
# Question OPT A OPT B OPT C OPT D Question OPT A OPT B OPT C OPT D Ans Level 

Name of the Trade : Surveyor 1st Sem - NSQF - Module 1 : Safety

1 What is the object called as personal protective 
equipment?

Tie Chain Gloves Full sleeve shirts કયા ઓ ટ ન ેપસનલ ોટ ટવ 
ઇ વપમટ કહ  શકાય?

ટાઈ ચેઇન મો લ લીવ સટ C 1

2 Which one of the personal protective equipment 
(PPE) is used for head protection?

Gum boots Helmet Respirator Head shield હડ ોટ શન માટ કયા પસનલ ોટ ટવ 
ઇ વપમટ નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે?

ગમ ટુ હ મેટ ર પરટર હડ શી ડ B 1

3 Which comes under personal safety? Don’t wear ring, watch 
or chain

Keep the floor and 
gangways clean and 

clear 

Take measurement 
only after stopping the 

machines

Dis-engage the 
automatic field before 

switch off

નીચેનામાથંી ક  ુ ય તગત સલામતી 
હઠળ આવ ેછે?

રગ, ઘ ડયાળ 
અથવા સાકંળ ન 

પહરશો

લોર અન ેગગવ ે
સાફ રાખો

મશીનો બધં કયા 
પછ  જ માપ લો

વીચ ઓફ કરતા 
પહલા ં વચા લત 
ફ ડન ેબધં કરો

A 1

4 Which personal protection equipment is used 
for eye protection?

Hand gloves Goggles Respirator Helmets ખોના ોટ શન માટ કયા પસનલ 
ોટ ટવ ઇ વપમટ નો ઉપયોગ 

કરવામા ંઆવ ેછે?

હાથમો ગોગ સ ર પરટર હ મેટ B 1

5 What is the emergency number of ambulance 
services?

100 102 106 108 એ લુ સ સેવાઓ માટનો એમેર સી 
નબંર કયો છે?

100 102 106 108 D 1

6 What is the period of golden hours in treating 
the serious conditions of person?

First 15 minutes First 30 minutes First 45 minutes First one hour ય તની ગભંીર પ ર થિતઓમા ં
સારવાર માટ વુણ કલાકોનો 
સમયગાળો કટલો છે?

થમ 15 િમિનટ થમ 30 િમિનટ થમ 45 િમિનટ થમ એક કલાક B 1

7 What is the expanded form of ABC in first aid? Airway, blood and Aspiration, blood and Airway, breathing and Aspiration, breathing first aid મા ંABC ુ ંિવ તૃ વ પ ુ ંછે? વા મુાગ, ર ત અન ે મહા ાણ, લોહ  અન ે વા મુાગ, ાસ અન ે મહા ાણ, ાસ અન ે C 17 What is the expanded form of ABC in first aid? Airway, blood and 
circulation

Aspiration, blood and 
circulation 

Airway, breathing and 
circulation

Aspiration, breathing 
and circulation 

first aid મા ંABC ુ ંિવ તૃ વ પ ુ ંછે? વા મુાગ, ર ત અન ે
પ ર મણ

મહા ાણ, લોહ  અન ે
પ ર મણ

વા મુાગ, ાસ અન ે
પ ર મણ

મહા ાણ, ાસ અન ે
પ ર મણ

C 1

8 What does the symbol refer? Physical hazard   Biological hazard         Ergonomic hazard Noise and vibration નીચેની સં ા ુ ંદશાવ ેછે? શાર રક સકંટ િવક સકંટ એગ નોિમક સકંટ અવાજ અન ેકંપન D 1

9 Flammable of liquefiables solids are classified 
as?

Class ‘A’ fire Class ‘B’ fire Class ‘C’ fire Class ‘D’ fire લ વ ફએબલ સો લ સના વલનશીલન ે
કઈ ર ત ેવગ ૃત કરવામા ંઆવ ેછે?

વગ ‘A’ આગ વગ  ‘B’ આગ વગ  ‘C’ આગ વગ  ‘D’ આગ B 1

10 What is the class of fire caused by fire wood, Class ‘A’ fire Class ‘B’ fire Class ‘C’ fire Class ‘D’ fire અ ન લાકડા, કાગળ અન ેકાપડન ેકારણે વગ ‘A’ આગ વગ  ‘B’ આગ વગ  ‘C’ આગ વગ  ‘D’ આગ A 1


10 What is the class of fire caused by fire wood, 
paper and cloth?

Class ‘A’ fire Class ‘B’ fire Class ‘C’ fire Class ‘D’ fire અ ન લાકડા, કાગળ અન ેકાપડન ેકારણે 
આગનો વગ કયો છે?

વગ ‘A’ આગ વગ  ‘B’ આગ વગ  ‘C’ આગ વગ  ‘D’ આગ A 1

11 Which is the immediate life saving procedure? First Aid Call a doctor Intensive care Medical treatment વન બચાવવા માટની તા કા લક 
યા કઈ છે?

ાથિમક સારવાર ડો ટર ન ેકોલ કરવો  સઘન સભંાળ  તબીબી સારવાર A 1

12 Which is mechanical occupational hazard? Noise Toxic Unskilled Unguarded machinery યાિં ક યવસાિયક જોખમ ક ુ ંછે? અવાજ
  

ઝેર અ ુશળ અ રુ ત મશીનર D 1
  



13 How to stop bleeding of injured person? Tie bandage Apply ointment Apply tincture over the 
wound

Apply pressure over 
the wound

ઇ ત ય તના વહતા લોહ ન ેકવી 
ર ત ેબધં કર ુ?ં

ટાઇ પાટો મલમ લગાવો ઘા પર ાવણ 
લગાડ ું

ઘા પર દબાણ લા  ુ
કરો

D 1

14 What denotes “A” in ABC of first aid? Air way Attention Arresting Atmosphere ાથિમક સારવાર ના ABC મા ંA ુ ં
દશાવ ેછે?

એર વે અટનસન અર ટગ એટમોશફ એર A 1

15 Which type of the extinguishers are used to put 
out fire on metals that are capable of burning?

Class A Class B Class C Class D સ મ એવી ધા ઓુન ેઆગ આપવા માટ 
કયા કારના અ નશામકોનો ઉપયોગ 
કરવામા ંઆવ ેછે?

વગ ‘A’ આગ વગ  ‘B’ આગ વગ  ‘C’ આગ વગ  ‘D’ આગ D 2

16 What is the name of hazards, if the water is 
exposed to harmful elements such as heat or 
moving parts?

Physical hazards Ergonomic hazards Chemical hazards Non- Physical hazards જો પાણી ગરમી અથવા હલનચલન 
ભાગો વા કુસાનકારક ત વોના 
સપંકમા ંઆવ ેતો તેવા જોખમોન ે ુ ંકહ 
છે?

શાર રક જોખમો એગ નોિમક જોખમો રાસાય ણક જોખમો બન-શાર રક જોખમો A 2

છે?

17 What is the name of hazards if the body is 
strained or injured?

Physical hazards Ergonomic hazards Chemical hazards Non physical hazards જો શર રન ેતાણ અથવા ઈ  થાય છે તો 
ત ેજોખમો ુ ંનામ ુ ંછે?

શાર રક જોખમો એગ નોિમક જોખમો રાસાય ણક જોખમો બન-શાર રક જોખમો B 2

18 What is the name of ‘B’ class fire represent? Oil and Fats Flammable liquids Solid metals Ordinary solid 
combustible

‘બી’ વગના અ ન ુ ંનામ ુ ંદશાવ ેછે? તેલ અન ેચરબી વલનશીલ વાહ સો લડ ધા ઓુ સામા ય ઘન 
વલનશીલ

B 2

19 Which type of extinguisher can be found in 
large kitchen?

Class A Class B Class D Class K કયા કારના ંઅ નશામકો મોટા 
રસોડામા ંજોવા મળ  શક છે?

વગ ‘A’ વગ  ‘B’ વગ  ‘C’ વગ  ‘D’ D 2

20 What is the expansion format for PPE? Principle Protective 
Equipment 

Personal Protective 
Equipment

Proper Care 
Protective Equipment

People Protective 
Equipment

PPE ુ ંઆ ુ ંનામ જણાવો? િ સપલ ોટક ટવ 
ઇ વપમટ

પસનલ ોટક ટવ 
ઇ વપમટ

ોપર કર ોટક ટવ 
ઇ વપમટ

પીપલ ોટક ટવ 
ઇ વપમટ

B 2

21 What is meant by reassurance in safety first 
aid?

Stay with victim till help No to get panic Call medical 
emergencies

Speaking to victim 
encouragingly

first aid સે ટમા ંખાતર  આપવાનો અથ 
ુ ંછે?

મદદ ધુી પી ડત 
સાથ ેરહો

ગભરાવ ુ ંનહ તબીબી કટોકટ  પર 
કોલ કરો

પી ડત માટ ો સાહક 
ર ત ેબોલ ું

D 2

22 How do you state while a person lie totally 
senseless?

Coma Cardiac arrest Drowsiness Consciousness યાર કોઈ ય ત સં ણૂપણે 
બેભાનઅવ થા મા ંહોય તો તેન ે ુ ં
કહવાય.

કોમા દય તભંતા ુ તી કો સીયશનેશ B 2

23 What stands for CPR in the first aid? Care Prevent Rescue Cardio Pulse 
Reassurance

Circulation Promote 
Recovery

Cardio Pulmonary 
Resuscitation

ાથિમક સારવાર મા ંસી.પી.આર. એટલે 
ુ?ં

કર િ વટ રસ ું કા ડયો લસ 
ર એ રુ સ

સ લેુસન ોમોટ 
રકવર

કા ડયો પલમોનર  
ર સુીએસન

D 2

24 What is the minimum age shall be employed as 
apprentice to work in any factory or mine?

Below 14 years Above 13 years Above 14 years Above 18 years કોઈપણ ફ ટર  અથવા ખાણમા ંકામ 
કરવા માટ એ ે ટસ તર ક નોકર  કારવા ં
માટ લ ુ મ વય કટલી છે?

14 વષથી નીચે 13 વષથી ઉપર 14 વષથી ઉપર 18 વષથી ઉપર C 2

25 Which is biotic component in environment? Land Water Animal Soil પયાવરણમા ંબાયો ટક ઘટક કયા છે? િૂમ જળ પ ુ માટ C 2

26 What is class D fire? Oil and fats Flammable liquids Combustible metals  Energized electrical 
equipment

લાસ D આગ ુ ંછે? તેલ અન ેચરબી વલનશીલ વાહ વલનશીલ ધા ઓુ ઉ સ ત િવ તુ 
ઉપકરણો

C 2

27 Which type of occupational health hazard is 
cause for infection?

Electrical hazard Biological hazard Physiological hazard  Psychological hazard ચેપ માટ કયા કાર ુ ં યવસાિયક 
આરો ય ુ ંજોખમ છે?

ઇલે કલ સકંટ િવક સકંટ શાર રક સકંટ માનિસક સકંટ B 2
cause for infection? આરો ય ુ ંજોખમ છે?



28 Which type of fire extinguisher is used for fire 
on electrical equipment?

Halon type Foam type Gas cartridge type  Stored pressure type િવ તુ ઉપકરણોમા ંલાગેલ આગ માટ 
કયા કારનો અ નશામક સાધન 
વપરાય છે?

હાલોન કાર ફોમ કાર ગેસ કાટજ કાર ટોરડ ેસર કાર A 2

29 Which Personal Protective Equipment (PPE) is 
used for the protection from fumes?

Apron  Goggles  Ear plug  Respirator મુાડા થી બચવા માટ કયા કાર ના 
પસનલ ોટ ટવ ઇ વપમટ નો 

એ ોન ગોગ સ ઇયર લગ ર પરટર D 2
used for the protection from fumes?

મુાડા થી બચવા માટ કયા કાર ના 
પસનલ ોટ ટવ ઇ વપમટ નો 
ઉપયોગ થાય છે?

એ ોન ગોગ સ ઇયર લગ ર પરટર

30 Which condition of the victim is referred as 
COMA stage?

Unconscious but can 
respond to calls

Conscious but cannot 
respond to calls

Breathing but cannot 
respond to calls  

 Lie totally senseless 
and do not respond to 

calls

પી ડતાની કઇ થિતન ેCOMA ટજ 
તર ક ઓળખવામા ંઆવ ેછે?

