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Instruction:
1.Attempt All questions.
2. Make suitable assumptions wherever necessary.
3. English version is considered to be Authentic.
1. Hidden lines are drawn as
(A) dashed narrow line
(B) dashed wide lines
(C) long-dashed dotted wide line
(D) long-dahsed double dotted wide line
2. Lettering on a drawing sheet should have
(A) all alphabets in capital letters
(B) all alphabets in small letters
(C) in a sentence only first alphabet in capital letters
(D) in a sentence only abbreviations are capital letter.
3. The dimension figure for radius of a circle should be preceded by
(A) R
(B) CR
(C) SR
(D) RAD
4. A curve drawn for Boyle’s law (PV=constant) on a P-V chart has characteristic shape of
(A) ellipse
(B) parabola
(C) oblique hyperbola
(D) rectangular hyperbola
5. The profile of a gear teeth is in the form of
(A) parabola
(B) involute
(C) spiral
(D) helix
6. The included angle of a hexagon is
(A) 300
(B) 600
(C) 1200
(D) 1500
7. If an object lies in third quadrant, its position wih respect to refrence planes will be
(A) in front V.P,above HP

(B) behind VP, above HP
(C) behind VP, below HP
(D) in front VP, below HP
8. The projection showing the front in the true shape and size is
(A) isometric
(B) perspective
(C) oblique
(D) axonometric
9. Which is not a principle view ?
(A) front
(B) bottom
(C) auxiliary
(D) left side
10. The top view of an object should typically be drawn
(A) to the right of front view
(B) directly below the front view
(C) anywhere on the same page
(D) on a separate piece of paper
11. The top and right side views have common dimensions of
(A) height and width
(B) width and depth
(C) height
(D) depth
12. The primary unit of measurement for engineering drawings and design in the mechanical
industries is the
(A) milimeter
(B) centimeter
(C) meter
(D) kilometer
13. The solid having a polygon for a base and triangular lateral faces intersecting at a vertex is
(A) pyramid
(B) prism
(C) cone
(D) torus
14. In oblique sketches, the most commonly used angles for receding lines are
(A) 15 or 60 degrees
(B) 45 or 75 degrees
(C) 45 or 60 degrees
(D) 45 or 75 degrees
15. The typical parts list should include the ________.
(A) part number
(B) manufacturing material
(C) no.of parts needed
(D) all of the above
16. A typical set of mechanical working drawings includes_____________.
(A) exploded assembly

(B) part details
(C) parts list
(D) all of the above
17. In order to create an accurate assembly drawing the drafter should create the ________ drawings
first.
(A) Detail
(B) title block
(C) parts list
(D) isometric
18. This type of section is not in direct projection from the view containing the cutting plane:
(A) revolved section
(B) removed section
(C) broken-out section
(D) full section
19 . In developing a multi-view drawing the drafter can use a ________ line to help locate the top and
right side views.
(A) object
(B) hidden
(C) dimension
(D) meter
20. Center lines are used to locate or represent the centers of ________.
(A) arcs
(B) circles
(C) hidden round features
(D) all of the above
21.

22.

A full scale technical drawing will have a scale factor of ________.
(A) 1:1
(B) 1:2
(C) 2:1
(D) 1:4
This type of thread is a thread on the inside of a member:
(A) Basic thread
(B) External thread
(C)

internal thread
(D) major diameter thread
23. This is the smallest diameter of a screw thread:
(A) Internal thread diameter
(B) Minor diameter
(C) Major diameter
(D) External thread diameter
24. This is the bottom surface joining the sides of two adjacent threads:
(A) Lead
(B) Pitch
(C) Crest
(D) Root
25. This type of pipe is commonly used for water, steam, oil, and gas:
(A) Wrough iron or copper
(B) PVC or steel
(C) Steel or Wrought iron
(D) Copper or PVC

26. This is used to indicate that a surface is to be machined:
(A) Finish mark
(B) Machining mark
(C) Roughness indicator
(D) Coordinate mark
27. Projection of an object shown by three views is known as
(A) Perspective
(B)isometric
(C)oblique

