
 

 فني و حرفه اي   2 برق خودرو درجهآزمون هاي      مجموعه سواالت پر تكرار 

 

 زاويه داول :  : 1

 به مقدار زاويه ميل دلكو گويند ب(           به مدت زمان نشستن دهانه پالتين گويند الف( 

 به جريان برق در كويل گويندد(                              به مدت زمان باز بود پالتين گويندج(  

 اينچ چند سانتي متر است ؟يك  :    2

 سانتي متر         53/2ب(          سانتي متر    53/5الف(

   سانتي متر  35/2د(          سانتي متر     3/23ج(  

 : وظايف دلكو در سيستم جرقه چيست :5

 افزايش ولتاژ      ب( افزايش شدت جريان            الف(

 ايجاد برق قوي به كل شارژ باطريد(           تقسيم برق ولتاژ قوي ج(  

  برق استارت  از ........ سوئيچ گرفته مي شود.  ، سيم كشي :   در مدار5

 ACCد(                  STج(                     BATب(                  IGNالف(

 پليت تعداد صفحات به ترتيب : 21: در يك باطري 3

     21عايق   9في من 12مثبت ب(                                  21عايق   11منفي  11مثبت الف(

   21 عايق  11منفي  11مثبت د(                                     21عايق   12منفي  9مثبت ج(  

 :  علت جوش آمدن تمام خانه هاي  باتري :6

 موتور زياد گرم شده است   ب(           تسمه پروانه سفت است    الف(

 باتري معيوب است  د(        آفتامات دينام  خراب  است ج(  

 :    قطر سيم پيچ اوليه و ثانويه كويل :7

 ثانويه قطور تر از اوليه است   ب(               اوليه قطور تر از ثانويه است   الف(

 برابر و نيم اوليه است  2ثانويه د(               اوله نصف ثانويه است           ج(  

 برقي توليد ميشود ؟ : در دينام و   آلترناتور  چه نوع8

 فاز مستقيم      2فاز متناوب در آلترناتور برق  5در دينام برق لف(ا

           فاز متناوب      5فاز مستقيم در آلترناتور برق  1در دينام برق ب( 

   فاز مستقيم     5فاز متناوب در آلترناتور برق  1در دينام برق ج(  

 فاز مستقيم     1ر آلترناتور برق فاز متناوب د 1در دينام برق د(  

 :   در آزمايش آرميچر استارت بايد :9

  الملها با يكديگر اتصال داشته باشند ولي با بدنه عايق باشند و اتصال نداشته باشند    الف(

 الملها با يكديگر اتصال نداشته  ولي با بدنه عايق باشند ب( 

 با يكديگر عايق باشند  الملها با بدنه  اتصال داشته باشند وليج(  

 الملها نسبت به هم عايق ولي با بدنه اتصال داشته باشند د(  

 :  كدام مطلب در مورد شارژ سريع صحيح است ؟11

 دقيقه  51و  زمان  81در شارژ سريع آمپر كمتر از الف(

  دقيقه      51و زمان  81در شارژ سريع آمپر باال ب( 

 ساعت  1ان و زم 81در شارژ سريع آمپر ج(  

 در شارژ سريع آمپر و زمان تاثيري ندارد د(  

  ؟ كنند مي چه دينام در نوسانات كاهش :  براي11
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  از تعداد كالفهاي سيم پيچي شده بيشتري در بدنه آرميچر استفاده مي كنند   الف(

 مي كنند   از پولي دينام آلومينيومي استفاده  ب( 

    مي كنند    پايه دينام را سفت و محكم خوبج(  

 تعداد كالفهاي سيم پيچي شده كمتري در بدنه آرميچر استفاده مي كنند  ازد(  

 :   سه اليه ترانزيستور به ترتيب عبارت اند از :12

 اميتر ، كلكتور ، بيس      ب(                 بيس ، اميتر ، كلكتور  الف(

 اميتر ، بيس، كلكتور              د(              كلكتور ، اميتر ، بيس        ج(  

 :  كدام گزينه واحد اختالف سطح را نشان مي دهد ؟  15

 (Wوات )د(                    (   Vولت )ج( (                        اهم )ب( (                     Aآمپر)الف(

 :  دستگاه گرولر :15

  جهت تست اتصال در آرميچر استب(          جهت تامين آزمايش دينام استالف(

 جهت آزمايش استارت استد(  جهت عيب يابي استارت است            ج(  

 :  كدام گزينه زير از مراحل لحيم كاري نمي باشد ؟ 13

 تماس سطح        د(                       ذوب كردن فلز مورد نظر     ج(  آلياژ                      (2سيالن                  الف(

 :  ولتاژ خروجي آلترناتوربراي شارژ چند ولت است :16

 ولت 11د(  ولت         15ج(  ولت            12ب(         ولت    5/15الف( 

 : در آزمايش ديود به وسيله اهم متر :17

 در هر دو جهت راه بدهد سالم است الف( 

 است  در هر دو جهت راه ندهد خرابب( 

 در هر دو جهت راه بدهد نيم سوز استج(  

  در يك جهت راه بدهد و در يك جهت ندهد د(  

 :    تعداد سيم پيچ هاي اوليه و ثانويه كويل :18

  دور  23111تا  3111دور  ثانويه  511تا  211اوليه ب(    دور      53111تا  2131دور  ثانويه  5111تا  2111اوليه الف(

 دور      21111تا  3111دوذ  ثانويه  5111تا  2111اوليه د(             دور     2311تا  311دور  ثانويه  5111تا  2111اوليه ج(  

 :   براي جدا كردن بست هاي باطري از دستگاه شارژ ؟ 19

 مثبت را جدا ميكنيمابتدا قطب منفي و بعد قطب  ب( ابتدا قطب مثبت و بعد قطب منفي را جدا ميكنيم                الف(

  ابتدا دستگاه شارژ را خاموش ميكنيم  د(  ترتيب در جدا كردن بست ها مهم نيست                             ج(  

 :   روابط روبرو مربوط به مدارات.......... مي باشد ؟21

 

 
 موازي سريد(                      موازي   ج( سري موازي                     ب(                   سري  الف( 

 :  جنس صفحات مثبت باطري از چيست ؟21

 فوالد د(                      پراكسيد سرب ج (                    سرب   ب(                     مس  الف( 

 

 :  رتور آلترناتور پيكان چند قطب دارد ؟ 22

 قطب 5 د(                قطب    6  ج(                  قطب 12  ب(     قطب              18الف( 
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 ميليمتر ورنيه را به چند قسمت تقسيم كرده اند؟ 12/1:  در كوليس با دقت 25

 قسمت 19ميليمتر را به  21فاصله  ب(                             قسمت   31ميليمتر را به  59فاصله الف( 

 قسمت 21ميليمتر را به  21فاصله  د(               مت                         قس 11ميليمتر را به  3فاصله ج( 

 :  واحد مقاومت الكتريكي ونماد )عالمت( آن چيست ؟ )بترتيب( 25

 و اهم  I-د             و اهم    R ج(                 Wآمپر و ب( و اهم                   Vالف( 

 ام و چراغ آمپر آب همزمان روشن شوند علت چيست؟:  در صورتي كه چراغ دين23

  پاره شدن تسمه پروانه د( خرابي واتر پمپ               ج( خرابي آمپر آب              ب( خرابي دينام             الف( 

 :  مدار چراغ شارژ دينام يا آلترناتور به كدام ترمينال سوئيچ وصل مي گردد؟26

                          batد(                               ACCترمينالج(                       st-ب                      ignالف( 

 :  در ديود هاي ركتي فاير چند ديود وجود دارد؟27

   6 –د                                     8ج(                                  5ب(                            5الف( 

 : اگر در مدار دينام آمپر متر بسوزد :28

  باطري شارژ نمي شود   ب( ژ به وجود نمي آيد      اشكالي در مدار شارالف( 

 چراغ دينام روشن مي ماند و خاموش نمي شود د(            فشار زياد به دينام وارد ميشود         ج(    

 سخت تر است ؟ :   كدام گزينه لحيم كاري29

  لحيم برنجي د( پيچ هاي تلگرافي            ج ( لحيم قلع و سرب                ب( لحيم قلعي خالص                   الف( 

 :  برق ورودي كليد المپ اخطار نور باال روي دسته راهنما از :51

 مي شود .استوپ زير پا گرفته ب(            برق مستقيم گرفته ميشود . الف( 

 سوئيچ گرفته ميشود . iGNد(          سوئيچ گرفته ميشود          ACCج ( 

 :  وظيفه ديودها در آلترناتور چيست :51

   عمل يكسو سازيد(     ايجاد حوضه مغناطيسي        ج: افزايش ولتاز در دينام     ب(  شارژ باطري      الف( 

