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اظہار ال تعلقی
سی آئی سی کی لکھی ہوئی اجازت کے بغیر اس مواد کے کسی بھی حصے کو دوبارہ چھاپہ,
تیار یا منتقل کسی بھی طرح سے یا کسی بھی مقصد کے لئے نہیں کیا جا سکتا .جبکہ اس مواد
میں شامل معلومات کی درستگی کو یقینی بنانے کے لئے مناسب کوششیں کی گئی ہیں  ,اس کے
باوجود سی آئی سی ہمیشہ قارئین کو جتنا ممکن ہو اپنے پیشہ ور مشیروں سے آزادانہ مشورہ
طلب کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گا اور قارئین کسی متعلقہ اقدامات کے لئے ایسے پیشہ ور
مشورے کے لئے اس مواد کو بطور متبادل نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر انحصار کریں۔

معلومات
اس مواد کے بارے میں انکوائری ہانگ کانگ کنسٹرکشن انڈسٹری ٹریڈ ٹیسٹنگ سینٹرمیں کی جا
سکتی ہے.

 ,95یی کوونگ روڈ
آبرڈین
ہانگ کانگ

95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong

ٹیلی فون:
فیکس(852) 2100 9090 :
ای میلenquiry@cic.hk :
ویب سائٹwww.cic.hk :
(852) 2100 9000

©  2020تعمیراتی صنعتی کاؤنسل.

)CPM (Urdu

.1

.2

.3

.4

.5

یہ عالمت ظاہر کرتی ہے:
()a

یک سمتی مستقل پمپ

()b

دو سمتی متغیر پمپ

()c

گردشی مستقل موٹر

()d

گردشی متغیر پمپ

کنٹرولنگ صمام کی درج ذیل میں سے کون سی قسم اس عالمت سے بیان کی گئی ہے؟
()a

دباؤ اخراج صمام

()b

خالء پیما

()c

توانائی زخیرہ کنندہ

()d

تھروٹل صمصام

بیلن (سیلینڈر) کے باالئی حصے کے اسکریو کسنے کی ترتیب ہونی چاہئیے:
()a

دائیں سے بائیں

()b

بائیں سے دائیں

()c

مرکز کی جانب

()d

مرکز سے پرے

داخلی صمام کا جلد کھولنا اور دیر سے بند کرنا وجہ بن سکتا ہے:
()a

صمام کی رگڑ میں تخفیف

()b

انجن کے دھماکہ میں تخفیف

()c

صمام کے ہوا کے اخراج میں تخفیف

()d

بیلن ( سیلینڈر) کی گنجائش کی کارکردگی میں اضافہ

ِپسٹن کی حرکت کے دوران انجن کے اندرونی جلن کے کونسے اجزاء داخلی اور خارجی
صمام کا دورانیہ کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں؟
()a

منسلکہ سالخ

()b

اُڑن پہیہ

()c

کرینک شافٹ

()d

کیم ایکسل
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ہائیڈرولک کھدائی مشین کے پہئیے کے لئے کون سے درج ذیل اجزاء حرکتی ساخت کے
اطراف ہوتے ہیں؟

.7

()a

ُ
شوپلیٹ

()b

پٹری

()c

دندانہ پہیہ

()d

زیریں رولر

تعمیراتی سائٹ (حفاظتی) قواعد کی شقوں کے مطابق تمام اقسام کے اٹھانے والے آالت
اور گیئر ہونے چاہئیں:

.8

()a

باقاعدگی سے تلف شدہ

()b

باقاعدگی سے معائنہ

()c

ایئر کنڈ یشنر کے ساتھ تنصیب

()d

باقاعدگی سے معائنہ اور جانچ

پیٹرول سے چلنے والے ارتعاش کار کے کاربن کار سے تیل کے مسلسل اخراج کا مطلب ہے
کہ:

.9

()a

حاالت معمول پر ہیں

()b

ڈیلٹا میں اضافہ ہو چکا ہے

()c

سوئچ بند نہیں کیا گیا ہے

()d

کاربن کار کے اسکریو نہیں کسے گئے ہیں

درج ذیل میں سے کونسی پیٹرل سے چلنے والے ارتعاش کار کے اسٹارٹ کرنے اور جلنے
کی وجہ نہیں بنتی ہے؟
()a

پیٹرول استعمال کی گیا ہے

()b

ہائی وولٹیج تار سے منسلک کی گیا ہے

()c

چنگاری پلگ فعال نہیں ہوتا ہت

()d

باال تمام
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درج ذیل میں سے کون سا اوزار اس عالمت کی نمائندگی کرتا ہے ؟
( )aچشم خانہ (ساکٹ)
( )bرنگ پانا
( )cمجموعی پانا
( )dقابل ترتیب پانا

.11

درج ذیل میں سے کون سا آلہ پائپنگ کے قطر کے لئے استعمال ہوتا ہے؟
( )aبیرونی کلپر
( )bکلپر
( )cدونوں ) (aاور ()b
( )dنہ ہی ( )aنہ ہی ()b

.12

برقی نظام میں یہ عالمت ظاہر کرتی ہے:
( )aفیوز
( )bدو برقیرہ
( )cآلہ برقی رو (ٹرانسفارمر)
( )dبدل چوکی

.13

برقی مذاحمت کے عددی سر کی اکائی ہے:
(M )a
(G )b
(V )c
(m  )d

.14

درج ذیل میں سے کونسی دھات بہترین ایصالیت کی حامل ہے ؟
( )aتانبا
( )bچاندی
( )cلوہا
( )dکرومیم
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جوش کاری کی کون سی قسم اس نقشہ میں بیان کی گئی ہے ؟
( )aہموار
( )bعمودی
( )cمتوازی
( )dباالئی

.16

ان میں سے کون سے اجزاء نقشہ میں بیان کئے گئے ہیں ؟
( )aارگون پیما
( )bفلیش بیک اریسٹر
( )cتار فیڈ
( )dآکسسیجن اور ایکٹیلین شعلہ جو پیما

.17

جوش کاری کے دوران برقیرہ کے نم ہوجانے پر جوشکاری جوڑوں کے ساتھ کیا ہوگا؟
( )aانڈرکٹ
( )bمسام داری
( )cادخال
( )dسیسے کی آگ

.18

حفاظتی ہیلمیٹ کے ساتھ کرنے کے لئے درج ذیل میں سے کون سے طریقے نا مناسب ہیں؟
( )aہیلمٹ پر اسٹیکر یا لیبل چپساں کرنا
( )bہیلمٹ میں کن پوش شامل کرنا
( )cہیلمٹ میں سسوراخ کرنا
( )dہیلمٹ کے ساتھ منہ کے ماسک کا استعمال

.19

متعلقہ قواعد کے مطابق تعمیراتی سائٹ میں داخل ہونے والے شخص کی کم از کم عمر ہو:
()a

15سال

()b

16سال

()c

18سال

()d

20سال
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گلی زر کی مرمت سے پہلے اسے ذیل میں سے کسی ایک پر رکھا جائے۔
( )aڈھلوان سڑک
( )bہموار زمین
( )cپہاڑی کی دھلوان
( )dناہموار زمین
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