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 اظہار ال تعلقی

 

 دوبارہ 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

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

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

۔نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر انحصار کریں بطور متبادل  

 

 

 معلومات
 

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

 

 ٹائلر  ٹریڈ :  

 

 کاریگر :  درجہ

 

 

 ، مندرجہ ذیل کام کی مخصوص جگہ پر تکمیل کیجئے:نظر رکھتے ہوئےنقشات کو مد   :سوال

 x 200 100 استعمال کرتے ہوئے کے استرکاری کے مسالے کو سیمنٹ .1

ے نی لبہ آسا، بشمول لگائیںالٹھ پر دیوار اور وں کو لی چینی ٹائک )ملی میٹر(

 ڈھال زاویے جو ٹائلوں کو کاٹنے کا آلہ جانے کے قابل بجلی سے چلنے واال

یا  پالسٹک کی شیٹ ملی میٹر گھنی 4میں کاٹے گا اور آپ اپنی طرف سے 

پالسٹک کراس ٹائل جو ٖفاصلہ کو ٹھیک کرنے کا پرزہ ہے( کا ) "اسٹار ہارن"

کی تعمیل  پختہ فرش بنانے کے عمل  کریک ٹائل وسیعجوانتخاب کریں گے 

 ۔ کرے گا

 

دیوار کے اوپر سیمنٹ کے استرکاری کے مسالے کو استعمال کرتے ہوئے  .2

کام میں مسالے کو سفید سیمنٹ کریں۔  شیشے کی پچی کاری والے حصے پر

 شامل ہے؛ مسالے سے مالپ کرانا کے 

 

یا کسی اور  )ملی میٹر( x 300 300ٹائل کو جوڑنے واال مادہ کی مدد سے  .3

دیوار کے نچلے حصے کو  ٹائلگاری  ناپ والی ریت اور مٹی کی  مخصوص

ٹ کے مسالے سفید سیمن روشنی النے واال سوراخ اورکام میں  پختہ کریں۔پر

 سے مالپ کرنا شامل ہے؛ اور

 

ملی ( x 300 300کے قدمچے کے گول کنارے کی فرش بندی اور  سیڑھی .4

کی پٹی پر فرش بندی  ناپ کی فرشی ٹائلوں یا کسی اور مخصوص) میٹر

 ایک گول زمینی نالی کی کٹائی شامل ہے۔کام میں  کیجئے۔
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 )گھنٹے )دوپہر کے کھانے کے وقت  کو چھوڑ کر 6  دورانیہ : 

  

 امتحان کو شروع کرنے سے پہلے امیدوار پر الزم ہے کہ      (1)            :  نوٹس 

  موجود " خاص نکتوں پر دھیان صفحے پر مسنلک شدہ                          

 پڑھیں۔" کو کرنا                                     

 اگر امیدوار امتحان کے دوران حفاظتی تدابیر کو مکمل نہیں    (2)   

 ۔امتحان میں ناکام تصور کیا جائے گاتو وہ  ،کرتا              

  ی اشیاءتمام امتحان۔ موجود ہیں صفحے 3اس سوالنامہ میں       (3)  

  نمبر یا اس سے زیادہ لینے 60ہیں اور  100نمبر کے کل             

والے کو کامیاب قرار دیا جائے گا۔                     
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 ٹائلر ٹریڈ ٹیسٹ شاپ ڈرائنگ

 ٹائلر ٹریڈ ٹیسٹ شاپ ڈرائنگ

鋪瓦工測試施工圖

雲石角

夾角

大瓦

木廊

正面圖

平面圖

圓燈箱

圓燈箱

大樣圖

A 100 x 200 瓦仔

100 x 200 
   瓦仔

A

300 x 300 大瓦及紙皮石

A

B

B

B

C

鋪級咀連300x300大瓦地台磚C

瓦仔收口

地台去水

門框

立體圖

此圖不按比例繪劃
尺寸以毫米為單位

地台及牆身
  瓦仔大樣

瓦仔收口

 ڈرائنگ شاپ ٹیسٹ ٹریڈ ٹائلر

 ٹائل چھوٹی
اینڈ اسٹاپ  

ٹائل چھوٹی  

 

تفصیلن 

  منصوبہ

 

فریم ڈور  

 

فرش اور دیوار 

چھوٹے ٹائل کی 

 تفصیل

 

کونے ماربل  

 گول کا الئٹ

 سوراخ

ڈرین فلور   

 

ٹائل الرج  

 
 D-3 پالن

 

بریسینگ ووڈ  

 

