
기능시험 평가지 

නිපුණතා පරීක්ෂණ අගැයීම් පත්රය 

 

업종 

කර්මාන්ත 

වර්ගය 

제조업 

  නිෂ්පාදන 

කර්මාන්තය 

세부 분야  

 අනු ක්ෂෂ්ත්ර 

접합  

එකතු කිරිම (Join) 

 
 

평가시간 පරීක්ෂණ කාලය : 4분 මිනිත්තු 4 

 

Ⅰ. 과제의 구성  පරීක්ෂණ ව්යුහය 
 

구분 

 අංශය 

세부 과제명 

 පරීක්ෂණ 

නාමය 

평가시간 

 අගැයීම් 

කාලය 

비고 

 ෂවනත් 

 පළමු 

පරීක්ෂණය 

핀 꽂기 

කූරු(pin) 

රැඳවීම 

 මිනිත්තු 1  - 

 ෂදවන 

පරීක්ෂණය 

작업물 걸기 

 ද්රවයය එල්ලීම  
මිනිත්තු 1 - 

 ෂතවන 

පරීක්ෂණය 

조립 

 එකතු කිරිම 
මිනිත්තු 2 

전동공구 사용 

 විදුත් කපක ණ 

භාවිතෂයන් 

 

Ⅱ. 요구사항 및 도면 අවශයතා සහ සැලසුම් 

Test 1. 핀 꽂기  කූරු(pin) රැඳවීම )මිනිත්තු  1  

1. 요구사항අව්යශ්යතා 

●  도면에 따라 주어진 작업판에 지급된 핀을 색상, 모양, 크기에 맞게 
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වර්ගය 
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  නිෂ්පාදන 

කර්මාන්තය 
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 අනු ක්ෂෂ්ත්ර 

접합  

එකතු කිරිම (Join) 

 

꽂으십시오. 

සැලැස්මට අනුකූලව ලබාදුන් පුවරුව මත පාට, හැඩය සහ 

ප්රමාණය සැලකිල්ලලට ෂගන අදාළ  කූරු රැඳවිය යුතුය. 

2. 도면  සැලැස්ම 

[ 핀 꽂이 판 : 크기 : 380 x 380mm ] 

[ කූරු රැඳවුම් පුවරුව : ප්රමාණය : 380 x 380mm ] 

                                                

    

 

      <좌측면>   <ව්යම්පස>             <정면  < ඉදිරිපස  

Test 2. 작업물 걸기 ද්රවය එල්ලීම 



업종 

කර්මාන්ත 
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කර්මාන්තය 

세부 분야  

 අනු ක්ෂෂ්ත්ර 

접합  

එකතු කිරිම (Join) 

 

1. 요구사항  අව්යශ්යතා 

●  작업물 걸이대에 지급된 링을 규격에 맞게 거십시오. 

  ප්රමාණය පිළිබඳ සැලකිලිමත්ව අදාළ මුදු  ඳවනෂයහි එල්ලලන්න. 
 

2. 도면 සැලැස්ම  

[  작업물 걸이대 : 링  50mm ] 

 [ මුදු  ඳවනය : මුදු   50mm ] 

 

 

<링 걸이대>  <මුදු  ඳවනය>                  <링> <මුදු> 
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එකතු කිරිම (Join) 

 

 
 

       <작업 예시> <කාර්යය නිදර්ශන> 

 

 

 

Test 3. 접합 බැඳීම/ ඇමිණුම්  Join (මිනිත්තු 2) 

1. 요구사항 අව්යශ්යතා 

 

●  지급된 공구와 부품을 이용해 정해진 접합위치에 합판을 정확하게 

결속하여 이어 붙이고 감독위원의 지시에 따라 해체하시오.  

 ලබා දී ඇති කපක ණ හා ෂකාටස් භාවිත ක  නියමිත ස්ථානෂේ ලෑල්ලල 

නිවැරැදි අකා යට  බද්ධ ක  විභාග පරීක්ෂකව යාෂේ කපෂදස් අනුව 

නැවත ෂවන්ක න්න. 

