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इन्टडमिडिएट रेि टेस्कट प्रश्न पत्र

रेि

： डवन्िो फ्रेम कामदार

ग्रेि

： सेमी-डस्ककल्ि कामदार

टेस्कटका डवषयवस्कतहु रू：डित्रमा देखाए अनरुु प तोडकएको स्कथानमा डनम्न कायिहरु परु ा गनिहु ोस:्
I.

वडकि ङ ड्रइङ 1, लेवलर र लेवडलङको आवश्यकताहरू अनसु ार कोणीय (angular)
एल्यडु मडनयम डवन्िो फ्रेमहरु (W1) को एउटा सेट जड़ान गनिहु ोस;्
(40 अङ्क)

II.

वडकि ङ ड्रइङ 2, लेवलर र लेवडलङको आवश्यकताहरू अनसु ार प्लानर (planar) स्कटील
डवन्िो फ्रेम (W2) को एउटा सेट जड़ान गनिहु ोस;्
(30 अङ्क)

III. वडकि ङ ड्रइङ 3, लेवलर र लेवडलङको आवश्यकताहरू अनसु ार स्कटेनलेस स्कटील सेल्फ
्लोडजङ िोर (आफै बन्द हुने ढोका) र फ्रेम (D1) जड़ान गनिहु ोस् । (30 अङ्क)

समय अवडध ： 3 घण्टा
ध्यान डदनपु ने कुराहरु:
(A) परीक्षा सरुु गनिभु न्दा पडहले परीक्षाथीहरूले अडनवायि रुपमा संलग्न गररएको “परीक्षाथीले ध्यान
डदनपु ने कुराहरू” को नोट पढ्नपु नेछ ।
(B) यडद कुनै परीक्षाथीले टेस्कट अवडधभर सरु क्षासम्बन्धी उपायहरू राम्रोसँग अबलम्बन
गरे नन/् गररनन् उनलाई अनत्तु ीणि भएको माडननेछ; र
(C) यो प्रश्न पत्र 5 पेजको छ । यस परीक्षाको पणू ािङ्क (फुल माकि ) 100 हो र 60 उत्तीणािङ्क
(पास माकि ) हो ।
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इन्टडमिडिएट
लेवल रेि टेस्कट (डवन्िो फ्रेम वकि सि) को लाडग वडकि ङ ड्रइङ 1
窗框工中級工藝測試施工圖一
編號
नं.
內容 ु
डवषयवस्कत

W1

कोणीय एल्यडु मडनयम डवन्िो फ्रेम (W1) को
安裝轉角鋁窗框(W1)
जड़ान
कायिको लाडग देहायका आवश्यकताहरु
छन施工要求如下：
:्

प्रोफाइल
立面圖
This diagram is not drawn to scale
All dimensions are in millimetres (mm)

1. स्करूहरुको प्रयोग गरे र कोणीय डवन्िो
1. 轉角夾窗料(方通)與
मटेररयलहरु
(बॉ्स से्सन्स) लाई डवन्िो
फ्रेमसँग जोि窗框須用螺絲連接；
् नपु छि ;
2. काठको ओट प्रयोग डवन्िो फ्रेमलाई अस्कथायी
रूपमा 2.
अि使用木楔把窗框暫固
् याउने र डफ्स गने;
3. डवन्िो फ्र及定位；
े मलाई अि्याउन 10 वटा
होल्िफ़ास्कट
जिान गने;
3. 安裝10個磨耳去固定
4. डवन्िोको लाडग स्कवीकायि डिस्करे पेन्सी (सीधा
ठािो वा ले窗框；
वडलङ) 3 mm हुन्छ ।
4. 窗的垂直及平水的允
許偏差為3毫米。

होल्िफ़ास्कट
磨耳

एल्यडु मडनयम डवन्िो
轉角鋁窗
टाइप
種類 कोणीय
जिान
आवश्यक छै न
ग्ल玻璃
ास
不須安裝
फ्रेमहरुको जिान
कै डफयत
安裝窗框
備註 डवन्िो

W1 डवन्िोW1
लेआ窗平面圖
उट प्लान
यो此圖不按比例繪畫
रे खाडित्र स्कके लअनसु ार ड्रइङ गररएको छै न
सबै所有尺寸以毫米(mm)為單位
िाइमेन्सहरू डमडम मा छन्
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इन्टडमिड窗框工中級工藝測試施工圖
िएट लेवल रेि टेस्कट (डवन्िो फ्रेम वकि सि) को लाडग वडकि ङ二
ड्रइङ 2
न編號
.ं
डवषयवस्कत
內容 ु