 ه شارژ به باطري اشتباه وصل شود:   اگر كابلهاي مثبت و منفي دستگا52

 غلظت الكترو ليت زياد مي شود .الف( 

 صفحات منفي باطري اكسيده ميشود .ب(  

 صفخات مثبت باطري ريزش مي شود .ج ( 

   ديودهاي يكسوساز دستگاه شارژ ميسوزدد( 

 :  ولتاژي كه دينام توليد مي كند حدود ............بيشتر از ولتاژ باطري است ؟55

 %11د(                    %  23ج ( %               51ب(  %            31لف( ا

 : منظور از استاتور سه فاز چيست ؟55

 استاتوري كه از سه سيم پيچ تشكيل شده استالف( 

 استاتوري كه مقدار ولتاژ زيادي توليد مي كند ب( 

 ج: استاتوري كه سه شيار براي عبور سيم پيچ داشته باشد 

   استاتوري كه دو شيار براي عبور سيم پيچ داشته باشدد( 

 :   كليه مصرف كننده ها در خودرو نسبت به هم :53

  سري بسته شده اند  ب(            موازي بسته مي شوند     الف( 

 بستگي به مصرف كننده ها دارد د(         سري موازي بسته شده اند  ج(    
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 را از پولي ميل لنگ بزرگتر انتخاب كنيم :: اگر قطر پولي دينام 56

 دور دينام افزايش يافته و ولتاز دينام باال مي رود .الف( 

  دور دينام كاهش يافته و ولتاز دينام كم مي شود . ب( 

 ج: دور دينام به قطرپولي آن بستگي ندارد.

 به موتور اتومبيل فشار مي آيد .د( 

 تر ::  در آزمايش ديود به وسيله اهم م57

 در هر دو جهت راه ندهد خراب است ب( در هر دو جهت راه بدهد سالم است           الف( 

   در يك جهت راه بدهد و در يك جهت ندهدد( در هر دو جهت راه بدهد نيم سوز است .         ج ( 

 :  در سيم كشي خودرو پرايد رنگ سيم زرد با راه سفيد را چگونه نشان ميدهند ؟58

 GBد(            BWج(            YB-ب               YWالف( 

 :   وظيفه آوانس خالئي) مكشي(  و وزنه اي)لنگري( در دلكو : 59

 آوانس وزنه اي در دور هاي متوسط كار ميكند آوانس خالئي در دور هاي باال الف(

 ر هاي پايين   آوانس وزنه اي در دور هاي متوسط و باال  كار ميكند آوانس خالئي در دوب( 

 آوانس وزنه اي در دور هاي پايين كار ميكند آوانس خالئي در دور هاي باال و متوسط ج( 

  آوانس وزنه اي در دور هاي پايين و متوسط كار ميكند آوانس خالئي در دور هاي پايين د( 

 ليتر  آب اسيد با نسبت حجمي بايد : 6:  براي مخلوط كردن 51 

  اسيد    62/1ليتر آب    58/5-اسيد                                         ب 3/1ليتر آب    3/5الف( 

 اسيد         2ليتر آب      5  د( اسيد                                           3/1ليتر آب    62/1-ج   

 يزيم ؟:  براي تهيه آب واسيد به چه نسبت و ابتدا كداميك را داخل ظرف مخصوص مي ر51

 و ابتدا آب مقطر را مي ريزيم.  __پيمانه آب مقطر  1پيمانه اسيد و  5الف( 

 و ابتدا اسيد را مي ريزيم . __پيمانه آب مقطر  1پيمانه اسيد و  5ب(   

   و ابتدا آب مقطر را مي ريزيم.  ___پيمانه آب مقطر  5پيمانه اسيد و  1ج ( 

 و ابتدا اسيد را مي ريزيم.  ____پيمانه آب مقظر   5پيمانه اسيد و  1د( 

 :  عامل و علت انتقال جريان الكتريكي چيست ؟ 52

 همه موارد د(                       الكترون نوترون                       ج( ب( پروتون                     الف(

 : جنس صفحات مثبت باطري از چيست ؟55

 فوالد د( مس             ج ( سرب              ب(             پراكسيد سرب  الف( 

 :  لحيم كاري سخت در چه درجه حرارتي صورت مي گيرد؟55

  درجه  531بيشترازد( درجه         531كمتراز    ج( درجه                 231بيشتراز-درجه           ب231كمتراز-الف(

 

 انتخاب مي كنند. -----------را از رنگ:  رنگ سيم سوئيچ كويل وچراغ هاي اخطار را اكث53

  سفيد د( قرمز                  ج( مشكي                      ب( زرد                      الف( 

 :  چراغ هاي سبز رنگ پشت داشبورد مربوط به كدام مدار است؟56

 چراغ روغند( اغ دينام         چرج( چراغ هاي بزرگ             ب(                مدار راهنما  الف( 

 :  چراتيغه اره هارا به صورت موجي)چپ وراست(درست مي كنند؟57

 براي اره كاري ورقهاي نازك-ب           براي جلوگيري از گير كردن تيغه اره  الف( 
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                                                          براي ايجاد شيار           د( براي ايجاد براده بلندتر                                   -ج

 :  هر باطري داراي چند خانه است : 58

   12-د             6ج(           8 ب(             3الف(    

 :  ارتعاش تيغه واره روي شيار هاي آرميچر درزمان تست توسط گرولر:59

   اتصال كوتاه بودن كالف ها استب(                                 سالم بودن كالف ها درآن شيار است الف( 

 علت ارتعاش قرار گرفتن آرميچر در ميداند( قطع شدن يا پارگي كالف ها است                                      ج( 

 :  اگر كابل هاي باطري را جا به جا وصل كنيم :31

 باطري شارژ مي شود     ب(                 اشكالي پيش نمي آيد   الف( 

 المپها مي سوزندد(           ديود هاي آلترناتور مي سوزدج(  

 دقت ميكرومتر در سيستم اينچي و ميليمتري به ترتيب................ مي باشد. 31

 11/1و  1111/1ب(        11/1و  123/1 الف(

 111/1و  12/1 د(         11/1و  111/1 ج(

 ها چيست؟ لت مايل ساختن آج سوهانع .32

 دست به سمت جلو -تر هدايت راحتب(  تر براده برداري ظريفالف(

  ها به سمت بيرون  هدايت برادهد(   تر براده برداري عميقج(  

 لحيم كاري سخت در چه درجه حرارتي صورت مي گيرد؟-35

 درجه531كمتراز( د            درجه  531بيشترازج(         درجه         231يشترازبدرجه              ب( 231كمتراز الف(

 پليت چند صفحه مثبت دارد؟19ولت 12يك باطري -35

   عدد عدد                 د( 11-عدد                               ج21-عدد                      ب19-الف(

 بت ومنفي باطري جابه جا نصب شود؟دراتومبيل هايي كه آلترناتور دارند اگرسيم كابل مث-33

   ديودها مي سوزد-المپها مي سوزد          د-اشكالي به وجودنمي آيد       ج-باطري مي تركد       ب-الف(

 تعداد صفحات باطري هرچه بيشترباشد:-36

    ري افزايش مي يابدظرفيت باطب( زمان شارژ كوتاه تر مي باشد                                            الف( 

 ظرفيت باطري كم مي شودد( ولتاژ باطري افزايش مي يابد                                               ج( 

 آمپر كشيده شود:13آمپرساعت جريان 91ولت 12اگراز باطري  -37

 ت باطري دشارژ كامل مي شود ساع21مدت ب( ساعت باطري دشارژ كامل مي شود                          61مدت الف( 

 ساعت باطري دشارژ كامل مي شود31مدت د(                              ساعت باطري دشارژ كامل مي شود   6مدتج( 

 متصل مي شود. --------------------(آلترناتور)درآفتامات دينام پيكاني -38

 غال مثبت وسيم زرد به بدنهذسيم مشكي به -ب         غال مثبت          ذسيم مشكي به بدنه وسيم زرد به الف( 

   غال منفي وسيم زرد به زغال مثبتذسيم مشكي به د( غال منفي                     ذسيم مشكي به بدنه وسيم زرد به ج( 

 اندازه گيري مي كنند. ---------وشدت انتشار جريان را برحسب--------حركت الكترون دريك هادي را-39

ولت  -جريان الكتريسيتهب(                    آمپر  -جريان الكتريسيتهالف(                    

 وات-جريان الكتريسيتهد(                  اهم     –جريان الكتريسيته ج(       

 هرچه سيم درمدار داغتر شود مقاومت آن درمقابل عبور جريان:-61

 به حرارت محيط بستگي داردد( فرقي ندارد                ج(                    بيشتراست  ب( كمتر است                 الف( 

