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Instructions:
1. Attempt all questions.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.
6. English version is authentic.

Q.1

(a)

A stepped block as shown in fig. A is resting on the ground plane. A vertical
edge is in the picture plane and the longer face containing that edge makes an
angle of 30⁰ to Picture Plane. S.P is 5cm in front of P.P, 3cm above ground
and lies in a central plane which passes though centre of the block. Draw
perspective view of the block.
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પ્રશ્ન. ૧

અ

આક્રુતિ A મ ાં દર્ ા વેલ એક સ્ટે પ્ડ બ્લોક જમીન પર પડેલ છે . િેની એક ઉભી

07

ધ ર તપકચર પ્લેનમ ાં છે િથ િે ધ રવ ળી બ જુ તપકચર પ્લેન સ થે 30° ખુણો
બન વે છે . સ્ટે ર્ન પોઇંટ તપકચર પ્લેનની ૫ સે.મી. આગળ િથ જમીનથી
૩સે.મી. ઉપર, બ્લોકમ થી પસ ર થિ સેંટ્રલ પ્લેન પર આવેલ છે . બ્લોક નો
(b)

પસ્પેક્ટટવ વ્યુ દોરો.
Draw elevation of a main door of 1200mm. Render the materials of glass,
steel timber and brick wall in elevation. (scale1:20)

૦7

બ

એક દરવ જા નો સમેનો દે ખ વ દોરો િેની પહોળ ઇ 1200 મી.મી. છે .િેને

૦7

ક ચ,સ્ટીલ,લ કડુ િથ ઇટની દદવ લ સ થે િેન ુ રેં ડદરિંગ કરો. (સ્કેલ ૧:૨૦ લો)
Q.2

(a)

પ્રશ્ન. ૨

અ

Draw projection of a hexagonal based prism edge of the base 40mm and
height 90mm. The axis is perpendicular to VP and parallel to HP.
એક ષટકોણીય બ જુવ ળો તપર મીડ કે જેનો પ યો 40 મીમી અને ઉચ ઈ 90
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મીમી છે . િે VP ને લબાં છે . HP ને સમ િાંર છે . િેનો ઉપરનો દે ખ વ અને
સ મેનો દે ખ વ દોરો.
(b)

A square prism, side of base 50mm and height 75mm, is resting on its base in
V.P. and axis perpendicular to V.P. and 30mm above the H.P. One of the

૦7

બ

edges of the base is inclined at 30⁰ to the H.P. Draw the projections of the
prism.
એક ચોરસ તિઝમ પ ય ની બ જુ 5૦મીમી િથ ઉચ ઈ 75 મીમી, િેનો પ યો

૦7

V.P મ ાં છે િેની ધરી V.P.ને ક ટખુણે િથ H.P. થી ૩૦મીમી ઉપર છે . પ ય ની
એક ધ ર H.P. સ થે 30° ખુણો બન વે છે . તિઝમન િોજેકર્ન દોરો.
OR
(b)

બ

A pentagonal pyramid side of base 30mm and height 65mm is resting on H.P.
on its base with one of the edges of base perpendicular to V.P. Draw the
projections of the pyramid
એક પાંકોણીય તપર મીડ, પ ય ની બ જુ3૦મીમી િથ ઉચ ઈ 65મીમી, િેન પ ય
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સ થે H.P. પર પડેલ છે . પ ય ની એક ધ ર V.P.ને ક ટખુણે છે . તપર મીડન
િોજેકર્ન દોરો.
Q.3

(a)

A cylinder, diameter of base 60mm and height 70mm, is having a point of its
periphery of base in VP with axis of cylinder inclined to VP by 45˚ and
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parallel to HP. Draw the top view in HP.
પ્રશ્ન. ૩

અ

એક નળ ક ર વ્ય સ 60મી.મી િથ લબ ઈ 70મી.મી છે . િે જમીન પર પડેલ

૦૭

છે . િેની ધરી HP િથ VP સ થે 45˚ નો ખુણો બન વે છે . િો િેનો ઉપરનો
(b)
બ
Q.3

(a)