(D)orthographic

28. Among the following solids, a regular polyhedron is
(A) Square prism (B) square pyramid (C) cube (D) sphere
29. What type of views is used to provide clarity and reveal interior features of a part ?
(A)Section views (B) oblique views (C) auxiliary views (D) pictorial views
30. The method by which development of surface of an oblique solid is obtained.
(A) Radial line (B) Parallel line (C) triangulation (D) Approximation
31. Which of the following describes the theory of orthographic projection?
(a) Projectors parallel to each other and perpendicular to plane of projection.
(b) Projectors parallel to each other and parallel to plane of projection.
(c) Projectors parallel to each other and oblique to plane of projection.
(d) Projectors perpendicular to each other and parallel to plane of projection.
32. In orthographic projection,the elevation is obtained on a plane called
(A) Horizontal (B) vertical (C) profile (D) Auxilary
33. In multiview projections, XY line is also known as
(A) Horizontal line (B) horizontal trace (C) reference line (D) all of these
34. A solid having minimum number of faces is
(A)Tetrahedron
(B) triangular prism (C) square pyramid (D) cube
35. A pyramid is cut by a plane parallel to its base removing the apex, the remaining part is known
as
(A) Truncated (B) frustum (C) sectioned (D) prism
36. Number of faces in a dodecahedron are
(A) 4
(B) 8
(C) 12
(D) 20
37. A cube is resting on a face in the HP with vertical faces equally inclined to the VP. It is cut by an
A.I.P. the true shape of section view is
(A) Triangle
(B) rhombus
(C) hexagon
(D) any of these
38. A cone is cut by a section plane parallel to the profile plane . its true shape of section is seen in
(A) Front view
(B) top view
(C) side view (D) auxiliary view
39. A square pyramid resting on its base in the HP and a side of base parallel to VP. It is cut by an A.I.P.
its true shape will be
(A)Square
(B) rectangle
(C) trapezium
(D) parallelogram

40. A square pyramid 50 mm side resting on its base in the HP is cut by a horizontal section plane
bisecting ite axis. Its true shape of section is
(A) Square of 25 mm side
(B) trapezium with parallel sides 25mm & 50 mm
(C) square of 50 mm side
(D) triangle of base 50 mm side
41. . Methods for the development of solids are
(A) Parallel line method
(B) Radial line method
(C) Triangulation method
(D) All of them
42. Development of sphere is done by
(A) Zone or Lune method
(B) Parallel line OR radial line method
(C) Triangulation method
(D) Any of these methods
43. The nature of lateral surface of a cylinder is
(A) Plane surface
(B) singly curved surface
(C) Doubly curved surface
(D) singly or Doubly curved surface
44. In first angle projection method,the relative position of an object, plane and observers are
(A) object placed in between
(B) plane is placed in between
(C) Obserever is placed in between
(D) may be placed in any order.
45. In first angle projection system,the right hand side view of an object is drawn
(A) Above of the elevation
(B) below of the elevation
(C) left of the elevation
(D) Right of the elevation
46. If the front view of an object exihibits width and height,then what dimensions of
An object are exihibited by a right side view?
(A) Length and width
(B) length and height
(C) height and width
(D) length and bredth
47. For orthographic projections, B.I.S. recommends the following
(A) First angle projection
(B) third angle projection
(C)second angle projection (D) fourth angle projection
48. An orthographic view of a hemisphere may appear as
(A)Circle (B) ellipse (C) parabola (D) hyperbola
49. A square pyramid is resting on a face in the V.P. the number of dotted lines will appear in the front
view
(A) One
(B) two
(C) three
(D) four
50. The solid will have two dotted lines in the top view when it is resting on its face in the H.P
(A) Square pyramid (B) pentagonal pyramid (C) hexagonal pyramid (D) all of these
51. A square pyramid 45 mm side and axis 60 mm long, resting on its base in the HP is cut by a
horizontal section plane passing through a point on the axis 20 mm below the apex. Its true
shape of section is a square of side
(A)15mm
(B) 30 mm
(C) 40 mm
(D) 45 mm
52. The study of intersection of surfaces helps in
A. Sheet metal work
B. Building drawing
C. Architectural drawing
D. All of these
53. The intersection of cone by a plane results in

(A)Conic section

(B) cycloid

(C) helix

(D) none of these

54. When a vertical cylinder is penetrated by a horizontal cylinder, the top view of the curve of
intersection is
(A) Circular arc (B) elliptical arc (C) closed loop (D) none of these
55. A cone resting on its base in the H.P is penetrated by a horizontal cylinder. The top view of the
curve of intersection results in
(A) Circular arc (B) elliptical arc (C) closed loop (D) none of these
56. The curve of intersection of a vertical cylinder with an auxiliary vertical plane is
(A)Point

