છે ? 

A. પાયર�નોમીટર  

B. બેરોમીટર  

C. થમ7મીટર  

D. સી@મોKાફ 

9. પદાથ7ને પોતાના તરફ 

ખNચવાના OQૃવીના બળને Rુ ંકહ� 

છે ? 

A. દળ  

B. 0ુબંકSવ  

C. TUુુSવાકષ%ણ 

D. મેWમા 

10. એઇXસ રોગની તપાસ માટ� કયો 

@ટ�ટ કરવામા ંઆવે છે ? 

A. િવડાલ  

B. એ8લસા  

C. રIત  

D. #�ુરન  

11. WYકુોમા શર�રના કયા  ગનો 

રોગ છે ? 

A. કાન  

B. ગZં  

C. ફ�ફસા  

D. [ખ  

12. માણસની �કડનીમા ંથતી 

પથર�મા ંક#ુ ંતSવ હોય છે ? 

A. Dોટ�ન  

B. ક�\2શયમ ઓIઝ2ેટ 

C. સ2ફર  

D. સો�ડયમ કલોરાઈડ  

13. તારાઓનો રંગ Rુ ંદશા%વે છે ? 

A. ઉ5ણતામાન  

B. Dકાશ 

C.  તર 

D. ઘનતા  
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14. િવ]તુ ઇ^ીને તેમા ંરહ�લો કયો 

પદાથ% ગરમ કર� છે ? 

A. ટંગ@ટન  

B. લોખડં  

C. િન6ોમ  

D. તા_ં ુ ં

15. તમા`ુમા ં ક#ુ ં ઝેર�  તSવ હોય 

છે ? 

A. ટ�િનન  

B. િનકો�ટન 

C. ક��ફન 

D. મો�ફaન 

16. િવટામીન –ડ� ની ઉણપથી કયો 

રોગ થાય છે ? 

A. બેર�બેર�  

B. રતાધંળાપcુ ં

C. Jકુતાન 

D. @કવd  

17. કયા એિસડને રસાયણોનો રાe 

કહ� છે ? 

A. હાઈ?ોકલો�રક એિસડ  

B. સ2ફ#�ુરક એિસડ  

C. નાઈ3�ક એિસડ  

D. કાબ7િનક એિસડ  

18. ભારતમા ં પચંાયતી  રાજની 

શUુઆત  કઈ  સાલમા ંથઇ  

હતી ? 

A. 1960  

B. 1952 

C. 1954 

D. 1959  

19.  ભારતમા ંપચંાયતી રાજની 

શmઆત કોના હ@તે થઇ હતી ? 

A. મોરારn દ�સાઈ  

B. જવાહરલાલ નેહUુ  

C. ઇ4,દરા ગાધંી  

D. લાલબહા;ુર  શા^ી  

20. સૌ Dથમ પચંાયતી રાજની 

શmઆત કયા રાજયમા ંથઇ હતી 

? 

A. રાજ@થાન  

B. Tજુરાત 
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C. મહારા53  

D. મoય Dદ�શ  

21. પચંાયતી રાજ િવષનેો ઉ2લેખ 

બધંારણના કયા ભાગમા ંછે ? 

A. pળૂqતૂ ફરજો  

B. pળૂqતૂ અિધકારો  

C. રાrય નીિત િનદશ%ક 

તSવો  

D. આpખુ  

22. ભારતમા ંક�ટલા @તર>ુ ં

પચંાયતી રાજ છે ? 

A. એક @તર�ય  

B. sી @તર�ય  

C. tણ @તર�ય  

D. A અને B 

23. ‘પચંાયતીરાજ’નો િવષય કઈ 

યાદ� નીચે આવે છે ? 

A. ક�,y  

B. રાજય  

C. સ#ંકુત  

D. આમાથંી કઈ ન�હ  

24. Kામ@તર� પચંાયતી રાજની 

સ@ંથાને Rુ ંકહ�વામા ંઆઅવે છે 

? 

A. નગર પચંાયત  

B. નગરપા8લકા  

C. Kામ પચંાયત 

D. z#િુનિસપા8લટ�  

25. Tજુરતમા ંક�ટલા @તર>ુ ં

પચંાયતી રાજ છે ? 