 مقاومت الكتريكي: -توان الكتريكي -اختالف سطح -واحدهاي شدت جريان -61
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 فني و حرفه اي   2 برق خودرو درجهآزمون هاي      مجموعه سواالت پر تكرار 

 ات اهمو-آمپر–ولت د(      اهم  -وات -ولت -آمپرج( اهم     د( فارا–ولت  -آمپرب( اهم        -ولت -وا ت -آمپرالف( 

 ارتعاش تيغه واره روي شيار هاي آرميچر درزمان تست توسط گرولر: -62

   اتصال كوتاه بودن كالف ها است-سالم بودن كالف ها درآن شيار است                                 بالف( 

 فتن آرميچر در ميدان مغناطيسيعلت ارتعاش قرار گرد( قطع شدن يا پارگي كالف ها است                               ج( 

 دريك دينام چهار قطبي چهار زغاله: -65

 سه زغال مثبت ويك زغال منفي استب( هرچهار زغال مثبت است                                      الف( 

    دو زغال منفي ودو زغال مثبت استد( سه زغال منفي ويك زغال مثبت است                          ج( 

بعهده --------دستگاه  تنظيم ولتاژ نشان دهنده وظيفه ثابت نگه داشتن ولتاژ موثر وجلوگيري از احتمال خراب شدن دستگاه هاي-65

 دارد.

 دماسنج آب ونشاندهنده ي مقدار سوختب(                     نشاندهنده هاي مقدار سوخت وميزان فشار روغن -الف(

 آمپر متر برق وفشار روغند( مقدار سوخت                                 آمپرمتربرق ونشان دهندهج( 

 جنس صفحه منفي درحالت شارژ: -63

 سولفات سربد(              سرب  ج( اكسيد سرب                   ب( سرب اسفنجي            الف( 

 كدام يك ازمدار هاي زير برق خود را ازاستارت سوئيچ ميگيرد؟-66

 مدار فالشر راهنماد( مدار آمپر آب            ج(              مدار اتومات استارتر ب( مدار برف پاك كن                  ف( ال

 استفاده مي شود  --------------از اهم متر براي اندازه گيري  -67

    هم ومقاومتاد( وات               ج( آمپراژ                -ولتاژ              بالف( 

 كليد محدود كننده در كداميك از دستگاه هاي زير وجود دارد؟ -68

 دينام-موتور استارتر             دج(              موتور برف پاك كن  ب( موتور بخاري             الف( 

 -----------درداخل اتومات استارتر سرخود -69

                 ه است   يك سيم پيچ كشنده ويك سيم نگه دارند-الف(

 يك سيم پيچ كشنده ويك سيم پيچ محدود كننده استب( 

 يك سيم پيچ وجود دارد فقطد( يك سيم پيچ انحراف دهنده ويك سيم پيچ محود كننده است          ج( 

 مي كند.-------------رله هنشلي دو عدد باطري را درزمان استارتر -71

    سريد( مختلط            ج( سري و موازي                    -موازي               بالف( 

 انتهاي سيم پيچ نگه دارنده اتومات استارتر به كجا وصل مي شود؟ -71

 به سوئيچ-د       31ترمينالج( به خروجي اتومات كه به استارتر وصل مي شود           ب(              به بدنه  الف( 

 در كولر اتومبيل چيست؟كار كپسول رسيور  -72

    فيلتر رطوبت گير وناخالصي گيرالف( 

 فشاركم گاز را كنترل مي كندب( 

 مايع پر فشار را به گازتبديل مي كندج( 

 گاز پرفشازر را به مايع تبديل مي كندد( 

 برف پاك كن در دور تند كار نمي كند عيب احتمالي كدام مورد زير مي تواند باشد؟ -75

 پمپ شيشه شورد( سيم كشي مدار           ج(      زغال كمكي دورتند موتور برف پاك كن  ب( سوئيچ     خرابي الف( 

 است؟ -------------از متداول ترين عيوب  المنت حرارتي شيشه هاي خودرو -75

 اتصال بدنه شبكه المنت حرارتيالف( 
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 فني و حرفه اي   2 برق خودرو درجهآزمون هاي      مجموعه سواالت پر تكرار 

    قطع شبكه المنت حرارتيب( 

 رتيمعيوب شدن سوئيچ المنت حراج( 

 معيوب شدن رله سوئيچ المنت حرارتيد( 

 درصورتيكه وات المپهاي سمت چپ وراست راهنما دريك خودرو متفاوت باشد چه اشكالي به وجود مي آيد؟ -73

 اتوماتيك راهنما مي سوزدالف( 

 فيوز مي سوزدب( 

 دسته راهنما خراب مي شودج( 

    هد بودسرعت روشن وخاموش شدن المپهاي دو طرف متفاوت خواد( 

 اين قطعه كوبش هاي ناشي از احتراق زودتر را به اي سي يو اطالع مي دهد؟ -76

 سنسور ميل سوپاپ-د                    سنسور ضربه  ج( رله دوبل                ب( كويل دوبل             الف( 

 ام ترمز گرفتن مي شود؟معيوب بودن كدام يك از سنسور هاي زير باعث خاموش شدن خودرو به هنگ -77

 موقعيت ميل سوپاپد( فشار هواي ورودي               ج(               سرعت -دور موتور            بالف( 

 كدام يك از موارد زير جزو وظايف موتورپله اي نيست؟ -78

 ايجاد حالت ساسات درهنگام سرد بودن موتورالف( 

 تنظيم مخلوط سوخت وهوا دردور آرامب( 

  تعيين دور موتورج( 

 تنظيم دور آرام در زمان گرفتن بار اضافي از موتورد( 

 براي تست مدار آمپر بنزين چگونه عمل مي كنيم؟ -79

    سيم شناور را به بدنه مي زنيم بايد عقربه حركت كندالف( 

 بايد مقاومت آمپر هميشه ثابت باشدب( 

 بايد مقاومت شناورهميشه ثابت باشدج( 

 با زدن سيم شناور به بدنه جرقه شديد باشدبايد د( 

 علت بريدن زود هنگامه تسمه پروانه چيست؟ -81

 خرابي جنس تسمه ب(                                        گرماي موتور  الف( 

   كج بون پولي موتوروشارژ زيادآلترناتورد(          ساعت كار كردن موتور 8بيش از ج(  

 اي روغن كنترل كننده آمپر روغن ازچه مكانيزمي استفاده شده؟در فشنگي ه -81

                                             خاصيت ارتجاعي مواد   د( خاصيت انقباض وانبساط      ج( بي متال           ب( مقاومت متغير         الف( 

 . دقت ميكرومتراينچي چقدراست؟82

    128/1ب(                           اينچ         11/1الف( 

 اينچ1111/1د( اينچ                                    16/1ج( 

 امبرمتردرمدارچگونه نصب ميشود؟ -85

 يكبارسري يكبارموازيد( سري موازي                  ج( موازي                       ب(                 سري الف( 

 ي جريان الكتريسيته؟بهترين هاد -85

   نقرهد( المينيوم                        ج( مس                           ب( اهن                الف( 

 اتمهاي كه درمداراخربيشترازچهارالكترون داشته باشد؟ -83

 رسا نا هستندد(            نيمه هاديند         ج( هاديند                           -ب          عايقند  الف( 
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 فني و حرفه اي   2 برق خودرو درجهآزمون هاي      مجموعه سواالت پر تكرار 

 امپر ساعتي چقدر است؟61يك باطري بهترين امپر شارزبراي -86

 امپر21د(                        امپر    5ج( امپر                          9ب( امپر        13الف( 

 است؟ خانه هاي باطري باهم زير دستگاه شارزمشخص كننده چه حالتيتمام زمان جوشيدن  -87

    نشان دهنده حالت شارز كامل باطري استب( نشان دهنده حالت خرابي باطري است                الف( 

 نشان دهنده خرابي همه خانه هاي باطري استد( نشان دهنده خرابي يكي از خانه هاي باطري است   ج( 

 نده چه حالتي است؟خانه هاي باطري باهم زير دستگاه شارزمشخص كنيكي از زمان جوشيدن  -88

 نشان دهنده حالت شارز كامل باطري است ب( نشان دهنده حالت خرابي باطري است                        الف( 

 نشان دهنده خرابي همه خانه هاي باطري استد(      نشان دهنده خرابي يكي از خانه هاي باطري است  ج( 

 انتيگرا د چقدر است؟درجه س23نسبت وزني مايع الكتروليت دردماي -89

   /اب مقطر27/اسيد و75ب( /اب مقطر                               75/اسيدو27الف( 

 /اب مقطر91/اسيد و11د( /اب مقطر                                65/اسيدو57ج( 

 جهت ازمايش صحفات باطري؟ -91

 از وات مترمقاومت داراستفاده مي كنبم( باز امپر متر مقاومت داراستفاده مي كنيم          الف( 