બેભાન પરં  ુકો સનો 
જવાબ આપી શક છે

સભાન પરં  ુકો સનો 
જવાબ આપી શકતા 

નથી

ાસ લે છે પરં  ુ
કો સનો જવાબ 
આપી શકતા નથી

ત ન બેભાન રહ ુ ં
અન ેકો સનો જવાબ 

આપવો નહ

D 2

31 Which is physical hazard? Smoking Vibration Corrosive  Radio active નીચેનામાથંી શાર રક સકંટ ક ુ ંછે? ૂ પાન કંપન કાટવા ં ર ડયો એ ટવ B 231 Which is physical hazard? Smoking Vibration Corrosive  Radio active નીચેનામાથંી શાર રક સકંટ ક ુ ંછે? ૂ પાન કંપન કાટવા ં ર ડયો એ ટવ B 2

32 What should be given to eat or drink to become 
conscious, if a person fainting due to low blood 
sugar? 

To drink the water To eat food To eat vegetable Sweet to eat or drink જો કોઈ ય ત લો લડ ગુર   હોવાન ે
કારણે બેભાન થઈ ય તો તેન ેસભાન 
બનાવવા માટ ખાવા પીવામા ં ુ ંઆપ ુ ં
જોઇય?ે

પીવા માટ પાણી ખાવા માટ ખોરાક ખાવા માટ શાકભા મીઠાશ ખાવી ક પીવી D 2

33 Which victim is given CPR immediately? Difficulty in breathing Severe head injury Severe blood loss Dehydration કયા પી ડતન ેતરત જ CPR  આપવામા ં ાસ લેવામા ં ુ કલી માથામા ંગભંીર ઈ ગભંીર ર ત કુશાન ડહાઇ શન A 233 Which victim is given CPR immediately? Difficulty in breathing Severe head injury Severe blood loss Dehydration કયા પી ડતન ેતરત જ CPR  આપવામા ં
આવ ેછે?

ાસ લેવામા ં ુ કલી માથામા ંગભંીર ઈ ગભંીર ર ત કુશાન ડહાઇ શન A 2



# Question OPT A OPT B OPT C OPT D Question OPT A OPT B OPT C OPT D Ans Level 

Name of the Trade : Surveyor 1st Sem - NSQF - Module 2 : Basic Engineering Drawing

1 What is the name of part labelled as ‘X’? Strips Battens Bottom Ebony edge X' વડ દશાવેલ ભાગ ુ ંનામ જણાવો? પ બેટ સ બોટમ એબોની એજ D 1

2 What is the name of part labelled as ‘X’? Blade Stock Working edge Ebony edge 'X' વડ દશાવેલ ભાગ ુ ંનામ જણાવો? લેડ ટોક વ કગ એજ એબોની એજ A 1

3 What is the name of space enclosed by the margin from the 
edges of the trimmed size of sheet?

Border Lay out Boundary Folding mark શીટના ુ યવ થત કદના કનાર ઓથી 
બનતા ગાળાના અવકાશ ુ ંનામ ુ ંછે?

બોડર લેઆઉટ બાઉ ી ફો ડગ માક A 1

4 What is the minimum width of border on left side of A0 and A1 
drawing sheet?

26 mm 24 mm 22 mm 20 mm A0 અન ેA1  ો ગ સીટની ડાબી બા ુ 
પરની બોડર ની ઓછામા ંઓછ  
પહોળાઈ કટલી હોય છે?

26 mm 24 mm 22 mm 20 mm D 1

5 What is the minimum width of border on left side of A2, A3, A4, 
& A5 drawing sheet?

8 mm 12 mm 10 mm 14 mm A2, A3, A4, & A5 ો ગ સીટની ડાબી 
બા ુ પરની બોડર ની ઓછામા ંઓછ  
પહોળાઈ કટલી હોય છે?

8 mm 12 mm 10 mm 14 mm C 1

પહોળાઈ કટલી હોય છે?

6 What is the size of trimmed A4 sheet as per IS : 10811 - 1983? 420 x 594 mm 297 x 420 mm 210 x 297 mm 148 x 210 mm IS : 10811-1983 ના જુબ A4 મ 
ૉ ગ સીટની સાઇઝ કટલી હોય છે?

420 x 594 mm 297 x 420 mm 210 x 297 mm 148 x 210 mm C 1

7 What is the name of instrument used for measuring angles? T square Compass Protractor Set square ણૂાઓ માપવા માટ ુ ંઉપકરણ 
જણાવો?

ટ - વેર કંપાસ ોટ ટર સેટ વેર C 1

8 What is the name of line perpendicular to horizontal lines? Vertical line Straight line Parallel line Horizontal line ૈતીજ રખાન ેલબં એવી રખાન ે ુ ંકહ 
છે?

ઊભી રખા સીધી રખા સમાતંર રખા ૈતીજ રખા A 1

9 What is the name of straight line that is neither horizontal nor 
vertical?

Curved line Parallel line Inclined line Perpendicular line નાતો ઊ વ નાતો ૈતીજ એવી સીધી 
રખાન ે ુ ંકહ છે?

વળાકં રખા સમાતંર રખા ાસંી રખા લબં રખા C 1

10 What is the name of lines with same distance between them and Parallel lines Inclined lines Horizontal lines Perpendicular line સમાન તરવાળ  રખાઓ ુ ંનામ 
જણાવો ક ત ે યાર િવ તૃ હોય છે 

સમાતંર રખા ાસંી રખા ૈતીજ રખા લબં રખા A 1


10 What is the name of lines with same distance between them and 
do not meet while extended?

Parallel lines Inclined lines Horizontal lines Perpendicular line સમાન તરવાળ  રખાઓ ુ ંનામ 
જણાવો ક ત ે યાર િવ તૃ હોય છે 
યાર એકબી  ન ેમળતી નથી?

સમાતંર રખા ાસંી રખા ૈતીજ રખા લબં રખા A 1



11 What is the name of thin continuous line terminated at ends by 
arrow heads, dots or oblique line touching the extension line?

Leader line Extension line Dimension line Termination line લબંાણ રખાન ે પશતી તીર હ સ, ડો સ 
અથવા ાસંી લાઇન ારા સમા ત થતી 
પાતળ  સતત લાઇન ુ ંનામ ુ ંછે?

દશક રખા લબંાણ રખા માપ રખા સમા ત રખા C 1

12 What is the name of thin line projecting from the feature and Leader line Extension line Termination line Construction line િુવધામાથંી પાતળ  લાઇન ર ૂ દશક રખા લબંાણ રખા સમા ત રખા રચના રખા B 112 What is the name of thin line projecting from the feature and 
extending beyond dimension line?

Leader line Extension line Termination line Construction line િુવધામાથંી પાતળ  લાઇન ર ૂ 
કરવા ુ ંઅન ેમાપરખાથી આગળ ુ ંનામ 
ુ ંછે?

દશક રખા લબંાણ રખા સમા ત રખા રચના રખા B 1

13 What is C? Leader line Extension line Dimension line Termination of 
dimension line

C' ુ ંદશાવ ેછે? દશક રખા લબંાણ રખા માપ રખા માપરખા ની 
સમા ત

A 1

14 What is the name of arrangement of dimensioning? Chain dimensioning Parallel dimensioning Dimensioning by 
co ordinates

Dimensioning 
from common 

feature

પ રમાણો ની ગોઠવણી ુ ંનામ જણાવો? ચેઇન 
ડાઈમે સિનગ

સમાતંર 
ડાઈમે સિનગ

યામો થી 
ડાઈમે સિનગ

કોમન ફ ચુર થી 
ડાઈમે સિનગ

B 1

15 What is the name of arrangement of drawing? Chain dimensioning Parallel dimensioning Dimensioning co 
ordinates

Dimensioning 
from common 

feature

આપેલ ચ  ની ગોઠવણી ુ ંનામ 
જણાવો?

ચેઇન 
ડાઈમે સિનગ

સમાતંર 
ડાઈમે સિનગ

યામો થી 
ડાઈમે સિનગ

કોમન ફ ચુર થી 
ડાઈમે સિનગ

A 1

16 What is the inclination of oblique strokes in dimensioning in 
termination and origin indication?

25° 35° 45° 55° સમા ત અન ે ળૂ સકંતોમા ંપ રમાણ 
માની ાસંી ોકનો ઝોક ુ ંદશાવ ેછે?

25° 35° 45° 55° C 1
માની ાસંી ોકનો ઝોક ુ ંદશાવ ેછે



17 What is the name of quadrilateral with four sides are equal and 
four angles are right angle?

Square Rectangle Trapezoid Rhombus ચારય બા ુઓ સમાન તથા ચારય 
ણૂાઓ કાટ ણૂાઓ હોય તેવા 

ચ રુ જૂ  ુનામ જણાવો?

ચોરસ લબંચોરસ સમાતંરબા ુ 
ચ ુ કોણ

સમાતંરબા ુ 
ચ ુ કોણ

A 1

18 What is the name of quadrilateral with all the four sides are 
different, only two sides are parallel and all four angles are 

Square Rhombus Rectangle Trapezoid ચારય બા ુઓ અસમાન તથા ફ ત બે 
બા ુઓ સમાતંર અન ેચારય ણૂાઓ 

ચોરસ સમાતંરબા ુ 
ચ ુ કોણ

લબંચોરસ સમાતંરબા ુ 
ચ ુ કોણ

D 1
different, only two sides are parallel and all four angles are 
different?

બા ુઓ સમાતંર અન ેચારય ણૂાઓ 
અસમાન હોય તો તેવા ચ રુ જૂ  ુ
નામ જણાવો?

ચ ુ કોણ ચ ુ કોણ

19 What is the name of plane figure with distance AB# BC# CD# 
DA and  ∠a #   ∠b#  ∠ ᵟ #  

Rhombus Rectangle Trapezoid Trapezium  AB# BC# CD# DA અન ે  a #
    b#      ᵟ #   તર સાથ ેઆપેલ 
સમતલ આ ૃિત ુ ંનામ જણાવો?

સમાતંરબા ુ 
ચ ુ કોણ

લબંચોરસ સમાતંરબા ુ 
ચ ુ કોણ

અસમાનબા ુ 
ચ ુ કોણ

D 1



 

20 What is the sum of included angles in a triangle? 90° 180° 270° 360° િ કોણમા ં તગત ણૂાઓ નો સરવાળો 
કટલો થાય છે?

90° 180° 270° 360° B 1

21 What is the name of angle that is less than 90°? Right angle Acuate angle Obtuse angle Straight angle 90° થી ઓછા માપના ણૂા ન ે ુ ંકહ 
છે?

કાટકોણ લ કુોણ ુ ુકોણ સરળકોણ B 1

22 What is the name of angle in between 90° and 180°? Right angle Acuate angle Reflex angle Obtuse angle 90° અન ે180° વ ચે ના ણૂા ન ે ુ ંકહ 
છે?

કાટકોણ લ કુોણ િવપર ત કોણ ુ ુકોણ D 1

23 What is the name of ∠ ABC? Right angle Acuate angle Obtuse angle Straight angle      ABC ુ ંનામ જણાવો? કાટકોણ લ કુોણ ુ ુકોણ સરળકોણ B 1

24 What is the name of ∠SOT and ∠TOY, if  sum of ∠SOT + ∠TOY 
= 180° and laying either side of line OT?

Reflex angles Straight angle Supplementary 
angles

Complementary 
angles

જો રખા OTની બનં ેબા ુ અન ે SOT + 
   TOY = 180°  હોય તો  SOT અન ે 
TOY ણૂાઓ ુ ંમાપ જણાવો.

િવપર ત કોણ સરળકોણ રુકકોણ કો ટકોણ C 1





25 What is the name of angle more than 180°? Reflex angles Straight angle Adjacent angle Complementary 180° થી મોટા ણૂા ન ે ુ ંકહ છે? િવપર ત કોણ સરળકોણ આસ કોણ કો ટકોણ A 125 What is the name of angle more than 180°? Reflex angles Straight angle Adjacent angle Complementary 
angle

180° થી મોટા ણૂા ન ે ુ ંકહ છે? િવપર ત કોણ સરળકોણ આસ કોણ કો ટકોણ A 1



26 What is the name of ∠AOC and ∠ COB that is laying either side 
of line OC ?

Reflex angles Straight angle Adjacent angle Complementary 
angle 

રખા OC ની બનં ેબા ુ રહલ   AOC 
અન ે  COB ુ ંનામ જણાવો?

િવપર ત કોણ સરળકોણ આસ કોણ કો ટકોણ C 1


27 What is the name of  ∠POQ and  ∠QOR, if sum of  ∠POQ +  
∠QOT = 90° and laying either side of a line OQ?

Obtuse angles Adjacent angles Supplementary 
angles

Complementary 
angles

રખા OQ ની બનં ેબા ુ રહલ   POQ +  
  QOT = 90 હોય તો     POQ અન ે  
QOT ુ ંનામ જણાવો?

ુ ુકોણ આસ કોણ રૂકકોણ કો ટકોણ D 1
 ∠

ુ ંનામ જણાવો

28 What is the name of triangle with three sides are equal and three 
angles are equal?

Scalene triangle Isosceles triangle Equilateral triangle Right angled 
triangle

િ કોણ ની ણે બા ુઓ તથા ણૂાઓ 
સમાન હોય તો ત ેિ કોણ ુ ંનામ 
જણાવો?

િવષમબા ુ િ કોણ સમ બા ુ િ કોણ સમબા ુ
િ કોણ

કાટકોણ િ કોણ C 1

29 What is the name of Triangle? Scalene triangle Isosceles triangle Equilateral triangle Acute angle 
triangle

આપેલ િ કોણ ુ ંનામ જણાવો? િવષમબા ુ િ કોણ સમ બા ુ િ કોણ સમબા ુ
િ કોણ

લ કુોણ િ કોણ B 1

30 What is the name of triangle with all the three sides are unequal 
in length and all the three included angle are also unequal?

