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此文件關於鋪瓦工大工工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000 與香港建
造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of skilled trade test for Tiler. Should you require an
English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade
Testing Centre at 2100 9000.
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डस्ककल्ि वकक र

परीक्षाको डवषयवस्कत:ु

ड्रइगं हरू अनसु ार तोडकएका स्कथानमा डनम्न कायक परू ा गनकहु ोस:्

1. वाल (गारो) तथा डपलरमा 100 x 200 (mm) सेराडमक टाइलहरू डबछ्याउन डसमेन्ट ग्राउट
(cement grout) प्रयोग गनकहु ोस् जसमा टाइलहरूलाई बेभेल एन्गल (bevel angle) मा
काट्न पोटकबल इलेड्ट्रक कटरलाई प्रयोग गने र वाइि क्र्याक टाइल पेडभङ प्रोसेस (wide
crack tile paving process) कायक परू ा गनक 4mm मोटाइको प्लाडस्कटक डिट वा स्कटार हनक
(星角) (प्लाडस्कटक क्रस टाइल स्कपेसर) आफैं छनोट गने कायकहरू पर्कछन;्

(30 अङ्क)

2. वालको माडथल्लो भागमा ग्लास मोजेइक (glass mosaic) डबछ्याउन डसमेन्ट ग्राउट प्रयोग
गनकहु ोस् । यसमा व्हाइट डसमेन्ट ग्राउटले ग्राउडटङ (grouting) गने काम पर्कछ ।

(30 अङ्क)

3. वालको तल्लो भागमा 300 x 300 (mm) वा डनडर्कष्ट गररएका अन्य आकारको टेरा कोटा
टाइल (terra cotta tile) डबछ्याउन टाइल ऐिेडिभ प्रयोग गनकहु ोस् । यसमा व्हाइट डसमेन्ट
ग्राउटले लाइडटङ होल (lighting hole) र ग्राउडटङ (grouting) गने काम पर्कछ ।

(20 अङ्क)

4. स्कल्याबमा स्कटेरनोज तथा 300 x 300 (mm) वा डनडर्कष्ट गररएका अन्य आकारका फ्लोर
टाइलहरू डबछ्याउनहु ोस् । यसमा सककु लर फ्लोर ड्रेनको कडटङ गने काम पर्कछ ।

(20 अङ्क)

परीक्षाको समय अवडध :6 घण्टा (खाना खाने समय बाहेक)

ध्यान डर्नपु ने कुराहरू : (1) काम सरुु गनकभु न्र्ा अगावै, परीक्षाथीहरूले पररडिष्टमा भएको "परीक्षाथीहरूले ध्यान डर्नपु ने
कुराहरू" लाई ध्यानपवू कक पढ्न आवश्यक हुन्छ;
(2) परीक्षाथीले परीक्षा अवडधभर सरु क्षा सावधानीहरू अबलम्बन गरे नन/् गररनन् भने उनलाई परीक्षामा
अनत्तु ीर्क भएको माडननेछ; र
(3) प्रश्नपत्रमा 3 वटा पृष्ठ छन् । परीक्षाका सबै आइटमहरूको पर्ू ाकङ्क (फुल माकक ) 100 हो र 60 वा
सोभन्र्ा माडथको अङ्क ल्याएमा उत्तीर्क भएको माडननेछ ।
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परीक्षाथीले ध्यान डर्नपु ने कुराहरू:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान डर्एर पढ्नपु छक र नबझु ेको कुराहरू परीक्षकसँग सोध्न स्छन् ।
प्रश्नपत्रमा यडर् कुनै ड्रइगं तथा स्कपेडसडफके सनहरू डर्इएका छन् भने परीक्षाथीहरूले परीक्षा सरुु हुनभु न्र्ा अगावै
डतनीहरूलाई ध्यान डर्एर पढ्नपु छक ।
परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्र, डर्इएका कायक ड्रइगं तथा स्कपेडसडफके सनहरू अनसु ार परीक्षा डर्नपु छक ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा आउँर्ा सरु क्षा जत्तु ा आफै ले डलएर आउनपु नेछ । अन्य चाडहने सरु क्षा सामाग्रीहरू भने रेि टेडस्कटङ
सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ । परीक्षाथीहरूले कायकस्कथल सरु क्षाको सडु नडितता गनक सबै सरु क्षा सावधानीहरूको पालना
गनकपु नेछ ।
परीक्षामा चाडहने सबै औजार तथा सामाग्रीहरू रेि टेडस्कटङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ र उपलब्ध गररएका औजार तथा
सामाग्रीहरूको पयाकप्तता तथा गर्ु स्कतर चेकजाँच भने परीक्षाथीहरू आफै ले गनकपु नेछ । परीक्षाथीहरूले सबै औजार तथा
सामाग्रीहरू रेि प्राड्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनकपु नेछ । परीक्षाथीहरूले परीक्षापडछ सबै औजारहरू रेि टेडस्कटङ
सेन्टरलाई अडनवायक डफताक गनकपु नेछ । यडर् कुनै समस्कया भएमा परीक्षाथीहरूले परीक्षकसँग सोध्न र बझ्ु न स्छन् ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा र सम्बडन्धत कामहरू गनक प्रयोगका लाडग डर्इएका औजार तथा सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर
चलाउन तथा सानक आवश्यक हुन्छ ।
परीक्षा भइरहेको बेलामा परीक्षकले रे किकको लाडग समय-समयमा फोटो डखचेर राख्नहु ुनेछ ।
परीक्षाथीहरूलाई ्यामेरा वा मोबाइल फोनहरूबाट कुनै पडन फोटो वा डभडियो डखच्न अनमु डत हुर्ँ नै ।
आकडस्कमक अवस्कथामा बाहेक परीक्षाथीहरूलाई रेि टेस्कटको समय अवडधभर आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोग गनक अनमु डत
हुर्ँ नै ।

10.

तल लेडखएका मापर्ण्िहरूमा आधाररत रहेर माडकक ङ (नम्बर डर्ने) गररन्छ:
a) ड्रइगं तथा स्कपेडसडफके सनको सही बझु ाइ
b) परीक्षाभन्र्ा पडहला सबै चाडहने तयारी
c) कायकहरूको (काम गने) प्रडक्रयाहरू
d) कायकहरूको स्कपष्टता तथा गर्ु स्कतर
e) कायकहरूको प्रगडत
f) सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले चलाउने तथा प्रयोग गने
g) औजार तथा उपकरर्हरूको सही ढङ्गले प्रयोग
h) सरु क्षा सावधानीहरूको पालना
i) अरु रेिहरूको बारे मा सोच्ने र डवचार गने
j) परीक्षा सडकएपडछ समानहरूलाई डमलाउने र सरसफाइ

11.
12.
13.

समय सडकने डबडत्तकै सबै परीक्षाथीहरूले अडनवायक रूपमा परीक्षालाई रो्नपु नेछ ।
परीक्षा सडकएपडछ परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्र अडनवायक रूपमा परीक्षकलाई बझु ाउनपु नेछ ।
परीक्षकलाई घसु डर्ने प्रस्कताव गनकु काननू ी अपराध हो र त्यस्कतो के सहरूलाई रेि टेडस्कटङ सेन्टरले आइ.सी.ए.सी. (ICAC)
मा ररपोटक गनेछ ।
यदि परीक्षार्थीले कुनै पदन आवश्यक सरु क्षा सावधानीहरू पालना गनन नसके को र/वा कुनै डरलाग्िो दथर्थदिहरूमा काम
गरेको खण्डमा उनी फे ल भएको मादननेछ ।
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