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দৃষ্টিগত ও স্থানিক ধীশক্তির িমুিা প্রশ্ন

1. Draw a reflection of the figure below in relation to the given X-Y axis.
প্রদত্ত X-Y অক্ষের সাক্ষেক্ষে নীক্ষের চেত্রটির একটি প্রচিচিম্ব আঁকুন।

2. Rotate this three dimensional object below at 90 degree clockwise and draw.
নীক্ষের ত্রত্রমাত্রত্রক িস্তুটিক্ষক XY িক্ষের সাক্ষেক্ষে ঘচির কাঁিার চদক্ষক ৯০ চিচি ঘুচরক্ষে আঁকুন।

3. Draw the south side of the three dimensional object.
চেত্রত্রি ত্রত্রমাত্রত্রক িস্তুর দচেণ োশটি 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.
প্রদত্ত চেত্রটি একটি কাগক্ষের িুকক্ষরা, যা ভাঁে কক্ষর ত্রত্রমাত্রত্রক িস্তু তিচর করা যাে। এই কাগক্ষের িুকক্ষরাটি
ভাঁে কক্ষর তিচর করা ত্রত্রমাত্রত্রক িস্তুটি আঁকুন। কাগক্ষের োশগুক্ষোর অনুোি িোে রাখুন।

5. Draw the reflection of the cube in relation to the YZ plane.
YZ িক্ষের সাক্ষেক্ষে প্রদত্ত ঘনিস্তুটির একটি প্রচিচিম্ব 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.
নীক্ষের চেত্রটি একটি আেিাক্ষেক্ষত্রর চিনটি অংক্ষশর । এই চিনটি অংশ চদক্ষে আেিক্ষেত্রটি আঁকুন। িস্তুটি
আঁকার েনয প্রক্ষোেন অনুযােী আেচন অংশগুক্ষো ঘুরাক্ষি োক্ষরন।
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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 তি একটি িস্তুক্ষক চনচদিষ্ট দৃটষ্টক্ষকাণ তেক্ষক তদখা যাক্ষে । Figure B তি িস্তুটিক্ষক একই দৃটষ্টক্ষকাণ
তেক্ষক তদখা যাক্ষে িক্ষি িা xy িক্ষে x অে তেক্ষক ৯০ চিচি ঘচির কাঁিার চিেরীি চদক্ষক ঘুরাক্ষনা হক্ষেক্ষে ।
একই দৃটষ্টক্ষকাণ তেক্ষক Figure A এর িস্তুটিক্ষক xy িক্ষে x অে তেক্ষক তেক্ষক 90 চিচি ঘচির কাঁিার চদক্ষক
ঘুচরক্ষে আঁকুন।

8. Draw the missing part of the complete cube.
েূণাঙ্গ
ি ঘনকটির অনুেচিি অংশটি আঁকুন।
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9. Draw the top surface of the cube.
প্রদত্ত িস্তুটির উেচরিেটি আঁকুন।

10. Draw a reflection of the figure below in relation to the given X-Y axis.
প্রদত্ত X-Y অক্ষের সাক্ষেক্ষে নীক্ষের চেত্রটির একটি প্রচিচিম্ব 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.চেত্র A তক ঘচির কাঁিার চদক্ষক ৯০ চিিী ঘুচরক্ষে চেত্র B
আঁকা হক্ষেক্ষে। এখন চেত্র B তক ঘচির কাঁিার চদক্ষক ৯০ চিচি ঘুচরক্ষে চেত্র 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.
প্রদত্ত চেত্রটি একটি কাগক্ষের িুকক্ষরার, যা ভাঁে কক্ষর একটি ত্রত্রমাত্রত্রক িস্তু তিচর করা যাে। এই কাগক্ষের
িুকক্ষরাটি ভাঁে কক্ষর তিচর করা ত্রত্রমাত্রত্রক িস্তুটি আঁকুন। কাগক্ষের োশগুক্ষোর অনুোি িোে রাখুন।

13. Draw a reflection of the figure below in relation to the given X-Y axis.
প্রদত্ত X-Y অক্ষের সাক্ষেক্ষে নীক্ষের চেত্রটির একটি প্রচিচিম্ব আঁকুন।

14. Draw the cube rotated at 90 degree clockwise along with Z axis on XY plane. Z অক্ষের সাক্ষেক্ষে
XY িক্ষে প্রদত্ত ঘনিস্তুিক্ষক ঘচির কাঁিার চদক্ষক ৯০ চিিী ঘুচরক্ষে আঁকুন।
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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.
এটি একটি চিশ্বচিদযােে কযাম্পাক্ষসর মানচেত্র । উত্তর চদক উেক্ষর তরক্ষখ মানচেত্রটি আঁকা হক্ষেক্ষে ।
একেন চশোেী োইক্ষেচর ভিক্ষনর েূিচদক্ষক
ি
‘A’ চেচিি োেগাে দাচিক্ষে আক্ষে। োইক্ষেচর ভিনটি িাক্ষে
তরক্ষখ োত্রটি হাঁিক্ষি শুরু করে । তস িাক্ষম তমাি চনক্ষে First Streetতি উঠক্ষো িারের আিার িাক্ষম তমাি
চনক্ষে Fourth Avenue তি উঠক্ষো। িারেক্ষর তস তসাো তহঁ ক্ষি Main Street এ উঠে। এিার তস েত্রিম চদক্ষক
যাত্রা করক্ষো যিেন না তস First Avenue তি তে ৌঁোক্ষো। মানচেক্ষত্র যাত্রার গচিেেটি আঁকুন।
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