 از اهم مترمقاومت دار استفاده مي كنيمد(             از ولت مترمقاومت داراستفاده مي كنيم  ج( 

 جنس ورنگ صحفه مثبت باطري چيست؟ -91

    پراكسيد سرب و قهوايب( سرب اسفنجي و قهواي                          الف( 

 سرب اسفنجي وخاكستريد( اكستري                          پراكسيدسرب وخج( 

 كداميك از موارد زيرباعث جرقه بين سر باطري وقطبين مي شود؟ -92

    سرباطري وقطبين شل باشدب(                                      سر باطري و قطبين محكم باشد         الف( 

 سر باطري و قطبين سولفاته شده باشدد(                            نده باشمي داشتئسرباطري و قطبين اتصال دا-ج

 بهترين امپر انتخابي براي شارزو غلظت اب اسيد كدام يك از موارد زير است؟ -95

 271/1ظرفيت باطري و3/1ب(                                   283/1ظرفيت باطري11/1-الف(

 299/1ظرفيت باطري و 11/1د(                                273/1ظرفيت باطري و21/1ج( 

 بعد از ساخت مايع الكترو ليت ؟ -95

 بالفاصله غلظت انرا اندازه گيري كرده ودر باطري ميريزيمالف( 

   پس ازسرد شدن غلظت انرا اندازه گيري كرده ودر باطري ميريزيمب( 

 سرد ياگرم بودن تاثيري در كار نداردج( 

 ز به اندازه گيري غلظت نيستنياد( 

 ؟<الكتروليت>برايه تهيه مخلوط اب اسيد باطري  -93

    اسيد به ظرف حاوي اب مقطر اظافه گرددب( اب مقطر به ظرف حاوي اسيد اضافه گردد                 الف( 

 كردن اب و اسيد است. فرقي ندارد بلكه منظورمخلوطج( اب مقطر و اسيد را هم زمان در ظرف مي ريزيم         ج( 

 ؟.......لتر ناتورآايجاد حوزه ميداني مغناطيسي در -96

     وظيفه رتور است   ب(             وظيفه استارت است    الف( 

 وظيفه ديود منفي استد(              وظيفه ديود مثبت است ج( 

 ديود زنر در كجا استفاده شده و چه وظيفه اي دارد؟ -97

 در دينام جهت يكسو سازي برق توليدي ب(                              تر ناتور جهت يكسو سازي برق توليدي           در الالف( 
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 فني و حرفه اي   2 برق خودرو درجهآزمون هاي      مجموعه سواالت پر تكرار 

 در دينام جهت محافظت ازمدار شارژد(           درافتامات ترانزيستوري جهت قطع ووصل برق توليدي به باطري ج( 

 برق به عهده؟ به ترتيب در دينام و التر ناتور يكسوساز -98

    ركتيفاير-ديودد( ديود         -كالكتورج( كالكتور              -ديودب( الملها        -كالكتورالف( 

 كداميك از گذينه هاي زير كار بوبين قطع ووصل اقتا مات راانجام مي دهد؟ -99

 استاتورد(          ديود          ج( مقاومت وخازن             ب(          ترانزيستور الف( 

 سيم پيچي بالشتك هاي دينام دو قطبي چگونه است؟ -111

   يكي از بالشتكهاي به راست وديگري به چپ پيچيده ب(    هر دو بالشتك در يك جهت پيچيده مي شود       الف( 

 داراي سيم نازك استيكي از بالشتكهاداراي سيم ضخيم وديگري د(      بستگي به ارميچر دينام دارد          ج( 

 هنگام ازمايش سيم پيچ استاتور توسط اهم متر؟ -111

 بايد فقط سر كالف اول به دوم راه بدهدب(       بايد سر كالف اول ودوم وسوم وبرعكس راه بدهد  الف( 

 وم راه بدهدبايد فقط سر كالف دوم به سد(                    بايد فقط سر كالف اول به سوم راه بدهد        ج( 

 وظيفه كلكتوردينام وتعداد المل وشيارارميچردرپيكان چقدر است؟ -112

 شيار15المل 28يكسوساز كردن برق وب(                 شيار  13المل و51جمع اوري برق والف( 

 شيار 15المل و 51ارتباط بين پيچ هاود( شيار               11المل و28انتقال برق به ذغال وج( 

 

 يعني چه؟PواليهN دريك ديوداليه -115

 مثبتNنيمه هادي منفي وPب(                       مثبت    Pنيمه هادي منفي وNالف( 

 هردوخنثي هستندPوNد( مثبت ومنفي ندارد                              PوNج( 

 جهت ازمايش اتصال كوتاه ارميچر ازچه وسيله اي استفاده مي گردد؟ -115

 مولتي متر د(               گرولر  ج( اهم متر           ب( مپا تست          ال-الف(

 يح است؟حكدام گذينه در مورد اتو ماتيك استارت ص -113

 سيم پيچ نازك كشنده استب( سيم پيچ ضخيم نگهدارنده است                       الف( 

   سيم پيچ نازك نگهدارنده وسيم پيچ ضخيم كشنده استد(   سيم پيچ نازك برق رابه موتور استارت ميدهد     ج( 

 در موتور برف پاكن دو سرعته روي كلكتور چند ذغال داريم؟ -116

 ذغال1د(                 ذغال   5ج( ذغال              5ب( ذغال          2الف( 

 در استارت نوع بنديكس وظيفه اتو ماتيك استارت؟ -117

   اتصال برق باطري به موتوراستارت استب( نده استارت است                   جلو بردن دالف( 

 عقب بردن دنده استارت استد( اتصال برق باطري به ركتي فاير است         ج( 

 در تكيه گاه محور استارتهاي سواري؟ -118

   داز بوش استفاده مي گردب( ازبلبرينگ استفاده مي گردد                  الف( 

 از ياتاقان غلطكي استفاده مي گرددد( از بوش وبلبرينگ استفاده مي گردد           ج( 

 بهترين ازمايش براي برسي شرايط داخل استارت چيست؟ -119

 استفاده از دستگاه گرولرد( بدون صدا كار كردن               ج( ازمايش بدون بار          ب(        ازمايش زير بار  الف( 

 علت خال زدگي پالتين متحرك به پالتين ثابت چيست؟ -111

   زياد بودن ظرفيت خازنب(                             كم بودن ظرفيت خازن  الف( 

 زياد بودن فاصله دهانه پالتينج( كم بودن فاصله دهانه پالتين                        ج( 
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 ثابت به پال تين متهرك باشد؟ چنانچه خال زدگي پالتين ها از پالتين -111

 ظرفيت خازن را افزايش وطول سيم انرا كم مي كنيم    الف( 

   ظرفيت خازن را كاهش و طول سيم انرا زياد مي كنيمب(  

 طول واير ها را افزايش مي دهيم                ج( 

 كويل را تعويض مي كنيمد(   

 زني چگونه نصب مي شود؟خازن وپالتين در مدار اوليه سيستم جرقه  -112

   موازيد( ستاره                       ج( مثلث                        ب( سري                الف( 

 سيم فشنگي روغن؟ -115

   كند مدار منفي چراغ روغن را كامل ميب(                                       مدار مثبت چراغ روغن راكامل مي كند       الف( 

 با بدنه موتور اتصال كوتاه استد(      يكبار مدار مثبت يكبار مدار منفي چراغ روغن را كامل مي كند       ج( 

 وات المپ هاي نور باال در چراغ جلو پژو چقدر است؟ -115

 وات31د( وات                        23ج(                    وات   73ب( وات                 21الف(

 

 علت رنگي انتخاب كردن سيم كشي اتو مبيل چيست؟ -113

 بدليل عبور جريان زياد از انها استب(                به خاطر زيباي است                  الف( 

 جريان عبوري از انها است شبدليل كاهد(       بدليل برسي بهتر مسير سيمها است  ج( 

 از؟جهت سيم كشي برق راديوبخش  -116

   سوئيچ گرفته مي شود ACCب( سوءيچ گرفته ميشود                 IGN-الف(

 سوءيچ گرفته ميشود BATد( سوئچ گرفته مي شود                  ST ج( 

 اتصال بدنه كنيم؟ براي ازمايش نشان دهنده بنزين از نوع دو بوبينه اگر سيم شناور باك را -117

