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1. Draw a reflection of the figure below in relation to the given X-Y axis.
দ X-Y অে র সােপে নীেচর িচ টর এক ট িতিব আঁকুন।

2. Rotate this three dimensional object below at 90 degree clockwise and draw.
নীেচর মা ক ব টেক XY তেলর সােপে ঘিড়র কাঁটার িদেক ৯০ িডি ঘুিরেয় আঁকুন।

3. Draw the south side of the tree dimensional object.
িচ ত মা ক ব র দি ণ পাশ ট আঁকুন।
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4. The figure is of a piece of paper, which can be folded to form a three-dimensional object. Draw
the three-dimensional object that can be made out of the piece of paper by folding. Maintain
proportions of the sides of the paper.
দ িচ ট এক ট কাগেজর টকেরা, যা ভাঁজ কের মা ক ব তির করা যায়। এই কাগেজর টকেরা ট
ভাঁজ কের তির করা মা ক ব ট আঁকুন। কাগেজর পাশ েলার অনুপাত বজায় রাখুন।

5. Draw the reflection of the cube in relation to the YZ plane.
YZ তেলর সােপে
দ ঘনব টর এক ট িতিব আঁকুন।

6. The figure below is of the three parts of a rectangular shape. Draw the rectangle with these three
parts. You can rotate the parts as necessary to draw the rectangle.
নীেচর িচ ট এক ট আয়তাে ে র িতন ট অংেশর । এই িতন ট অংশ িদেয় আয়ত
ট আঁকুন। ব ট
আঁকার জন েয়াজন অনুযায়ী আপিন অংশ েলা ঘুরােত পােরন।
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7. In Figure A, a solid block is shown from a fixed view point. In Figure B that block is rotated on the
XY plane, 90 degree anti-clockwise from the X axis. Draw the same Figure A after rotating the
block 90 degree clockwise from the X axis on the XY plane, from the same view point.
Figure A ত এক ট ব েক িনিদ দৃ েকাণ থেক দখা যাে । Figure B ত ব টেক একই দৃ েকাণ
থেক দখা যাে তেব তা xy তেল x অ
থেক ৯০ িডি ঘিড়র কাঁটার িবপরীত িদেক ঘুরােনা হেয়েছ ।
একই দৃ েকাণ থেক Figure A এর ব টেক xy তেল x অ
থেক থেক 90 িডি ঘিড়র কাঁটার িদেক
ঘুিরেয় আঁকুন।

8. Draw the missing part of the complete cube.
পূণা ঘনক টর অনুপি ত অংশ ট আঁকুন।
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9. Draw the top surface of the cube.
দ ব টর উপিরতল ট আঁকুন।

10. Draw a reflection of the figure below in relation to the given X-Y axis.
দ X-Y অে র সােপে নীেচর িচ টর এক ট িতিব আঁকুন।

11. Figure A on the left is rotated 90 degree clockwise to draw figure B on the right. Now rotate figure
B on the right at 90 degree clockwise and draw.িচ A ক ঘিড়র কাঁটার িদেক ৯০ িড ী ঘুিরেয় িচ
আঁকা হেয়েছ। এখন িচ B ক ঘিড়র কাঁটার িদেক ৯০ িডি ঘুিরেয় িচ আঁকুন।
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12. The figure is of a piece of paper, which can be folded to form a three-dimensional object. Draw
the three-dimensional object that can be made out of the piece of paper by folding. Maintain
proportions of the sides of the paper.
দ িচ ট এক ট কাগেজর টকেরার, যা ভাঁজ কের এক ট মা ক ব তির করা যায়। এই কাগেজর
টকেরা ট ভাঁজ কের তির করা মা ক ব ট আঁকুন। কাগেজর পাশ েলার অনুপাত বজায় রাখুন।

13. Draw a reflection of the figure below in relation to the given X-Y axis.
দ X-Y অে র সােপে নীেচর িচ টর এক ট িতিব আঁকুন।

14. Draw the cube rotated at 90 degree clockwise along with Z axis on XY plane. Z অে র সােপে
XY তেল
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ঘনব টেক ঘিড়র কাঁটার িদেক ৯০ িড ী ঘুিরেয় আঁকুন।

15. This is a map of a university campus. The map is drawn with the North side up. A student is
standing east of the library building at the “A” marked location. The student starts to walk keeping
the library building on his left side. He takes left turn on the first street and then another left turn
on the fourth avenue. After walking straight he reaches the main street and starts to walk towards
the west until he reaches the First Avenue and ends his journey. Draw the movement path of the
journey on the map.
এ ট এক ট িব িবদ ালয় ক া ােসর মানিচ । উ র িদক উপের রেখ মানিচ ট আঁকা হেয়েছ ।
একজন িশ াথ লাইে ির ভবেনর পূবিদেক ‘A’ িচি ত জায়গায় দািড়েয় আেছ। লাইে ির ভবন ট বােয়
রেখ ছা ট হাঁটেত
করল । স বােম মাড় িনেয় First Street ত উঠেলা তারপর আবার বােম মাড়
িনেয় Fourth Avenue ত উঠেলা। তারপের স সাজা হঁ েট Main Street এ উঠল। এবার স প ম িদেক
যা া করেলা যত ন না স First Avenue ত পৗ ছােলা। মানিচে যা ার গিতপথ ট আঁকুন।
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