A. બે @તર>ુ ં 

B. tણ @તર>ુ ં 

C. ચાર @તર>ુ ં 

D. એક @તર>ુ ં 

26. Tજુરાત પચંાયત ધારો કઈ 

સાલથી અમલમા ંછે ? 

A. 1962  

B. 1961  

C. 1963  

D. 1964  
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27. પચંાયતી રાજની @થાપના માટ� 

કઈ સિમિતની ભલામણ p|ુય 

હતી ? 

A. કોઠાર� સિમિત 

B. અશોક મહ�તા  

C. બળવતંરાય મહ�તા  

D. આમાથંી કોઈ નહ~  

28. ઇસવીસન Oવૂ� 200 થી 

ઇસવીસન 320 Jધુીનો સમય 

ભારતીય ઈિતહાસમા ંકયા #ગુ 

તર�ક� ઓળખાય છે ? 

A. અ> ુ- T�ુત #ગુ  

B. Oવૂ% – મૌય% #ગુ  

C. અ> ુ– મૌય% #ગુ  

D. બૌ� #ગુ  

29. અ> ુ– મૌય% #ગુમા ં�ન અને 

બૌ� ધમ% સામે ટક� રહ�વા માટ� 

કયા ધમ%મા ંમોટા ફ�રફાર થયા 

? 

A. ભાગવત ધમ%  

B. 8�@તી ધમ%  

C. ઇ@લામ ધમ%  

D. ��ાણ ધમ%  

30. અ> ુ– મૌય%કાળમા ં�ન અને 

બૌ� ધમ% સામે ટક� રહ�વા માટ� 

�ા�ણ ધમ% (વેદ ધમ%)મા ં

p|ુયSવે નીચેનામાથંી કઈ એક 

શાખાનો સૌથી વ/ ુિવકાસ થયો 

? 

A. ભાગવત (ભ�Iત) 

સDંદાય  

B. શ�Iત સDંદાય  

C. તેરાપથંી સDંદાય   

D. આnવક સDંદાય  

31. �ા�ણ ધમ% (�હ�;ુ)ની પરંપરા 

અ>સુાર નીચનેામાથંી કયા 

દ�વના છ, દશ ક� બાર અવતારો 

થઇ ગયા ? 

A. ��ા  

B. િવ5c ુ 

C. મહ�શ (િશવ) 

D. મા ંશ�Iત  
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32. અ> ુ–મૌય%કાળમા ંભાગવત – 

સDંદાયની સાથે �ા�ણધમ%ની 

બીn કઈ મહSવની શાખાનો 

પણ િવકાસ થયો ? 

A. પાRપુત  

B. શ�Iત  

C. આnવક  

D. 8લ�ગાયત  

33. પાRપુત સDંદાયમા ંનીચે પૈક� 

કોની ઉપાસના થાય છે ? 

A. ��ા  

B. ગાય અને કાચબો  

C. િવ5c ુ 

D. િશવ  

34. �હ;ુ પરંપરામા ંકોને વાJદુ�વ કહ� 

છે ? 

A. ��ા  

B. િવ5c ુ 

C. `ૃ5ણ  

D. ય� – નારાયણ  

35. �હ�;ુ પરંપરામા ંકોને ‘નારાયણ’ 

કહ� છે ? 

A. િવ5c ુ 

B. મહ�શ (િશવ) 

C. ��ા  

D. @વામી સહeનદં  

36. ભાગવત ધમ%મા ંમો�Dા\�ત 

માટ� નીચે પૈક� કઈ બાબત 

ઉપર િવશેષ ભાર pકૂાયો છે ? 

A. ય�  

B. ધાિમ(ક �6યાકાડંો  

C. ભ�Iત  

D. યોગ  

37. િસ�Oરુ કઈ નદ�ના �કનાર� 

વસેYુ ંછે ? 