(B) straight line

(C) A curved line

(D) A closed loop

57. If a semicircular thin sheet is folded to form a cone, then the front view of the cone appears as
(A) Equilateral triangle
(B) isosceles triangle
(C) Ractangle
(D) semicircle
58. Which of the following method is not used for obtaining curves of intersection?
(A) Line method
(B) curved method
(C) generator method
(D) cutting plane method
59. Sector of a circle of radius 60mm and angle 120 represents development of the lateral surface of a
cone. The top view of the cone is a circle of diameter
(A)20mm
(B) 40mm
(C) 60mm
(D)80mm
60. These include taper pins, straight pins, dowel pins, clevis pins, and cotter pins:
(A) bolts
(B) General fasteners
(C) Machine parts
(D) Rivets
61. The standard number of threads per inch for various diameters is the:
(A) Series of thread
(B) Lead
(C) Major diameter
(D) Thread pitch
62. If the front view of a cone is represented by an equilataeral triangle of 60mm side. the area of its
lateral surface is
(A)30π
(B)60 π
(C) 90 π
(D)120 π
63. A triangular prism resting on a rectangular face in the HP. It is cut by a horizontal plane. Its
sectional top view is
(A) Equilateral triangle
(B) isosceles triangle
(C) rectangle
(D) none of these
64. The recommend symbol for indicating the first angle of projection shows two views of
frustum of a
(A) Square pyramid
(B) triangular pyramid
(C) cone
(D) any of these
65. A right circular cone resting on a generator in the HP and axis inclined at 450 to the VP. The angle

between the reference line and top view of the axis will be
(A) Less than 450
(B) 450
(C) more than 450 (D) any of these
66. A cylinder of 50mm diameter and axis 120 mm long is lying on its generator in HP. It is cut by a
vertical section plane to get largest ellipse as true shape of section. The major axis of the ellipse
will be
(A) 50 mm
(B)between 50mm and 120mm
(C) 120mm (D) 130mm

67. The development of surface of a tetrahedron of 60mm edge can be represented by a
Equilateral triangle of side
(A)60mm
(B) 90mm
(C) 120 mm
(D) none of these
68. A cylinder of 60mm diameter and axis 80mm long is lying on its generator in HP. It is cut by a
section plane to get an ellipse as true shape of section. The minor axis of the ellipse will be
(A)60mm
(B) 80mm
(C) 100mm
(D) none of these
69. A rectangle of 120mm * 60mm represents the development of the lateral surface of
(A) A square prism of side 30mm
(B) A hexagonal prism of side 20mm
(C) A cylinder of diameter 120 π
(D) All of these
70. A cone resting on its base on the HP is cut by a section plane parallel to VP has its sectional front
view
(A)Ellipse
(B) parabola
(C) hyperbola
(D) semicircle

-------------------------------------------------------------------X--------------------------------------------------------------------------------------

૧. ત ુટ્ક યે ખાઓ દળાા લલા ભાટે
A. તુટ્ક વાાંકડી યે ખાઓ
B. તુટ્ક શોી યે ખાઓ
C. રાાંફી ડેળ -તુટ્ક શોી યે ખાઓ
D. રાાંફી ડેળ-ડફર ત ુટ્ક શોી યે ખાઓ
2.ડ્રોઇંગ ળીટ્ના અક્ષયરેખનભાાં
A. ફધા મ ૂાક્ષયો ભોટા અક્ષયોભાાં
B. ફધા મ ૂાક્ષયો નાના અક્ષયોભાાં
C. લાકમભાાં પક્ત શેરો મ ૂાક્ષય ભોટા અક્ષયભાાં
D. પક્ત ળબ્દોનો ભોટો અક્ષય
3. લત
ા ુ ભાાં ત્રિજ્માનુ ાં ભારેખન દળાા લલા ભાટે
A.
B.
C.
D.

R
CR
SR
RAD

4. ફોઇરના ત્રનમભનો ી-લી ડામાગ્રાભના લક્રાકાયનો આકાય
A. ઉલરમ
B. યલરમ
C. િાાંવો અત્રતલરમ
D. રાંફચોયવ અત્રતલરમ
5. ગગમયના દાાંતાની યે ખાકૃત્રતનુ ાં સ્લરૂ
A. યલરમ
B. સ્ુના જેલા લરમોલાળાં
C. ળાંકુ આકાયના જેલા ગુચાલાળ
D. ેચ
6.ટકોણનો વભાત્રલષ્ટ ખુણો
A. 300
B. 600
C. 1200
D. 1500
7. જો લસ્તુ િીજા ચયણભાાં શોમ તો વન્દ્ર્બ વાટીથી તેની સ્સ્થત્રત
A. VP ની વાભે, HP ની ઉય
B. VP ની ાછ, HP ની ઉય
C. VP ની ાછ્, HP ની નીચે