 عقربه وسط قرارمي گيردب(             د نشان مي ده عقربه پر راالف( 

 عقربه سه چهارم پر رانشان مي دهدد(         عقربه خالي رانشان مي دهد      ج( 

 ترتيب اتصال مدار اتوماتيك راهنما چگونه است؟ -118

 به بدنهLوX بهIGN برقب( به دسته راهنما       lو Xبه IGNبرقالف( 

 به بدنه Xو LبهIGN برقد(        ما  به دسته راهن Xو LبهIGN برقج( 

 <رزيستانس>در رله تنظيم ولتاژ -119

 ورودي است Iخروجي و Bب(            خروجي است  Iورودي Bالف( 

 هر دوخروجي هستند IوBد( هردو ورودي هستند               IوBج( 

 جهت سيم كشي ساعت خودرو برق را از؟-121

 سوءيچ گرفته مي شود IGNب(           سوءيچ مي گيريم       STالف( 

   سوءيچ مي گيريم AMد( سوءيچ مي گيريم                ACCج( 

 :   در مدار سيم كشي برق پمپ  بنزين  از ........ سوئيچ گرفته مي شود. 121 

 ACCد(             30 ج(                    BATب(                   IGNالف( 

 ش آمدن تمام خانه هاي  باتري ::  علت جو122

 موتور زياد گرم شده است  ب(                      تسمه پروانه سفت است   الف( 

 باتري معيوب است د(              آفتامات دينام  خراب  است  ج(   
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 :    در آزمايش آرميچر استارت بايد :125

   بدنه عايق باشند و اتصال نداشته باشند   الملها با يكديگر اتصال داشته باشند ولي با الف( 

 الملها با يكديگر اتصال نداشته  ولي با بدنه عايق باشند ب( 

 الملها با بدنه  اتصال داشته باشند ولي با يكديگر عايق باشند ج( 

 الملها نسبت به هم عايق ولي با بدنه اتصال داشته باشند د( 

 

 حيح است ؟:  كدام مطلب در مورد شارژ سريع ص125

 دقيقه  51و  زمان  81در شارژ سريع آمپر كمتر از الف( 

  دقيقه      51و زمان  81در شارژ سريع آمپر باال ب( 

 ساعت  1و زمان  81در شارژ سريع آمپر ج( 

 در شارژ سريع آمپر و زمان تاثيري ندارد د( 

 :   سه اليه ترانزيستور به ترتيب عبارت اند از :123

 اميتر ، بيس، كلكتور            د( كلكتور ، اميتر ، بيس         ج( اميتر ، كلكتور ، بيس        ب(            ميتر ، كلكتور بيس ، االف( 

 :   كليه مصرف كننده ها در خودرو نسبت به هم :126

 سري بسته شده اند    ب(                       موازي بسته مي شوند   الف( 

 بستگي به مصرف كننده ها دارد د(               بسته شده اند   سري موازيج(  

 :  كدام گزينه واحد اختالف سطح را نشان مي دهد ؟  127

 (Wوات )د(                    (   Vولت )ج( (                        اهم )ب( (                     Aآمپر)الف(

 آلترناتور چيست ::  وظيفه ديودها در 128

   عمل يكسو سازيد( ايجاد حوضه مغناطيسي        ج: افزايش ولتاز در دينام     ب(  شارژ باطري      الف( 

 :برق ورودي كليد المپ اخطار نور باال روي دسته راهنما از :129

  برق مستقيم گرفته ميشود .الف( 

 استوپ زير پا گرفته مي شود .ب( 

 ته ميشود سوئيچ گرف ACCج ( 

 سوئيچ گرفته ميشود . iGNد( 

 :ولتاژي كه دينام توليد مي كند حدود ............بيشتر از ولتاژ باطري است ؟151

    %11د( %                    23ج ( %               51ب(  %            31الف( 

 : منظور از استاتور سه فاز چيست ؟ 151

    پيچ تشكيل شده است استاتوري كه از سه سيمالف( 

 استاتوري كه مقدار ولتاژ زيادي توليد مي كند ب( 

 ج: استاتوري كه سه شيار براي عبور سيم پيچ داشته باشد 

 استاتوري كه دو شيار براي عبور سيم پيچ داشته باشدد( 

 : در يك آلترناتور سه فاز جهت تحريك  رتور از چند ديود استفاده مي شود ؟ 152

 ديود 8د(            ديود  6ديود           ج:  5يود             ب :د 2الف( 

 : خال زدن پالتين ناشي از كدام مورد است؟155

  ب( سوختن خازن  پيچ اوليه الف( سوختن سيم

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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 د( برق دزدي در چكش برق پيچ ثانويه ج( سوختن سيم

 :در آزمايش ديود به وسيله اهم متر :155

 ه بدهد سالم است در هر دو جهت راالف( 

 در هر دو جهت راه ندهد خراب است ب( 

 در هر دو جهت راه بدهد نيم سوز استج ( 

   در يك جهت راه بدهد و در يك جهت ندهد د( 

 : اگر قطر پولي دينام را از پولي ميل لنگ بزرگتر انتخاب كنيم : 153

 دور دينام افزايش يافته و ولتاز دينام باال مي رود .الف( 

   دور دينام كاهش يافته و ولتاز دينام كم مي شود .ب( 

 ج: دور دينام به قطرپولي آن بستگي ندارد.

 به موتور اتومبيل فشار مي آيد .د( 

 را چگونه نشان ميدهند ؟ سياه  با راه  سبز   :  در سيم كشي خودرو پرايد رنگ سيم156

   YW-د           BWج(            YB-ب              GBالف( 

  ؟ كنند مي چه دينام در نوسانات كاهش :     براي157

  از تعداد كالفهاي سيم پيچي شده بيشتري در بدنه آرميچر استفاده مي كنند  –الف(

 مي كنند   از پولي دينام آلومينيومي استفاده ب( 

 پايه دينام را سفت و محكم مي كنند    خوب–ج

 متري در بدنه آرميچر استفاده مي كنند تعداد كالفهاي سيم پيچي شده ك ازد(  

 ليتر  آب اسيد با نسبت حجمي بايد : 6:  براي مخلوط كردن 158 

   اسيد    62/1ليتر آب    5/5ب(                             اسيد              3/1ليتر آب    3/5الف( 

 اسيد         2ليتر آب      5  د(           اسيد                                 3/1ليتر آب    62/1-ج   

 قسمت مساوي تقسيم شده است داراي چه دقتي ميباشد؟    21ميلي متر از خط كش اصلي به  59كوليسي كه  159

 31/1د(                      13/1ج(                           59/21ب(                      59/1الف( 

 چه جنسي است ؟  .. سر هويه از151

 سرب و رويد( مس و روي                         ج( آلياژ مس و سرب                          ب(                    مس خالص   الف( 

 ..مقاومت به كداميك از موارد زير بستگي ندارد ؟151

 سطح مقطع سيمد(                      يا مفتول بودن سيم  افشانج( جنس سيم                  ب( طول سيم                 الف( 

 ..در مدار موازي كداميك از موارد زير برقرار است ؟152

                   …+ I=I1 +I2 +I3ب(                            …+V=V1+V2+V3الف( 

                          ..- R=R1-R2-R3د(                          ..+R=R1+R2+R3ج(   

 .. شدت جريان الكتريكي را با چه عالمتي نشان ميدهند ؟155

  آمپر     Iد( وات                         Pج( اهم                          Rب( ولت                 -  Vالف( 

 .. اجسام غير رسانا در اليه آخر الكتروني خود داراي چند الكترون ميباشند؟155

 الكترون                    5كمتر از  د( الكترون                    2ج(                  الكترون    5بيشتر از ب( الكترون                    5الف( 

 رله بطور استاندراد به كدام يك از قطعات زير متصل ميگردد؟ 83..ترمينتال 153

 منفي باطري بدنه         د( مثبت باطري                    ج(                كليد  ( بمصرف كننده                    الف( 
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 د اندازه گيري در هيدرو متر چيست؟ح.. وا156

 ب( گرم بر سانتي متر مربع                   گرم بر سانتي متر مكعب  الف( 

 وگرم متر                   كيل د(           پوند بر اينچ مربع        ج(  

 ..جنس و رنگ صفحات مثبت و منفي در زمان شارژ كامل به ترتيب عبارت است از ؟157

 خاكستري     pb-قهوه اي     pbso4ب( خاكستري              pbso4-قهوه اي    pbo2الف( 

 قهوه اي            pbso4 - خاكستري pbo2 د(                      خاكستري    pb-قهوه اي    pbo2ج(  

 ..ميدان مغناتيسي در كدام قسمت موتور ستارت ايجاد ميشود ؟158

 كفشك                    د( بالشتك                    ج( آرميچر              ب(                آرميچر و بالشتك  الف( 

 .... ..جنس ذغالهاي استارت از ......است و به دليل اينكه159

 جريان بيشتري را عبور ميدهد       -گرافيتب(                       ميدهد عبور را بيشتري جريان –مس الف( 