પ્રશ્ન. ૩

અ

દે ખ વ HP મ ાં દોરો.
Draw the front view in VP of Q-2 (a)
Q -2 (અ) નો સ મેનો દે ખ વ VP મ ાં દોરો.
OR
A square prism, side of base 55 mm and height 75 mm, is resting on HP on
its base with all vertical faces equally inclined to VP. It is cut by a vertical
section plane parallel to and away from VP and remaining 10mm away from
the axis of the prism.Draw the top view in HP.
એક ચોરસ તિઝમ ન પ ય ની બ જુ 55 મી.મી. ઉચ ઈ 75 મી.મી. છે . િેની
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આડી સપ ટી પર એન બધી ઉભી બ જુ VP સ થે સમ ન ખુણો બન વે છે . એક
ઉભી છે દય સપ ટી VP ને સમ િાંર અને ધરથી 10મી.મી દુર તિઝમ ને ક પે

Q.4

(b)

છે . િો િેનો ઉપરનો દખ વ HP મ ાં દોરો.
Draw the front view in VP of Q-3 (a)

બ

Q-3 (a) નો સ મેનો દે ખ વ VP મ ાં દોરો

૦૭

(a)

A hexagonal prism is resting on HP on its base with two edges of base parallel
to VP. It is cut by a section plane perpendicular VP and inclined to HP by 45˚
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૦૭
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passing through a point of axis 40mm above the base. Take side of base
25mm and height 50mm (a) Draw projections of the prism
એક ષટકોણીય તિઝમ HP પર પડેલ છે . એન પ ય ની બે બ જુ VP ને સમ િાંર
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છે . એક છે દય સપ ટી VPને ક ટખુણે િથ HP સ થે 45˚નો ખુણો બન વિ એની
ધરમ થી પ ય ની 40મી.મી ઉપર પસ ર થ ય છે . પ ય ની બ જુન ુ મ પ
25મી.મી અને ઉચ ઈ 50મીમી છે તિઝમન િોજેટર્ન દોરો.
(b)

Find the true shape of the section of Q-4 (a)

૦૭
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૦૭
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Q.4

(a)

Q-4 (a)નો કપ યેલ ભ ગ
ા્ નો સ ચો આક ર દોરો.
OR
A cylinder is resting on HP on its base. It is cut by A vertical section plane
perpendicular to HP inclined to VP by 45˚ and cutting it remaining 12mm
away from the axis. Take diameter of cylinder 55mm and height 60mm.
Draw projections of the prism

પ્રશ્ન. ૪

અ

એક નળ ક ર HP પર પડેલ છે . એક છે દીય સપ ટી HP ને ક ટખુણે િથ VP
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સ થે 45˚ બન વિ ાં િેને ધરથી 12મી.મી દુર ક પે છે . નળ ક ર નો વ્ય સ

Q.5
પ્રશ્ન. ૫

(b)

55મી.મી. ઉચ ઈ 60મી.મી છે . િો નળ ક ર ન િોજેટર્ન દોરો.
Find the true shape of the section

બ

Q-4 (a)નો કપ યેલ ભ ગ
ા્ નો સ ચો આક ર દોરો.

૦૭

(a)
અ
(b)

Draw the Development of the part ‘P’ of the cylinder as shown in Fig.B
આક્રુતિ “B” મ આપેલ નળ ક ર ન “P” ભ ગનુ તવસ્િરણ કરો.
Draw the Development of the lateral surface of the part ‘P’ of square pyramid,
side of base 4cm and sides inclined at 45° to VP. as shown in Fig.C
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આક્રુતિ “C” મ આપેલ ચોરસ તપર મીડ નો સ મેનો દખ વ આપેલ છે .િેન “P”

૦૭

૦૭

ભ ગ તવસ્િરણ દોરો. ચોરસ તપર મીડ ની આધ ર ની બ જુ 4 સે.મી. અને િેની

Q.5

(a)

ઊભી સપ ટીસ થે ૪૫° નો ખુણો બન વે છે
OR
Draw projection of a square based pyramid edge of the base 50mm and axis
75mm lying on the ground and the axis is perpendicular to HP and parallel to
VP.

પ્રશ્ન. ૫

અ

એક ચોરસ પીર મીડ કે જેનો પ યો 50 મીમી અને અક્ષ ા્ 75 મીમી છે . િે જમીન
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પર પડલો છે િેનો HP ને લબાં છે . VP ને સમ િાંર છે . િો િેનો ઉપરનો દે ખ વ
(b)

અને સ મેનો દે ખ વ દોરો.
Draw the development of lateral surface of the part P of the hexagonal
pyramid shown in fig – D

૦૭

બ

આક્રુતિ- D મ ાં દર્ ાવેલ ષકોણય તપર મીડ ન ભ ગ P ભ ગ ની સપ ટી નુ
તવસ્િરન દોરો.

ALL DIM ARE IN CM.
***************************************************
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