 کا الئٹ

 گول

 سوراخ

 

 فرنٹ ایلیویشن

 ٹائل چھوٹی

اینڈ اسٹاپ  

 

 ہوریزنٹل پالن

 
  یںنہ یےکرنے کے ل یمائشپ

 ہے یںم یٹرم یطول و عرض مل تمام

 

کونے کلپ  

 

100x200 ٹائل چھوٹی  

 
300x300 موزیک اینڈ ٹائل الرج  

 
300X300  ٹائل فلور الرج  ساتھ کے سٹورنوس 
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:نوٹس برائے امیدوار  

امیدواروں کو امتحانی پرچے بغور پڑھنے چاہئیں اور کسی سوال کی صورت میں ممتحن سے  .1
 رابطہ کرنا چاہیے۔

ہونے سے قبل امتحانی پرچے سے منسلکہ خاکوں اور تخصیصات، امیدواروں کو امتحان شروع  .2
 اگر کوئی ہوں، کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

امیدواروں کو فراہم کردہ امتحانی پرچوں، عملی خاکوں اور تخصیصات کے مطابق امتحان دینا  .3
 چاہیے۔

ورانہ امیدواروں کو اپنے ذاتی حفاظتی جوتے النے ہوں گے، دیگر حفاظتی سازوسامان پیشہ  .4
مہارت کے امتحانی مرکز کی جانب سے فراہم کیے جائیں گے۔ امیدواروں کو با حفاظت کام کی 

 انجام دہی کے لیے تمام ضروری حفاظتی تدابیر الزماً اختیار کرنا ہوں گی۔
امتحان کے لیے درکار تمام آالت اور سازوسامان پیشہ ورانہ مہارت کے امتحانی مرکز کی جانب  .5

ائیں گے، امیدواروں کو ان کی موزونیت اور معیار کی جانچ کر لینی چاہیے۔ سے فراہم کیے ج
امیدواروں کو آالت اور سازوسامان مجوزہ پیشہ ورانہ طریقٔہ کار کے مطابق درست طور پر 
استعمال کرنا ہوں گے۔ امتحان کے بعد تمام آالت کو الزماً پیشہ ورانہ مہارت کے امتحانی مرکز کو 

 کسی بھی مسئلے کی صورت میں امیدوار ممتحن سے پوچھ سکتے ہیں۔ واپس کرنا ہوگا۔
امیدواروں کو امتحان میں استعمال کرنے اور متعلقہ افعال انجام دینے کے لیے آالت اور  .6

 سازوسامان کو برتنا اور اٹھا کر النا لے جانا ہوگا۔
 ممتحن، امتحان کے دوران وقفے وقفے سے بطور ریکارڈ تصاویر لے گا۔ .7
 واروں کو کیمرے یا موبائل فون کے ساتھ کوئی تصویر یا ویڈیو لینے کی اجازت نہیں ہے.امید .8
ہنگامی صورتحال کے عالوہ، امتحان کے دوران امیدواروں کو اپنے موبائل فون کا استعمال کرنے  .9

 کی اجازت نہیں ہے.
 اسکور دیے جانے کا عمل درج ذیل معیارات پر مبنی ہوگا: .10

 

a) مجھناخاکے اور تخصیص کو س 
b) امتحان شروع کرنے سے قبل کاموں کی تیاری 
c) کام کی انجام دہی کے طریق  کار 
d) کاموں کی درستگی اور معیار 
e) کاموں میں پیش رفت 
f) سازوسامان کو درست انداز میں برتنا اور استعمال کرنا 
g) آالت اور سازوسامان کا درست استعمال 
h) حفاظتی تدابیر 
i) کھنادیگر پیشہ ورانہ مہارتوں کو پیش  نظر ر 
j) امتحان مکمل ہونے کے بعد جگہ کی صفائی 

 

 مقررہ وقت ختم ہونے پر تمام امیدواروں کو الزماً کام روک دینا ہوگا۔ .11
 

 .ی پرچہ ممتحن کے حوالے کرنا ہوگاامتحان کے بعد امیدواروں کو امتحان .12
 

ممتحن کو رشوت کی پیشکش کرنا قانونی جرم ہے اور ایسی صورت میں پیشہ ورانہ مہارت کا  .13
 کو مطلع کرے گا۔ ICACامتحانی مرکز 
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اگر امیدوار حفاظتی تدابیر اختیار کرنے میں ناکام رہا اور / یا خطرناک صورتحال میں کام کیا، تو 

 اسے فیل قرار دے دیا جائے گا۔


