شغل کشاورز
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 کشاورز ،در پنج 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

ST
ER

دانش عملی حرفهای

متوسط
غیر قابل تشخیص تا متوسط

متوسط تا باال

غیر قابل تشخیص

پرورش گوسفند ،پروارسازی طیور و تولید تخممرغ

U

آمادهسازی زیرکار برای زدن جالء .آماده کردن جالهای فاقد مایع حالل و جالهای دارای مایع حالل با استفاده از
تکنیکهای رنگکاری ،غلطککشی و زدن رنگ با پمپ.

M

تولید روغن  /محصوالت ریشهای و گیاهان علوفهای ،مراقبت از چراگاه

تولید محصوالت ریشه ای ،میوههای روغنی و گیاهان علوفهای .آمادهسازی و مراقبت از خاک برای انجام این کار .کود
دادن به گیاهان و محافظت از آنها در برابر آفات .برداشت محصوالت گیاهی در زمان مناسب و انبار کردن آنها.

تولید غالت و ذرت .آماده کردن خاک و بذرافشانی کردن برای انجام این کار .کود دادن به گیاهان و انجام اقدامات
محافظت از گیاهان .برداشت غالت و ذرت در زمان مناسب و انبار کردن محصول برداشت شده.

پرورش ،گوسالهکشی و شیردوشی از گاوها
پرورش دادن ،تیمار کردن و نگهداری از گاوها .بررسی موجودی انبار و وضعیت سالمت حیوانات ،تقسیم جیرههای غذایی
حیوانات و غذا دادن به آنها .گرفتن تصمیمات مربوط به گوسالهکشی و دوشیدن شیر حیوانات.

پرورش ،بچهکشی و پروارسازی خوکها
پرورش دادن ،تیمار کردن و نگهداری از خوکها .نظارت بر تولد بچه خوکها ،غذا دادن به آنها ،پروار سازی و کشیدن
وزن حیوانات .تمیز نگه داشتن آخورها ،بررسی وضعیت سالمت حیوانات و برنامهریزی و هماهنگ کردن انتقال حیوانات.
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تولید غالت و ذرت
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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
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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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