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Test, oto mekanik ustası mesleğinin beş merkezi çalışma sahasını içermektedir. Sınav, bilgisayar ortamında mesleğe özgü davranış biçimlerine ilişkin sorulardan oluşmaktadır. Çalışma sahaları ve biçimleri ölçü niteliğinde olan mesleki eğitim programlarından ve temel öğretilerden alınmıştır. Aşağıda
sonuçları bulabilirsiniz:
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Motorlu araçlarda standart servis ve bakım işleri yapmak. Motor yağını ve tekerlekleri değiştirmek. Mekanik ve elektrikli parçaları aşınma, hasar ve işlev bakımından kontrol etmek.

Aşınan mekanik ve elektrik sistemlerini tamir etmek
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Frenleri, egzoz sistemi ve debriyajı tamir etmek. Aydınlatma sistemini, cam silme sistemini ve marş sistemini kontrol etmek, ölçmek ve tamir etmek.

Mekanik ve elektrik sistemlerini monte etmek ve sökmek
Tekerlek montajı ve balans ayarı. Rot başını, merkezi kilidi, hava akışmetresini ve enjektörü değiştirmek.
Sonradan römork çeki kolu takmak.

Mekanik-elektronik sistemleri tamir etmek
Hava yastıklarını, klima sistemlerini, havalı süspansiyonu, otomatik şanzımanı kontrol ve tamir etmek.
Patlayıcı maddelerden ve elektrik voltajından kaynaklanan tehlikeleri fark etmek. Örneğin bir osiloskopla
ölçümler yapmak ve sonuçları değerlendirmek.

Profesyonel sistemlerle araç sistemlerini teşhis etmek
Bir kontrol yazılımıyla kontrollü bir arıza arama yapmak. Arızaları ölçüm cihazlarıyla ve devre şemalarıyla birlikte ele almak ve hangi parçaların veya sistemlerin çalışmadığını teşhis etmek. Kontrol üniteleri
arasındaki veri iletişimi tespit etmek ve değerlendirmek. Yasal olarak öngörülmüş kontrolleri (egzoz muayenesi/fenni muayene) yapmak.
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Test içeriklerine yönelik bilgiler

Sonuçların yorumlanmasına yönelik bilgiler

ER

Test, mesleğe özgü davranış durumlarına yönelik 100’den fazla sorudan oluşmaktadır. Her bir
davranış alanında kapalı soru formatında en az 20 soru sorulmaktadır. İşlem süresi yaklaşık
4 saattir. Test, mesleki uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. Davranış alanlarına göre ayrılma,
mesleki eğitim ve mesleki uygulama müfredat içeriği baz alınarak yapılmıştır. Davranış durumları metinler, resimler ve videolar ile gösterilir.
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Bu test, mesleğe özgü gereklilik durumlarındaki davranışlara yönelik sorular yardımıyla mesleki bilgilerin yeterliliğini ölçer.
Bu sırada aşağıda belirtilenler test edilmez:
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Pratik davranış uygulamaları ve yöntem becerisi
Problem çözme becerisi
Motivasyon, öz veya sosyal beceriler
Almanca bilgisi
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Ayrıntılı bilgileri şurada bulabilirsiniz:
https://www.arbeitsagentur.de/MYSKILLS
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