Scalene triangle Isosceles triangle Equilateral triangle Obtuse angle 
triangle

જો િ કોણની ણે બા ુઓ અસમાન 
હોય અન ેતેમજ તેના ણે તગત 
ણૂાઓ અસમાન તો ત ેિ કોણ ુ ંનામ 

જણાવો?

િવષમબા ુ િ કોણ સમ બા ુ િ કોણ સમબા ુ
િ કોણ

ુ ુકોણ િ કોણ A 1

31 What is the name of triangle? Isosceles triangle Right angle triangle Acute angle 
triangle

Obtuse angle 
triangle

આપેલ િ કોણ ુ ંનામ જણાવો? સમ બા ુ િ કોણ કાટકોણ િ કોણ લ કુોણ િ કોણ ુ ુકોણ િ કોણ C 1

32 What is the name for classification of letters having the Text Italic Gothic Roman સમાન પહોળાઈના ારં ભક ોકવાળા ટ ટ ઇટા લક ગોિથક રોમન C 132 What is the name for classification of letters having the 
elementry strokes of even width?

Text Italic Gothic Roman સમાન પહોળાઈના ારં ભક ોકવાળા 
અ રોના વગ કરણ માટ ુ ંકહ છે?

ટ ટ ઇટા લક ગોિથક રોમન C 1



33 What is the name of polygon? Octagon Hexagon Nonagon Heptagon આપેલ બ ુકોણ ુ ંનામ જણાવો? ઓકટાગોન હ સાગોન નોનગોન હ ટાગોન D 1

34 What is the name for part of circle with radii making 90° with 
each other?

Chord Sector Segment Quadrant એકબી  સાથ ે90 ની િ યા બનાવતા 
વ ળુના ભાગ ુ ંનામ ુ ંછે?

વા સે ટર સેગમે ટ વો ટ D 1

35 What is the name for part of circle, between any two points on 
the circumference or periphery?

Arc Chord Sector Segment પ રઘ અથવા પ રઘ પરના કોઈપણ બે 
બ ુઓ વ ચે વ ળુના ભાગ ુ ંનામ ુ ં

ચાપ વા સે ટર સેગમે ટ B 1
the circumference or periphery? બ ુઓ વ ચે વ ળુના ભાગ ુ ંનામ ુ ં

છે?

36 Which is the survey, if the surface of the earth is assumed as 
plane?

Aerial survey Plane survey Geodetic survey Astronomical 
survey

ૃ વી ની સપાટ  ન ેસમતલ માનીન ે
કરવામા ંઆવતા સવ ણ ુ ંનામ 
જણાવો?

હવાઈ   સવ સમતલ સવ મૂાન સવ ખગોળશા ીય સવ B 1

37 Which agency in India conducts Geodetic survey? Arial survey Marine survey Astronomical 
survey

Great 
trigonometrical 

ભારત ની કઈ એજસી મૂાન સવ ણ 
કર છે?

હવાઈ   સવ દ રયાઈ સવ ખગોળશા ીય સવ મહાન 
િ કોણિમિત સવ

D 1
survey trigonometrical 

survey

ભારત ની કઈ એજસી મૂાન સવ ણ 
કર છે?

હવાઈ   સવ દ રયાઈ સવ ખગોળશા ીય સવ મહાન 
િ કોણિમિત સવ

38 Which survey deals the objects under the water? Land survey Aerial survey Marine survey Astronomical 
survey

પાણીની નીચે થતા ંસવ ણ ુ ંનામ 
જણાવો?

જમીન સવ હવાઈ   સવ દ રયાઈ સવ ખગોળશા ીય સવ C 1

39 What is the equation for required length of scale? RF x length to be RF x length of જ ર  કલની લબંાઈ શોધવા ુ ં ૂ  
જણાવો

RF / માપેલી માપેલી લબંાઈ    RF x માપેલી 
લબંાઈ

 માપેલી કલ x C 1
RF measuredbetoLength measured scale required

જ ર  કલની લબંાઈ શોધવા ુ ં ૂ  
જણાવો?

RF / માપેલી 
લબંાઈ

માપેલી લબંાઈ    
/ RF

માપેલી 
લબંાઈ

 માપેલી કલ 
RF

40 What is reduction scale? Drawing smaller than 
object

Drawing smaller, object 
bigger

Drawing bigger, 
object smaller

Drawing smaller, 
object smaller

ર ડકસન કલ ુ ંનામ જણાવો? ઓ ટ કરતા 
ના ુ ં ો ગ

ઓ ટ મો ુ ં, 
ના ુ ં ો ગ

ઓ ટ ના ુ ં, 
મો ુ ં ો ગ

ઓ ટ ના ુ ં, 
ના ુ ં ો ગ

A 1

41 What is the name of scales that compares two similar units in 
different system?

Plain scale Vernier scale Scale of chords Comparative 
scales

િવિવધ િસ ટમમા ંબે સમાન એકમોની 
લુના કરતા કલ ુ ંનામ જણાવો?

સાદો કલ વિનયર કલ વા નો કલ લુના મક
કલ

D 1

measuredbetoLength
RF

RF
measuredbetoLength

different system? scales
િવિવધ િસ ટમમા ંબે સમાન એકમોની 
લુના કરતા કલ ુ ંનામ જણાવો?

સાદો કલ વિનયર કલ વા નો કલ લુના મક
કલ

42 What is the name of scale that is a graphical device to compare 
or convert one variable into another?

Plain scale Vernier scale Diagonal scale Comparative scale કલ ુ ંનામ જણાવો ક  કોઈ ચલની 
લુના અથવા બી મા ં પાતં રત કરવા 
માટ ુ ં ા ફકલ ઉપકરણ છે?

સાદો કલ વિનયર કલ િવકણ કલ લુના મક
કલ

D 1

43 What is the first element of in RF represents? Size of scale Size in drawing Size of the object Size of object and 
drawing

RF માં ુ ં થમ ત વ ુ ંદશાવ ેછે? સાઈજ ઓફ કલ સાઈજ ઇન ો ગ સાઈજ ઓફ 
ઓ ટ

સાઈજ ઓફ 
ઓ ટ એ ડ 

ૉ ગ

B 1
ઓ ટ ઓ ટ એ ડ 

ૉ ગ

44 What is the name of solid represented? Cube Hexahedron Tetrahedron Octahedron આપેલ આ ૃતી ુ ંનામ જણવો? ઘન હ સાહ ોન ટ હ ોન ઓ ટાહ ોન C 1



45 Which is a pentagonal prism? 1 2 3 4 પટાગોનલ િ જમ કયો છે? 1 2 3 4 C 1

46 What is the name of view represented? Multi view Isometric view Oblique view Perspective view આપેલ આ ૃિત ુ ંનામ ુ ંછે? મ ટ  ૂ આઇસોમે ક ૂ ઓ લક ૂ પે પ ટવ ૂ C 1

47 What is the name of space seperated on a drawing sheet to 
mention drawing name and other particulars?

Frame Margin Title block Grid referance ો ગ નામ અન ેઅ ય િવગતોનો 
ઉ લેખ કરવા માટ ો ગ શીટ પર 
અલગ થયેલ જ યા ુ ંનામ ુ ંછે?

મ મા ન ટાઇટલ લોક ીડ રફર સ C 2

48 What is the Indian standard code for drawing boards designated? IS : 1360 - 1989 IS : 1444 - 1989 IS : 10811 - 1983 IS : 10711 - 1983 ો ગ બોડ િન ુ ત કરવા માટ 
ભારતીય માનક કોડ ુ ંછે?

IS : 1360 - 1989 IS : 1444 - 1989 IS : 10811 - 
1983

IS : 10711 - 
1983

B 2

49 What is the angle that inclined letters are drawn towards right? 5° 10° 15° 20° વળાકંવાળા અ રો જમણી તરફ કટલા 5° 10° 15° 20° C 249 What is the angle that inclined letters are drawn towards right? 5° 10° 15° 20° વળાકંવાળા અ રો જમણી તરફ કટલા 
ણેૂ દોરવામા ંઆવ ેછે?

5° 10° 15° 20° C 2

50 What is the name of plane figure bounded by five or more 
straight lines?

Polygon Trapezoid Trapezium Rhombus પાચં ક તેથી વ  ુસીધી રખાઓથી 
બધંાયેલ લેન ફગર ુ ંનામ ુ ંછે?

પોલીગોન સમાતંરબા ુ 
ચ ુ કોણ

અસમાનબા ુ 
ચ ુ કોણ

સમાતંરબા ુ 
ચ ુ કોણ

A 2

51 What is the name of side opposite to right angle in a triangle? Base Hypotenuse Adjacent side Opposite side િ કોણમા ંજમણા ણૂાની િવ ુ  બા ુ ુ ં
નામ ુ ંછે?

બેજ હાયપોટ ઝુ અ જ ટ સાઇડ ઓપો જટ સાઇડ B 2

52 What is the name of triangle with all the three angles, one of the 
angle is equal to 90°?

Scalene triangle Isosceles triangle Equilateral triangle Right angle 
triangle

ણેય ણૂાઓ સાથેના િ કોણ ુ ંનામ 
ુ ંછે ક યા ંએક ણૂો 90° ની બરાબર 

છે?

િવષમબા ુ િ કોણ સમ બા ુ િ કોણ સમબા ુ
િ કોણ

કા કોણ િ કોણ D 2

53 What is the name of triangle? Isosceles triangle Right angled triangle Acute angled 
triangle

Obtuse angled 
triangle

આપેલ િ કોણ ુ ંનામ જણાવો? સમ બા ુ િ કોણ કાટકોણ િ કોણ લ કુોણ િ કોણ ુ ુકોણ િ કોણ D 2



54 What is the standard ratio for line thickness “d” in lettering “B” 
type?

h/8 h/10 h/12 h/14  “B” કારના અ રમા ં ડ રખા  “ડ ” 
માટ માણ તૂ ણુો ર કટલો છે?

h/8 h/10 h/12 h/14 B 2

55 Name the quadrilateral if opposite sides are equal and parallel 
and all four angles are right angles?

Square Rectangle Rhombus Rhomboid આપેલ ચ ુ જુ ુ ંનામ આપો ક યા ં
િવરોધી બા ુઓ સમાન અન ેસમાતંર 
હોય અન ેચારય ણૂા  કાટ ણેૂ હોય?

વેર લબંચોરસ રો સ ર બોઈડ B 2

હોય અન ેચારય ણૂા  કાટ ણેૂ હોય?

56 What is the sum of interior angles in a quadrilateral? 90° 180° 270° 360° ચ ુ જુમા ં ત રક ણૂાઓનો 
સરવાળો કટલો હોય છે?

90° 180° 270° 360° D 2

57 How many sides and angles are in quadrilateral? 3 sides and 3 angles 4 sides and 4 angles 5 sides and 5 
angles

6 sides and 6 
angles

ચ ુ જુમા ંકટલી બા ુઓ અન ે ણૂા 
હોય છે?

3 બા ુઓ અન ે3 
ણૂા  

 4 બા ુઓ અન ે4 
ણૂા

5 બા ુઓ અન ે5 
ણૂા

6 બા ુઓ અન ે6 
ણૂા

B 2

58 Calculate the sum of the interior angles in a pentagon? 360° 450° 540° 630° પે ટાગોનમા ં ત રક ણૂાઓનો 
સરવાળો કટલો હોય છે?

360° 450° 540° 630° C 2

59 Calculate sum of exterior angles in a hexagon? 900° 1080° 1260° 1440° ષ કોણમા ંબા  ણૂાઓનો સરવાળો 
કટલો હોય છે?

900° 1080° 1260° 1440° D 2

60 What is the formula for calculating sum of interior angles in a 
polygon?

(n - 1) 90 (n + 1) 90 (2n + 4) 90 (2n – 4) 90 બ ુકોણમા ં ત રક ણૂાઓની રકમની 
ગણતર  માટ ુ ં ૂ  ુ ંછે?

(n - 1) 90 (n + 1) 90 (2n + 4) 90 (2n – 4) 90 D 2
polygon?

બ ુકોણમા ં ત રક ણૂાઓની રકમની 
ગણતર  માટ ુ ં ૂ  ુ ંછે?

61 What is the sum of Interior and Exterior angle for a polygon? 90° 180° 270° 360° બ ુકોણ માટ ત રક અન ેબા  
કોણનો સરવાળો ુ ંછે?

90° 180° 270° 360° D 2

62 Which survey account for the curvature of earth? Arial survey Plane survey Geodetic survey Astronomical ૃ વીની વ તા માટ ક  ુસવ ણ 
ઉપયોગી છે

હવાઈ   સવ સમતલ સવ મૂાન સવ ખગોળશા ીય સવ C 262 Which survey account for the curvature of earth? Arial survey Plane survey Geodetic survey Astronomical 
survey

ૃ વીની વ તા માટ ક  ુસવ ણ 
ઉપયોગી છે?

હવાઈ   સવ સમતલ સવ મૂાન સવ ખગોળશા ીય સવ C 2

63 What square kilometer of survey is treated as plane? Equal to 260 sq.km Less than 260 sq.km  More than 260 
sq.km 

Plus or minus 260 
sq.km

કટલા ચોરસ કલોમીટરના સવન ેસપાટ 
તર ક ગણવામા ંઆવ ેછે?