A. સાબરમતી  

B. O5ુપાવતી  

C. સર@વતી  

D. Oણૂા% 

38. Tજુરાત>ુ ંસૌથી �0ુ ં

પવ%તિશખર ક#ુ ંછે ? 
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A. પાવાગઢ  

B. કાળો પવ%ત  

C. સાOતુારા  

D. દ�ાtય (8ગરનાર) 

39. Tજુરાતમા ંિવ@તારની y45ટએ 

સૌથી મોટો �જ2લો �� છે ? 

A. અમદાવાદ  

B. Jરૂત  

C. ક�છ 

D. વડોદરા  

40. નીચેનામાથંી  કઈ  િવ�ાપીઠ 

ગાધંીનગર  �જ2લામા ંઆવેલી 

છે ? 

A. Kામસેવા મ�ંદર મ�હલા 

િવ�ાપીઠ  

B. સાબર Kામ િવ�ાપીઠ  

C. રંગભારતી િવ�ાપીઠ  

D. વનસવેા મહાિવધાલય 

41. Bસલ – તોરલ ની સમાધી કઈ 

જWયાએ આવેલી છે ? 

A. qજૂ  

B. રાપર  

C.  eર  

D. ન8લયા  

42. સારંગOરુ શેના માટ� Dિસ� છે ? 

A. હ>મુાનnના મ�ંદર માટ� 

B. `ૃ5ણ ભગવાનના મ�ંદર 

માટ�  

C. મહાદ�વના મ�ંદર માટ�  

D. Jડૂ� ચ�પાના ઉ�ોગ માટ�  

43. Tજુરાતમા ં`ુલ ક�ટલા રણ 

વ@તાર આવલેો છે ? 

A. 25,400 ચોરસ �ક.મી. 

B. 22,890 ચોરસ �ક.મી.  

C. 35,200 ચોરસ �ક.મી.  

D. 27,200 ચોરસ �ક.મી.  

44. �ૂનાગઢ �જ2લામા ંઆવેલ 

દાતારની જWયા Rુ ંછે ? 

A. ક�ર�ઓ>ુ ંમો�ંુ વન છે. 

B. મહાદ�વnની મોટ� 

Dિતમા છે. 
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C. મીરાદાતારની D|યાત 

જWયા છે. 

D. જિમયલશા પીરની 

દરગાહ છે. 

45. વ@તીની દ45ટએ Tજુરાત>ુ ં

સૌથી મો�ંુ શહ�ર ક#ુ ંછે ? 

A. વડોદરા  

B. અમદાવાદ  

C. રાજકોટ 

D. Jરૂત  

46. સૌરા53 િવ@તારમા ંક�ટલા �જ2લા 

આવેલા છે ? 

A. પાચં  

B. અ8ગયાર  

C. આઠ  

D. દસ  

47. નીચેનામાથંી �લા4@ટક ઉ�ોગનો 

િવકાસ �ા ંથયો છે ? 

A. અમદાવાદ  

B. ગાધંીધામ  

C. મોરબી  

D. ગાધંીનગર 

48. નીચેનામાથંી કયા �જ2લાના 

p|ુય મથક>ુ ંનામ અને 

�જ2લા>ુ ંનામ એક સર� ુછે ? 

A. સાબરકાઠંા  

B. ખેડા  

C. ક�છ 

D. વલસાડ  

49. ક�ળા માટ� Tજુરાતના કયા બે 

શહ�રો D|યાત છે ? 

A. અમદાવાદ અને મહ�સાણા  

B. મહ�સાણા અને 

�હ�મતનગર  

C. Jરૂત અને ભmચ  

D. વડોદરા  

50. કઈ �@વ`ૃતી Oરુાવામા ંKા� 

રાખવામા ંઆવે છે ? 

A. કોટ%મા ંજજ સામે કર�લ  

B. એ\Iઝ��ુટવ 

C. સબ�ડિવઝનલ 

D. ઉપરના બધાજ સાચા છે 
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51. દ@તાવેજોના Dાથિમક I�ાએ 

sીિતય Oરૂાવા sારા ક�વી 

બાબતો Oરુવાર કર� શકાશે ? 

