شغل کارگر ساختمانی
خالصه نتایج
نام:

MYSKILLS

@#Kundenname

تاریخ تولد:

تاریخ امتحان:

@#Kundengebdat

12.02.2018

زبان امتحان :فارسی

این امتحان شامل دانش عملی حرفهای مربوط به شغل کارگر ساختمانی حرفهای ،در شش حوزه مرکزی تخصص میباشد.
امتحان به صورت کامپیوتری برگزار شده و شامل پرسشهایی درباره وضعیتهای شغلی معمول میباشد .حوزههای تخصصی
و وضیعتهای شغلی از برنامههای درسی و مقررات آموزشی ارائه شده استخراج شدهاند .نتایج به این شرح است:
باال

دانش عملی حرفهای

متوسط تا باال

ST
ER

ساخت ساختمانهایی با دیوار تک  -جداره

متوسط
غیر قابل تشخیص تا متوسط

غیر قابل تشخیص

انجام کار ساختمانی ساده پس از دریافت دستورالعملها .ساختن سازههای ساختمانی ساده از مصالح مختلف و درست
کردن مالت .استفاده کردن از ماشین آالت و دستگاههای استاندارد برای انجام این کار.

U

نقشه و جزئیات ساختمان

M

آمادهسازی و ایمنسازی کارگاه ساختمانی .ساختن راههای مواصالتی به محوطههای ساختمانی پس از دریافت
دستورالعملها و گودبرداری ساختمانی .استفاده کردن از ابزارآالت اندازهگیری استاندارد .ساختن قالب ساده و گرفتن بتن
و همچنین ساختن قطعات سازههای آهنی.

درست کردن سازههای ساختمانی با عملکرد تقویتی پس از دریافت دستورالعملها .استفاده از روش بندکشی درست و
ترکیب مالت مناسب متناسب با انواع مختلف سنگ و ضخامت دیوار .سرند کردن سنگها با ماشین آالت و درست کردن
زیرپای ساده.

ایزوگامزنی و عایقکاری ساختمانها
انتخاب مواد عایق مناسب ،برش آنها در اندازه درست و نصب آنها .مدنظر قرار دادن واکنش مصالح مختلف ساختمانی و
زدن ایزوگام پس از دریافت دستورالعملها.

انجام پرداختهای نهایی ساده روی کار
انجام دادن پرداختهای ساده روی کار .زدن کاشی به قسمتهای مختلف ساختمان ،ساختن دیوارهای کناف ،درست
کردن انواع مختلف پالستر و زدن کف.

درست کردن سازههای مخصوص و دیوار بدون الیه محافظ
غیر قابل ارزیابی

درست کردن دیوار دوجداره بدون سیمانکاری دارای بندکشی تزئینی .بستن دریچههای دیوار با نعل درگاه .درست کردن و
نوسازی پلههای ساده ،در آوردن گوشههای پلهها و پر کردن آنها )اسکلتهای چوبی(.
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ساخت سازههایی با قابلیت باربری
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راهنمایی درباره محتویات امتحان
این امتحان شامل  100پرسش درباره وضعیت های شغلی واقعی و عملی است .درباره هر حوزه تخصصی ،دست کم
 20پرسش به صورت پرسشهای بسته ارائه میشوند .زمان پاسخ دادن حداکثر  4ساعت است .این امتحان توسط
کارشناسان متخصص حوزههای مختلف تنظیم شده است .تقسیمبندی حوزههای تخصصی در راستای محتوای
برنامه آموزشی تعلیم و آموزش عملی شغلی است .وضعیتهای شغلی عملی به صورت متن ،عکس و فیلم نمایش
داده می شوند.

ER

راهنمایی درباره تفسیر نتایج

این موارد در آن کنترل نمی شوند:
• اجرای عملی کار و توانایی نظری
• مهارتهای مربوط به حل مسئله

• انگیزش ،خودانگیزش و  /یا مهارتهای اجتماعی

M

U

ST

این امتحان با طرح سواالتی در خصوص وضعیتها و چالشهای واقعی معمول شغلی دانش حرفهای عملی فرد را
مشخص میکند.

• دانش زبان آلمانی
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اطالعات بیشتر را در اینجا بیابید:
https://www.arbeitsagentur.de/MYSKILLS
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