260 ચો. ક.મી.ની 
બરાબર

260 ચો. ક.મી. 
કરતા ંઓછ

260 ચો. ક.મી. 
કરતા ંવધાર

લસ ઓર 
માઇનસ 260 
ચો. ક.મી.

B 2

64 What term is given to the graphical representation of the features Plan Graph Profile Section સવ ણમા ં ૈતીજ સમતલ પરના લાન ાફ ોફાઇલ સે શન A 264 What term is given to the graphical representation of the features 
on the earth surface as projected on a horizontal plane in 
surveying?

Plan Graph Profile Section સવ ણમા ં ૈતીજ સમતલ પરના 
દાજ જુબ ૃ વીની સપાટ  પરની 

લા ણકતાઓના ા ફકલ ર ૂઆતન ે ુ ં
કહવામા  આવ ેછે?

લાન ાફ ોફાઇલ સે શન A 2

65 Which term is used for representing surface of the earth on a 
small scale in surveying?

Map Graph Profile Section સવ ણમા ંનાના પાય ે ૃ વીની 
સપાટ ન ેર ૂ કરવા માટ કયા શ દનો 
ઉપયોગ થાય છે?

ન શો ાફ ોફાઇલ સે શન A 2

66 Which method of surveying the area is sub divided into network 
of triangles?

Levelling Traversing Plane tabling Triangulation સવ ણની કઈ પ િત મા ં ે ફળ ન ે
િ કોણો મા ંિવભા જત કરવામા ંઆવ ેછે?

સમતલ માલારખણ સમપાટ િ કોણીય D 2

67 Which survey deals with the collection of the details of cyclonic 
affected area, flooded area etc, is done by aeroplane in air?

Land survey Aerial survey Marine survey Astronomical 
survey

ચ વાતી અસર ત િવ તાર, રૂ ત 
િવ તાર વગેરની િવગતોના સં હન ે
લગ ુ ંક  ુસવ ણ હવામાનંા િવમાન 
ારા કરવામા ંઆવ ેછે?

જમીન   સવ હવાઈ   સવ ખાણ સવ ખગોળશા ીય સવ B 2



68 Which survey deals with the star’s in the sky? Land survey Aerial survey Marine survey Astronomical 
survey 

આકાશમાનંા તારા સાથ ેક ુ ંસવ ણ 
સકંળાયેલ છે?

જમીન   સવ હવાઈ   સવ ખાણ સવ ખગોળશા ીય સવ D 2

69 Which survey deals with the determination of natural & artificial 
features on the earth?

City survey Mine survey Cadastral survey Topographical 
survey

ક  ુસવ ૃ વી પરની ુદરતી અન ે
ૃ િ મ િુવધાઓના િનણય સાથ ે

િસટ  સવ ખાણ સવ કડ લ સવ ટોપો ા ફક સવ D 2
features on the earth? survey ૃ િ મ િુવધાઓના િનણય સાથ ે

સકંળાયેલ છે?

70 Which survey deals with the layout of plots, roads, watersupply 
and sewage system?

City survey Mine survey Cadastral survey Topographical 
survey

ક ુ ંસવ લોટ, ર તાઓ, વોટરસ લી 
અન ેસીવેજ િસ ટમના લેઆઉટ સાથ ે
કામ કર છે?

િસટ  સવ ખાણ સવ કડ લ સવ ટોપો ા ફક સવ A 2

71 Which of the land survey deals with the plotting of additional 
details of boundary field and houses?

City survey Mine survey Cadastral survey Topographical 
survey

ે  અન ેઘરની હદોની વધારાની 
મા હતી ુ ંઆલેખન કરવા માટ ક ુ ં

િસટ  સવ ખાણ સવ કડ લ સવ ટોપો ા ફક સવ C 2
details of boundary field and houses? survey મા હતી ુ ંઆલેખન કરવા માટ ક ુ ં

જમીની સવ કરવામા ંઆવ ેછે?

72 Which survey deals with the determination of quantities and 
collecting the data for the design of engineering projects such as 
roads, dams, reservoir, watersupply and sewerage?

Mine survey Military survey Geological survey Engineering 
survey

નીચેનામાથી ક  ુસવ ણ જ થા ુ ં
િનધારણ અન ેર તાઓ, ડમો, જળાશયો, 
અન ેગટર વા ઇજનેર  ો સની 
ડઝાઇન માટ ડટા એકિ ત કરવા સાથ ે
સબંિંધત ધરાવ ે છે?

ખાણ સવ  લ કર  સવ ૂ તર સવ ઇજનેર સવ D 2

73 What survey deals in unearthing the relics of the part? Mine survey Military survey Geological survey Archeological 
survey

અવશેષોના ભાગો શોધી કાઢવા ક  ુ
સવ ણ કરવામા ંઆવ ેછે?

ખાણ સવ  લ કર  સવ ૂ તર સવ રુાત વીય સવ D 2

74 How many links are available in a 30 M metric chain? 20 Nos. 30 Nos. 100 Nos. 150 Nos. 30મી ની સાકંળમા ંકટલી લ કો આવેલી 
હોય છે?

20 Nos. 30 Nos. 100 Nos. 150 Nos. D 2

75 What is the required length of a diagonal scale with RF = 1/20 
and length to be measured is 2 m?

6 cm 8 cm 10 cm 12 cm માપેલી લબંાઈ 2m અન ેRF =1/20 
હોય તો િવકણ કલ ની જ ર  લબંાઈ 
જણાવો?

6 cm 8 cm 10 cm 12 cm C 2

76 Which solid has eight equilateral triangular faces? Cube Tetrahedron Octahedron Polyhedron કયા ન રમા ંઆઠ સરખી બા ુઓવા ં 
િ કોણાકાર છે?

ઘન ટ હ ોન ઓ ટાહ ોન પોલીહ ન C 2

77 Which lines are used to indicate arcs of symmertical objects 
featrures?

Hidden lines Centre lines Straight lines Oblique lines સમાન પદાથ ના લ ણના આક 
દશાવવા માટ કઈ લાઇનનો ઉપયોગ 
કરવામા ંઆવ ેછે?

હડન રખા મ ય રખા સીધી રખા ાસંીરખા B 2

78 Calculate the actual size of component in metres(m), if the size 
of a component in the drawing is 15 mm and RF = 0.0075.

2 m 20 m 200 m 2000 m ૉ ગમાનંા ઘટક ુ ંકદ 15mm અન ેRF 
= 0.0075 હોય તો ઘટક ુ ંવા તિવક 
કદ જણાવો?

2 m 20 m 200 m 2000 m A 2

કદ જણાવો?

79 What is the least count of vernier scale (One MSD=3mm, 
number of equal parts in MSD=10)?

0.3 mm 0.03 mm 0.003 mm 0.0003 mm વેિનયર કલ ુ ંલ ુ પ માપ કટ  ુહોય  
છે (એક એમએસડ  = 3 mm, CMD = 
10 મા ંસમાન ભાગોની સં યા)?

0.3 mm 0.03 mm 0.003 mm 0.0003 mm A 2

80 What is the number of equal parts in MSD “n” with one “MSD”= 2 
mm and least count = 0.20 mm?

8 10 11 12 એક "CMD" = 2 મીમી અન ેલ ુ પ 
માપ = 0.20 મીમી સાથ ેCMD "n" મા ં

8 10 11 12 B 2
mm and least count = 0.20 mm? માપ = 0.20 મીમી સાથ ેCMD "n" મા ં

સમાન ભાગોની સં યા કટલી હોય છે?



81 What is the formula for least count of vernier scale? (2n – 1) d વણયર ુ ંલ ુ ુપ માપ શોધવા માટ ુ ં
ૂ  જણાવો?

(2n – 1) d B 2 
n

1 - 2n  
n

MSD 1 - n
MSD x 

n

1  
n

1 - 2n  
n

MSD 1 - n
MSD x 

n

1



# Question OPT A OPT B OPT C OPT D Question OPT A OPT B OPT C OPT D Ans Level 

Name of the Trade : Surveyor 1st Sem - NSQF - Module 3 : Chain Surveying

1 What material is used to make handle of a metric chain? Iron Brass Nickel Copper મે ક ચેઇન ુ ંહ ડલ બનાવવા માટ કઈ 
સામ ીનો ઉપયોગ થાય છે?

લોખડં િપ ળ િનકલ કોપર B 1

2 How many links are in a 20 M metric chain? 20 Nos. 30 Nos. 100 Nos. 150 Nos. 20 M ની  મે ક ચેઇનમા ંકટલી લ સ હોય છે 20 Nos. 30 Nos. 100 Nos. 150 Nos. C 1

3 What term is used to indicate lateral measurement 
taken from a chain line?

Scale Offsets Tie line Check line ચેઇનલાઇનમાથંી લેવામા ંઆવેલા બા ુના 
માપન ે ચૂવવા માટ કયા શ દનો ઉપયોગ 
થાય છે?

કલ અ લુબં સયંોગ રખા તાળારંખા B 1

4 What is the maximum length of short offsets? 10 M 15 M 20 M 25 M ૂંકા ઓફસે ની મહ મ લબંાઈ કટલી હોય 
છે?

10 M 15 M 20 M 25 M B 1

5 When is a single line field book  used in survey work? Ordinary work Precision work Small scale work Large scale survey with 
detailed work

સવ કામમા ંિસગલ લાઇન ફ ડ કુ ાર 
વપરાય છે?

સામા ય કામ ચોકસાઇ કામ નાના પાય ેકામ િવગતવાર કાય સાથ ે
મોટા પાય ેસવ

D 1

6 How many centimeter is considered for one walking 
steps of a man for pacing method of measuring 
distance?

70 cm 80 cm 90 cm 100 cm તર માપવાની પ િત માટ માણસના એક 
પગપાડા માટ કટલા સે ટ મીટર ગણવામા ં
આવ ેછે?

70 cm 80 cm 90 cm 100 cm B 2

7 What is the name of operation to indicate the  
measuring distance between two points with the help of 
chain or tape?

Chaining Offsetting Surveying Measuring સાકંળ અથવા ટપની મદદથી બે પોઇ ટ 
વ ચેના માપન તરને ચૂવવા માટના 
ઓપરશન ુ ંનામ જણાવો?

ચૈિનગ ઓફસે ટગ સવ ગ િમજએ રગ A 2

8 How is metric chain composed? Brass wire of 4 mm 
dia

Copper wire of 4 mm dia Mild steel wire of 4 mm 
dia

Aluminium wire of 4 mm 
dia

મે ક ચેઇન શેની બનેલી છે? 4 મીમી ડાયના 
િપ ળના વાયર

4 મીમી ડાયના કોપર 
વાયર

4 મીમી ડાયના િમ ડ 
ટ લના વાયર

4 મીમી ડાયના 
એ િુમિનયમ વાયર

C 2

9 Which instrument is used for transferring the points to 
the ground while chaining on a sloping ground?

Arrows Plumb bob Steel band Wooden peg ઢાળવાળ  જમીન પર સાકંળ સવ ણ કરતી 
વખત ેબ ુઓન ે થાનાતં રત કરવા માટ 
કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે?

તીર ઓળંબો ટ લ બે ડ ડુન પેગ B 2

10 What is the process of establishing intermediate points 
in line with the terminal points before measuring a 
distance by using chain?

Marking Ranging Chaining Offseting સાકંળનો ઉપયોગ કર ને તર માપતા 
પહલા ંટિમનલ પોઇ સની સાથેના 
મ યવત  બ ુઓની થાપના કરવાની 

યા ુ ંકહ છે?

મા કગ ર જગ ચૈિનગ ઓફસે ટગ B 2


યા ુ ંકહ છે?

11 Which type of ranging is adopted while end stations are 
intervisible?

Direct ranging Ranging by eye Indirect ranging Ranging by line ranger િતમ ટશનો યમાન હોય યાર કયા 
કારના ંર જગ અપનાવવામા ંઆવ ેછે?

ય  આરખન ખ વારા આરખન પરો  આરખન લાઇન ર જર વારા 
આરખન

A 2

12 Which type of ranging is adopted, while end stations are 
not intervisible?

Direct ranging Ranging by eye Indirect ranging Ranging by line ranger િતમ ટશનો યમાન ના હોય યાર કયા 
કારના ંર જગ અપનાવવામા ંઆવ ેછે?

ય  આરખન ખ વારા આરખન પરો  આરખન લાઇન ર જર વારા 
આરખન

C 2

13 What is an offset measured other than at right angles to 
the chain line?

Long offset Short offset Oblique offset Perpendicular offset ચેઇન લાઇનના કાટ ણૂાખ િસવાયના 
માપેલા ઓફસેટને ુ ંકહ છે?

લો ગ ઓફસેટ સોટ ઓફસેટ ઓ લક ઓફસેટ પેપ ડ લુર ઓફસેટ C 2

14 What is an example for obstacles to ranging? Pond River Thick jungle Level ground આરખનના અવરોધો માટ ુ ંઉદાહરણ ક ુ ં
છે?

તળાવ ટકર ગાઢ જગંલ લેવલ ાઉ ડ C 2

15 What is an example for obstacles to chaining? Hill Pond Thick jungle Level ground ચૈિનગ અવરોધો માટ ુ ંઉદાહરણ ક ુ ંછે? ટકર તળાવ ગાઢ જગંલ લેવલ ાઉ ડ B 2



16 What is an example for both chaining & ranging? Hill Pond River Building આરખન અને ચૈિનગ અવરોધો બનંે માટ ુ ં
ઉદાહરણ ક ુ ંછે?

