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Test, yer üstü yapı kaliﬁye elemanı mesleğinin altı 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:

Orta seviye
Ortaya kadar
ispatlanamaz

Tek kalıplı basit yapılar oluşturulması

Belgelenemiyor

ER

Yüksek seviye
Orta ila yüksek seviye

ST

Mesleki
davranış bilgisi

U

Basit inşaat işlerini talimata göre yapmak. Basit yapıları çeşitli malzemelerden oluşturmak ve harç karışımları yapmak. Bunun için olağan makineleri ve cihazları kullanmak.

M

Yapılarda altyapının/ulaşımın sağlanması

Test: Hochbaufacharbeiter/-in, Version: 20.11.2017 (V2), 17.01.2018 (R2), 0.7.2

Şantiyeler kurmak ve bunları emniyete almak. İnşaatın temel altyapısını talimata göre oluşturmak ve kazı
çalışmaları yapmak. Ölçüm için olağan aletleri kullanmak. Beton ve çelikten basit kalıplar ve parçalar
yapmak.

Taşıyıcı fonksiyonlara sahip yapıların oluşturulması
Taşıyıcı işleve sahip yapıları talimata göre hazırlamak. Farklı taş biçimlerinde ve duvar kalınlıklarında doğru
kompozit malzemeyi ve uygun harç karışımını kullanmak. Taşları makinelerle bölmek ve basit inşaat
iskeleleri oluşturmak.

Bir yapının sızdırmaz ve yalıtılmış hale getirilmesi
Uygun yalıtım maddeleri seçmek, bunları kesmek ve yerlerine takmak. Nem varken çeşitli yapı malzemelerinin vereceği tepkiyi dikkate almak ve sızdırmazlıkları talimat altında uygulamak.

Yer üstü yapı kaliﬁye elemanı için basit işlerin yapılması
Basit genişletme çalışmaları yapmak. Yapı kısımlarını fayansla kaplamak, yapıları kuru halde hazırlamak,
çeşitli sıvalar oluşturmak ve şap hazırlamak.

Özel parçaların ve görünür duvarın oluşturulması
Değerlendirilemez

Görünür kısma sahip iki kalıplı duvar hazırlamak. Duvardaki aralıkları bir destekle örtmek. Basit basamaklar, yuvalar ve girintiler (kafes yapı) yapmak ve restore etmek.
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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.

ST

Bu test, mesleğe özgü gereklilik durumlarındaki davranışlara yönelik sorular yardımıyla mesleki bilgilerin yeterliliğini ölçer.
Bu sırada aşağıda belirtilenler test edilmez:

Test: Hochbaufacharbeiter/-in, Version: 20.11.2017 (V2), 17.01.2018 (R2), 0.7.2
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Pratik davranış uygulamaları ve yöntem becerisi
Problem çözme becerisi
Motivasyon, öz veya sosyal beceriler
Almanca bilgisi

M

•
•
•
•

Ayrıntılı bilgileri şurada bulabilirsiniz:
https://www.arbeitsagentur.de/MYSKILLS
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