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زبان امتحان :فارسی

این امتحان شامل دانش رفتار شغلی در پنج حوزه رفتاری مرکزی مربوط به شغل نیروی ماهرِ فلزکاری است .امتحان از طریق
پرسش هایی درباره وضعیت های رفتار شغلی در کامپیوتر انجام می شود .حوزه ها و وضعیت های رفتاری از چارچوب برنامه
های درسی و مقررات آموزشیِ مربوطه استخراج شده اند .نتایج به این شرح است:
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ساختن قطعات با ابزارهای دستی و ماشین آالت

U

ساختن قطعات کار از طریق فرایندهای دستی و ماشینی مانند اره کردن ،سوراخ کردن و سنباده زدن .آماده کردن مواد
کار و مواد مصرفی و انتخاب ابزارها و گیره های مناسب .انجام کنترل های ساده کیفی با وسایل مناسب اندازه گیری و
کنترل.

M

تراشکاری و فرزکاری قطعات با ماشین ابزار

ساختن قطعات کار با استفاده از تراشکاری و فرزکاری متعارف .برنامه ریزی مراحل تولید بر اساس نقشه های فنی و
محاسبه میزان برش الزم .تجهیز ماشین های ابزار و اطمینان حاصل کردن از آمادگی آنها برای کار .نظارت بر ساخت و
کنترل استانداردهای کیفی.

شکل دادن و برش دادن ورق ها و لوله ها
دمونتاژ کردن اثاثیه و دور ریختن آنها .حمل اثاثیه پیش ساخته به محل مشتری و مونتاژ آنها به صورت درست .استفاده
از ماشین های ساده دستی و ماشین های کوچک برای این منظور.

جوش دادن قطعات و مجموعه ها
اتصال قطعات به همدیگر از طریق فرایندهای مختلف جوش دستی )جوشکاری گاز ،قوس الکتریکی و جوشکاری با گاز
محافظ( و بر اساس ویژگی های مواد و الزمه های سازه .کنترل ناحیه جوش ،پیش و پس از انجام جوشکاری و محافظت
از آن در برابر خوردگی.
صفحه  1از 2

Test: Fachkraft Metalltechnik, Version: 20.11.2017 (V2), 16.12.2017 (R2), 0.7.2

مونتاژ و دمونتاژ کردن مجموعه ها و سازه های فلزی
مونتاژ مجموعه قطعات و ساختارها در خط مونتاژ و نیز بر سازه مربوطه با استفاده از انواع محکم کننده ها و اتصال
دهنده های الزم )پیچ ها ،چسب ها ،آب بندها( .آماده کردن قطعاتی که باید مونتاژ شوند و کنترل های عملکرد و کیفیت.
حمل و انبار کردن مجموعه های ساخته شده.
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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.
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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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