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

Q.No.1 Draw the perspective view of a square pyramid of base 120 mm and height of
the apex 150 mm. The nearest edge of the base is parallel to and 40 mm behind the
picture plane. The station point is situated at a distance of 200 mm from the picture
plane, 60 mm above the ground plane and 220 mm to the left of the apex.
14

Q.No.2 (i) A pentagonal prism with side 40 mm and height 70 mm is resting on a corner
on its base on the ground with a longer edge containing that corner inclined at
450 to the H.P. and parallel to the V.P. Draw its projections. 7
(ii) Draw the projections of a hexagonal prism with side of the hexagon 40 mm
and height 80mm long; lying on the H.P. and a side of the base parallel to and
25 mm in front of V.P.
7
OR
(ii) Draw the projections of a square pyramid, base 40 mm side and axis 80 mm
long, all edges of the base equally inclined to H.P. and the axis parallel to and
50 mm away from both H.P. and V.P.
7

Q.No.3 (i) A square pyramid, base 40 mm side and axis 65 mm long, has its base on the
H.P. and all the edges of the base equally inclined to the V.P. It is cut by a section plane,
perpendicular to the V.P., inclined at 45° to the H.P. and bisecting the axis. Draw its
sectional top view, section side view and true shape of the section.
14
OR
(i) A square prism, base 50 mm side, axis 90 mm long, has its base on the H.P.
and its faces equally inclined to the V.P. It is cut by a plane, perpendicular to
the V.P., inclined at 600 to the H.P. and passing through a point on the axis, 60

mm above the H.P. Draw its front view, sectional top view and true shape of
the section.
14

Q.No.4 (i) Draw the development of the lateral surface of the part ‘P’ of the pentagonal
prism shown in Fig.1
14
OR
(i) Develop the lateral surface of the truncated cylinder shown in Fig.2
14

Q.No.5 (i) Draw in suitable scale, architectural presentation drawing with proper line
weights (in pencil only) for the given plan as shown in Fig.3. Show various material
hatch, furniture and openings. Assume suitable measurements wherever necessary.
14
********
ુ રતી
ગજ
પ્ર.૧ એક ચોરસ પિરાપિડ જેનો બેસ ૧૨૦ િી.િી. અને એિેક્સની ઉંચાઈ ૧૫૦ િી.િી. છે , તેનો
િર્સ્િેક્ટીવ વ્યુ દોરો. બેસની નજિકની કીનારી પિક્ચર પ્લેનને િેરેલેલ અને તેનાથી ૪૦ િી.િી.
િાછડ છે . ર્સ્ટેશન િોઈંટ પિક્ચર પ્લેનથી ૨૦૦ િી.િી. ના અંતર િર છે , ૬૦ િી.િી. ગ્રાઉંડ
પ્લેન થી ઉિર અને ૨૨૦ િી.િી. એિેક્સ ની ડાબી બાજુ છે .

૧૪

પ્ર.૨ (i) એક િેંટાગોનલ પપ્રઝ્િ જેની બાજુ ૪૦ િી.િી. છે અને ઉંચાઈ ૭૦ િી.િી. છે ગ્રાઉંડ
િર છે ; તેની લામ્બી બાજુ એચ.િી. એચ.િી.સાથે ૪૫0 નો ખુણો બનાવે છે અને વી.િી. ને
િેરેલેલ છે . તેના પ્રોજેક્શન્સ દોરો.

૦૭

(ii) એક હેક્સગોનલ પપ્રઝ્િ ના પ્રોજેક્શન્સ દોરો, જેની બાજુ ૪૦ િી.િી. અને ઉંચાઈ ૮૦
િી.િી. છે ; જે એચ.િી. િર છે અને બેસની એક બાજુ વી.િી. ને િેરેલેલ છે અને ૨૫ િી.િી
તેની સાિે છે .

૦૭
અથવા

(ii) એક ચોરસ પિરાપિડ ના પ્રોજેક્શંસ દોરો, જેનો બેસ ૪૦ િી.િી. છે અને એક્ક્સસ ૮૦
િી. િી. લામ્બી છે ; બેસ ની બધ્ધી એજિસ એચ.િી. સાથે એક સર્ખો ખુણો બનાવે છે અને
એચ.િી. અને વી.િી. બેન્ને ને િેરેલેલ છે અને તેિનાથી ૫૦ િી.િી. દુર છે .

૦૭

પ્ર.૩ (i) એક ચોરસ પિરાપિડ જેનો બેસ ૪૦ િી.િી. છે અને એક્ક્સસ ૬૫ િી. િી. લામ્બી છે , અને તેની
બધ્ધીિ એજીસ વી.િી. ની સાથે એક સર્ખો ખુણો બનાવે છે , તે એચ.િી. િર છે . એ એક એવા સેક્શન
પ્લેન થી કિાય છે , જે વી.િી. ને િિેંડીક્યુલર છે , એચ.િી. ની સાથે 45° નો ખુણોબનાવે છે અને
એક્ક્સસ ને બાયસેક્ટ કરે છે . તેન ુ સેક્શનલ ટોિ વ્યુ, સેક્શન સાઇડ વ્યુ અને સેકશન નો ર્ખરો આકાર
દોરો.

૧૪

અથવા

(i)

એક ચોરસ પ્રીઝ્િ, ૫૦ િી.િી. બેસ અને એક્ક્સસ ૯૦ િી.િી. નો બેસ એચ.િી. િર છે
અને જેના બધ્ધા ફેપસસ વી.િી સાથે એક સર્ખો ખુણો બનાવે છે . એ એક પ્લેન થી કિાય છે
જે વી.િી. ને િિેંડીક્યુલર છે અને એચ.િી. ની સાથે ૬૦0 નો ખુણો બનાવે છે અને એવા

િોઇંટ થી િસાર થાય છે જે ૬૦ િી.િી. એચ.િી. ની ઉિર છે . તેનો ફ્રંટ વ્યુ, સેક્શનલ
ટોિ વ્યુ અને સેકશન નો ર્ખરો આકાર દોરો.

૧૪

પ્ર.૪ (i) Fig.1 િાં દશાાવેલ િચકોણીય પપ્રઝિના P ભાગની સિાટીનો પવર્સ્તરણ દોરો.

૧૪

અથવા

(i)

Fig. 2 િાં દશાાવેલ કિાયેલ સીલલિંડરનો P ભાગની સિાટીનો પવર્સ્તરણ દોરો.

૧૪

પ્ર.૫ િાત્ર િેંપસલનો ઉિયોગ કરીને Fig.3 િાં દશાા વેલ પ્લાનનુ ં લાઇન-વેઇટ થકી યોગ્ય

ર્સ્કેલિાિ લઇને આર્કિટેક્ચરલ પ્રીઝેંટેશન ડ્રોઇંગ ડ્રાફ્ટ કરો. જુદા-જુદા િટીરીઅલ્સનુ હેચ,
ફનીચર અને બારી, બારણં વગેરે દશાા વો. િરૂર િણાય ત્યા યોગ્ય િાિ ધારી લેવ.

Fig 1

Fig 2

૧૪

Fig.3
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