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 اظہار ال تعلقی
 

 سی آئی سی کی لکھی ہوئی اجازت کے بغیر اس مواد کے کسی بھی حصے کو
نہیں کیا  ھی مقصد کے لئےکسی ب چھاپہ, تیار یا منتقل کسی بھی طرح سے یا دوبارہ

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

ممکن ہو اپنے پیشہ ور مشیروں سے آزادانہ مشورہ طلب کرنے کی حوصلہ افزائی 
متعلقہ اقدامات کے لئے ایسے پیشہ ور مشورے کے لئے  کرے گا اور قارئین کسی

۔نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر انحصار کریں بطور متبادلاس مواد کو   
 

 

 

 

 معلومات
 

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

 

 کرٹن وال انسٹالر:          پوسٹ

 نیم ماہر کاریگر  :       درجہ 

 

 تجویر کردہ مقام پر درج ذیل اشیاء کی تکمیل: امتحانی مواد :

 

اد  .1 نی ہم کردہ معلومات کے مطابق وضع کردہ خطوط کی ب موقع پر فرا
ام وضع کرن پردہ دیوار کاپر لیٹس ترتیب مق ا اوپر چڑھانے والی پ

۔  ا ن  دی
 

نقشہ جات کے مطابق عمودی اور متوازی فریم پر پردہ دیوار کے  .2
 دھاتی ارکان کی تنصیب۔

 
نقشہ جات کے مطابق معقول اوزار کا استعمال کرتے ہوئے پردہ  .3

۔ ا ا اور نصب کرن ان  دیوار کے شیشیے کے پینل کا ہٹ
 

 

 

نیہ :   گھنٹے 3 دورا

 

میدوار منسلکہA:   ) نوٹس  میدوار ”( کام کے آغاز سے قبل ا  پڑھیں۔ ”نوٹس برائے ا

 

             (B میدوارکوفیل کردیا جائے بیر کے بغیر امتحان دینے پر ا ( احتیاطی تدا
۔  گا

 

             (C )5 60ہیں۔ پاس ہونے کے لئے 100مجموعی اسکور  صفحات ہیں۔ 
 مارکس درکار ہیں۔
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 کرٹن وال گالس پینل

کرٹن وال ورٹیکل 

 ممبرز

رٹن وال انٹرمیڈیٹ ٹریڈ ٹیسٹک  
1ڈرائنگ   

 

 ایلیویشن سائیڈ ویو

  آی بیم سپورٹیوفریم

 (پری انسٹالڈ فریم)

۔یںٹکڑے نکال د 2کے  یوںپٹ یاور ڈھکنے وال ینلکے پ یشےاپ سے ش یٹس موجودہ  (1) 

 

۔یںجانتے ہ یاک یںے بارے مکار ک یقہرابطے کے طر یساخت یکرم داخل براہ  (2) 

رکن  یعمود یانیدرم یکممبرکو اور ا ی، عمود یںارکان کو ہٹا د یسے مشورہ کرسکتا ہے( پھر افق یدواراستادام  

۔یںطرف سے ہٹا د یبھ یکو کس  

 کرٹن وال ہوریزنٹل ممبرز

  یںنہ یےکے ل پیمائش

 یںہ یںم یٹرم یتمام طول و عرض مل

واال خاکہ  یلتو تفص یجب ضرورت ہوئ

جاسکتا ہے۔ یاک یاطرف سے مہ یاستاد ک  
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A سیکشن 
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  یںنہ یےکے ل پیمائش

 یںہ یںم یٹرم یتمام طول و عرض مل

واال خاکہ  یلتو تفص یجب ضرورت ہوئ

جاسکتا ہے۔ یاک یاطرف سے مہ یاستاد ک  

رٹن وال انٹرمیڈیٹ ٹریڈ ٹیسٹک  
2ڈرائنگ   
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رٹن وال انٹرمیڈیٹ ٹریڈ ٹیسٹک  
3ڈرائنگ   

 

B سیکشن 

  یںنہ یےکے ل پیمائش

 یںہ یںم یٹرم یتمام طول و عرض مل

واال خاکہ  یلتو تفص یجب ضرورت ہوئ

جاسکتا ہے۔ یاک یاطرف سے مہ یاستاد ک  

(یٹیلڈ یشنانسٹال ینلپ گالس ) 

 یکرنے ک انسٹال

ہے۔ یںضرورت نہ  

 یکرنے ک انسٹال

ہے۔ یںضرورت نہ  

یہزاو ایلومینیم  
 

50x50 یٹرم یمل 

سکڈنگ واشر ینٹیا  

 M12 بولٹ

 M12 بولٹ
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:ٹس برائے امیدوارنو  

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

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

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

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

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

سے فراہم کیے جائیں گے، امیدواروں کو ان کی موزونیت اور معیار کی جانچ کر لینی چاہیے۔ 
امیدواروں کو آالت اور سازوسامان مجوزہ پیشہ ورانہ طریقٔہ کار کے مطابق درست طور پر 

مرکز  استعمال کرنا ہوں گے۔ امتحان کے بعد تمام آالت کو الزماً پیشہ ورانہ مہارت کے امتحانی
 کو واپس کرنا ہوگا۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں امیدوار ممتحن سے پوچھ سکتے ہیں۔

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۔

 یکارڈ تصاویر لے گا۔ممتحن، امتحان کے دوران وقفے وقفے سے بطور ر .7
 امیدواروں کو کیمرے یا موبائل فون کے ساتھ کوئی تصویر یا ویڈیو لینے کی اجازت نہیں ہے. .8
ہنگامی صورتحال کے عالوہ، امتحان کے دوران امیدواروں کو اپنے موبائل فون کا استعمال کرنے  .9

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

 
a) خاکے اور تخصیص کو سمجھنا 
b) امتحان شروع کرنے سے قبل کاموں کی تیاری 
c) کام کی انجام دہی کے طریِق 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) نہ مہارتوں کو پیِش نظر رکھنادیگر پیشہ ورا 
j) امتحان مکمل ہونے کے بعد جگہ کی صفائی 

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

 امتحان کے بعد امیدواروں کو امتحانی پرچہ ممتحن کے حوالے کرنا ہوگا۔ .12
 

میں پیشہ ورانہ مہارت کا  ممتحن کو رشوت کی پیشکش کرنا قانونی جرم ہے اور ایسی صورت .13
 کو مطلع کرے گا۔ ICACامتحانی مرکز 

 

 
 
 

اگر امیدوار حفاظتی تدابیر اختیار کرنے میں ناکام رہا اور / یا خطرناک صورتحال میں کام کیا، تو 

 فیل قرار دے دیا جائے گا۔ اسے
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