A. દ@તાવેજની [ત�રક 

હક�કતો  

B. દ@તાવેજોની બા� 

હક�કતો 

C. દ@તાવેજોની [ત�રક 

અને બા� હક�કતો  

D. ઉપરમા>ુ ંએક પણ નહ~ 

52. ભારતીય Oરુાવા અિધિનયમ 

pજુબ કઈ વ@�ઓુ દ@તાવેજ 

ગણાશે ? 

A. Oરુાતન લખેો 

B. 8ચtો 

C. ફોટોKાફ  

D. આપેલ તમામ  

53. ભારતીય Oરુાવા અિધિનયમ 

pજુબ કઈ વ@�ઓુ દ@તાવેજ 

ગણાશે નહ~ ? 

A. તા�પt  

B. િશલાલેખ  

C. નકશાઓ  

D. oવિન p�ુyત ટ�પ 

54. દ@તાવેજ લખવામા ંકોનો 

સમાવેશ કર� શકાય છે ? 

A.  કો  

B. અ�રો, શ�દો 

C. 8ચtો  

D. આપેલ તમામ  

55. હક�કતોની D@�તુતા  ગે કઈ 

બાબત સાચી છે ? 

A. વાદK@ત અને D@�તુ 

હક�કતોનો Oરુાવો આપી 

શકાશે. 

B. એક જ બનાવના ભાગmપે 

હોય તે હક�કતો D@�તુ છે 

. 

C. કક�કત માટ�નો હ�� ુ

દશા%વતી ક� તૈયાર�mપી 

હક�કતો D@�તુ છે. 



 

����� ���� ��	
� ����� ����� ���� �� ������ ���
 9722210596 �� job �х� ����� к� 

 

D. ઉપરની દર�ક બાબત 

સાચી છે. 

56. દ@તાવેજો સબંધી મૌ8ખક 

@વી`ૃિત �ાર� D@�તુ ગણાય ? 

A. દ@તાવેજો સબંધી ગૌણ 

Oરુાવો આપવાનો હોય  

B. દ@તાવેજના ખરાપણાનો 

D  હોય 

C. આવો Oરુાવો આપવાનો 

Bને હક હોય  

D. ઉપરના દર�ક સાચા છે. 

57. Oરુાવાની y45ટએ ફોજદાર� 

અિધિનયમ pજુબ કાઈ વાત 

સાચી છે ? 

A. પોલીસ અિધકારો સમ� 

કર�લી ક_લૂાત સા8બત 

કર� શકાશે નહ�. 

B. ક@ટડ�મા ંઆરોપીએ 

કર�લી ક_લૂાત તેની 

િવUુ� સા8બત કર� શકાશે 

નહ~. 

C. આરોપી પાસેથી મળેલ 

મા�હતીનો ક�ટલોક ભાગ 

સા8બત કર� શકશે. 

D. T�ુત રાખવાના વચનથી 

મેળવેલ ક_લૂાત 

અD@�તુ બને છે. 

58.  નીચેનામાથંી કઈ બાબત સાચી 

છે ? 

A. Dલોભન, ધમક� વગેર�થી 

કર�લી ક_લૂાત અD@�તુ 

ગણાય. 

B. Dલોભન, ધમક� વગેર� 

;ૂર કયા% બાદ કર�લી 

ક_લૂાત D@�તુ ગણાય. 

C. @વી`ૃિત િનણા%યક સા8બતી 

નથી પણ તે Dિતબધં 

તર�ક� આવી શક�. 

D. ઉપરના દર�ક સાચા છે. 

59. pSૃ# ુપામતી ક� ન મળ� આવતી 

¡ય�Iત વગેર� કર�Yુ ંકથન �ાર� 

D@�તુ ગણાય ? 
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A. rયાર� તે તેના pSૃ#સુબંધંી 

હોય. 

B. દ@�રુ pજુબ તે કરવામા ં

આ¡#ુ ંહોય. 

C. તે સગપણના અ�@તSવ 

િવશે હોય 

D. ઉપરના ંદર�ક Dસગંોએ   

60. ભારતમા ં‘સરદાર પટ�લ પોલીસ 

અકાદમી’ �ા ંઆવેલી છે ? 