D. VP ની વાભે, HPની નીચે
8. વાભેથી જોતા વાચા આકાય અને કદ આ પ્રક્ષેણ દળાાલે છે .
A. વભત્રભત્રતમ
B રયપ્રેક્ષ્મ
C.િાાંસ ુ
D. એક્ષોનોભેટ્રીક
9. મુખ્મ દે ખાલ કમો નથી ?
A.વાભેનો દે ખાલ
B.નીચેનો દે ખાલ
C.વશામક દે ખાલ
D.ડાફી ફાજુનો દે ખાલ
10. લસ્ત ુના ઉયના દે ખાલને દળાા લલા
A.વાભેના દે ખાલની જભણી ફાજુ
B.વાભેના દે ખાલથી વીધુ નીચે
C.એ જ ાના ઉય કોઇ ણ જગ્માએ
D. જુદા ાનાના ટુકડા ઉય
11. ઉયના અને જભણી ફાજુના દે ખાલનો વાભાન્દ્રમ ભા-અંકો
A.ઉંચાઇ અને શોાઇ
B.શોાઇ અને ઉંડાઇ
C.ઉંચાઇ
D. ઉંડાઇ
12. માાંત્રિક એકભોભાાં ઇજનેયી ડ્રોઇંગ અને ડીઝાઇનના ભા ભાટે નો પ્રાથત્રભક એકભ
A.ભીભી
B.વેન્દ્રટીભીટય
C.ભીટય
D રકરોભીટયા
13.એક ઘનાકાય ફહક
ુ ોણ કે જેનો એક આધાય અને ત્રિકોણાકાય વાટી ત્રળયોગફદુાંને છે દે છે .
A. ત્રયાભીડ
B. ત્રપ્રઝભ
C. ળકુાં
D. ટોયવ

14. િાવા સ્કેચભાાં વાભાન્દ્રમ યીતે યે વીડીંગ યે ખા વાથે લયાતો ખુણો
A. 150 કે 600 નાખુણાઓ
B. 450 કે 750 નાખુણાઓ
C. 450 કે 600 નાખુણાઓ
D. 450 કે 750 નાખુણાઓ
15. ત્રલત્રળષ્ટ બાગોની માદીભાાં __________નો વભાલેળ થામ છે .
A.બાગ ક્રભાાંક

B.ઉત્ાદનવાભગ્રી

C.જરૂયી બાગોની વાંખ્મા D.ઉયનુ ાં ફધુ જ
16.માાંત્રિક લકીગ ડ્રોઇંગભાાં_______નો ત્રલત્રળષ્ટ વેટનો વભાલેળ થામ છે .
A.એક્ષ્ોડેડ એવેમ્બબ્રી

Bબાગ ત્રલગતો.

C.બાગોની માદી

D.ઉયનુ ાં ફધુ જ

17.એક ચોક્ક્વ એવેમ્બબ્રી ડ્રોઇંગ ફનાલલા ડ્રાપટયે પ્રથભ ______ફનાલવુ જોઇએ.
A.ત્રલગતો

B.ટાઇટર બ્રોક

C.બાગોની માદી

D.વભત્રભત્રતમ

18.કટીંગ પ્રેનને વભાલતો દે ખાલનુ ાં વીધુ ાં પ્રક્ષેણ આ પ્રકાયના ત્રલબાગભાાં નથી.
A.પયતો ત્રલબાગ

B.દુય કયે રો ત્રલબાગ

C.તુટેરો ત્રલબાગ

D.ુણા ત્રલબાગ

19.ફહુ પ્રક્ષે ડ્રોઇંગ દોયલાભાાં ઉયનો અને જભણો દે ખાલ દળાા લલા ડ્રાપટય ______
રાઇનનો ઉમોગ કયે છે .
A.લસ્તુાં

