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ધોરણ 10 

વિષય : કમ્પ્યટુર એડેડ એન્જજવનરીંગ ડ્રોઈંગ 

એકમ - 1 સાદા ઘનનુું પ્રકે્ષણ.  

             - ક ું અન ેનલાકાર ના પ્રોજેકનનની સમજ તથા તપાળત , 

             - પ્રપ્રઝમ અન ેીરામીડના પ્રોજેક્નની સમજ તથા તપાળત , 

             - પ્રથમ કોણીય પ્રક્ષેણમાું નીચેની સ્થથતી પ્રમાણ ેધનના પ્રક્ષે દોરળા, 

   - ધરી H.P ને ુંફ અન ેV.P. ને સમાુંતર, 

   - ધરી V.P. ને ુંફ અન ેH.P ને સમાુંતર, 

   - ધરી H.P અને V.P. ને સમાુંતર,  

   - ધરી H.P ને સમાુંતર અને V.P ને  ખણૂો કરતી, 

   - ધરી V.P ને સમાુંતર અન ેH.P ને  ખણૂો કરતી, 

એકમ - 2 સાદા અને છેદાત્મક ઓથ્રોગ્રાપીક પ્રકે્ષણ.  

             - ઓથ્રોગ્રાપીક પ્રોજેક્નની સમજ અન ેઉયોગીતા, 

             - સદી, થટેળાલી,ઢાલળાલી અન ેખાુંચળાલી સાટી ય ક્ત સદા મીન ાટટસના પ્રથમ તથા  

ત પ્રતય કોણીય પ્રક્ષેણ પ્રમાણે દેખાળો દોરળાની સમજ. 

             -  છેદાત્મ્ક દેખાળની સમજ અન ેજરૂરીયાત,  

             - પણૂટ છેદાત્મ્ક દેખાળની સમજ,  

             -  અણટ છેદાત્મ્ક દેખાળની સમજ, 
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     - જ દા જ દા ખાુંચા અન ેસાટી સહીત મીન ાટટસના છેદાત્મ્ક દેખાળની સમજ, 

એકમ - 3  અઈસોમેટ્રીક પ્રોજેકશન (સમવમતીય પ્રકે્ષણ). 

              - આઈસોમેટ્રીક ડ્રોઈગ અન ેઆઇસોમેટ્રીક પ્રોજકનની સમજ.     

              - આઈસોમેટ્રીક ડ્રોઈગ અન ેઆઇસોમેટ્રીક પ્રોજકન ળચ્ચેનો તપાળત,    

              - આઈસોમેટ્રીક થકેની સમજ.  

એકમ - 4  ડેિોમેજટ ઓપ  સરપેસ (સાટી વિસ્તાર). 

              - ડળેોમેન્ટની સમજ તથા ઉયોગ,  

              - સદા ધનના ડળેોમેન્ટની સમજ, 

              - ક ું, નલાકાર, પ્રપ્ર_મ અન ેપ્રરાપ્રમડ,  

              - કાયેા ધન દાથટની સાટીના પ્રળથતારની સમજ, 

એકમ - 5  કમ્પ્યટુર એડેડ ડ્રોઈંગ.  

              -  ડ્રોઈંગ કમાન્ડની સમજ,  

              - Donut. Mline. Block. Wblock. Insert અન ેMinseri   

              -  ડ્રોઈંગ એડીટ કમાન્ડની સમજ,  

              - Scale. Stretch. Lengthen. Array. Change. અને Colour. 

              -  Layer અન ેLinetype ની સમજ,,,,  

              - ડ્રોઈગઇ ઇન્ક્ળાયરી કમાન્ડની સમજ,     

              - List, Id, Dist, Area અન ેTime. 

              - UCS ICON ની સમજ.  
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              - ISOPLANE ની સમજ અન ેઆઇસોમેટ્રીક ડ્રોઈગ દોરળાના સેટીગની સમજ          

              - Aligned અન ેOblique Dimensioning ની સમજ. 

એકમ - 6   એન્જજવનરીંગ ડ્રોઈંગ સ્કેચબકૂ િકક 

એકમ - 7   કમ્પ્યટુર એડેડ એન્જજવનરીંગ ડ્રોઈંગ સ્કેચબકૂ /કમ્પ્યટુર િકક .   

એકમ - 8   એન્જજવનરીંગ ડ્રોઈંગ શીટ અને વપ્રજટ િકક 

 

 

 

 

 

 

        


