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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 ٹیسٹ سینٹرمیں
کی جا سکتی ہے.
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سنگ گچ کی تختی کی موٹائی عام طور پر ہوتی ہے:
1۔
ِ
( 10 )aملی میٹر
( 12 )bملی میٹر
( 15 )cملی میٹر
( 18 )dملی میٹر
2۔ پلستر والے کنارے سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں
سنگ گچ کی کاٹھی جڑی ہوں
( )aبیرونی کنارے کی جگہ پر جہاں
ِ
سنگ گچ کی کاٹھی جڑی ہوں
( )bپوشیدہ کنارے کی جگہ پر جہاں
ِ
( )cمندرجہ باال میں سے تمام
( )dمندرجہ باال میں سے کوئی بھی نہیں
سنگ گچ کی کاٹھی اور دھات کے چوکھٹے کو جوڑتے ہیں؟
3۔ مندرجہ ذیل میں سے کونسے پیچ
ِ
( )aبے داغ اسٹیل کے پیچ
گرب پیچ
(َ )b
( )cٹیپنگ پیچ
( )dنوکیلے پیچ
4۔ اندرونی چھت ( سنگ گچ کی تختی سے بنی اندرونی چھت) کو جوڑنے کے لئے کس لٹکے ہوئے
سامان کا استعمال ہوتا ہے؟
( )aاستعمال شدہ بجلی کی تار
( )bلچکدار لوہے کی تار
( )cعام تار
( )dلٹکنے واال پیچ
سنگ گچ کی تختی کے درمیان سوراخ کے لئے مندرجہ ذیل میں سے کونسا سامان استعمال ہوتا ہے؟
5۔
ِ
(-T )aزاویے والی ڈھالئی
( -M )bزاویے والی ڈھالئی
( -C )cزاویے والی ڈھالئی
( )dمندرجہ باال میں سے تمام
6۔ مواد (محجوزیَّت واال دھاگہ نما سا ختریشہ) کو استعمال کیا جاتا ہے
( )aاندرونی چھت کی تنصیب کی خوبصورتی کے لئے
سنگ گچ کی تختی سے بنی اندرونی چھت کے لئے
()b
ِ
( )cحرارت اور شور کو قابو میں رکھنمے کے لئے
( )dمندرجہ باال میں سے تمام
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طرز عمل ہے
7۔ چوکھٹے کے ڈھانچے کو دوبارہ ترکیب دینے کے لئے درست
ِ
 .Aدیوار کی ڈھالئی کو کاٹنا
 -T .Bصورت والی ڈھالئی کو کاٹنا
 -T .Cصورت والی ڈھالئی کو استعمال کرتے ہوئے موزوں جگہ پر جنگلہ بچھانا
 .Dسیاہی لکیروں کے مطابق پیچ کے مدد سے بنیادی ڈھالئی کی مرمت کرنا
(A,B,C,D )a
(B,A,D,C )b
(A,D,B,C )c
(C,A,B,D )d
8۔ سب سے لمبی  -Tصورت والی ڈھالئی ہے
( 11( 3352 )aفٹ)
( 10( 3048 )bفٹ)
( 9( 2743 )cفٹ)
( 8( 2440 )dفٹ)
سنگ گچ کی کاٹھی کو  -Tصورت والی ڈھالئی پر لگانے کے لئے پیچ کی لمبائی عام طور پر ہوتی
9۔
ِ
ہے
( 25 )aملی میٹر( 1انچ)
( 32 )bملی میٹر(1 1/4انچ)
( 38 )cملی میٹر ( 1 1/2انچ)
( 50 )dملی میٹر ( 2انچ)
10۔ دیوار کی ڈھالئی کی عام طور پر لمبائی ہوتی ہے
( 7( 2135 )aفٹ)
( 8( 2440 )bفٹ)
( 9( 2743 )cفٹ)
( 10( 3048 )dفٹ)
11۔ تعمیراتی مقام پر ،جہاں بھی لوگ گر سکتے ہیں ،وہاں حفاظتی کٹھگھیری نصب کردی جاتی ہے۔
ایسے کٹھگھیری کی اونچائی کتنی ملی میٹر سے کم نہیں ہوگی :
( 300 )aملی میٹر
( 600 )bملی میٹر
( 900 )cملی میٹر
( 1150 )dملی میٹر
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12۔ مندرجہ ذیل میں سے کونسے ماحول میں زیاد گرمی لگنے کا امکان ہے
( )aاے سی والی جگہ
( )bانتہائی گرمی اور مرطوب ماحول
( )cبارش کے دوران برہنہ ساز ماحول
( )dبیٹھنے واال کمرہ
13۔ حفاظتی جوتوں کا کام ہوتا ہے
( )aچہل قدمی کی رفتار کو بڑھانا
(ِ )bجلد کی بیماریوں سے بچانا
( )cپاؤں کی حفاظت کرنا
( )dشکل و صورت کہ بہتر کرنا
14۔ مندرجہ ذیل میں سے بھاری سامان کو اٹھانے اور منتقلی کا درست طریقہ کار کیا ہے:
( )aموزوں مقام کا انتخاب کریں اور کمر سیدھی رکھیں
( )bکام کو جلد ختم کرنے کے لئے ہر دفعہ زیادہ سامان اٹھائیں
( )cجسمانی ورزش کے لئے سامان کو اونچے مقام پر پھینکنے کی کوشش کیجئے
( )dایک دم کام کی رفتار کو تیز کردیں
15۔ مچان بندی کے چبوترے کے لئے لوح کی کم از کم موٹائی ہونی چاہئے
( 20 )aملی میٹر
( 25 )bملی میٹر
( 30 )cملی میٹر
( 50 )dملی میٹر
16۔ مندرجہ ذیل میں سے کونسی آسائش تعمیراتی مقام ( سیفٹی) کے ضابطوں کے ماتحت نہیں:
( )aجوا کھیلنے کی جگہ جہاں کارروائی کا امکان کم ہوتا ہے
( )bمناسب اور موزوں چراغ بندی کا سامان
( )cمحفوظ اور آزاد فرار ہونے کے راستے
( )dحفاظتی کٹھگھیری کی تنصیب جو گرنے سے بچاتی ہے
ذرات چلے جائے تو آپ کو کرنا چاہئے
17۔ اگر آپ کی آنکھوں مین کبھی غیر معمولی ّ
( )aاپنے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کو پونچھیں اور دبایئے
( )bاپنی آنکھوں کو بند کردیجئے اور مدد کے لئے پکاریں
( )cصاف پانی سے آنکھوں کودھوئیں
( )dفورا ً آنکھوں پر حفاظتی کپڑے کو لگائیں
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18۔ اونچائی پر کام کرتے وقت ،بشمول حفاظتی ٹوپی کے ساتھ ،آپ کو پہننا چاہئے :
( )aحفاظتی جوتے
( )bگرم دستانے
( )cآنکھوں کے لئے حفاظتی کپڑا
( )dحفاظتی کمر بند
19۔ قانون اور ضابطوں کے مطابق ،جو بھی تعمیراتی مقام میں داخل ہوگا ،اس کو پہننا پڑے گا
( )aگرم دستانے
( )bحفاظتی کمر بند
( )cآنکھوں کے لئے حفاظتی کپڑا
( )dحفاظتی ٹوپی
20۔ اونچائی پر کام کرنے کا مطلب ہے کہ کام کرنے والی جگہ اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔
( )aایک میٹر سے زیادہ
( )bدو میٹر سے زیادہ
( )cتین میٹر سے زیادہ
( )dچار میٹر سے زیادہ
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