B.તુટક

C.રયભાણ

D.ભીટય

20.________ના કેન્દ્રરો દળાા લલા કેન્દ્રર યે ખાનો ઉમોગ થામ છે .
A.લક્રાકાય

B.લત
ૂા

C.છુામેરા ગોાકાય રક્ષણો

D. ઉયનુ ાં ફધુ જ

21.ુણા કક્ષાનુાં ટેકનીકર ડ્રોઇંગનો _______સ્કેર રયફ છે .
A.૧:૧

B.૧:૨

C.૨:૧

D.૧:૪

22. ભેમ્બફયના આંતયીક બાગ ય આ પ્રકાયના આંટા શોમ છે .
A.મુભુત આંટા

B.ફાહ્ય આંટા

C.આંતરયક આંટા

D. મુખ્મ વ્માવ આંટા

23.સ્ુ આંટાનો નાનાભાાં નાનો વ્માવ
A.આંતરયક આંટા વ્માવ

B.ગૌણ વ્માવ

C.મુખ્મ વ્માવ

D.ફાહ્યા આંટા વ્માવ

24.નજીકના ફે આંટાને જોડતી ફાજુઓની નીચેની વાટી કઇ છે .
A.રીડ

B.ક્રેસ્ટ

C.ીચ

D.મુ

25.ાણી,લયા,તેર અને લાયુ ભાટે વાભાન્દ્રમ યીતે _____પ્રકાયની ાઇનો ઉમોગ થામ છે .
A.ઘડતય રોખાંડ અથલા તાાંબ ુ

B.ીલીવી અથલા સ્ટીર

C.સ્ટીર અથલા ઘડતય રોખાંડ

D.તાાંબ ુ અથલા ીલીવી

26.ભળીનીંગ થમેરી વાટી દળાાલલા આનો ઉમોગ થામ છે .
A.પીનીળ ભાકા

B.ભળીનીંગ ભાકા

C.યપનેળ દળાાંક

D.કોડીનેટ ભાકા

27.દાથાના પ્રક્ષેણના િણ દે ખાલ દળાા લલા ભાટે
A.રયપ્રેક્ષ્મ

B.વભત્રભત્રતમ

C.િાાંસ ુ

D.રાંફકોણીમ

28.નીચેના ભાાંથી કમો ઘન ોગરશેડ્રોન છે .
A.ચોયવ ત્રઝભ

B.ચોયવ ત્રયાત્રભડ

C.વભઘન

D.સ્પીમય

29.દાથાના યીલીમર આંતરયક રક્ષણ અને ચોકવાઇ દળાા લલા કમા પ્રકાયના દે ખાલનો ઉમોગ
થામ છે .
A.છે દક દે ખાલ

B.િાાંવો દે ખાલ

C.વશામક દે ખાલ

D.ગચિાત્ભક દે ખાલ

30. િાાંવા ઘનનો વાટી ત્રલસ્તાય ભેલલા કઇ ધ્ધત્રતનો ઉમોગ થામ છે .
A.ત્રિજ્માલતી યે ખા

B.વભાાંતય યે ખા

C.ત્રિકોણાત્ભક

D.એપ્રોક્ષીભેળન

31.નીચેનાભાાંથી કઇ ત્રથમયી રાંફકોણીમ પ્રક્ષેણ દળાાલે છે ?
A.પ્રોજેકટયો એકફીજાને વભાાંતય અને પ્રક્ષેણની વાટીને રાંફ
B પ્રોજેકટયો એકફીજાને વભાાંતય અને પ્રક્ષેણની વાટીને વભાાંતય
C. પ્રોજેકટયો એકફીજાને વભાાંતય અને પ્રક્ષેણની વાટીને િાાંસ ુ
D. પ્રોજેકટયો એકફીજાને રાંફ અને પ્રક્ષેણની વાટીને વભાાંતય

32. રાંફકોણીમ પ્રક્ષેણભાાં વાભેનો દે ખાલ દળાા લલા આ વાટી ઓખામ છે .
A.વભગક્ષત્રતજ

B.ઉબી

C.પ્રોપાઇર

D.વશામક

33. ફહુપ્રક્ષેણોભાાં XY યે ખા આ યીતે ણ ઓખામ છે .
A.વભગક્ષત્રતજ યે ખા

B.વભગક્ષત્રતજ ટ્રે વ

C.વાંદબા યે ખા

D.ઉયનુ ાં ફધુ જ

34. ઓછાભાાં ઓછી વાટી ધયાલતા ઘનને
A.ટેટ્રા શેડ્રોન

B.ત્રિકોણીમ ત્રપ્રઝભ

C.ચોયવત્રયત્રભડ

D.વભઘન

35. એક વાટી દ્વાયા એક ત્રયાત્રભડને તેના આધાયને વભાાંતય કાી ત્રળયોગફદુાં દુય કયતા ફાકી
યશેરા બાગને કઇ યીતે ઓખલાભાાં આલે છે .
A.ટ્્ાંકટેડ

