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زبان امتحان :فارسی

این امتحان شامل دانش رفتار شغلی در شش حوزه رفتاری مرکزی مربوط به شغل نجار 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 آموزشی مربوطه استخراج شده اند .نتایج به این شرح است:

باال

دانش عملی حرفهای

ST
ER

متوسط تا باال

متوسط
غیر قابل تشخیص تا متوسط

غیر قابل تشخیص

تولید محصوالت به وسیله ماشین آالت نجاری

انتخاب ابزارهای الزم برای مواد و ماشین های مختلف .اره کردن ،رنده کردن و فرز کردن محصوالت ساده .تجهیز ،مراقبت
و نگهداری از ماشین آالت.

U
M

تولید و مونتاژ محصوالت ساده به صورت تکی

ساختن محصوالت ساده بر اساس خواسته مشتری  /مشتری ها .آماده کردن طرح اولیه ،تعیین نیاز به ماده مورد نظر و
تعریف اتصال ها .آماده کردن و اتصال قطعات چوبی به همدیگر.

روکش کردن ،رنگ کردن و پردازش کردن صفحات
پوشش دادن سطوح به صورت مناسب از نظر نور ،تا از آنها در برابر تاثیرات محیطی محافظت شود .استفاده از روکش،
الک ،جال و رنگ.

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.

نصب اجزا
حمل قطعات ساختمانی پیش ساخته ،مثال پنجره ،به محل ساختمان و مونتاژ آنها .استفاده از ماشین های دستی و
ماشین های کوچک برای این منظور.

انجام عملیات تعمیر و نگهداری
غیر قابل ارزیابی

تعیین نوع و محدوده اقدامات محافظتی و تفاوت قائل شدن میان محافظ شیمیایی و ساختمانی چوب برای این منظور.
مراقبت ،نگهداری و ترمیم محصوالت و قطعات چوبی.
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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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