ટકર તળાવ નદ મકાન D 2

17 What type of errors occur due to faulty adjustments of a 
chain?

Natural errors Personal errors Systematic error Instrumental errors સાકંળની ખામી ુ ત ગોઠવણીન ેકારણે કયા 
કારની લૂો થાય છે?

ુદરતી લૂો ય તગત લૂો પ િતસરની લૂો ઉપકરણીય લૂો D 2
chain? કારની લૂો થાય છે?

18 What type of errors occur due to chain not being 
straight?

Natural errors Personal errors Systematic errors Instrumental errors સાકંળ સીધી ન હોવાને કારણે કયા કારની 
લૂો થાય છે?

ુદરતી લૂો ય તગત લૂો પ િતસરની લૂો ઉપકરણીય લૂો B 2

19 Which method the error of chain is tested? By weighing the chain By counting links per 
metre 

By comparing with offset 
rod 

Comparing with 
standard steel tape 

સાકંળની લૂ કઈ પ િત વારા ચકાસણી 
કરવામા ંઆવ ેછે?

સાકંળ ુ ંવજન કર ને મીટર દ ઠ લ સની 
ગણતર  કર ને

અ લુબં સાથ ે
સરખામણી કર ને

માણ તૂ ટ લ ટપ 
સાથ ેસરખામણી

D 2

20 What is the size of a chain survey field book? 12cm x 10cm 12cm x 15cm 12cm x 20cm 12cm x 25cm સાકંળ સવ ણ મા ં ફ ડ કૂ ુ ંમાપ જણાવો? 12cm x 10cm 12cm x 15cm 12cm x 20cm 12cm x 25cm C 2

21 When is double line field book used in survey work? Ordinary work Precision work Small scale work Large scale work સવ કામમા ંડબલ લાઇન ફ ડ કુ ાર 
વપરાય છે?

સામા ય કામ ચોકસાઇ કામ નાના પાય ેકામ  મોટા પાય ેકામ A 2

22 When is single line field book used in survey work? Ordinary work Precision work Small scale work Large scale survey with 
detailed work

િસગલ લાઇન ફ ડ કુનો ઉપયોગ સવ 
કામમા ં ાર કરવામા ંઆવ ેછે?

સામા ય કામ ચોકસાઇ કામ નાના પાય ેકામ િવગતવાર કાય સાથ ે
મોટા પાય ેકામ

D 2

23 What is the representation of single line field book? Chain line Object line Middle line Centre line િસગલ લાઇન ફ ડ કુ ુ ં િતિનિધ વ ુ ં
હોય છે?

સાકંળ રખા ઓ ટ રખા િમડલ રખા સે ટર રખા A 2

24 What colour line is used in the middle of double line field Two blue lines Two black lines Two green lines Two yellow lines ડબલ લાઇન ફ ડ કુની વ ચે કઇ 
કલરની લાઇનનો ઉપયોગ થાય છે

બે વાદળ  રખા બે કાળ  રખા બે લીલી રખા બે પીળ  રખા A 2
book?

ડબલ લાઇન ફ ડ કુની વ ચે કઇ 
કલરની લાઇનનો ઉપયોગ થાય છે?

બે વાદળ  રખા બે કાળ  રખા બે લીલી રખા બે પીળ  રખા

25 Where the booking is entered in the field book? Top of the page Bottom of the page Top of the page and 
worked down wards 

Bottom of the page and 
worked up wards

ફ ડ કુમા ં ુ કગ ા ંદાખલ કરવામા ં
આ ુ ંછે?

પેજ ની ઉપર પેજ ની નીચે પેજ ની ઉપર અને 
કાય નીચે

પેજ ની નીચે અને 
કાય ઉપર

D 2

26 Which symbol is used to denote a main station? ʘ ુ ય ટશન ચૂવવા માટ કયા તીકનો ʘ C 2   26 Which symbol is used to denote a main station? ʘ ુ ય ટશન ચૂવવા માટ કયા તીકનો 
ઉપયોગ થાય છે?

ʘ C 2

27 Which sign is used to indicate tie or subsidiary station? ÿ ટાઇ અથવા સબસીડર  ટશન ચૂવવા 
માટ કયા ચ નો ઉપયોગ થાય છે?

ÿ A 2

28 What line is represented as space between two red 
lines in the field book?

Offset line Chain line Object line Survey line ફ ડ કુમા ંબે લાલ લાઇનો વ ચેની જ યા 
તર ક કઈ રખા દશાવવામા ંઆવ ે છે?

અ લુબં રખા સાકંળ રખા ઓ ટ રખા સવરખા B 2

 

 

 

 

lines in the field book? તર ક કઈ રખા દશાવવામા ંઆવ ે છે?

29 What information is recorded in the field note at the 
beginning of survey?

Align the chain Measure the distance Set up the instrument Symbol denoting the 
station point

સવની શ આતમા ંફ ડ કૂમા ંકઈ મા હતી 
રકોડ કરવામા ંઆવ ેછે?

સાકંળન ેસરં ખત કરો તર ની માપણી સાધન સેટ કરો ટશન પોઇ ટ 
ચૂવતા તીક

D 2

30 What is the reference made in the field book at the 
beginning of the survey?

Align the chain Name of the line Set up the instrument Measuring the distance સવની શ આતમા ંફ ડ કુમા ં ુ ંસદંભ 
આપવામા ંઆવ ેછે?

સાકંળન ેસરં ખત કરો રખા ુ ંનામ સાધન સેટ કરો તર ની માપણી B 2
beginning of the survey? આપવામા ંઆવ ેછે?

31 What information is recorded in the field book with 
regards to survey line?

Align the chain Set up the instrument Details of survey lines Measuring the distance સવ લાઇનના સદંભમા ંફ ડ કુમા ંકઈ 
મા હતી રકોડ કરવામા ંઆવી છે?

સાકંળન ેસરં ખત કરો સાધન સેટ કરો સવ રખા ની મા હતી તર ની માપણી C 2

32 What is recorded in the field book in par with the 
location of sketches?

Align the chain Set up the instrument Measuring the distance Survey stations કચના થાનની સાથ ેફ ડ કુમા ં ુ ં
ન ધાયે ુ ંછે?

સાકંળન ેસરં ખત કરો સાધન સેટ કરો તર માપવા સવ ટશનો D 2



33 What is the name of the book in that measurement, 
sketches, notes are recorded for future reference? 

Note book Field book Record book Reference book ત ે ુ તક ુ ંનામ ુ ંછે,ક મા ંભાિવ સદંભ 
માટ કચ, માપો ,ન ધો વગેર રકોડ 
કરવામા ંઆવેલી છે?

ન ધ ુ તક ફ ડ કુ રકોડ કુ સદંભ ુ તક B 2

34 Where the changes are entered in a field book? Tie line Main line Base line Chain line ફ ડ કુમા ં ા ંફરફાર કરવામા ંઆવ ેછે? સયંોગ રખા ુ ય રખા આધાર રખા સાકંળ રખા D 234 Where the changes are entered in a field book? Tie line Main line Base line Chain line ફ ડ કુમા ં ા ંફરફાર કરવામા ંઆવ ેછે? સયંોગ રખા ુ ય રખા આધાર રખા સાકંળ રખા D 2

35 Which direction the recorder should move? Angular direction of 
chaining

Forward direction of 
chaining 

Leeward direction of 
chaining

Backward direction of 
chaining

રકોડરન ેકઈ દશામા ંઆગળ વધ ુ ંજોઈએ? સાકંળની કોણીય દશા સાકંળની આગળની 
દશા

સાકંળની લીવરવડ 
દશા

સાકંળની પાછળની 
દશા

B 2

36 Which direction the survey work should be plotted? East West South North સવ કામ કઇ દશામા ંરચાયેલ હોય છે? વૂ પિ મ દ ણ ઉ ર D 2

37 Which is the place for north direction represented in the 
drawing sheet?

Top of the drawing 
sheet

Bottom of the drawing 
sheet 

Left side of the drawing 
sheet 

Right side of the 
drawing sheet 

ો ગ શીટમા ંઉ ર દશા માટ ુ ં થાન ક ુ ંછે ૉ ગ સીટ ની ઉપર ૉ ગ સીટ ની નીચે ૉ ગ સીટ ની 
ડાબીબા ુ

ૉ ગ સીટ ની જમણી 
બા ુ

A 2

38 Which is the place for plotting should be drawn in 
drawing sheet?

Top of the sheet Side of the sheet Centre of the sheet Bottom of the sheet આલેખન માટ કઇ જ યા પર ો ગ શીટમા ં
 ો ગ દોરવા જોઈએ?

સીટ ની ઉપર  સીટ ની બા ુ સીટ ની મ યમાં સીટની નીચે C 2

39 Which line should be drawn first while plotting? Tie line Base line Chain line Check line આલેખન કરતી વખત ે થમ કઈ રખા 
દોરવી જોઈએ?

સયંોગ રખા આધાર રખા સાકંળ રખા તાળા રખા B 2

40 What is the name of scale labelled as ‘x’? Plain scale Offset scale Vernier scale Diagonal scale X વડ દશાવેલ કલ ુ ંનામ જણાવો? સાદો કલ અ લુબં કલ વિનયર કલ િવકણ કલ B 2

41 What type of scale is used for plotting offset? Plain scale Offset scale Vernier scale Diagonal scale અ લુબં ુ ંઆલેખન કરવા માટ કયા 
કારના ં કલનો ઉપયોગ થાય છે?

સાદો કલ અ લુબં કલ વિનયર કલ િવકણ કલ B 2

42 Which is the line marked with intermediate stations? Tie line Base line Chain line Check line મ યવત  ટશનો સાથ ેચ ત થયેલ રખા 
કઈ છે?

સયંોગ રખા આધાર રખા સાકંળ રખા તાળા રખા B 2

43 How to check the triangle plotting? Tie line Base line Chain line Check line િ કોણ ુ ંઆલેખન કવી ર તે તપાસો? સયંોગ રખા આધાર રખા સાકંળ રખા તાળા રખા D 2

44 What instrument is used to prepare curved lines for 
inking the map?

Protractor Ink compass French curve Bow - compass નકશાન ેશાહ  કરવા માટ વ  રખાઓ 
તૈયાર કરવા માટ કયા સાધનનો ઉપયોગ 
કરવામા ંઆવ ેછે?

ોટ ટર ઇ ક કંપાસ ચ કવ બો - કંપાસ C 2

45 What colour is used for barren land in the drawing? Black Burnt sienna Crimson Lake Prussian blue ચ મા ંઉ જડ જમીન માટ કયા રંગનો 
ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે?

લેક બ ટ િસએના મસોન લેક સન ુ A 2

46 What colour is used for compound wall in the drawing? Green Indigo Crimson lake Prussion blue ો ગમા ંક પાઉ ડ વોલ માટ કયો રંગ 
વપરાય છે?

ીન ડગો મસોન લેક સન ુ B 2

47 What is the true length measured with an incorrect 20 m 50.05 M 500.5 M 498.755 M 49.8755 M  ખરખર 20.02 મીટર લાબંી સાકંળથી 50.05 M 500.5 M 498.755 M 49.8755 M B 247 What is the true length measured with an incorrect 20 m 
chain of actually 20.02 m long for a measured length of 
500 M?

50.05 M 500.5 M 498.755 M 49.8755 M  ખરખર 20.02 મીટર લાબંી સાકંળથી 
માપેલી લબંાઈ 500 મીટર છે તો ખોટ  20 
મીટર સાકંળ સાથ ેમાપવામા ંઆવેલી સાચી 
લબંાઈ કટલી છે?

50.05 M 500.5 M 498.755 M 49.8755 M B 2



48 What is the area of triangle ACD? 
AD = 30 m ; CD = 25 m :  

370 m2 375 m2 380 m2 385 m2 િ કોણ ACD ુ ં ે ફળ ુ ંછે? યા ંAD 
=30m અને CD = 25m

370 m2 375 m2 380 m2 385 m2 B 2

49 Calculate the obstracted distance of AB. 
AC = 30 m; BC = 40 m.

45 m 50 m 55 m 60 m AB ના અવરોિધત તરની ગણતર  કરો.
AC  = 30 મી અને BC  = 40 મી.

45 m 50 m 55 m 60 m B 2

50 What is the true distance between two points?
Measured distance = 720 m.
Length of chain = 20 m. 
Error in chain = (+) 40 cm.  

720.44 m 721.44 m 722.44 m 723.44 m બે બ ુઓ વ ચે ુ ંસા ુ ં તર કટ ુ ંછે?
માપેલ તર = 720 મી.
સાકંળની લબંાઈ = 20 મી.
સાકંળમા ં લૂ = (+) 40 સ.ેમી.

720.44 m 721.44 m 722.44 m 723.44 m B 2

51 Which formula is used to find out the length AB? AB = (AB')2 + (BB')2 AB ની લબંાઈ શોધવા માટ કયા ૂ નો 
ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે?