 نرمتر بوده و و سائيدگي  كلكتور كمتر بوده  -گرافيت د( در مقابل فرسودگي مقاومت بيشتري دارد        -مسج(  

 ..وظيفه ديودهاي تحريك در آلترناتور چيست؟131

 در زمان خرابي آفتامات ، براي مدت كوتاهي  آن را تحريك ميكندالف( 

 به ديود هاي شارژ كمك ميكند تا برق بيشتري توليد كندب( 

 برقرار كننده مدار تحريك اوليه                      د(                    برقرار كننده مدار تحريك ثانويه   ج( 

 ف تندتر از حالت عادي بزند اشكال از چيست؟رفقط چراغهاي يكط .. اگر در زمان راهنما زدن131

 اتصالي سيم ها د( دسته راهنما       -چ     توان نامناسب المپها ب( اتوماتيك راهنما        الف( 

  ؟ شود مي استفاده هايي اتومبيل چه در سرد شمع –132

 سيستم خنك كاري خوبي ندارند     موتورهايي كهب(            موتورهايي كه گرم هستند الف( 

    همه موارد د(              ژيان و فولكس واگن         ج(   

  ؟ است مورد كدام ترانزيستوري زني جرقه سيستم در كلكتور اساسي وظيفه –135

 جمع كننده الكتروني كه توسط اميتر منتشر شده مي باشد .  الف( 

   ه به طرف جمع كننده مي رود را به عهده دارد .كنترل جرياني كه از توليد كنندب( 

 وظيفه توزيع الكترون را به عهده دارد .ج( 

 همه موارد د(  

 ؟ چيست آفتامات اساسي عيب–135

 مقاومت كم در برابر آب و رطوبتب( مقاومت كم در برابر لرزش                  الف(

   همه موارد د(  مقاومت كم در برابر جريان               ج(      

  ؟ شود مي استفاده كاري چه در قالويز – 133

 همه موارد د(                          مهر ساختن –ساختن لوله                 ج ب( ساختن پيچ              الف( 

  ؟ شود مي استفاده كاري چه در حديده – 136

 همه موارد د(                         مهر ساختن –ج              ساختن لوله    ب(              ساختن پيچ  الف( 

 كدام گزينه واحد اختالف سطح را نشان مي دهد ؟   – 137

 (Wوبر )د( (                        Aآمپر)ج( (          اهم )ب(               ( Vولت )الف( 

 .. حركت خود را تأمين مي كند ................ از كولر كمپرسور –138
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 همه موارد فوق د( محور عقب                    ج( ديفرانسيل               ب(                 تسمه فولي سرميل لنگ  الف( 

 ................................. .   شمع حرارتي ارزش– 139

 ن شمع مشخص مي شود .با وزن كردب(     از روي شمع مشخص مي شود .   الف( 

 با اندازه گيري دماي شمع مشخص مي شود . ج( 

  شمع را حرارت مي دهند و زماني كه طول مي كشد تا شمع سرخ شود را اندازه مي گيرند . د(  

 . نيست چنداني احتياج باطري با......................  سيستم در– 161

 همه مواردد( ترانزيستوري                        ج(        پيكاب        ب(               ماگنتي الف( 

 . است.......................  يك همانند كويل كاركرد و عملكرد– 161

 همه مواردد( موتور اتومبيل                        ج(                ترانسفورماتور ب( ژنراتور              الف( 

 ت درجا را چه مي گويند؟ حال در دلكو تنظيم–162

 همه مواردد(          ديناميكي تنظيم–جعادي           تنظيمب(         استاتيكي تنظيم–الف(

  ؟ دارد اسيد در تأثير چه( اسيد غلظت) الكتروليت مخصوص وزن –165

 هر چه غلظت بيشتر باشد ، باطري ديرتر يخ مي زند .الف( 

 بيشتر استفاده مي كنند . اسيد هاي غليظ را در زمستانب( 

 اسيد هاي رقيق را در تابستان بيشتر استفاده مي كنند .        ج( 

  همه موارد د( 

 . دارد وجود..............................  در( اوت كت) وصل و قطع رله–165

 همه مواردد(                       استارت–ج            آفتامات دينام  ب( دلكو              الف( 

 .  دارد................................  به بستگي پالتين صحيح كاركرد–163

 همه مواردد(                       پالتين نوع–نوع خودرو              جب(               فاصله دهانه پالتين الف( 

 چيست؟ ترانزيستوري زني جرقه سيستم در اميتر وظيفه–166

 همه مواردد( توزيع الكترون           ج( جمع كردن الكترون              ب(               جريان كنترل–الف(

 فيوز چندآمپري مي باشد ؟  NC نوع از بارله فن معموالً–167

 آمپر 2د( آمپر            53ج( آمپر               11ب(              آمپر   21 الف(

 ي متر است ؟ميل چند اينچ يك–168

 ميلي متر 253د(           ميلي متر   5/23ج( ميلي متر               35/2ب(               متر ميلي 235/1–الف(

 . است.....................  ، متري ميلي ميكرومتر گام–169

 سانتي متر 3/1د(               متر ميلي 3/1–ج           ميلي متر 3ب(      متر سانتي 3–الف(

 ؟ چيست  گرد چپ قالويز مشخصه–171

 دنده هاي آن چپگرد است وجهت درآوردن پيچ هاي شكسته چپگرد استفاده مي شود . الف( 

    دنده هاي آن چپگرد است وجهت درآوردن پيچ هاي شكسته راستگرد استفاده مي شود . ب( 

 استگرد استفاده مي شود . دنده هاي آن راستگرد است وجهت درآوردن پيچ هاي شكسته رج( 

 دنده هاي آن راستگرد است وجهت درآوردن پيچ هاي شكسته چپگرد استفاده مي شود . د( 

 .................................... بايد دهيم افزايش را باطري يك ساعت آمپر بخواهيم اگر –171

 غلظت الكتروليت باطري را كاهش دهيم .ب(             غلظت الكتروليت باطري را افزايش دهيم .              الف( 

 دينام قوي تري بگذاريم .د(                   سطح و تعداد صفحات باطري را افزايش دهيم     ج( 
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 . است.........................  كن پاك برف موتور –172

 DCيك ژنراتورد(              AC ورژنرات يك–ج            AC. يك موتور -ب           DC موتور يك–الف(

 .......................... ، دارد بر ترك برق چكش كه صورتي در –175

 باطري بيشتر شارژ مي شودزياد مي شود                 ب( برق الف( 

    برق فشار قوي به بدنه منتقل مي شود .د( خازن تخليه مي شود                ج( 

 ه اي خازن دشارژ  و تخليه مي شود ؟لحظ چه در –175

    پالتين ها بسته مي شوند .ب(            پالتين ها باز مي شوند     الف(

 سوئيچ بسته مي شود د( سوئيچ باز مي شود                        ج( 

  ؟ شود مي گفته چه ، سيلندر چند موتور يك در سيلندرها انفجار نوبت به–173

 همه مواردد( تركيب سوخت           ج( ترتيب سوخت              ب(              راق  احت ترتيب–الف(

 ؟ است چقدر حدوداً پيكان در پالتين دهانه–176

 سانت 1د(             و ب  الف(ج( اينچ               1/1 13ب( ميلي متر               58/1الف( 

 زني ترانزيستوري چه وظيفه اي را به عهده دارد ؟ جرقه سيستم در مياني اليه يا بيس–177

 .      رود مي كننده جمع طرف به كننده توليد از كه جرياني كنترل–الف(

 همه موارد د(                ها الكترون كردن وجمع تجمع–ج         توزيع الكترون ها    ب(   

 ....................... بستگي دارد ............. به آلترناتور استاتور در شيارها تعداد–178

 ولتاژ خروجيد(                   ورودي ولتاژ–ج              تعدادفازب(              رتور هاي قطب تعداد–الف(

 استفاده مي شود ؟ قديمي ماشينهاي  كولر در گازي چه–179

   فريوند(               هوا–ج             نيتروژنب(          ازت–الف(

 استفاده مي شود ؟  جديد ماشينهاي كولر در گازي چه–181

 فريون د(               R134–نيتروژن             جب(          ازت–الف(

 ؟ است چند% 2 كوليس دقت–181

 د(                   –ج                      ب(                   –الف(

 ؟ است كمتر همه از زير وسيله كدام گيري اندازه دقت–182

 % 3كوليس با دقت د(                %2 دقت با كوليس–ج           ميكرومترب(              تي كشي خط–الف(

 ميلي متري است . در سيستم اينچي برابر آچار................ در واحد    آچار–185

 هيچ كدامد(                     –ج               16ب(               11–الف(

 برابر فلير اينچي ........................... مي باشد .  7/1فيلر ميليمتري  -185

 28/1د(                 1/1 28–ج                1/1 15ب(               1/1 7–الف(

 

