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 اظہار ال تعلقی
 

 دوباره سی آئی سی کی لکھی ہوئی اجازت کے بغیر اس مواد کے کسی بھی حصے کو
نہیں کیا جا سکتا.  کسی بھی مقصد کے لئے چھاپہ, تیار یا منتقل کسی بھی طرح سے یا

مناسب جبکہ اس مواد میں شامل معلومات کی درستگی کو یقینی بنانے کے لئے 
قارئین کو جتنا ممکن ہو  , اس کے باوجود سی آئی سی ہمیشہ کوششیں کی گئی ہیں

اپنے پیشہ ور مشیروں سے آزادانہ مشوره طلب کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گا اور 
قارئین کسی متعلقہ اقدامات کے لئے ایسے پیشہ ور مشورے کے لئے اس مواد کو 

۔پر انحصار کریںنہ سمجھیں اور نہ ہی اس  بطور متبادل  
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مچان کے پلیٹ فارم پر نصب شده اسکرٹ بورڈ کی اونچائی الزماً ذیل میں سے کس سے کم  .1
 نہ ہو؟

)a( 125 ملی میڻر 
)b( 150 ملی میڻر 
)c( 175 ملی میڻر 
)d( 200  ملی میڻر 

 
 کس گروه کو مخصوص جگہ پر داخلے کی اجازت ہے؟ .2

)a( انجینئر 
)b( تعمیراتی نگران 
)c( ڻھیکیدار 
)d(  وه فرد جو مخصوص جگہ پر داخلے کے اجازت نامہ کا حامل ہو 

 
 اگر ذیل کیمیکل لینلز کیمیکل پر چپساں ہو تو یہ کس قسم کا امالک ہوتا ہے؟ .3

)a( دھماکہ خیز 
)b( آتش گیر 
)c( زہریال 
)d( نقصان ده 

 
  
 
 
 
 

 اگر ذیل  کیمیکل  لیبلز کیمیکل پر چپساں ه تو یہ کس قسم  کا امالک ہوتا ہے؟ .4
)a( دھماکہ خیز 
)b( آتش گیر 
)c( زہریال 
)d( نقصان ده 
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 ان میں سے کون سی عالمت کنکریٹ کو ظاہر کرتی ہے؟ .5
)a( A 
)b( B 
)c( C 
)d( D 

 
 

 ه کی آمیزش کی جاسکتی ہے؟وذیل میں سے پینٹ کے کونسے گر .6
)a( یکسچرڈ لیڻیکس پینٹ اور ایملشن پینٹڻ 
)b( ایملشن پینٹ اور پولی یوریتھین پینٹ 
)c( ایملشن پینٹ اور آئل پینٹ 
)d( ایپوکسی کوڻنگ اور آئل پینٹ 

 
 ان میں سے کون سا رنگ رنگ کرنے کا پینٹ ہے؟ .7

)a( سرخ 
)b( سیاه 
)c( سفید 
)d( سلیڻی 

 
(سرخ) ریگ مال کے ان میں سے کون سے نمونے ریت کا زرات کے سب سے بڑے لکڑی  .8

 قطر کے حامل ہیں؟
)a(  100 نمبر 
)b(  120 نمبر 
)c(  150  نمبر 
)d(  180 نمبر 

 
 بخارات بن کر اڑنے کی خاصیت کا حامل ہے۔سست ترین ان میں سے کون سا کیمیکل   .9

)a( نیفتھا 
)b( تھنر 
)c( الکحل 
)d( تارپین 

 
 ان میں سے کون سے پینٹ سست ترین خشک ہونے کی شرح کے حامل ہیں؟  .10

)a( اسپرے پینٹ 
)b( اینیمل پینٹ 
)c( برشنگ سنہری پینٹ 
)d( شفاف سنہری پینٹ 
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 پینٹ بہنے کی بنیادی وجہ ہے۔ آئل پینٹ استعمال کرتے وقت .11
)a( برش کے سرے کا بہت چھوڻا ہونا 
)b( ناہموار پینٹ کرنا 
)c(  گہرا ہونارنگ کا بہت 
)d(  ِنر کی بہت زیاده مقدار شامل کرناتھ 

 
 آئل پینٹ کی مسلسل بہت زیاده موڻی تہہ باآسانی ان میں سے کس کی وجہ بنتی ہے؟ .12

)a( جھریاں 
)b( غیر حل شده زرات 
)c( دراڑ 
)d( چڻخنے 

 
 آئل پینٹ استعمال کرتے وقت بنیادی اور باالئی تہہ کا رنگ مختلف کیوں ہوتا ہے؟ .13

)a( صالحیت میں اضافے کے لئے ہوتا ہے یہ پینٹ کی پوشیده رکھنے کی 
)b( یہ پینٹ کی پوشیده رکھنے کی صالحیت میں اضافہ کے لئے ہوتا ہے 
)c( یہ پینٹ کی تہہ کی جانچ کو سہل بناتا ہے 
)d( یہ پینٹ کی سطح کو ہموار کرنے کے لئے ہوتا ہے 

 
 ہے؟ سب سے کم ہوتیطول موج کی رنگ  سکشامل طیف میں  .14

)a( جامنی 
)b( سرخ 
)c( پیال 
)d( سبز 

 
 پینٹ کے کون سے گروه کی آمیزش نہیں کی جا سکتی ہے؟ذیل میں سے  .15

)a( ڻیکسچرڈ لیڻیکس پینٹ اور ایملشن پینٹ 
)b( شفاف سنہری روغنی پینٹ اور برشنگ سنہری روغن 
)c( گالس لیڻیکس پینٹ اور آئل پینٹ 
)d( ملمع کاری اور آئل پینٹ 
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 ذیل عالمت کسے ظاہر کرتی ہے؟ .16
)a( لکڑی 
)b( اینٹ 
)c( سیمنٹ کی ریت 
)d( کنکریٹ 

 
 زنی سامان اڻھانے کے حوالے سے ان میں سے کون سا طریقہ کار بہتر ہے؟و .17

)a( اڻھانے کے لئے کمر کے خم کو کم کرنا 
)b( مدد کے لئے دوسرے مزدور کو تالش کرنا 
)c( مدد کے لئے مشین کے استمعال کی کوشش 
)d( اپنی قوت دکھانے کے لئے اسے تنہا اڻھانا 

 
 سطح پر کرنے اور ہموار کرنے کے لئے کس قسم کے اوزار استعمال کئے جانے چاہئیں؟  .18

)a( پینڻنگ کرنے کی کھرپی 
)b( بھرائی کے لئے فوالدی پلیٹ 
)c( پینٹ کھرچنی  
)d( باال تمام 

 
 کی خالف ورزی پر زیاده سے زیاده جرمانہ ہوتا ہے۔ 9انسداد رشوت آرڈیننس کی دفعہ  .19

)a( 10 سال قید کی سزا 
)b( 20  سزاسال قید کی 
)c( $10,000  سال قید 1جرمانہ اور 
)d( $500,000  سال قید  7جرمانہ اور 

 
 کی ایک مثال ہے؟(شوگر کوڻیڈ ڻریپ) ''قابل فہم بات''  ان میں سے کون سا بیان .20

)a( ایک فرد اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لئے فیس ادا کرتا ہے۔ 
)b( ایک فرد اپنے کھانے کی فیس ادا کرتا ہے۔ 
)c( ادا کرتا ہے۔ ایک فرد اپنے سفری اخراجات 
)d( ایک فرد ماتحتوں یا کاروباری افراد سے نجی رعایت یا خدمت حاصل کرتا ہے۔ 
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