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Test Carpenter B1 Circle the correct answer. 

1. Carpenters use many tools: squares, levels, _____, chisels, etc. 

a, frameworks     b, sanders 

c, wood      d, cabinets 

 

2. Carpenters construct, repair and _____ building frameworks and structures. 

a, work     b, do 

c, install      d, learn 

 

3. They use many different tools to cut and _____ wood, plastic, fiberglass. 

a, shape      b, make 

c, build     d, do 

 

4. They learn to _____ blueprints. 

a. cut      b, work 

c, read      d, built 

 

5. Have you ever _____ roof structure? 

a, bended     b, done 

c, bent       d, erected 

 

6. The accident happened on the _____ site. 

a, constructive      b, construction 

c, constructal     d, construct 

 

7. I am good at _____ the sheet metal tin to size. 

a, cutting     b, fastening 

c, bending           d, installing 
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8. I can _____ the footing beams. 

a, install                         b, place 

c, bend                            d, erect 

9. What are your _____ ? 

a, strongs     b, strong 

c, strengths     d, strongths 

 

10. I am good at _____ the eaves gutter. 

a, bending     b, tiling 

c, mixing      d, erecting 

 

11. In this picture we can see : 

a, safety boots               b, safety vest 

c, protective vest                     d, protective eyewear 

 

12.  I can _____ the surface area of the roof. 

a, tile      b, calculate 

c, place                                              d, fasten 

 

13.      Carpenters _____ mortar. 

a, work     b, mix  

c, install                                             d, bend 
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14.  This sign    means: 

a, Watch out!           b, Poison! 

c, Slippery!                                               d, Do not smoke! 

 

15. You wear hard hat on your _____ . 

a, head      b, fingers 

c, foot      d, hand 

 

16. ‘Do not touch!’ means: 

a, You can touch.    b, You must touch. 

c, You needn’t touch.    d, You mustn’t touch. 

 

17.  I can _____  the double ties. 

a, install     b, fasten 

c, work     d, construct 

 

18. We have to fill in the accident _____ . 

a, book     b, report 

c, paper                                                d, note 

 

19. Slippery means:  

a, icy      b, hot 

c, cold                                                  d, dry 

 

20.  

a, You faithfully    b, Your faithfully 

c, Yours sincerely    d, You’re sincerely 

 