 

 

 

 



업종 

කර්මාන්ත 

වර්ගය 

제조업 

  නිෂ්පාදන 

කර්මාන්තය 
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접합  

එකතු කිරිම (Join) 

 

 

 

 

2. 도면 සැලැස්ම  

 

 

 

<실시요령>  < උපදෙස් > 

 

1. 준비된 경첩을 못의 위치와 개수에 유의하여 제한 시간 내에 제시된 도면과 같이 지정된 

위치에 경첩을 부착하시오.  

            ආ ක්ිත අත්වැසුම් පළඳා ඇණ ප්රමාණය හා ස්ථානය පිළිබඳ සැලකිලිමත් ෂවමින් 

fjka lr we;s iSï; ld,h ;=< සුදානම් ක  ඇති ස ෂන්රු සවි ක න්න. 

 

2. 나무판과 나무판 사이를 1mm 떼고 경첩을 부착해야 합니다. 

            ලෑලි අත  1mmක  ප ත යක් තබා ස ෂන්රු සවි කළ යුතු ය. 

 

3. 경첩을 체결한 후 나무판을 접었을 때 접히지 않으면 최하점을 부여하니 

유의하십시오. 

            ස ෂන්රු සවිකළ පසු ලෑලි පලු නැවිය ෂනාහැකි වුවෂහාත් අවම ලකුණු ලැබීමට ඉඩ 

ඇති ෂහයින් ඒ      



업종 
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වර්ගය 
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කර්මාන්තය 
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               පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න. 

 

4. 감독위원의 지시에 따라 분리 해체하시오.  

            විභාග පරීක්ෂකව යාෂේ කපෂදස් අනුව ස ෂන්රු නැවත ෂවන්ක න්න. 

 

5. 조립은 하였으나 일치성치수가 20mm이상 차이나는 경우 최하점을 부여하니 

유의하십시오. 

            ස ෂන්රු සවි කළ ද  ලෑලි අත  ප ත ය 20mmකට වඩා වැඩිනම් අවම ලකුණු 

ලැබීමට ඉඩ ඇති ෂහයින් ඒ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න. 

 

<작업 예시>  <කාර්යය නිදර්ශන> 

 

                                                                  <작업 예시>  කදාහ ණ 

 

<접었을 때 단면> <නැමූ පසු හ ස්කඩ ෂපනුම 
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Ⅲ. 응시자 유의사항   

විභාග අෂේක්ෂකයින්  විෂේෂෂයන් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 

1. 작업 중 안전사고가 나지 않도록 유의하십시오. 

     තම කාර්යෂයහි නි ත වීෂම්දී අනතුරු ඇති ෂනාවීමට වගබලා ගත යුතු ය. 

 

2. 모든 작업은 감독위원의 시작선언과 함께 시작하고 종료선언과 함께 

종료하십시오. 시작 전에 미리 작업을 하거나, 종료 후에도 계속 작업을 할 경우 

최하점수를 부여하니 유의하십시오.  

සියලු කාර්යයන් ආ ම්භ කිරීම හා අවසන් කිරීම විභාග පරීක්ෂකෂේ 

සංඥාව මත සිදු කළ යුතු ය.  විභාග පරීක්ෂකෂේ සංඥාවට ප්රථම වැඩ 

ආ ම්භ කිරීම ෂහෝ අවසන් කිරීෂම් සංඥාෂවන් පසුවත් කාර්යෂයහි නි තව 

සිටීම අවම ලකුණු ප්රමාණයක් ලබා ගැනීමට ෂේතු විය හැකි බැවින් ඒ 

පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න. 

 

3. 감독위원이 시험종료를 선언하면 수험자는 즉시 작업을 중단하고 채점이 끝날 

때까지 대기하십시오. 채점이 끝나면 다음 수험자를 위하여 평가도구를 

처음상태로 원위치 하십시오. (체결한 나사못은 분리해체 하시오.)  