W2

प्लानर安裝平面鋼窗框(W2)
स्कटील डवन्िो फ्रेम (W2) को जिान
कायिको लाडग देहायका आवश्यकताहरू छन:्
施工要求如下：
1. काठको
ओट प्रयोग गरे र डवन्िो फ्रेमलाई
1. 使用木楔把窗框暫固
अस्कथायी रूपमा अि्याउने र डफ्स गने;
及定位；
2. डवन्िो फ्रेमलाई अि्याउन 10 वटा
2. 安裝10個磨耳去固定
होल्िफ़ास्कट जिान गने;
3. डवन्िोको窗框；
लाडग स्कवीकायि डिस्करे पेन्सी (सीधा
ठािो वा3.ले窗的垂直及平水的允
वडलङ) 3 mm हुन्छ ।

立面圖
प्रोफाइल

許偏差為3毫米。

磨耳

鋼窗
種類 स्कटील
टाइप
डवन्िो

ग्लास
आवश्यक छै न
玻璃 जिान
不須安裝
कै डफयत
फ्रेमहरुको जिान
安裝窗框
備註 डवन्िो

W2 窗平面圖

W2 डवन्िो लेआउट प्लान

यो此圖不按比例繪畫
रे खाडित्र स्कके लअनुसार ड्रइङ गररएको छै न
所有尺寸以毫米(mm)為單位
सबै िाइमेन्सहरू डमडम मा छन
्
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इन्टडमि
डिएट लेवल रेि टेस्कट (डवंिोज फ्रेम वकि सि) को लाडग वडकि ङ ड्राइगं 3
窗框工中級工藝測試施工圖三
न編號
.ं
內容ु
डवषयवस्कत

स्कटेनलेस स्कटील सेल्फ ्लोडजङ िोर र फ्रेम
(D1) को जिान कायिको लाडग देहायका
安裝不銹鋼掩門及框(D1)
आवश्यकताहरु छन:्
施工要求如下：

D1

4 डस्कथर कोणीय
固定角碼 4 個
कम्पोनेन्टहरू

抽手

हेन्िल

立面圖
प्रोफाइल

1. पोप
ट्िस को प्रयोग गरे र रो डहन्ज डफट
1. ररवे
將已裝上排鉸的不銹
गररएको स्कटेनलेस स्कटील िोर र िोर फ्रेम
鋼門與門框組合用拉
एसेम््ली जोि्ने;
2. स्कटेनले釘聯接；
स स्कटील िोर र फ्रेमलाई प्वालमा
जिान2.गने安裝不銹鋼門及框於
;
3. एगं ल
ु र कम्पोनेटहरूको प्रयोग गरे र फ्रेमलाई
窗洞；
वाल (डभत्ता) मा अि्याउने;
4. फ्रे3.
म र使用角碼把框固定在
वाल बीिको प्लानर ग्याप 6 mm
हुनपु छि ; 牆上；
5. हैंिल र म्याग्नडे टक ल्यािलाई ढोका र फ्रेममा
4. 框與牆的平面隙位須
रमश: जिान गने;
6. फ्रेम र 為6毫米；
प्वाल बीिको प्रोफाइल ग्याप लगभग
15 mm
हुन्छ ।
5. 把抽手及磁鐵扣分別
裝於門和框上；
6. 框與窗洞的立面間隙

टाइप種類

約為15毫米。

不銹鋼門
स्कटे
नलेस स्कटील िोर

फ्रेम र ढोकाको जिान
कै डफयत
備註 िोर
安裝門框連門肉

स्कटेनलेस स्कटील 不銹鋼掩門
सेल्फ ्लोडजङ िोर
layout planlayout plan

यो此圖不按比例繪畫
रे खाडित्र स्कके लअनसु ार ड्रइङ गररएको छै न
सबै所有尺寸以毫米(mm)為單位
िाइमेन्सहरू डमडम मा छन्
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D1D1門平面圖
िोर लेआउट प्लान

परीक्षार्थीले ध्यान विनुपने कुराहरू:
1.

परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान डदएर पढ्नपु छि र नबझु ेको कुराहरू परीक्षकसँग सोध्न स्छन् ।

2.

प्रश्नपत्रमा यडद कुनै डित्रहरू र डवशेष डववरण छ भने परीक्षाथीहरूले टेस्कट सरुु हुनभु न्दा अगावै त्यसलाई ध्यान डदएर
पढ्नपु छि ।

3.

परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्र, डदएको कायि न्साहरू र डवशेष डववरणअनसु ार जाँि डदनपु छि ।

4.

परीक्षाथीहरूले जाँिमा आउँदा सेफ्टी जत्तु ा आफै ले डलएर आउनपु नेछ । अन्य िाडहने सेफ्टी सामाग्रीहरू भने रेि
टेडस्कटङ् सेन्टरबाट नै उपल्ध हुनेछ । परीक्षाथीहरूले कायिस्कथल सरु क्षाको सडु नडितता गनि सबै सरु क्षा
सावधानीहरूको पालना गनपिु नेछ ।

5.

टेस्कटमा िाडहने सबै टुल्स र सामाग्रीहरू रेि टेडस्कटङ् सेन्टरबाट नै उपल्ध हुनेछ, उपल्ध गररएको टुल्स र
सामाग्रीहरूको ्वाडलटी र उपयोडगता िेकजाि भने परीक्षाथीहरू आफै ले गनपिु नेछ । परीक्षाथीहरूले सबै टुल्स र
सामाग्रीहरू रेि प्राड्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनपिु नेछ । परीक्षाथीहरूले टेस्कटपडछ सबै टुल्सहरू रेि टेडस्कटङ्
सेन्टरलाई अडनवायि डफताि गनपिु नेछ । यडद कुनै समस्कया भएमा परीक्षाथीहरूले परीक्षकसँग सोध्न र बझ्ु न स्नहु ुनछ
े ।

6.

परीक्षाथीहरूले टेस्कट र सम्बडन्धत कामको लाडग डदइएको टुल्स र सामाग्रीहरू टेस्कट डददं ा र सहायक कायिहरू गदाि
िलाउन र प्रयोग गनिपु नेछ ।

7.

टेस्कट भईरहेको बेलामा परीक्षकले रे कििको लाडग समय समयमा फोटो डखिेर राख्नहु ुनेछ ।

8.

परीक्षाथीहरुले कुनै पडन मोबाइल वा ्यामेराबाट फोटो वा डभडियो डखच्न पाउने छै नन् ।

9.

इमजेन्सी अवस्कथा बाहेक टेस्कट भईरहेको समयमा परीक्षाथीहरुले मोबाइल फोन प्रयोग गनि पाउने छै नन् ।

10. तल लेडखएका मापदण्िमा आधाररत रहेर माडकि ङ (नम्बर डदने) गररन्छ ।
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

न्सा र डवशेष डववरणको सही बझु ाइ
टेस्कटभन्दा पडहला सबै िाडहने तयारी
कायिहरूको (काम गने) प्रडरयाहरू
कामको स्कपष्टता तथा गणु स्कतर
कामको प्रगडत
सामग्रीहरूको सही ढङ्गले ह्याण्िडलङ
टुल्स तथा उपकरणहरूको सही ढङ्गले प्रयोग
सेफ्टी डनयमहरूको पालन
अरु रेिहरूको बारे मा सोच्ने र डविार गने
टेस्कट सडकएपडछ समानहरू डमलाउने र सरसफाइ

11.

समय सडकने डबडत्तकै सबै परीक्षाथीहरूले टेस्कट रो्नपु नेछ ।

12.

टेस्कट सडकएपडछ परीक्षाथीहरूले टेस्कट पेपर अडनवायिरूपमा परीक्षकलाई बझु ाउनपु नेछ ।

13.

परीक्षकलाई घसु डदने प्रस्कताव गनिु काननू ी अपराध हो, त्यस्कतो के सहरूलाई रेि टेडस्कटङ् सेन्टरले आइ.सी.ए.सी.
(ICAC) मा ररपोटि गनेछ ।

यवि परीक्षार्थीले कुनै आ श्यक सेफ्टी सा धानीहरू पालना गनि सके नन् र/ ा कुनै डरलाग्िो
वस्र्थविहरूमा काम गरे / गररन् भने उनी फे ल भएको मावननेछ ।
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