 در واحد ميليمتري برابر آچار ...................... سيستم اينچي است .  19آچار  -183

 -د                   –ج                    ب(              –الف(

 رابر كدام يك از گزينه هاي زير در واحد ميلي متري است ؟ در سيستم اينچي ب معادل آچار  -186

 12-د                 15–ج                 16ب(               9–الف(
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 فني و حرفه اي   2 برق خودرو درجهآزمون هاي      مجموعه سواالت پر تكرار 

 دستگاه جريان ، باشد آمپر 9 باطري هر نياز مورد جريان كه صورتي در و ببنديم شارژ دستگاه به موازي بصورت را باطري سه اگر–187  

 عدد ....................... تنظيم نمود .  روي بايد را

 نمي توان چنين كاري كرد د(                          آمپر 27–ج                    آمپر 9ب(               آمپر 5الف( 

 تبديل مي كند چه نام دارد ؟  DCرا به  ACاتومبيل كه ولتاژ  دينام در جزئي–188

 استاتور د( ذغال        ج(            ركتي فاير ب( ديود          – الف(

  ؟ چيست الكتريكي جريان انتقال علت و عامل–189

 همه موارد د(                     الكترون–ج                   نوترونب(                پروتون–الف(

  ؟ باشد مي چندزغال داراي ثابت ميدان به سرعته 2 كن پاك برف موتور–191

 غالذ 5د(                     غالذ 5–ج             غالذ 2ب(              غالذ 1الف( 

 ......................... بايد حتماً خالص اسيد و آب كردن مخلوط براي–191

   اسيد را روي آب ريخت -ب                                   ريخت اسيد روي را آب–الف(

 فرقي نمي كند فقط درصد بايد رعايت گردد د(       با هم داخل باتري بريزيم    را اسيد و آب–ج

  ؟ باشد مي گراد سانتي درجه چند شمع براي مناسب دماي حداقل و حداكثر–192

 و صفر 111د(                 1111 و صفر–ج              811و  311-ب                    درجه 311 و 811–الف(

 مهاي روكش دار ارتباطي ترمينال هاي دلكو ، كويل و سر شمع ها را .................... گويند .سي–195

 پالترد(            خازن–ج                  واير-ب          آدوانس–الف(

 در آمپر بنزين حاكي از ............................... مي باشد . F حرف –195

   باك پر از بنزين است -ب                        ين استبنز از خالي باك–الف(

 آمپر بنزين خراب است د(                                          دارد نشتي باك–ج

 :مگنتي زني جرقه سيستم در–193

 . شود مي انجام پالتين توسط جريان وصل و قطع–الف(

 .   قطع و وصل جريان توسط خازن انجام مي شودب(    

   . شود مي انجام  پيكاب توسط جريان وصل و قطع–ج

   قطع و وصل جريان توسط پيكاب و مدول انجام مي شود .  د(   

 :توسط پيكاب ولتاژ–196

   توسط بوبين يا سيم پيچ توليد مي شود ب(                       شود مي توليد كويل–الف(

 هيچكدامد( .          شود مي توليد دينام توسط–ج

 : از مگنتي دلكو در روتور جنس–197

 هيچكدام .د( .      است نرم فوالد–كائوچويي است      جب(        است آهن–الف(

 

 :  اثر در پيكاپ پيچ سيم در ولتاژ توليد–198

 شود . توسط چكش برق ايجاد ميب(              .  شود مي ايجاد پيچ سيم اطراف مغناطيسي ميدان شدت تغيير–الف(

 توسط باتري ايجاد مي شود .د(                                                                           .    شود مي ايجاد دينام توسط–ج

 :  انژكتوري رساني سوخت سيستم در رگالتور وظيفه–199

 اتمسفر  3تنظيم فشار سوخت تا ب(            اتمسفر 5 تا سوخت فشار تنظيم–الف(

 هيچ كدامد(                                           سوخت فشار ازياد–ج
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 فني و حرفه اي   2 برق خودرو درجهآزمون هاي      مجموعه سواالت پر تكرار 

 قالويز وسيله ايي است  كه مي توان با آن :  -211

 ميله ها را با آن رزوه كرد ب(          داخل سوراخها را با آن رزوه كرد . الف( 

 پيچهاي شكسته را از داخل سوراخ بيرون آورد د(          پيچهارا با آن روان كرد                       ج ( 

 كليه كاركنان هر كارگاه موظب به مطالعه دقيق و بكار بردن چه مواردي در كارگاه هستند ؟ – 211

 عالج واقعه بعد از وقوع ب( مقررات ايمني و يشگيري از سوانح                 الف( 

 تمامي تجهيزات  جهت راندمان بيشتر د(                                   عالج واقعه قبل از وقوع  ج ( 

 : دقت ساعت انديكاتور معادل چند مي باشد : 212

Mm  100الف( 

1

mm    10    ب(                     

1

mm   20ج:                     

1

mm    50  د(                         

1

 

 چقدر است ؟  A 4: طول و عرض كاغذ نقشه كشي 215

       ميلي متر 113  ×158 ب(           ميلي متر 211 × 158الف( 

 ميلي متر 297  × 521 د(             ميلي متر 211 × 297ج:  

 ت به باطري و آلترناتور چگونه بسته مي شوند ؟: مصرف كننده هاي الكتريكي  در يك خودرو نسب 215

    نسبت به هر دو موازيب(        نسبت به باطري سري و آلترناتور موازيالف( 

 نسبت به هر دو سريد(               نسبت به باطري موازي و آلترناتور سريج ( 

 : چرا آج سوهان را نسبت به محور آن كج ساخته اند ؟ 213

 ساخت آن آسانتر باشدب(                      ا راحت تر به بيرون هدايت شودبراده هالف( 

 براده ها را به عقب مي كشد .د(                                    راحت تر سوهان كشيده شود ج (  

 : براي ايجاد سوراخهاي بزرگ در قطعات : 216

              از مته الماسي استب(                        از مته فوالدي استفاده ميكنيمالف( 

    در چند مرحله سوراخ ميكنيم .د(            محل سوراخ را با سمبه عالمت ميزنيم .ج ( 

 آمپر ميگذرد ولتاژ دو سر مقاومت چقدر است   5/1اهمي جرياني بشدت    11: از يك مقاومت  217

 ولت 6د  :                 ولت  5   ج (                   ولت  2   ب(                    ولت 5الف( 

 :آچار تورك متر براي باز كردن ..................... استفاده ميشود . 218

         پيچ هاي بزرگب(             پيچ هاي سرسيلندرالف( 

   پيچ هاي گشتاورمعيند(                     پيچ هاي معين ج ( 

 ميك از مدارهاي زير جزء مصرف كننده هاي دائمي خودرو هستند ؟:  كدا 219

 مدار راهنماد(    مدار بخاري  ج (             جرقه زني ب(         چراغ جلو الف( 

 : براي اندازه گيري فركانس از چه دستگاهي استفاده مي شود ؟211

 آمپر متر د(             ولت مترج (               اهم متر ب(               اسيلوسكوپ الف( 

 : عاملي كه باعث حركت بارهاي الكتريكي در يك مدار بسته مي گردد چيست ؟ 211

   اختالف پتانسيل د(               مقاومت ج (               توان   ب(                    جريانالف( 

 : در يك رله معمولي چه اجزايي وجود دارد ؟ 212

   يك بوبين و يك پالتيند( دو بوبين و دو پالتين    ج ( دو بوبين و يك پالتين   ب(  پالتين     2بوبين و يك الف( 

 : با مولتي متر چه كميت هايي را مي توان اندازه گرفت ؟ 215

 شدت جريان و مقاومت الكتريكيب(                اختالف پتانسيل و مقاومت الكتريكيالف( 
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 فني و حرفه اي   2 برق خودرو درجهآزمون هاي      مجموعه سواالت پر تكرار 

   شدت جريان و مقاومت الكتريكي و ولتازد(                      ون و مقاومت الكتريكي تعداد الكترج ( 

 : هر ماده كه بتواند جريان برق رااز خود عبور بدهد ؟ 215

 نارساناد(                هادي  ج (               نيمه هادي ب(         عايق الف( 

 رابر كنيم كداميك از عوامل زير بايد دو برابر شود ؟: براي اينكه مقاومت يك سيم را دوب 213

    درجه حرارتد(            سطح مقطع  ج (          طول ب(    قطر   الف( 

 آمپري شارز نماييم زمان شارز چقدر است ؟ 3آمپر را با يك دستگاه شارژ  111: اگر بخواهيم يك باطري  216