B.ફ્રસ્ટભ

C.છે દક

D.ત્રપ્રઝભ

36. ડોડેકાશેડ્રોનની વાટીની વાંખ્મા
A. ૪

B. ૮

C. ૧૨

D. ૨૦

37. એક વભઘન તેની ામાની ધાય ય ઉબો છે તથા તેની ઉબી વાટી VP વાથે એકવયખો
ખુણો ફનાલે છે . તેને વશામક વાટી દ્વાયા કાતા છે દક દે ખાલનો ખયો આકાય
A.ત્રિકોણ

B.વભફાજુ ચતષ્ુ કોણ

C.ટકોણ

D.ઉયના ભાાંથી કોઇ ણ

38.એક પ્રોપાઇર પ્રેનને વભાાંતય છે દક પ્રેન દ્વાયા ળાંકુને કાતા, છે દનભાાં તેનો વાચો દે ખાલ
A.વાભેનો દે ખાલ

B.ઉયનો દે ખાલ

C.ફાજુનો દે ખાલ

D.વશામક દે ખાલ

39.એક ચોયવ ત્રયાત્રભડ HP ભાાં તેના તગમા ય અને તગમાની ફાજુ VP ને વભાાંતય છે .તેને
વશામક પ્રેનથી કાતાાં તેનો વાચો દે ખાલ
A.ચોયવ

B.રાંફચોયવ

C.ટ્રે ેગઝમભ

D.વભાાંતયફાજુ ચતુષ્કોણ

40.૫૦ ભીભી ફાજુલાો ચોયવ ત્રયાત્રભડ તેના ામા ય HP ભાાં ઉબો છે તેની ધયીને વભગક્ષત્રતજ
છે દક પ્રેનથી દુબાગતા છે દનનો વાચો દે ખાલ
A. ૨૫ ભીભી ફાજુલાો ચોયવ
B.૨૫ ભીભી અને ૫૦ ભીભી લાો વભાાંતયફાજુ લાો ટ્રે ેગઝમભ
C.૫૦ ભીભી લાો ચોયવ
D. ૫૦ ભીભી ામાલાો ત્રિકોણ

41.ઘનાકાય ભાટેનો વાટી ત્રલસ્તાયની યીતો
A.વભાાંતય યે ખા

B.ત્રિજ્માલતી યે ખા

C.ત્રિકોણાત્ભક યે ખા

D. ઉયનુ ાં ફધુ જ

42. સ્પીમયનો વાટી ત્રલસ્તાય કયલા
A. ઝોન અથલા લ્યુન યીત
B. વભાાંતય યે ખા અથલા ત્રિજમાલર્ત્તી યે ખા
C.ત્રિકોણાત્ભક ધ્ધત્રત
D.આભાાંથી કોઇ ણ
43. નાકાયની આડી વાટીનો સ્લબાલ
A. વીધી વાટી
B. એકીમ લક્રાકાય વાટી
C. દ્વીતીમ લક્રાકાય વાટી
D.એકીમ અથલા દ્વીતીમ લક્રાકાય વાટી
44.પ્રથભ કોણીમ પ્રક્ષેણ ધ્ધત્રતભાાં લસ્તુ,વાટી
ાં
અને ઓબ્જલાયની વાંફત્રધત રયસ્સ્થત્રત
A.લસ્તુની જગ્માઓની લચ્ચે

B.વાટી જગ્માઓની લચ્ચે

C. ઓબ્જલાય જગ્માઓની લચ્ચે

D.કોઇ ણ જગ્માએ

45.પ્રથભ કોણીમ પ્રક્ષેણ ધ્ધત્રતભાાં લસ્તુના જભણી ફાજુના દે ખાલને દળાાલામ છે .
A.વાભેના દે ખાલની ઉય

B.વાભેના દે ખાલની નીચે

C.વાભેની ડાફી ફાજુ

D.વાભેની દે ખાલની જભણી ફાજુ

46. જો લસ્ત ુના વાભેના દે ખાલથી જોતા શોાઇ અને ઉંચાઇ જોલા ભે છે , તો લસ્ત ુની જભણી
ફાજુના દે ખાલ જોતા કમા ભા-અંકો જોલા ભે ?
A.રાંફાઇ અને શોાઇ

B.રાંફાઇ અને ઉંચાઇ

C.ઉંચાઇ અને શોાઇ

D.રાંફાઇ અને ઉંડાઇ

47.રફકોણીમ પ્રક્ષેણ ભાટે નીચેનાભાાંથી B.I.S. એ બરાભણ કયે ર છે .
A.પ્રથભ કોણીમ પ્રક્ષેણ