A. માઉ,ટ આ_ ુ

B. દહ�રા;ૂન 

C. બNWલોર 

D. હ¢દરાબાદ 

61. ‘અ£ા : ધ ડ�ઝ ધેટ અવડ�ક 

ઇ4,ડયા’ O@ુતકના લેખક કોણ છે 

? 

A. `ૃણાલ બJ ુ

B. આJતુોષ 

C. ક�.આર.નારાયણન 

D. િવ6મ શઠે 

62. ‘ઇન ધ નેમ ઓફ ધ પીપલ’ 

O@ુતકના લેખક કોણ છે ? 

A. Bફર� આચ%ર 

B. િવ6મ શઠે 

C. નીિતન ગડકર� 

D. ક�.આર.નારાયણન 

63. રા53�ય િવ�ાન �દવસ �ાર� 

મનાવાય છે ? 

A. 28 ફ�¥આુર� 

B. 14 ફ�¥આુર� 

C. 28 e,#આુર� 

D. 14 માચ%  

64. ગાધંીnના રાજક�ય TUુુ કોણ 

હતા ? 

A. અરિવ�દ ઘોષ 

B. રામ`ૃ5ણ પરમહસં 

C. ગોપાલ`ૃ5ણ ગોખલ ે

D. દાદાભાઈ નવરોn 

65. અરિવ�દ ઘોષ ભારતની કઈ 

#િુનવિસ(ટ�મા ંઅoયાપક હતા ? 
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A. nવાn #િુનવિસ(ટ�, 

Wવા8લયર 

B. એમ.એસ. #િુનવિસ(ટ�, 

વડોદરા 

C. સરદાર પટ�લ #િુનવિસ(ટ�, 

વ2લભ િવ�ાનગર 

D. ભાવનગર #િુનવિસ(ટ�, 

ભાવનગર 

66. ‘Oણૂ%Sવ Dા�ત કરવાનો ઉ¦ેશ’ 

િશ�ણ>ુ ંઆ લ§ય કયા 

ભારતીય 8ચ�તક>ુ ંહ� ુ ં? 

A. રામ`ૃ5ણ પરમહસં 

B. મહાSમા ગાધંી 

C. @વામી િવવેકાનદં 

D. @વામી દયાનદં 

67. ‘સા િવ�ા યા િવpIુતયે’ 

િશ�ણ>ુ ંઆ લ§ય કયા 

Kથંમાથંી લેવામા ંઆ¡#ુ ંછે ? 

A. ઋWવેદ 

B. અથવ%વેદ 

C. સામવેદ 

D. ય�ુવ�દ 

68. ગાધંીnની _િુનયાદ� િશ�ણ 

યોજના અ,ય કયા નામથી 

ઓળખાતી હતી ? 

A. િવ�ાપીઠ િશ�ણ યોજના 

B. પાયાની િશ�ણ યોજના 

C. સાબરમતી યોજના 

D. વધા% િશ�ણ યોજના 

69. ભારતમા ંદર વષ� 5 મી 

સ�ટ�zબરના રોજ ‘િશ�ક �દન’ 

ઉજવાય છે. આ �દવસે ભારતના 

કયા રા53પિતનો જ,મ�દવસ 

ઉજવાય છે ? 

A. ડો.રાB,y Dસાદ 

B. ડો.સવ%પ2લી રાધા`ૃ5ણ 

C. �ાની ઝૈલિસ�હ 

D. ડો.એ.પી.B.અ�;ુલ કલામ 

70. �к �� !�� "����� 

��#�$%к&�� '. )*+ "�. �к	
,� 

х��-����� . �к� ���� 

/��� "��� �������� . �к� 
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�0 ��� �1
 "�, � �� !�� 

�	��%к&�� к
��� 1ш� ? 

A. '.)5. 

B. '.)++ 

C. '.6+.  

D. '.).+ 

71. 1�� ��� %1����� 1���� 7�� 

5:3 �� :��$��� "� .6+ �;< 

�"� ����� 7�� 3:. �� 

:��$��� ,ш�, � ����� 1���� 

7�� к
��� �;< "� ? 