AB = (AB')2 + (BB')2 C 2
22 )B(B)B(AAB 22 )B(B)B(AAB 

22 )C(B)B(AAB  22 )B(B)B(AAB 22 )B(B)B(AAB  22 )C(B)B(AAB 

52 What is the formula of obstructed distance of AB?
AC is perpendicular to AB.
AC and BC are known distance. 

AB = BC2 – AC2 AB = BC2 + AC2 AB ન ેઅવરોધતા તર ુ ં ૂ  ુ ંછે? AC 
એ AB ન ેલબં છે. તથા AC અને BC 
ણીતા તરો છે.

AB = BC2 – AC2 AB = BC2 + AC2 B 222 ACBCAB  22 ACBCAB 
22 ACBCAB  22 ACBCAB 

53 Find the true distance (Mean incorrect length of chain, L' 
= 20.3 m 
length of chain, L = 20 m, measured 
distance = 3000 m).

3004.5 m 3003.5 m 3002.5 m 3001.5 m "સા ુ ં તર શોધો (સાકંળની સરરાશ ખોટ  
લબંાઈ, L' = 20.3 મી
સાકંળની લબંાઈ, L = 20 મી
તર = 3000 મી). "

3004.5 m 3003.5 m 3002.5 m 3001.5 m A 2

54 What formula is used to find the area by a planimeter? M(F.R-I.R ± 10 N - C) M(F.R+I.R ± 10 N - C) M(F.R-I.R ± 10 N + C) M(F.R-I.R ± N +C) લાનીમીટર ારા ે ફળ શોધવા માટ કયા 
ૂ નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે?

M(F.R-I.R ± 10 N - 
C) 

M(F.R+I.R ± 10 N - 
C)

M(F.R-I.R ± 10 N + 
C)

M(F.R-I.R ± N +C) C 2
ૂ નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે? C) C) C)



55 Find the area, if the following readings are taken by 
planimeter. 
IR = 4.855 ; FR = 8.754 ; M = 100cm2?

389.9 cm2 379.9 cm2 369.9 cm2 359.9 cm2 ે ફળ શોધો, નીચેના વાચંન લાનીમીટર 
ારા લેવામા ંઆવેલા છે. યા ંIR = 4.855 ; 

FR = 8.754 ; M = 100cm2?

389.9 cm2 379.9 cm2 369.9 cm2 359.9 cm2 A 2



# Question OPT A OPT B OPT C OPT D Question OPT A OPT B OPT C OPT D Ans Level 

Name of the Trade : Surveyor 1st Sem - NSQF - Module 4 : Compass Surveying

1 What is the rule for converting R.B to W.C.B, if a line lies in 
between 90° and 180°?

W.C.B = R.B W.C.B = 180° - R.B W.C.B = 360° - R.B W.C.B = 180° + R.B જો કોઈ લાઇન 90°  અને 180 ° ની વ ચે 
હોય તો R.B ન ેWCB મા ં પાતં રત કરવા 
માટ ુ ંિનયમ છે?

W.C.B = R.B W.C.B = 180° - R.B W.C.B = 360° - R.B W.C.B = 180° + R.B B 1

2 What is the system of bearing? Fore bearing system Reduced bearing 
system

Quadrantal bearing 
system 

Whole circle bearing 
system

આપેલ બે રગની િસ ટમ ુ ંછે? અ  બે રગ પ િત લ ુ પ બે રગ પ િત તૃપાદ બે રગ પ િત ણૂ તૃ બે રગ પ િત C 1

3 What is the system of bearing? Fore bearing system Reduced bearing 
system 

Quadrantal bearing 
system 

Whole circle bearing 
system

આપેલ બે રગની િસ ટમ ુ ંછે? અ  બે રગ પ િત લ ુ પ બે રગ પ િત તૃપાદ બે રગ પ િત ણૂ તૃ બે રગ પ િત D 1

4 Which compass the graduation are marked as south with 0° and 
north with 180°?

Trough compass Magnetic compass Prismatic compass Surveyor’s compass કયા કંપાસન ે ે એુશનન ે0° દ ણમા ં180° 
ઉ ર સાથ ેચ ત થયેલ છે?

પેટ  કંપાસ ુબંક ય કંપાસ િ મે ટક કંપાસ સવ ક કંપાસ C 1

5 Which compass the graduations are marked as 0° at North and 
South, 90° at East and West?

Trough compass Magnetic compass Prismatic compass Surveyor’s compass કયા કંપાસના વાચંનાકો ઉ ર અને દ ણમા ં
0° વૂ અને પિ મમા ં90° તર ક ચ ત 
કરવામા ંઆ યા છે?

પેટ  કંપાસ ુબંક ય કંપાસ િ મે ટક કંપાસ સવ ક કંપાસ D 1

કરવામા ંઆ યા છે?

6 What is the direction always for magnetic needle pointing 
compass?

Magnetic east Magnetic north Magnetic west Magnetic south ુબંક ય સોય પોઇ ટગ કંપાસ માટ હમંેશા ં
દશા ુ ંહોય છે?

ુબંક ય વૂ ુબંક ય ઉ ર ુબંક ય પિ મ ુબંક ય દ ણ B 1

7 When is the observed bearings, corrected bearing are 
calculated?

After plotting During survey During plotting Before plotting અવલોકન કરલ બે ર સ, ધુારલા બે રગની 
ગણતર  ાર કરવામા ંઆવ ેછે?

આલેખન પછ સવ દરિમયાન આલેખન દરિમયાન આલેખન પહલા D 1

8 Which one of the method is more accurate in plotting a compass 
traverse?

Included angle 
method 

Paper protractor 
method 

Parallel meridian 
method 

Rectangular co-
ordinate method 

કંપાસના આલેખન માટ કઈ પ િત વ  ુસચોટ 
છે?

તગત ણૂા ની ર ત પેપર ોટ ટર ની ર ત સમાતંર રખાશં ની ર ત લબંચોરસ યામોની 
ર ત

D 1



9  What is the name of part in compass marked as ‘x’? Box Pivot Agate cap Magnetic needle કંપાસ મા ંX વડ દશાવેલ ભાગ ુ ંનામ 
જણાવો?

બો સ પીવોટ અગેટ કપ ુબંક ય સોય B 2

10 What is the name of part in compass marked as ‘x’? Lifting lever Spring break Focusing stud Magnetic needle કંપાસ મા ંX વડ દશાવેલ ભાગ ુ ંનામ 
જણાવો?

લફ ટગ લેવર ગ ેક ફોકસ ગ ડ ુબંક ય સોય D 2


11 What is the name of part in compass marked as ‘x’? Pivot Prism Prism cap Agate cap કંપાસ મા ંX વડ દશાવેલ ભાગ ુ ંનામ પીવોટ િ જમ િ જમ કપ અગેટ કપ D 211 What is the name of part in compass marked as ‘x’? Pivot Prism Prism cap Agate cap કંપાસ મા ંX વડ દશાવેલ ભાગ ુ ંનામ 
જણાવો?

પીવોટ િ જમ િ જમ કપ અગેટ કપ D 2

12 What is the direction of line of sight towards back bearing in 
surveyor compass?

N 30° E S 30° E N 30° W S 30° W સવયર કંપાસમા ંબેક બે રગ તરફ ૃ ટરખા 
ની દશા ુ ંછે?

N 30° E S 30° E N 30° W S 30° W A 2
surveyor compass? ની દશા ુ ંછે?

13 What is the rule for converting R.B to W.C.B, if a line lies in 
between 180° and 270°? 

W.C.B = R.B W.C.B = 180° - R.B W.C.B = 360° - R.B W.C.B = 180° + R.B જો કોઈ રખા 180 ° થી 270 ° ની વ ચે હોય 
તો RB ન ેWCB  મા ં પાતં રત કરવા માટ ુ ં
િનયમ છે?

W.C.B = R.B W.C.B = 180° - R.B W.C.B = 360° - R.B W.C.B = 180° + R.B D 2



14 What is the rule for converting R.B to W.C.B, if a line lies in 
between 270° and 360°?

W.C.B = R.B W.C.B = 360° - R.B W.C.B = 180° - R.B W.C.B = 180° + R.B જો કોઈ લાઇન 270 ° અને 360 ° ની વ ચે 
હોય તો RB ન ેWCB મા ં પાતં રત કરવાનો 
િનયમ ુ ંછે,

W.C.B = R.B W.C.B = 360° - R.B W.C.B = 180° - R.B W.C.B = 180° + R.B B 2

15 What is the name of instrument, to measure the bearing line in Trough compass Prismatic compass Magnetic compass Surveyor’s compass ણૂ તૃ પ િતમા ંબે રગ લાઇનન ેમાપવા પેટ  કંપાસ ુબંક ય કંપાસ િ મે ટક કંપાસ સવ ક કંપાસ B 215 What is the name of instrument, to measure the bearing line in 
whole circle system?

Trough compass Prismatic compass Magnetic compass Surveyor’s compass ણૂ તૃ પ િતમા ંબે રગ લાઇનન ેમાપવા 
માટના સાધન ુ ંનામ ુ ંછે?

પેટ  કંપાસ ુબંક ય કંપાસ િ મે ટક કંપાસ સવ ક કંપાસ B 2

16 What is the name of instrument, to measure the bearing line in 
quadrantal system?

Trough compass Magnetic compass Prismatic compass Surveyor’s compass ચ થુાશ ણાલીમા ંબે રગ લાઇનન ેમાપવા 
માટના સાધન ુ ંનામ ુ ંછે?

પેટ  કંપાસ ુબંક ય કંપાસ િ મે ટક કંપાસ સવ ક કંપાસ D 2

17 Which compass the needle also act as the index? Trough compass Magnetic compass Prismatic compass Surveyor’s compass કયા કંપાસમા ંસોય ઇ ડ સ તર ક કાય કર છે? પેટ  કંપાસ ુબંક ય કંપાસ િ મે ટક કંપાસ સવ ક કંપાસ D 2

18 What is the term is used for the horizontal angle between a line 
and the true meridian?

True bearing True meridian Magnetic bearing Magnetic meridian રખા અને સાચા રખાશં વ ચેના બનતા  
ૈતીજ ણૂા માટ ુ ંશ દ વપરાય છે?

સા ુ ંબે રગ સા ુ ંરખાશં ુબંક ય બે રગ ુબંક ય રખાશં A 2

19 What is the term is used for the horizontal angle with a line 
makes with this meridian?

True bearing True meridian Magnetic bearing Magnetic meridian રખાશં સાથ ેરખા વડ બનતા ૈતીજ ણૂા માટ 
ુ ંશ દ વપરાય છે?

સા ુ ંબે રગ સા ુ ંરખાશં ુબંક ય બે રગ ુબંક ય રખાશં C 2

20 Which compass has the graduations engraved are inverted? Trough compass Prismatic compass Magnetic compass Surveyor’s compass કયા કંપાસમા ં ે એુશન ધી દશાવેલ હોય 
છે?

પેટ  કંપાસ ુબંક ય કંપાસ િ મે ટક કંપાસ સવ ક કંપાસ B 2

21 Which is the compass if reading is taken by directly seeing 
through the top of the glass?

Trough compass Magnetic compass Prismatic compass Surveyor’s compass કાચની ટોચ પરથી સી  ુજોઈન ેવાચંન 
લેવામા ંઆવ ેતો ત ેકંપાસન ે ુ ંકહ છે?

પેટ  કંપાસ ુબંક ય કંપાસ િ મે ટક કંપાસ સવ ક કંપાસ D 2

22 Which compass cannot be used without a tripod? Trough compass Magnetic compass Prismatic compass Surveyor’s compass કયા કંપાસનો ઉપયોગ િ પાઈ િવના કર  પેટ  કંપાસ ુબંક ય કંપાસ િ મે ટક કંપાસ સવ ક કંપાસ D 222 Which compass cannot be used without a tripod? Trough compass Magnetic compass Prismatic compass Surveyor’s compass કયા કંપાસનો ઉપયોગ િ પાઈ િવના કર  
શકાતો નથી?

પેટ  કંપાસ ુબંક ય કંપાસ િ મે ટક કંપાસ સવ ક કંપાસ D 2

23 Which compass sighting and reading cannot be done 
simultaneously from one position of the observer?

Trough compass Magnetic compass Prismatic compass Surveyor’s compass િનર કની એક થિત પરથી કયા કંપાસમા ં
િનર ણ અને વાચંન એક સાથ ેથઈ શક ુ ં
નથી?

પેટ  કંપાસ ુબંક ય કંપાસ િ મે ટક કંપાસ સવ ક કંપાસ D 2

24 Which compass the reading is taken with the help of a prism Trough compass Magnetic compass Prismatic compass Surveyor’s compass ખના ૃ ય સાથ ે ીઝમની સહાયથી કયા પેટ  કંપાસ ુબંક ય કંપાસ િ મે ટક કંપાસ સવ ક કંપાસ C 224 Which compass the reading is taken with the help of a prism 
provided with the eye view?

Trough compass Magnetic compass Prismatic compass Surveyor’s compass ખના ૃ ય સાથ ે ીઝમની સહાયથી કયા 
કંપાસન ેવાચંવામા ંઆવ ેછે?

