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此文件關於幕牆工工藝測試考題。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
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This document related to mock test paper of intermediate trade test for Curtain Wall Installer.
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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इन्टरस्मस्डयट रेड टे्ट
पद : कटेन वाल इन्स्ट्टलर
ग्रेड :

सेस्म स््कल्ड वकक र

परीक्षाको स्वषयव्त：
ु तोस्कएको ्थानमा स्नम्न आइटमहरूलाई परू ा गनकहु ोस:्
1. स्सन (कायक्थान) मा उपलब्ध गराइएको जानकारी अनसु ार कटेन वालको पोस्जसन सेट आउट
(बनावट स्नधाकरण) गनकहु ोस् र स्वद्यमान सेस्टङ आउट लाइनहरू (existing setting out lines)
का आधारमा माउस्न्टङ प्लेटहरूलाई एड्ज्ट गनकहु ोस् ।
2. ड्रइगं हरू अनसु ार फ्रेममा कटेन वालको भस्टककल तथा होररजन्टल मेटल मेम्बरहरू (vertical
and horizontal metal members) लाई जडान गनकहु ोस् ।
3. ड्रइगं हरू अनसु ार पयाकप्त औजारहरू प्रयोग गरे र कटेन वाल ग्लास प्यानल (curtain wall glass
panel) लाई हटाउनहु ोस् र जडान गनकहु ोस् ।

समय अवस्ध

: 3 घण्टा

ध्यान स्िनपु ने कुराहरू : (A)

काम सरुु गनकभु न्िा अगावै, परीक्षाथीहरूले स्िइएको "परीक्षाथीहरूले ध्यान स्िनपु ने
कुराहरू" लाई पढ्नपु छक ।

(B) यस्ि परीक्षाथीले सरु क्षा सावधानीहरू स्बना परीक्षा स्िएमा उनी अनत्तु ीणक हुनेछन/् हुनेस्छन् ।
(C)
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यसमा 5 वटा पृष्ठ छन् । पणू ाकङ्क (फुल माकक ) 100 हो । उत्तीणाकङ्क (पास माकक ) 60 हो ।
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कटेन वाल इन्स्टटस्ट्मिस्ट्डएट रेड टे्ट
कटे
इन्स्टटस्ट्मिस्ट्डएट रेड टे्ट
ड्राइनगं वाल
1
ड्राइगं 1

कटेन वाल ग्लास प्यानल
कटेन वाल वस्ट्टिकल मेम्बसि
कटेन वाल होररजेन्स्टटल मेम्बसि
I-बीम सपोस्ट्टिंग फ्रेम (पस्ट्हले
नै जस्ट्डत फ्रेम)

एस्ट्लभेशन

साइड भ्यू

1. ग्लास प्यानल र कभेररंग स्ट््रप्सको २ स्ट्पसहरु पस्ट्हलेको सेट अप बाट हटाउनहु ोस
2. इटं रनल ्रक्चर कनेक्शन मैकेस्ट्नज्म के छ भन्स्टने बारे मा जानकारी स्ट्लनहु ोस। (क्यान्स्टडीडेटले इस्ट्ं वस्ट्जलेटरबाट
सल्लाह स्ट्लन सक्छ) त्यसपस्ट्छ होररजेन्स्टटल मेम्बसि हटाउनुहोस, वस्ट्टिकल मेम्बसि हटाउनहु ोस र बीचको सीधा
मेम्बसिलाइ दबु ै साइड बाट हटाउनहु ोस ।

ड्राइगं ्के ल अनसु ार छै न
सबै डायमेंशनहरु स्मस्म मा छन।
आवश्यक परे मा इस्ट्ं वस्ट्जलेटरबाट स्ट्डटेल
डायग्राम प्रदान गररनेछ
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कटेन वाल इन्स्टटस्ट्मिस्ट्डएट रेड टे्ट
ड्राइगं 2

सेक्शन- A
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ड्राइगं ्के ल अनसु ार छै न
सबै डायमेंशनहरु स्मस्म मा छन।
आवश्यक परे मा इस्ट्ं वस्ट्जलेटरबाट स्ट्डटेल
डायग्राम प्रदान गररनेछ