A. =+:.+ 

B. 5>:.5 

C. 5+:=+ 

D. 65:6> 

72. ?!�� ��� ?!@�� кA �к 

@�@B� к
CD ��,� �к��E 

@����� %-ш���� �FG�� �� 

:�,�� к�
 "�. ?!���� H	� 

к��к�� .5 %I�� ��� ?!@���� 

H	� к��к�� =+ %к.��. "�, � 

6+ @�@�� �"� ����� �J#�K!� 

L�� к
��� %к.��. 1ш� ? 

A. > %к.��  

B. 6+ %к.��. 

C. 65 %к.�� 

D. 6. %к.��  

73. M GCN @���N�� �к Oк	��� 

��� кA �� ��PN�Q "�, R� 

����� ��� S!$�к�� ��х� 

/�� "� ? 

A. 6 ��� 5  

B. 5 ��� 5  

C. 5 ��� 3  

D. 6 ��� 3  

74. � �� � !<��� T�U0�K!� :��$ 

.:6 1N, � ����� @UVN�K!� 

:��$ к
�W!� 1ш� ? 

A. .:6 

B. 6:5 

C. 5:6 

D. 6:. 
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75. 0
X!/�� 5+6)��� ���Y ,N�� 

�@шN� AC	� �,��%�Z� 

#�[\�N�@ш���� ]����� к
���^!� 

�,�� :�_� ,`!� ? 

A. �  

B. > 

C. a 

D. 6+ 

76. 6a ,� 5. 0
X!/�� 5+6)�� 

�J#� FINA 	�A@�&f @�g к� 

5+6)K!� /N�� h�� к������ 

/i`!� 1 !� ? 

A. j�kH�  

B. lm��C	 

C. #��  

D. ���� 

77. E����� к�� @���<�� к���� 

‘@����’� кN� ]����N 

х���	��� ���� m��� 

�\����C	� @�`!Z� кNp "� ? 

(5. 0
X!/�� 5+6)�� ��) 

A. �%1� ш��<  

B. ?!�
ш �s�� 

C. @���� к1��  

D. `!���� @�&1 

78. х�-� ��� t��uf /Nf� 

]��� ��� @�g��� х�-� 

vuf�� :w��1� ���  �� ���
 

к�� ����� ���1к�� @�`!Z� 

кN�< "� ? 

A. @�u� ����  

B. �� ! ����  

C. 1
�� ��k���  

D. L%к�� @�����  

79. 6* ��#< 5+6)�� �� 

��#������,� к�� ���m��-
ш�� 

к
CD�N �xк ‘���m��-
ш �xк’�� 

f��<� @�`!Z� к������ /iN� 

"� ? 

A. ���� y!���  

B. �z1�� 1�H�  

C. �.�1
���  

D. 0H�� к��� 



 

����� ���� ��	
� ����� ����� ���� �� ������ ���
 9722210596 �� job �х� ����� к� 

 

80. 6) ��#< 5+6)�� �� v���- 

��� �1�- y!�{� х��K!� 

@�|� ,`!� ��Q к$ 1�� ? 

A. @���� ��-к  

B. ���� ��-к  

C. ш�$�A ��-к  

D. �� !� ��-к  

81.  \N������� �1
�� ��{@�к 

��}~�@� ���к
 к�� � G������� 

/iN� ? 

A. ?! JN�  

B. 1
@�� к��  

C. ,�� ���  

D. 1
k�� ��� 

82.  ���%�к���  :@�� fk$�� 

��� �,<ш�����     ���� 

�!��к�� @�R��    �N	  

����� ш���� (Loyd stowell 

shapley) K!� @�|�  ,`!�.   

����� кN� �;�  �,<ш����  

���� �!�к��,�  �\��@��  

к������ /iN� 1�� ? (65 ��#< 

5+6)�� �� @�|� ,`!� ) 

A. �;< 5+66 

B. �;< 5+6.  

C. �;< 5+65 

D. �;< 5+6+ 

83. * ��#< 5+6)�� �� кN� 

]����N vuf�@��� ����K!� 

��pJ# ��f%�к �C��� ‘��A� 

Q0 | ��H� Q0 | N�’,� 

�C��@�� к������ /iN� ? 