પેટ  કંપાસ ુબંક ય કંપાસ િ મે ટક કંપાસ સવ ક કંપાસ C 2

25 What type of compass the system of graduations are marked? Trough compass Magnetic compass Prismatic compass Surveyor’s compass ચ ત થયેલ વાચંનાકંો કયા કારના કંપાસ 
ન ેર ૂ કર છે?

પેટ  કંપાસ ુબંક ય કંપાસ િ મે ટક કંપાસ સવ ક કંપાસ C 2



26 What type of compass the system of graduations are marked? Trough compass Magnetic compass Prismatic compass Surveyor’s compass ચ ત થયેલ વાચંનાકંો  કયા કારના કંપાસ 
ન ેર ૂ કર છે?

પેટ  કંપાસ ુબંક ય કંપાસ િ મે ટક કંપાસ સવ ક કંપાસ D 2

27 Which compass can either be used as a hand instrument or can 
be fitted on a tripod?

Trough compass Magnetic compass Prismatic compass Surveyor’s compass કયા કંપાસન ેહાથ  ઉપકરણ વારા 
ઉપયોગમા ંલઈ શકાઈ કાટો  િ પાઈ પર ફટ 
કરવામા ંઆવ ેછે?

પેટ  કંપાસ ુબંક ય કંપાસ િ મે ટક કંપાસ સવ ક કંપાસ C 2

28 Which compass graduated ring is attached with the needle? Trough compass Magnetic compass Prismatic compass Surveyor’s compass કયા કંપાસની વાચંનાકં ર ગ સોય સાથ ે
જોડાયેલ છે?

પેટ  કંપાસ ુબંક ય કંપાસ િ મે ટક કંપાસ સવ ક કંપાસ C 2
જોડાયેલ છે?

29 What is the name of quadrant, if a line lies in between 90° and 
180°?

NE SE NW SW , જો કોઈ રખા 90° અને 180°  ની વ ચે આવ ે
તો ત ેચ થુાશ ુ ંનામ ુ ંછે?

NE SE NW SW B 2

30 What is the name of quadrant, if a line lies in between 180° and 
270°?

SE NE NW SW જો કોઈ રખા 180° અને 270°  ની વ ચે આવ ે
તો ત ેચ થુાશ ુ ંનામ ુ ંછે?

SE NE NW SW D 2

31 What is the name the quadrant, if a line lies in between 270° and 
360°?

NE SE SW NW જો કોઈ રખા 270° અને 360°  ની વ ચે આવ ે
તો ત ેચ થુાશ ુ ંનામ ુ ંછે?

NE SE SW NW D 2

32 What is the inclination of the needle with the horizontal in 
prismatic compass?

Dip of the needle The magnetic needle Declination of needle Local attraction of 
needle

િ ઝમે ટક કંપાસમા ં ૈતીજ સાથેના સોયના 
ઝોકન ે ુ ંકહ છે?

ડ પ ઓફ ધી નીડલ ુબંક ય સોય સોય નો દકપાતકોન સોય ુ ં થાિનક 
આકષણ

A 2

33 What is the magnetic declination? If the magnetic and true 2° E 2° W 3° W 3° E જો કોઈ રખા ુ ં ુબંક ય અને સા ુ ંબે રગ 322 2° E 2° W 3° W 3° E C 233 What is the magnetic declination? If the magnetic and true 
bearing of a line are 322° 30' and 319°30ʹ?

2° E 2° W 3° W 3° E જો કોઈ રખા ુ ં ુબંક ય અને સા ુ ંબે રગ 322 
° 30 'અને 319 ° 30ʹ છે તો તે ુ ંમે ને ટક 
ડકલીનેસન ુ ંહશે?

2° E 2° W 3° W 3° E C 2

34 Which declination direction is to be used for the - sign in true 
bearing line?

East West North South સાચા બે રગ રખામા ં( - ) િનશાની માટ કઈ 
દકપાતકોણ દશાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ે
છે?

વૂ પિ મ  ઉ ર દ ણ B 2

35 Which declination direction is to be used for the + sign in 
magnetic bearing line?

East West North South ુબંક ય બે રગ રખામા ં( + ) િનશાની માટ કઈ 
દકપાતકોણ દશાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ે
છે?

વૂ પિ મ  ઉ ર દ ણ B 2

36 Which declination direction is to be used for the - sign in 
magnetic bearing line?

East West North South ુબંક ય બે રગ રખામા ં( - ) િનશાની માટ કઈ 
દકપાતકોણ દશાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ે
છે?

વૂ પિ મ  ઉ ર દ ણ A 2

37 Which variations occurred by magnetic storms? Daily variation Annual variation Secular variation Irregular variation ુબંક ય વાવાઝોડા ારા કઈ ભ તા જોવા 
મળ  છે?

દિનક ફરફાર વાિષક ફરફાર સે લુર ફરફાર અિનયિમત ફરફાર D 2

38 Which is the variations of magnetic meridian swings like a 
pendulum?

Annual variation Secular variation Regular variation Irregular variation ુબંક ય મે રડ યનમા ં વગ વા ક લોલક 
ની ભ તા કઈ છે?

વાિષક ફરફાર સે લુર ફરફાર િનયિમત ફરફાર અિનયિમત ફરફાર B 2

39 How many are methods for eliminating the effects of local 
attractions?

2 methods 3 methods 4 methods 5 methods થાિનક આકષણોની અસરોને ૂર કરવા 
માટની કટલી પ િતઓ છે?

2 પ િતઓ 3 પ િતઓ 4 પ િતઓ 5 પ િતઓ A 2



40 What is the exact difference between fore bearing and back 
bearing of local attraction in a particular place?

45° 90° 180° 270° કોઈ ખાસ થાન ે થાિનક આકષણના અ   
બે રગ અને પ  બે રગ વ ચેનો સચોટ 
તફાવત ુ ંછે?

45° 90° 180° 270° C 2

41 Which quadrants has the numerical value of bearings increased I and II quadrant I and III quadrant I and IV quadrant II and III quadrant ઘ ડયાળ જુબની દશામા ંબે ર સના I અને II ચ થુાશ I અને III ચ થુાશ I અને IV ચ થુાશ II અને III ચ થુાશ B 241 Which quadrants has the numerical value of bearings increased 
in clock wise direction?

I and II quadrant I and III quadrant I and IV quadrant II and III quadrant ઘ ડયાળ જુબની દશામા ંબે ર સના 
કડાક ય ૂ યમા ંકયા ચ થુાશમા ંવધારો 

થયેલો હોય છે?

I અને II ચ થુાશ I અને III ચ થુાશ I અને IV ચ થુાશ II અને III ચ થુાશ B 2

42 Which quadrants has the numerical value of bearings increased 
in anticlockwise direction?

II and I quadrant I and IV quadrant II and IV quadrant II and III quadrant ઘ ડયાળ જુબની િવ ુ  દશામા ંબે ર સના 
કડાક ય ૂ યમા ંકયા ચ થુાશમા ંવધારો 

થયેલો હોય છે?

II અને I ચ થુાશ I અને IV ચ થુાશ II અને IV ચ થુાશ II અને III ચ થુાશ C 2

43 What represents the line OX in the figure? Meridian Fore bearing Back bearing Magnetic meridian આ ૃિતમા ંOX રખા ુ ંદશાવ ેછે? રખાશં અ  બે રગ પ  બે રગ ુબંક ય રખાશં D 2

44 What is the name of angle ABC? Acute angle Obtuse angle Exterior angle Included angle ણૂા ABC ુ ંનામ જણાવો? લ કુોણ ુ ુકોણ ત રક ણૂો તગત ણૂો D 2

45 What is the name of the method of plotting in compass survey? Included angle 
method

Paper protractor 
method

Parallel meridian 
method 

Rectangular co-
ordinate method

કંપાસ સવમા ં આલેખનની પ િત ુ ંનામ ુ ં
છે?

તગત ણૂા ની ર ત પેપર ોટ ટર ની ર ત સમાતંર રખાશં ની ર ત લબંચોરસ યામોની 
ર ત

B 2



46 What is the name of the method of plotting in compass survey? Included angle 
method 

Paper protractor 
method

Parallel meridian 
method 

Rectangular co-
ordinate method

કંપાસ સવમા ં આલેખનની પ િત ુ ંનામ ુ ં
છે?

તગત ણૂા ની ર ત પેપર ોટ ટર ની ર ત સમાતંર રખાશં ની ર ત લબંચોરસ યામોની 
ર ત

A 2

47 What is the name of the method of plotting in compass survey? Included angle 
method

Paper protractor 
method

Parallel meridian 
method 

Rectangular co-
ordinate method

કંપાસ સવમા ં આલેખનની પ િત ુ ંનામ ુ ં
છે?

તગત ણૂા ની ર ત પેપર ોટ ટર ની ર ત સમાતંર રખાશં ની ર ત લબંચોરસ યામોની 
ર ત

D 2

48 Which method of errors do not accumalate plotting in compass 
survey?

Included angle 
method 

Paper protractor 
method 

Parallel meridian 
method 

Rectangular co-
ordinate method 

કંપાસ સવ ણના આલેખન મા ં લૂોનો કઈ 
ર તમા ંસચંય થતો નથી?

તગત ણૂા ની ર ત પેપર ોટ ટર ની ર ત સમાતંર રખાશં ની ર ત લબંચોરસ યામોની 
ર ત

D 2

49 What is the name of the method of plotting in compass survey? Included angle 
method 

Paper protractor 
method 

Parallel meridian 
method 

Rectangular co-
ordinate method

કંપાસ સવમા ં આલેખનની પ િત ુ ંનામ ુ ં
છે?

તગત ણૂા ની ર ત પેપર ોટ ટર ની ર ત સમાતંર રખાશં ની ર ત લબંચોરસ યામોની 
ર ત

C 2

50 What is the rule for converting W.C.B to R.B, if a line lies in 
between 0° and 90°?

R.B = W.C.B R.B = 180° – W.C.B R.B = W.C.B – 180° R.B = 360° – W.C.B જો કોઈ રખા 0° થી 90° ની વ ચે આવ ેતો 
WCB ન ેRB મા ંફરવવાનો િનયમ ુ ંછે,?

R.B = W.C.B R.B = 180° – W.C.B R.B = W.C.B – 180° R.B = 360° – W.C.B A 2

51 What is the rule for converting W.C.B to R.B, if a line lies in 
between 90° and 180°?

R.B = W.C.B R.B = 180° – W.C.B R.B = W.C.B – 180° R.B = 360° – W.C.B જો કોઈ રખા 90° થી 180° ની વ ચે આવ ેતો 
WCB ન ેRB મા ંફરવવાનો િનયમ ુ ંછે,?

R.B = W.C.B R.B = 180° – W.C.B R.B = W.C.B – 180° R.B = 360° – W.C.B B 2



52 What is the part of prismatic compass marked as ‘x’? Prism Mirror Line of sight Focusing stud િ મે ટક કંપાસમા ંX ુ ંદશાવ ેછે? િ જમ િમરર ટ  રખા ફોકસ ગ ડ A 2

53 What is the interior angle of AOB, if the bearing of OA is 135°30' 
and OB 225°?

44°30' 55°00' 89°30' 125°00' OA તથા OB ની બે રગ અ ુ માકં  135°30' 
અને 225° છે તો ત રક ણૂો AOB કટલો 
થાય?

44°30' 55°00' 89°30' 125°00' C 2

54 What is the angle of AOB, if the bearing of OA is 35° and OB is 
140°00'?

40°00' 105°00' 145°00' 175°00 OA તથા OB ની બે રગ અ ુ માકં 35° અને 
140°00'  છે તો ણૂો AOB કટલો થાય?

40°00' 105°00' 145°00' 175°00 D 2

55 What is the angle of QPR, if the bearing of PQ and QR are 
S70°00'E and S10°00'W?

60°00' 80°00' 100°00' 120°00' PQ અને QR ની બે રગ અ ુ માકં S70°00'E 
અને S10°00'W છે તો ણૂો QPR કટલો 
થાય?

60°00' 80°00' 100°00' 120°00' B 2



56 What is the angle of BAC, if AB and AC are N40°30' W and N 
46° E? 

86°30' 88°30' 90°30' 93°30' AB અને AC ની બે રગ અ ુ માકં      
N40°30' W અને N 46° E છે તો ણૂો BAC 
કટલો થાય?

86°30' 88°30' 90°30' 93°30' A 2

57 What is the back bearing of line PQ, if fore bearing of line PQ is 
133°30'?

42°30' 46°30' 223°30' 313°30' રખા PQ ની અ  બે રગ 133°30' હોય તો 
રખા PQ ની પ  બે રગ ુ ંહોય?

42°30' 46°30' 223°30' 313°30' D 2

58 What is the fore bearing of line CD, if back bearing of line CD is 135°45' 160°45' 195°45' 220°45' રખા CD  ની પ  બે રગ 315°45' હોય તો 135°45' 160°45' 195°45' 220°45' A 258 What is the fore bearing of line CD, if back bearing of line CD is 
315°45'?

135°45' 160°45' 195°45' 220°45' રખા CD  ની પ  બે રગ 315°45' હોય તો 
રખા CD  ની અ  બે રગ ુ ંહોય?