B. ત્રૂતીમ કોણીમ પ્રક્ષેણ

C.દ્વીતીમ કોણીમ પ્રક્ષેણ

D.ચતુથા કોણીમ પ્રક્ષેણ

48.શેભીસ્પીમયનો રાંફકોણીમ દે ખાલ આ યીતે જોલા ભે છે .
A.લતુ
ા

B.ઉલરમ

C.યલરમ

D.અત્રતલરમ

49. એક ચોયવ ત્રયાત્રભડ વાટીથી VP ભાાં ઉબો છે ,તેનો વાભેનો દે ખાલ જોતા તુટ્કયે ખાઓની
વાંખ્મા જોલા ભે .
A. એક

B.ફે

C. િણ

D.ચાય

50. એક ઘનાકાયને ઉયના દે ખાલથી ફે તુટકયે ખાઓ જોલા ભે છે જ્માયે તે HP ભાાં ઉબો શોમ છે .
A.ચોયવ ત્રયાત્રભડ

B.ાંચકોણીમ ત્રયાત્રભડ

C.ટકોણીમ ત્રયાત્રભડ

D. ઉયના તભાભ

51.૪૫ભીભી ામાની ફાજુ અને ૬૦ભીભી રાંફાઇલાો એક ચોયવ ત્રયાત્રભડ આડી વાટી ય
એલીયીતે ઉબો છે કે જેથી તે ત્રયાત્રભડના ત્રળયોગફિંદુથી ૨૦ ભીભી નીચે આડી છે દક વાટીથી
કાે છે તો છે દનો ખયો આકાયલાી ચોયવની ફાજુ
A.૧૫ ભીભી

B.૩૦ ભીભી

C.૪૦ ભીભી

D.૪૫ ભીભી

52.વાટીનો આંતયછે દ નો અભ્માવ આભાાં ભદદ કયે છે .
A.ળીટ ભેટ્ર લકા

B.ગફલ્ડીંગ ડ્રોઇંગ

C.આકીટેકચયર ડ્રોઇંગ

D.ઉયના ફધા જ

53.ળાંકુને વાટી દ્વાયા આંતયછે દ કયતા જોલા ભે .
A.કોનીક વેકળન

B.વાઇક્રોઇડ

C.શેરીક્ષ

D.કોઇ ણ નશી

54.જ્માયે ઉબા નાકાયભાાં આડા નાકાય દ્વાયા આંતયછે દન કયતા ઉયના દે ખાલનો છે દન
લક્રાકાય
A.વર્ક્ુર
ા ય આકા

B.એરીપ્ટીકર આકા

C.ક્રોઝડ લ ૂ

D.કોઇ ણ નશી

55. એક ળાંકુ ોતાના તગમા વાથે HP ભાાં ઉબો છે તેને એક નાકાય છે દે છે તો તેના ઉયનો
દે ખાલનો આંતયબેદન લક્રાકાય
A.વર્ક્ુર
ા ય આકા

B.એરીપ્ટીકર આકા

C.ક્રોઝડ લ ૂ

D.કોઇ ણ નશી

56.વશામક ઉબી વાટી દ્વાયા ઉબા નાકાયનો આંતયછે દન લક્રાકાય
A.ગફદુાં

B.વીધી યે ખા

C.લક્રાકાય યે ખા

D.ક્રોઝડ લુ

57. અધાલતુ
ા ાકાય ાતરી ળીટ્ને લાતા ળાંકુ ભે છે તો ળાંકુનો વાભેનો દે ખાલ
A. વભભુજ ત્રિકોણ

B.આઇવો સ્કેર

C.રાંફચોયવ

D.અધાલતુ
ા

58.આંતયછે દનનો લક્રાકાય ભેલલા નીચેનાભાથી કઇ યીતનો ઉમોગ થતો નથી.
A.રાઇન યીત

B.લક્રાકાય યીત

C.જનકયે ખા યીત D.અધાલતુ
ા

59. ૬૦ ભીભી ત્રિજ્મા અને ૧૨૦ નો ખુણો ધયાલતા ળકુાં આકાયની ઉબી વાટીનો વાટી ત્રલસ્તાય
છે તો ળકુાંના ઉયના દે ખાલથી લતુ
ા નો વ્માવ
A.૨૦ ભીભી

