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此文件關於髹漆及裝飾工工藝測試考題。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 intermediate trade test for Painter & Decorator.
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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९५ यु कोङ्ग रोड
एबरडीन
होंगकोङ्ग

इन्स्टटस्ट्मिस्ट्डएट रेड टे्ट पेपर

रेि

: पेन्टर तथा िेकोरे टर

ग्रेि

: सेडम-डस्ककल्ि वकक र

परीक्षाका डवषयवस्कतु : डिइएको डित्रमा िेखाए अनसु ार तोडकएका स्कथानहरूमा आइटमहरू 1,2, 3 मा वर्कन गररएका
कायकहरू परू ा गनकहु ोस:्

समय अवडध

（1）

डिडलङ सामग्रीलाई भडनकश (varnish) सँग डमश्रर् गनकहु ोस् र डिडलङ सामग्रीको 1
कोटलाई काठ (डटम्बर) को सतहमा लगाउनहु ोस् । (कररब 2.2 m2)

（2）

इमल्सन (emulsion) पेन्टको 1 कोटलाई काठको सतहमा लगाउनहु ोस् । (कररब 2.2
m2)

（3）

आयल बेस (oil base) पेन्टको 1 कोटलाई काठको सतहमा लगाउनहु ोस् । (कररब 1.2 m2)

: 3 घण्टा

ध्यान डिनपु ने कुराहरू : (1) काम सरुु गनकभु न्िा अगावै, परीक्षाथीले डिइएको "परीक्षाथीहरूले ध्यान डिनपु ने कुराहरू"
लाई पढ्नपु छक ।
(2) यडि परीक्षाथीले परीक्षा अवडधभर सरु क्षा सावधानीहरू अबलम्बन गरे नन/् गररनन् भने
उनलाई अनत्तु ीर्क भएको माडननेछ ।
(3) यो प्रश्नपत्र 3 पेजको छ । पर्ू ाकङ्क (िुल माकक ) 100 हो । उत्तीर्ाकङ्क (पास माकक ) 60 हो ।
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आयल-बेस पेन्ट
髹油基漆
(磁漆)

इमल्सन पेन्ट
掃乳膠漆

आइसोमेडरक भ्यु
髹漆及裝飾工中級工藝測試施工圖
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पे批填漆灰
न्ट डिलर

परीक्षाथीले ध्यान डिनपु ने कुराहरू :
1.
2.

7.

परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान डिएर पढ्नपु छक र नबझु ेको कुराहरू परीक्षकसँग सोध्न स्छन् ।
प्रश्नपत्रमा यडि कुनै ड्रइगं तथा स्कपेडसडिके सनहरू डिइएका छन् भने परीक्षाथीहरूले परीक्षा सरुु हुनभु न्िा अगावै डतनीहरूलाई
ध्यान डिएर पढ्नपु छक ।
परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्र, डिइएका ड्रइगं तथा स्कपेडसडिके सनहरू अनसु ार परीक्षा डिनपु छक ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा आउँिा सरु क्षा जत्तु ा आिै ले डलएर आउनपु नेछ । अन्य िाडहने सरु क्षा सामाग्रीहरू भने रेि टेडस्कटङ
सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ । परीक्षाथीहरूले कायकस्कथल सरु क्षाको सडु नडितता गनक सबै सरु क्षा सावधानीहरूको पालना
गनकपु नेछ ।
टेस्कटमा िाडहने सबै औजार तथा सामाग्रीहरू रेि टेडस्कटङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ र उपलब्ध गररएका औजार तथा
सामाग्रीहरूको पयाकप्तता तथा गर्ु स्कतर िेकजाँि भने परीक्षाथीहरू आिै 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 डिताक गनकपु नेछ । यडि कुनै समस्कया भएमा परीक्षाथीहरूले परीक्षकसँग सोध्न र बझ्ु न स्छन् ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा र सम्बडन्धत कामहरू गनक प्रयोगका लाडग डिइएका औजार तथा सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर िलाउन
तथा सानक आवश्यक हुन्छ ।
परीक्षा भइरहेको बेलामा परीक्षकले रे किकको लाडग समय-समयमा िोटो डखिेर राख्नहु ुनेछ ।

8.
9.
10.

परीक्षाथीहरूलाई ्यामेरा वा मोबाइल िोनहरूबाट कुनै पडन िोटो वा डभडियो डखच्न अनमु डत हुिँ नै ।
आकडस्कमक अवस्कथामा बाहेक परीक्षाथीहरूलाई रेि टेस्कटको समय अवडधभर आफ्नो मोबाइल िोन प्रयोग गनक अनमु डत हुिँ नै ।
तल लेडखएका मापिण्िहरूमा आधाररत रहेर माडकक ङ (नम्बर डिने) गररन्छ:

3.
4.

5.

6.

a) ड्रइगं तथा स्कपेडसडिके सनको सही बझ
ु ाइ
b) परीक्षाभन्िा पडहला सबै िाडहने तयारी
c) कायकहरूको (काम गने) प्रडियाहरू
d) कायकहरूको स्कपष्टता तथा गर्
ु स्कतर
e) कायकहरूको प्रगडत
f)

सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले िलाउने तथा प्रयोग गने

g) औजार तथा उपकरर्हरूको सही ढङ्गले प्रयोग
h) सरु क्षा सावधानीहरूको पालना
i)

अरु रेिहरूको बारे मा सोच्ने र डविार गने

11.

j) परीक्षा सडकएपडछ समानहरूलाई डमलाउने र सरसिाइ
समय सडकने डबडत्तकै सबै परीक्षाथीहरूले अडनवायक रूपमा परीक्षालाई रो्नपु नेछ ।

12.

परीक्षा सडकएपडछ परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्र अडनवायक रूपमा परीक्षकलाई बझु ाउनपु नेछ ।

13.

परीक्षकलाई घसु डिने 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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