135°45' 160°45' 195°45' 220°45' A 2

59 What is the back bearing of AB in quadrantal system, if the fore 
bearing of AB is N 25°45'E?

S 25°45' W N 25°45' W S 25°45' E N 50°00' E જો અ  બે રગ AB N 25°45'E હોય તો  
તૃપાદ બે રગ પ ધિત મા ંAB ની પ  બે રગ 
કટલી થાય?

S 25°45' W N 25°45' W S 25°45' E N 50°00' E A 2

60 What is the back bearing of CD in quadrantal system, if the fore 
bearing of CD is S 60°30' W?

N 60°00' E S 60°30' E N 60°30' E S 60°30' W જો અ  બે રગ CD  S 60°30' W હોય તો  
તૃપાદ બે રગ પ ધિત મા ંCD  ની પ  
બે રગ કટલી થાય?

N 60°00' E S 60°30' E N 60°30' E S 60°30' W C 2

બે રગ કટલી થાય?

61 What is the back bearing of AB, if the fore bearing of AB is N 
50°45' W?

N 50°45' E S 80°00' W N 80°00' W S 50°45' E રખા AB  ની અ  બે રગ N 50°45' હોય તો 
રખા AB  ની પ  બે રગ ુ ંહોય?

N 50°45' E S 80°00' W N 80°00' W S 50°45' E D 2



62 What is the back bearing of line AB, if fore bearing of line AB is 
85°30'?

215°30' 240°30' 265°30' 300°30' રખા AB  ની અ  બે રગ 85°30' હોય તો રખા 
AB  ની પ  બે રગ ુ ંહોય?

215°30' 240°30' 265°30' 300°30' C 2

63 What is the magnetic bearing of the line, if the true bearing of a 
line is 225° and magnetic declination is 2° west?

221° 223° 227° 229° જો રખા ુ ંસા ુ ંરખાશં 225° હોય અને 
ુબંક ય દકપાતકોણ 2° પિ મ હોય તો રખા 
ુ ં ુબંક ય બે રગ કટ ુ ંહોય?

221° 223° 227° 229° C 2

64 What is the true bearing of the line, if magnetic bearing of a line 331° 336° 341° 346° જો રખા ુ ં ુબંક ય બે રગ 336° હોય અને 331° 336° 341° 346° C 264 What is the true bearing of the line, if magnetic bearing of a line 
is 336° and magnetic declination is 5° E?

331° 336° 341° 346° જો રખા ુ ં ુબંક ય બે રગ 336° હોય અને 
ુબંક ય દકપાતકોણ 5° E  હોય તો રખા ુ ં

સા ુ ંરખાશં કટ ુ ંહોય?

331° 336° 341° 346° C 2

65 What is the magnetic declination of the sun, if the magnetic 
bearing of the sun at noon is 355°?

5° E 5° W 6° E 6° W સાં  યૂ ની ુબંક ય બે રગ 355° હોય તો 
યૂ નો ુબંક ય દકપાતકોણ કટલો હોય?

5° E 5° W 6° E 6° W A 2

66 What is the magnetic bearing of the line, if true bearing of a line 
is 85° 30' and the magnetic declination is 4° East?

77°30' 81°30' 89°30' 93°30' જો રખા ુ ંસા ુ ંરખાશં 85° 30' હોય અને 
ુબંક ય દકપાતકોણ 4° વુ હોય તો રખા ુ ં
ુબંક ય બે રગ કટ ુ ંહોય?

77°30' 81°30' 89°30' 93°30' B 2

67 What is the angle BAC, if the bearings of the lines AB and AC 
are N25°30'E and  S 85°30'E?

59°0' 69°0' 79°0' 89°0' રખા AB  અને AC  ની બે રગ  N25°30'E 
અને  S 85°30'E હોય તો ણૂો BAC કટલો 
થાય?

59°0' 69°0' 79°0' 89°0' B 2



68 What is the angle of QPR, if the F.B of the lines PR and PQ are 
N 69°00' W and  S 49°30' W?

81°30' 71°30' 61°30' 51°30' રખા PR અને QR ની અ  બે રગ N 69°00' 
W અને S 49°30' W હોય તો ણૂો QPR 
કટલો થાય?

81°30' 71°30' 61°30' 51°30' C 2

69 What is the back bearing of line PQ, if fore bearing of line PQ is 
212°45'?

32°45' 122°45' 147°45' 302°45' રખા PQ  ની અ  બે રગ 212°45' હોય તો 
રખા PQ   ની પ  બે રગ ુ ંહોય?

32°45' 122°45' 147°45' 302°45' A 2



# Question OPT A OPT B OPT C OPT D Question OPT A OPT B OPT C OPT D Ans Level 

Name of the Trade : Surveyor 1st Sem - NSQF - Module 5 : Computer Aided Drafting

1 What is expansion of CPU means? Central Processing 
Unit

Central Permissible 
Unit

Computer 
Processing Unit 

Computer 
Performance Unit

CPU ુ ંઆ ુ ંનામ જણાવો? સ લ ોસેિસગ િુનટ સ લ પરિમિસબલ 
િુનટ

સ લ પરફોમ શ 
િુનટ

સ લ ોસેિસગ િુનટ A 1

2 What is the name of device that feed information to the 
computer?

Mouse Digitizer Keyboard CAD software ક ટુરમા ંમા હતી ન ેલખવા માટના 
ઉપકરણ ુ ંનામ ુ ંછે ત ેજણાવો?

માઉસ ડ ટાઈજર ક બોડ કડ સૉ ટવેર C 1

3 What is the name of icon? Trim icon Copy icon Modify icon Off set icon આપેલ આયકન ુ ંનામ ુ ંછે? મ આયકન કોપી આયકન મોડ ફાય આયકન ઓફસેટ આયકન B 13 What is the name of icon? Trim icon Copy icon Modify icon Off set icon આપેલ આયકન ુ ંનામ ુ ંછે? મ આયકન કોપી આયકન મોડ ફાય આયકન ઓફસેટ આયકન B 1

4 What  is the name of icon? Trim icon Copy icon Rotate icon Off set icon આપેલ આયકન ુ ંનામ ુ ંછે? મ આયકન કોપી આયકન રોટટ આયકન ઓફસેટ આયકન C 1

5 Which symbol refers to line command? A B C D ક ુ ંચ હ લાઇન કમાં ડ દશાવ ેછે? A B C D A 1

6 Which symbol refers to ellipse command? A B C D ક ુ ંચ હ ઇલ શ કમાં ડ દશાવ ેછે? A B C D D 1



7 What is the name of symbol? Line Pine Mline Spline આપેલ ચ હ ુ ંનામ જણાવો? લાઇન પાઇન લાઇન લાઈન D 1

8 What is the name of command? Circle command Arc command Polygon command Ellipse command આપેલ કમા ડ ુ ંનામ જણાવો? સકલ કમા ડ આક કમા ડ પોલીગોન કમા ડ ઇ લ સ કમા ડ A 1

9 What is the name of command? Array command Break command Mirror command Explode command આપેલ કમા ડ ુ ંનામ જણાવો? એર કમા ડ ેક કમા ડ િમરર કમા ડ એ લોડ કમા ડ A 1

10 What is the name of command? Break command Offset command Mirror command Chamfer command આપેલ કમા ડ ુ ંનામ જણાવો? ેક કમા ડ ઓફસેટ કમા ડ િમરર કમા ડ ચફર કમા ડ C 1


11 What is the name of dimension? Aligned dimension Linear dimension Angular dimension Base line dimension આપેલ ડાયમે સન ુ ંનામ જણાવો? એલાઇ ડ ડાયમે સન લીનીયર ડાયમે સન લુર ડાયમે સન બેજ લાઇન 
ડાયમે સન

B 1

12 Which is the traditional drafting? Cross hatching is 
done

Can be viewed in 
different angles

Application designs 
are faster

Dimension can be 
changed as per 

users wise

ડશનલ ા ટગ ક ુ ંછે? ોસ હ ચગ કરવામા ં
આવ ેછે

ુદા ુ દા ણૂામા ં
જોઈ શકાઈ છે.

એ લકશન ડઝાઇન 
ઝડપી છે

વપરાશકતાઓની 
જુબ પ રમાણ 
બદલી શકાય છે

A 2

13 What is the function key stroke Ctrl+ Z used in AutoCAD Undo Redo Copy clip Grid on/off ઔટોકડ ની યા યામા ંફંકશન ક  ોક અ ડો રડો કોપી લપ ીડ ઓન/ઓફ A 213 What is the function key stroke Ctrl+ Z used in AutoCAD 
defines?

Undo Redo Copy clip Grid on/off ઔટોકડ ની યા યામા ંફંકશન ક  ોક 
clt+z નો ઉપયોગ જણાવો.

અ ડો રડો કોપી લપ ીડ ઓન/ઓફ A 2



14 What is the name of tool bar that contains functions of 
commands?

Draw tool bar Modify tool bar Standard tool bar Properties tool bar મા ંકમા ડ ના કાય  શામેલ છે ત ે લૂ 
બાર ુ ંનામ જણાવો?

ો લૂ બાર મોડ ફાય લૂ બાર ટા ડડ લૂ બાર ોપટ સ લૂ બાર C 2

15 What is the term for drawing elements like line, arc and 
circle?

Options Command Entity Programme રખા, ચાપ અન ેવ ળુ વા ત વોન ેદોરવા 
માટના શ દન ે ુ ંકહ છે?

ઓ શન કમા ડ ટ ટ ો ામ C 2

16 What is the system to locate a point by its distance and 
angle of the co-ordinate system?

Cartesian co- 
ordinate

Polar co-ordinate Relative co-ordinate Absolute co-ordinate તર અન ેકોણ ારા કોઈ બ ુન ે થત 
કરવાની િસ ટમન ે ુ ંકહ છે?

કાટિસયન કો-ઓડનેટ પોલાર કો-ઓડનેટ રલે ટવ કો-ઓડનેટ અબસો ટુ કો-
ઓડનેટ

B 2

17 What line weight may be printed, if the object is drawn 
with red colour on screen?

2mm 3mm 4mm 5mm ન પર લાલ કલર વડ દોરલ ઓ ટ 
હોય તો ત ેદોરલ લાઇન ુ ંવજન જણાવો?

2mm 3mm 4mm 5mm D 2

18 What line weight may be printed, if the object is drawn 
with blue colour on screen?

2mm 3mm 4mm 5mm ન પર વાદળ  કલર વડ દોરલ ઓ ટ 
હોય તો ત ેદોરલ લાઇન ુ ંવજન જણાવો?

2mm 3mm 4mm 5mm A 2

19 What is the term that a drawing contains multiple 
drawing created with the help of CAD layers?

Composite drawing Macro Layer on Layer off CAD ના તરોની સહાયથી બનાવવામા ં
આવેલ ો ગમા ંશામેલ  મ ટ પલ ો ગ 
છે તેન ે ુ ંકહ છે?

કો પોસાઇટ ૉ ગ મે ો લેયર ઓન લેયર ઓફ A 2

20 What is the term that marking the drawing objects on a 
layer permanent and non- editable?

Layer line type Locking a layer Layer or level Macro ો ગ ઑ સન ેએક તર પર કાયમી 
અન ેઅ-સપંાદનયો ય તર ક ચ ત કરનાર 
શ દન ે ુ ંકહ છે?

લેયર લાઇન ટાઇપ લો કગ લેયર લેયર અથવા લેવલ મે ો B 2

21 What is the line width with dimensions, if you are using 
a high - resolution monitor?

0.90mm 0.13mm 0.18mm 0.25mm જો તમ ેઉ ચ ર ઝો શુન મોિનટરનો 
ઉપયોગ કર  ર ા ંછો તો પ રમાણો સાથ ે
રખાની પહોળાઈ કટલી હોય છે?

0.90mm 0.13mm 0.18mm 0.25mm B 2

22 What is the line weight width of very heavy object lines? 0.90mm 0.50mm 0.35mm 0.25mm બુજ ભાર ઓ ટ રખાની પહોળાઈ 
વજન ુ ંહોય છે?

0.90mm 0.50mm 0.35mm 0.25mm A 2

23 What is the term that you can always extract the 
information into a spreadsheet or data base to produce 
a list?

Block attribute Object properties BHATCH options Creating objects યાદ  બનાવા ેડ સીટ અથવા ડટા બેસ 
મા ંમા હતી સં હ કરનારન ે ુ ંકહ છે?

લોક એટર ટુ ઓ ટ ોપટ સ બેચ ઓ શન એ ટગ ઓ ટ A 2

24 What angle is used to draw right isoplane? 30º and 90º 60º and 90º 150º and 90º 30º and 150º જમણા આઇસો લેનન ેદોરવા માટ કયા 
ણૂાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે?

30º and 90º 60º and 90º 150º and 90º 30º and 150º A 2

25 What is the name of figure for drawing 2D isometric 
representations of 3D models?

Isometric view Isoplane right Isoplane left Isoplane top 3 ડ  મોડલોના 2 ડ  આઇસોમે ક 
ર ૂઆતોન ેદોરવા માટ આ ૃિત ુ ંનામ ુ ં
છે?

આઇસોમે ક ૂ આઇસો લેન રાઇટ આઇસો લેન લે ટ આઇસો લેન ટોપ B 2


