


MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(A Central University established by an Act of Parliament in 1998)

Gachibowli, Hyderabad -500032

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2018-2019 


 30  (Assinments) 
 

 ' 


 (12)  30 

 28  70 



  Source 

 4 



 (Batch)  12 



 Assignment 








_____________________  ________________________: 

_____________________:    ________________________       

_________  ______________  ________________       

_________________________________________________ 

 Assignments 


 2019  1

 2019  2

 2019  3

 (Assignments) 

1



BA 1st Year – Economics 

Assignment 1 

Part A – Attempt all for 2 marks each 

۔ یہ کس کا تعریف ہے؟ کو معاشیات کہتے ہیں سائںسپڈھتے  کے تعلق کے بارے میں  اور قلیل وساؑںل  وسیح خواہشیں    .1    

A) Adam Smith      B) Alfred Marshal     C) Lionell Robbins   D) Samuelson 

:سے مراد ہے  قہیطر دیتںق یاستقرائ  .2 

A) عام سے خاص        B) خاص سے عام        C)   دوںوں B اور A       D) ان میں سے کویی ںہیں 

: لب اور رسد کے ساتھ تعلق۔ ط 3 

(A  D اور B      دوںوں                   سیدھا            B)     الٹا         C)      ان میں سے کویی ںہیں (A 

استعمال کیا؟ کس ںےمیں لفظ میکرو اور ماکرو پہلے ۔ معاشیات  4 

A) Ragnar Nurkse       B) Alfred Marshal     C) Ragnar Frisch   D) Samuelson 

:مصںوعات کی قیمت اگر بڈھا تو اسکا رسد ۔ 5 

A) بڈھے گا     B) گھٹے گا     C) ںہیںیی تبدیلی کو       D) میں سے کویی ںہیں  ان  

       (5*2=10) 

Part B – answer any 2 of the following 

۔ کے معاشیات کا تعریف لکھیں ساموویلسن۔  6 

کلی معاشیات اور جزی معاشیات کے درمیان فرق کیا ہے؟۔  7 

کیا ہے؟ بیان کریں۔طلب قاںون ۔  8 

میں اںقباض سے کیا مطلب ہے؟ بیان کریں۔  یمںحں۔ رسد  9 

       (2*5=10) 

Part C- answer any 1 of the following 

پر بحث کریں۔  مسائل یمعاشی  یادیبں۔  10 

کی وضاحت کریں۔  کو متاثر کرںے والے عوامل رسد۔ رسد قاںون کیاہے؟   11 

میں تبدیلیان کب ہوتے ہیں؟ بیان کریں۔  یمںحں۔ طلب  12 

       (1*10=10) 



BA 1st Year – Economics 

Assignment 2 

Part A – Attempt all for 2 marks each 

کس ںے پیش کیا ؟   Indifference curve analysis 1۔ 

 A) J.M.Keynes        B) Alfred Marshal     C) J.R.Hicks   D) Samuelson 

:کر سکتاہے مائشیپکی  افادیتمطابق ، کے   Alfred Marshal 2۔ 

A) Cardinally      B) ordinally     C)   دوںوں A اور B     D) ان مین سے کویی ںہیں  

:ہے کتےآپس میں جھوس  isoquants 3۔ دو 

A) کبھی ںہیں      B) ہمیشہ     C) اکثر   D)  ان مین سے کویی ںہیں  

میں الگت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہوگا   iso-cost line 4 ۔ اوپر والے 

A) ذیادہ       B) کم    C) بتا ںہی سکتے   D)  ان مین سے کویی ںہیں  

تجزیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔ )(  ماںہیحاصالت مطابق پ۔   5 

A) یعادیالم لیقل  تجزیہ  B) تجزیہ یعادیم لیطو      C) بتا ںہی سکتے      D)  ان مین سے کویی ںہیں  

       (5*2=10) 

Part B – answer any 2 of the following 

طلب کی لچک کے درمیاں فرق بتایں۔ اور قیمت طلب کی لچک ۔ آمدںی    6 

 7۔ اثر بدل اور اثر آمدںی میں کیا فرق ہے؟

توسیح راہ سے کیا مراد ہے؟ ۔  8 

سے کیا مطلب ہے؟ ماںہیپ تیکفا۔   9 

       (2*5=10) 

Part C- answer any 1 of the following 

میں لکھیں۔  ترجیح ںظریہ کے بارےظاہر ۔ سامویلسن کا  10 

 11۔ خاکہ کے مدد سے سالٹسکی کا اثر بدل کی وضاحت کریں۔ 

کا بیان کریں صوصیاتکے خ  Iso-quant . 12 

       (1*10=10) 



BA 1st Year – Economics 

Assignment 3 

Part A – Attempt all for 2 marks each 

: کو واپس لے ںہی سکتے ہیںجس کا خرچہ پہلے ہی  ہوا ہے اوراس  ،۔ الگت 1 

 A) قائم الگت        B)   ریمتغالگت      C)  الگتsunk   D) ںہیں یان میں سے کوی  

داواریکل پ  ریمتغالگت + قائم الگت) ÷  2۔ (

A) اوسط قئم الگت      B) اوسط متغیرالگت    C) اوسط الگت        D) ان میں سے کویی ںہیں 

: ۔ ایک اور زائد مصںوعات بیچںے سے افزائش زائد آمدںی 3 

A) اوسط مالیہ      B) مالیہ یائیحاش      C) یائیحاش الگت    D) ان میں سے کویی ںہیں 

مالیہ، اوسط مالیہ سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہوگا یائیحاش میں کامل ُمسابقت ریغ ۔  4 

A) اوںچا      B) کم    C) برابر   D) ان میں سے کویی ںہیں 

: اور مجموعی فروخت مالیہ اگر برابر ہے تو اس کو کہتا ہے تالگ یمجموع۔   5 

A) لیتعد ںقطعہ      B) ںقصان     C) ںفع     D) ان میں سے کویی ںہیں 

       (5*2=10) 

Part B – answer any 2 of the following 

کے درمیان کیا فرق ہے؟ بیان کریں۔ اور قائم الگت  ریمتغ الگت   6۔ 

سے کیا مطلب ہے؟   Opportunity cost 7۔ 

مالیہ اور اوسط مالیہ کی وضاحت کریں۔  یائیحاش۔  8 

مالیہ اور اوسط مالیہ کے تعلقات کی وضاحت کریں۔  یائیحاشمیں  مکمل مسابقت۔   9 

       (2*5=10) 

Part C- answer any 1 of the following 

 10۔ الگت کیا ہے؟ الگت کے مختلف اقسام کی وضاحت کریں۔ 

 11۔ الگت مںحںی کا جدید ںظریہ کی وضاحت کریں۔ 

کو بیان کریں۔  لیںقطعہء تعد۔ خاکہ کے مدد سے   12 

       (1*10=10) 