 විභාග පරීක්ෂක විසින් විභාගය අවසන් වූ බව දැනුම් දීෂමන් පසු සියලු 

කාර්යයන් අවසන් ක     අගැයීම් කටයුතු නිමවන ෂතක් රැඳී සිටිය යුතු ය. 

අගැයීම් කටයුතු නිමවූ පසු ඊළඟ විභාග අෂේක්ෂකයාට පහසුෂවන් 

ලබාගත හැකි පරිදි අදාළ ෂමවලම් අදාළ ස්ථානයන්හි තැබීමට වගබලා ගත 

යුතු ය. (සවිකළ ඉකුරුේපු ඇණ නැවත ෂවන්ක න්න.) 

 

4. 각각의 작업은 가능한 빠르고 정확하게 작업하고, 작업이 끝난 응시자는 바로 손을 들어 

감독위원에게 확인을 받으십시오. 

ඒ ඒ කාර්යයන් සියල්ලල හැකි ඉක්මනින් හා නිවැ දිව සිදු ක , සියල්ලල නිම 



업종 

කර්මාන්ත 

වර්ගය 

제조업 

  නිෂ්පාදන 

කර්මාන්තය 

세부 분야  

 අනු ක්ෂෂ්ත්ර 

접합  

එකතු කිරිම (Join) 

 

කළ පසු අත ඔසවා සියල්ලල අවසන් කළ බව විභාග පරීක්ෂක ෂවත දැනුම් 

දිය යුතු ය. 

 

5. 작업은 신속하고 정확하게 수행하되, 무리하게 힘을 가하거나 불필요한 동작으로 평가도구가 

훼손될 경우 최하점수를 부여하니 유의하십시오.  

අදාළ කාර්යයන් සියල්ලල හැකි ඉක්මනින් හා නිවැ දිව සිදු කළ යුතු අත  

අනවශය ෂලස ශක්තිය  ෂයදවීම ෂහෝ අදාළ ෂමවලම්වලට හානි සිදුකිරීම 

අවම ලකුණු ප්රමාණයක් ලබා ගැනීමට ෂේතු විය හැකි බැවින් ඒ පිළිබඳ 

සැලකිලිමත් වන්න. 

 

6. 감독위원의 지시에 불응하거나, 수험질서를 어지럽히는 경우 퇴실조치 되오니 유의하십시오. 

විභාග පරීක්ෂකෂේ කපෂදස් ෂනාපිළිපැදීම ෂහෝ විභාග කටයුතුවලට බාධා 

ඇති කිරීම වැනි අවස්ථාවලදී විභාග ශාලාෂවන් පිට වීමට සිදු විය හැකි 

බැවින් ඒ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න. 

7. 접합과제는 체결공구를 정확한 방법으로 사용하여 안전사고가 발생하지 않도록 주의하십시오. 

අපරික්ෂාකාරී ෂලස ෂමවලම් භාවිතය හා  දවා තිබීම අනතුරු සදහා ෂේතු 

විය හැකි බැවින් ඒ පිලිබදව පරීක්ෂාකාරී වන්න. 

 

 

8. 접합과제는 작업 수행 시 반드시 안전장갑을 착용하도록 하며, 체결공구를 

정확한 방법으로 사용하여 안전사고가 발생하지 않도록 주의하십시오. 

සියලු කාර්යයන් සිදු කිරීෂම්දී  අනිවාර්යෂයන් ආ ක්ිත අත්වැසුම් පැළඳ 

සිටිය යුතු අත  සියලු  කපක ණ නිවැරැදි ආකා යට භාවිත ක  අනතුරු 

ඇති ෂනාවීමට වගබලා ගත යුතු ය. 

 

9. 안전사고가 발생하면 해당과제는 최하점을 부여하므로 유의하십시오. 

අනතුරු ඇති වූ අවස්ථාවලදී අවම ලකුණු ලැබීමට ඉඩ ඇති ෂහයින් ඒ පිළිබඳ 

සැලකිලිමත් වන්න. 

 