A. ^!к
ш L��$� 

B. ���� L��$� 

C. f��� �-�$� 

D. /��- �.�%1CD� 

84.  ��#������,� к�� ��� ��f�� 

�1��k#� @�`!Z� к������ 

/iN� "� ? (6+ ��#< 5+6)�� 

��) 

A. х�k�- k�� �1�- �� 

х��0�  

B. �� ����  
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C. w�1�- w��!� ��A� 

D. �� �1�-  

85. ]���� :,� F!@U� v�t1 

h��
 ��� ^!к����� /iN 

1� ? 

A. A.�.6a))���  

B. A.�.6a)+���  

C. A.�.6a�)���  

D. A.�.6a>6���  

86. A.�.6a))��� ]����� кN� 

�{��@�кK!� @���� �!�<������ 

����� ,`!� 1 !� ? 

A. @�I� ����]��  

B. �����- �1�  

C. 	�.1�� ]�]� 

D. ��.��.��.���� 

87. � ���� ����� |�� �� кA 

%-ш���� 0�
 "� ? 

A. v��,� -kT$ 

B. -kT$,� v��  

C. ��<,� �@B�  

D. �@B�,� � G�< 

88. ��#������,� кN ��`! ��,� 

��! H��� "� ? 

A. к��<� 	�NZ��A	  

B. к��<� ��Z��A	 

C. ��A~�� 

D. 1�A��� 

89. ‘f���#k�`!�’ ш���,� ,�N "� ? 

A. �f,�  

B. ��Z�
%�N�,�  

C. @�������� х���,�  

D. ��A��,� 

90.  ��-���  ��,� :�#�� ��- кN 

"� ? 

A. �����-  

B. N�!��-  

C. �m��-  

D. �,�<��-  

91. �1 -�--	K!� х-к�� кA 

�-��� %к���
 ,`!� 1 !� ? 

A. ��W!�  

B. k�N��  

C. @�&�!  
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D. ���� 

92. ш�х�� -���� S!¢! к$ 1�� ? 

A. ��f�1��! �  

B. f@�&-@�&1  

C. ��! <�-
�  

D. S!¢! ���к 

93. :,� ���C��-5+ %Iк
� �z	<к� 

кN��
 ������� /iN 1� ? 

A. A.�.5++5���  

B. A.�.5++.���  

C. A.�.5++����  

D. A.�.5++)���  

94. A.�.6a*5��� кA ����� 

]����� ��}~�N ��� ���к
 

E1
� к������ /�� 1�� ? 

A. к�£�  

B. ��  

C. 1к�  

D. ��	@�C�� 

95. ‘	
@�� к�’ кA ��� ��,� 

��к��N�� "� ? 

A. �����  

B. ��	@�C�� 

C. %Iк
�  

D. �
@��  

96. ��#������,� кN� K �wNK!� к,��к 

����N$ ��� �1�]������,� 

������� /i`!� "� ? 

A. к,к  

B. F!#�� G	� 

C. �k$�!��  

D. к,к��  

97. ��! <��� |K!}NK!� ��� M!� 1 !� ? 

A. -
�-�  

B. f��	�� 

C. �T�  !���  

D. ��%-�;  

98. ��#������,� h�� t1�� �к�$ 

v�t1 �,� ? 

A. S!¢!  

B. ��_J` G�  

C. `!�
��  

D. M!I  
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99. �z	< 1
z, Qfp��AH�ш� 

(WHO)�� �,����  h��
 ,A 

1�� ? 

A. A.�. 6a.*���  

B. A.�. 6a.>���  

C. A.�. 6a*+���  

D. A.�. 6a*5���  

100. S!���� ��к�� §��� S!����� 

кA х���	� ��VNT�U� @�¨� :�_� 

к�
 wN��
 ���� кN� ��	<,� 

��������� /�� "� ? 

A. �к�iN ��	<  

B. ��-�� �z�]]�A ��
� 

��	<  

C. �N-��@�&1 ��	<  

D. L�!]�A �!��$� ��	<  

 

 