कटेन वाल इन्स्टटस्ट्मिस्ट्डएट रेड टे्ट
ड्राइगं 3

बोल्ट
एलस्ट्ु मस्ट्नयम
एगं ल

बोल्ट
एटं ी स्ट््कड् स्ट्डंग
वॉशर

जडान गनिु पदैन

जडान गनिु पदैन
सेक्शन-B
(ग्लास प्यानल इ्ं टालेशन स्ट्डटेल)

ड्राइगं ्के ल अनसु ार छै न
सबै डायमेंशनहरु स्मस्म मा छन।
आवश्यक परे मा इस्ट्ं वस्ट्जलेटरबाट स्ट्डटेल
डायग्राम प्रदान गररनेछ
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परीक्षाथीहरूले ध्यान स्िनपु ने कुराहरू:
1.
परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान स्िएर पढ्नपु छक र नबझु ेको कुराहरू परीक्षकसँग सोध्न सक्छन् ।
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

प्रश्नपत्रमा यस्ि कुनै ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनहरू स्िइएका छन् भने परीक्षाथीहरूले परीक्षा सरुु हुनभु न्िा अगावै
स्तनीहरूलाई ध्यान स्िएर पढ्नपु छक ।
परीक्षाथीहरूले स्िइएका प्रश्नपत्र, ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनहरू अनसु ार परीक्षा स्िनपु छक ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा आउँिा सरु क्षा जत्तु ा आफै ले स्लएर आउनपु नेछ । अन्य चास्हने सरु क्षा सामाग्रीहरू भने रेड
टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ । परीक्षाथीहरूले कायक्थल सरु क्षाको सस्ु नस्ितता गनक सबै सरु क्षा
सावधानीहरूलाई अस्नवायक पालना गनपकु छक ।
परीक्षामा चास्हने सबै औजार तथा सामाग्रीहरू रेड टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ र उपलब्ध गररएका औजार
तथा सामाग्रीहरूको पयाकप्तता तथा गणु ्तर चेकजाँच भने परीक्षाथीहरू आफै ले गनकपु नेछ । परीक्षाथीहरूले सबै औजार
तथा सामाग्रीहरू रेड प्रास्क्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनकपु नेछ । परीक्षाथीहरूले परीक्षापस्छ सबै औजारहरू
रेड टेस््टङ सेन्टरलाई अस्नवायक स्फताक गनकपु छक । यस्ि कुनै सम्या भएमा परीक्षाथीहरूले परीक्षकसँग सोध्न र बझ्ु न
सक्छन् ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा र सम्बस्न्धत कामहरू गनक प्रयोगका लास्ग स्िइएका औजार तथा सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर
चलाउन तथा सानक आवश्यक हुन्छ ।
परीक्षा भइरहेको बेलामा परीक्षकले रे कडकको लास्ग समय-समयमा फोटो स्िचेर राख्नहु ुनेछ ।
परीक्षाथीहरूलाई क्यामेरा वा मोबाइल फोनहरूबाट कुनै पस्न फोटो वा स्भस्डयो स्िच्न अनमु स्त हुिँ नै ।
आकस््मक अव्थामा बाहेक परीक्षाथीहरूलाई रेड टे्टको समय अवस्धभर आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोग गनक
अनमु स्त हुिँ नै ।
तल लेस्िएका मापिण्डहरूमा आधाररत रहेर मास्कक ङ (नम्बर स्िने) गररन्छ:
a) ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनको सही बझु ाइ
b) परीक्षाभन्िा पस्हला सबै चास्हने तयारी
c) कायकहरूको (काम गने) प्रस्ियाहरू
d) कायकहरूको ्पष्टता तथा गणु ्तर
e) कायकहरूको प्रगस्त
f)

सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले चलाउने तथा प्रयोग गने

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

अरु रेडहरूको बारे मा सोच्ने र स्वचार गने

11.

j) परीक्षा सस्कएपस्छ समानहरूलाई स्मलाउने र सरसफाइ
समय सस्कने स्बस्त्तकै सबै परीक्षाथीहरूले परीक्षालाई अस्नवायक रोक्नपु छक ।

12.

परीक्षा सस्कएपस्छ परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्र अस्नवायक रूपमा परीक्षकलाई बझु ाउनपु छक ।

13.

परीक्षकलाई घसु स्िने प्र्ताव गनकु काननू ी अपराध हो र त्य्तो के सहरूलाई रेड टेस््टङ 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 दस्र्थदिहरूमा
काम गरेको खण्डमा उनी फे ल भएको मादननेछ ।
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