B.૪૦ ભીભી

C.૬૦ ભીભી

D.૮૦ ભીભી

60. આભા ટેયીન, સ્ટૈ ટ ીન, ડોલેર ીન,ક્રેલીવ ીન અને કોટય ીનનો વભાલેળ થામ છે .
A.ફોલ્ટ્વ

B.વાભાન્દ્રમ ફાંધકો

C.ભળીનની ત્રનો

D.યીલેટ્વ

61. જુદા જુદા વ્માવ ભાટે થ્રેડ ય ઇંચના સ્ટાન્દ્રડડા નાંફય
A.થ્રેડની શ્રેણી

C.મુખ્મ વ્માવ

B.રીડ

D.થ્રેડ ીચ

62. જો ળાંકુને વાભેના દે ખાલથી જોતા 60 ભીભી ફાજુલાો વભભુજ ત્રિકોણ દળાા લે છે તો તેની
રેટ્રર વાટીનો ત્રલસ્તાય
A.૩૦ π

B.૬૦ π

C.૯૦ π

D.૧૨૦ π

63.એક િીકોણાકાય ત્રપ્રઝભ રફચોયવ વાટીભાાં HP ભાાં ઊબો છે . તેને આડી વાટી દ્વાયા કાતા
તેનો છે દક ઉયનો દે ખાલ
A.વભભુજ ત્રિકોણ

B.આઇવોસ્કેર ત્રિકોણ

C. રફચોયવ

D.ઉયના કોઈ નશી

64.ફ્રસ્ટભભાાં ફે દે ખાલ ભાટે પ્રથભ કોણીમ પ્રક્ષેણની વાંજ્ઞા દળાા લલા ભાટે બરાભણ કયે ર છે .
A.ચોયવ ત્રયત્રભડ

C.ળાંકુ

B.ત્રિકોણીમ ત્રયાત્રભડ

D.કોઇ ણ

65. એક ત્રનમત્રભત લતુ
ા ાકાય ળકુાં તેની જનકયે ખા વાથે HP ભાાં ડેર છે . અને VP વાથે 450નો ખુણો ફનાલે છે .
તો તેનો વાંદબાયેખા અને ઉયના દે ખાલનો ધયી વાથેનો ખુણો
A. 450 કયતા ઓછો

B.450 કયતા લધુ

C

. 450.

D.આભાથી કોઇ ણ

66. ૫૦ભીભી વ્માવ અને ૧૨૦ભીભી રાંફાઇલાો નાકાય તેની જનકયે ખા વાથે ભાાં HP ડેર છે .
તેને ઉબી છે દકવાટીથી કાતા તેનો વાચો છે દક દે ખાલ રાાંફો ઉલરમ દે ખામ છે તો તે
ઉલરમની મુખ્મ ધયી
A ૫૦ભીભી.

B. ૫૦ભીભી અને ૧૨૦ભીભી ની લચ્ચે

C. ૧૨૦ભીભી

D. ૧3૦ભીભી

67.૬૦ભીભી ફાજુલાા ટેટ્રાશેડ્રોનનો વાટી ત્રલસ્તાય વભભુજ ત્રિકોણ દ્વાયા દળાાલતા તેની
ફાજુ
A. ૬૦ભીભી

B. ૯૦ભીભી

C. ૧૨૦ભીભી

D.ઉયભાાંથી કોઇ ણ નશી

68. ૬૦ભીભી વ્માવલાો અને ૮૦ભીભી રાંફાઇલાો નાકાય તેની જનકયે ખા વાથે HPભાાં ડેર
છે . તેને છે દક વાટીથી કાતા તેનો છે દકનો વાચો દે ખાલ ઉલરમ ભે છે .તો ઉલરમની
ગૌણ ધયી
A. ૬૦ભીભી

B .૮૦ભીભી

D આભાથી કોઇ ણ નશી

C.૧૦૦ભીભી

69. ૧૨૦ભીભી * ૬૦ભીભી રાંફચોયવની રેટયર વાટીનો ત્રલસ્તાય
A.30ભીભી ફાજુલાો ચોયવ ત્રપ્રઝભ

B.20ભીભી ફાજુલાો ટકોણ ત્રપ્રઝભ

C. ૧૨૦ π વ્માવલાો નાકાય

D. ઉયનુ ફધુ જ

70. એક ળાંકુ તેના ામા ય HPભાાં ઉબો છે તેને VPને વભાાંતય છે દક વાટી દ્વાયા કાતા તેનો
છે દકનો વાભેનો દે ખાલ
A.ઉલરમ

B.યલરમ

C.અત્રતલરમ

D.અધાલતુ
ા