 ساعت 13 د(            ساعت  21ج (          ساعت 3ب(              ساعت 11الف( 

 :در كداميك از صفحات باطري فعل و انفعاالت شيميايي بيشتر است ؟217

 هر سه مورد د(          عايق  ج (                صفحات مثبت ب(         صفحات منفي الف( 

 رمينال اتوماتيك استارت وصل مي شود ؟: در سيم كشي مدار استارت برق مثبت باطري توسط كابل به كدام ت 218

   Xد(                    M ج (                 STب(              Bالف( 

 :  چرا بدنه اتومبيل به عنوان مسير برگشت جريان باطري مقاومت كمي را نشان مي دهد ؟ 219

 مت فوالد كمتر از مس استزيرا مقاوب(                       به دليل اتصال كوتاه بودن الف( 

 به دليل نزديك بودن به باطريد(             به دليل سطح مقطع زياد مقاومت كمي دارد ج (  

 : اگر سيم كليد الي دري چراغ سقف به بدنه اتصال پيدا كند :221

          فيوز مي سوزد .ب(                    مدار مربوط مي سوزد.الف( 

   المپ يكسره مي شود .د(                  ي شود المپ خاموش مج ( 

 :در خودروهاي امروزي معموال شاسي ) كليد ( الي درب چراغ سقف :221

   مدار سيم منفي را قطع و وصل مي كند .ب(                 مدار سيم مثبت را قطع و وصل مي كند .  الف( 

 مدار مثبت را قطع مي كند .د(     . مدار سيم مثبت و منفي را قطع و وصل  مي كند ج ( 

 : د رموقع استارت زدن موتور روشن نميشود . چرا ؟ 222

   گرفته شده است. ACCاز  IGNمدار ب(                           عيب از مغزي سوئيچ است الف( 

 هرسه مورد صحيح است .د( .                                 قطع مي باشد  IGNسيم ج ( 

: در دستگاه سوخت سنج نوعي بي متالي چنانچه فيش واحد داخل باك را برآورده و در دست نگه داريم درجه پشت آمپرچه حالتي  225

 را نشان مي دهد ؟

  5/5حالت د(                 FULLحالت ج (                     2/1حالت ب(                  E     حالتالف( 

 درجه آب و بنزين هر دو كار نكند ممكن است ؟ : در صورتي كه 225

 شناور داخل باك سوراخ  شده است .ب(                  رزيستانس يا كنترل ولتاژسوخته استالف( 

 سيم درجه بندي بنزين اتصال بدنه شده باشند .د(                            كپسول درجه آب معيوب باشد .  ج ( 

 ور برف پاك كن چيست؟جنس ذغال در موت-223

 ذغال چوبد(               ج: تنگستن                مس ب(         گرافيك   الف( 

 در صورتي كه تيغه برف پاك كن در وسط كار بماند.-226

 كليد برف پاك كن ايراد دارد.ب(                       كليد برگشت برف پاك كن معيوب استالف( 

 فيوز مربوط به مدار برف پاك كن سوخته استد(                                                      استج: مغزي سويچ خراب 

 هنگام تعويض ذغالهاي بخاري:-227

 فقط ذغال منفي تعويض ميشودب(                       فقط ذغال مثبت عوض ميشود    الف( 
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 فني و حرفه اي   2 برق خودرو درجهآزمون هاي      مجموعه سواالت پر تكرار 

   همه ذغالها همراه با جا ذغالي تعويض ميشوندد(         ج: ذغال منفي و مثبت با هم تعويض ميشوند   

 گازي كه در تهويه مطبوع خودرو بكار ميرود و اليه اوزن را خراب نميكند كدام است؟ -228

 گاز متان د(            F12ج:            R125 ب(             R134الف( 

 وظيفه پالتين دلكو چيست ؟   -229

 ژ  ولتا  HIGHه كويل جهت ايجاد قطع مدار ثانويالف( 

 ژ ولتا  HIGHكويل جهت ايجاد   IGNقطع مدارب( 

  ژ  ولتا  HIGHقطع مدار اوليه  كويل جهت ايجاد ج( 

 ژ ولتا  HIGHقطع مدار برق كويل جهت ايجاد د( 

 ح كويل رعايت نشود :ياگر پالريته صح  -251

 موتور روشن نمي شود   الف( 

 ولي  زود خاموش مي شود    موتور روشن مي شودب( 

     موتور روشن ميشود ولي در حالت سرد  بودن موتور و زير بار موتور ناميزان كار مي كند ج( 

 فرقي نمي كند كه پالريته رعايت شود يا نه  د(   

 آمپر ساعتي يعني : 91: در يك باطري  251

 ساعت جرياني به شدت يك آمپر مي دهد.       91د رمدت الف( 

 آمپر ميدهد. 91در مدت يك ساعت جرياني به شدت ب(   

 آمپر گرفت .       53در مدت دو ساعت ميتوان جرياني به شدت ج ( 

  همه موارد صحيح مي باشد . د(   

 به قطب + آن باشد  علت :  -اگر فلز پالتين از قطب     -252

  ظزفيت خازن دلكو زياد است و طول سيم خازن كم است الف( 

 طول واير اصلي زياد است ب( 

 ظرفيت خازن دلكو كم است و طول سيم خازن زياد است ج( 

 سيم خازن كوتا است و ظرفيت خازن دلكو كم است  د( 

 

 مربوط است به : I.R =U: فورمول  255

 قانون جريان مدارهاي موازي  ب( قانون ولتاز مدارهاي سري       الف( 

   قانون اهمد(          قانون مقاومت مخصوص يك جسم ج (  

 : اگر نخواهيم ولتاژ مدار را زياد كنيم چند منبع نيرو به طور .......وصل مي كنيم. 255

 هيچكدامد(             مختلط   ج (                  سري ب(                موازي  الف( 

 كدام جمله نادرست است ؟ 253

 رتور ميچرخد و   سيم پيچ ثابت  در آلترناتورالف( 

 در دينام آهن ربا )بالشتك (ثابت و سيم پيچ )آرميچر( متحرك است  ب( 

  در استارت آهن ربا ثابت و سيم پيچ متحرك است  ج( 

 در استارت  آهن ربا ) بالشتك( ثابت  و آرميچر هنگام اتصال سوئيچ  آهن ربا ، و متحرك مي شود د(   

 كدام جمله نا درست است ؟  256

   دينام برق متناوب تك فاز  توليد مي كند ب(               فاز متناوب توليد مي كند      5ترناتور برق آلالف( 
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 سوئيچ متصل مي شود  IGNآلترناتور به  Fترمينال  د( به مثبت باطري وصل مي شود    Dدرآلتر ناتور تر مينال ج( 

 چراغ دينام روشن و خاموش مي شود ،علت : 257

 ديود هاي دينام سوخته و خراب است   ب(            يچ دينام سوخته است   سيم پالف( 

 سيم مثبت باطري از دينام جدا شده است د(                 تسمه پروانه شل شده است    ج(   

 د.....چراغ دينام باي  258

    روشن باشد و با روشن شدن موتور، خاموش شود  ،در حالت سوئيچ بازالف( 

 ر حالت موتور روشن ،  روشن باشددب( 

      ضعيف روشن بماند خاموش و با خاموش كردن موتور  ،با روشن كردن موتورج( 

 خاموش شود  ،با خاموش كردن موتور    روشن شود، با روشن كردن موتور د(  

 كويل به كجا متصل ميشوند ؟ 1روي كويل و ترمينال  13ترمينال   259

        به پالتين متحرك دلكو  1و  ACCبه  13ب(                  IGNه ب 1و  BATبه  13الف( 

   به  پالتين متحرك دلكو  1و   IGNبه  13د(                    BAT به  1به دلكو و  13ج( 

 قطر سيم پيچ اوليه و ثانويه كويل :   251

  اوليه است      ثانويه قطور تر ازب(    اوليه قطور تر از ثانويه است      الف( 

 برابر و نيم اوليه است  2ثانويه د(                     اوله نصف ثانويه است  ج(  

 اگر در مدار دينام آمپر متر بسوزد :  251

  باطري شارژ نمي شود  ب(                 ژ به وجود نمي آيد   اشكالي در مدار شارالف( 

 چراغ دينام روشن مي ماند و خاموش نمي شود د(                                د  فشار زياد به دينام وارد ميشوج(     

 در آلتر ناتور پيكان بين ذغال منفي و بدنه آفتامات ........... وجود داذد .   252

     يك رابط فلزي وجود دراد     ب(              يك مقاومت و جود   دارد     الف( 

 ديود پارازيت گير وجود دارد د(                       گيرد    يك خازن قرار مي ج( 

 

 اتوماتيك استارت : هدر استارت نوع بنديكس وظيف   255

 جلو بردن دنده استارت است   جهت چرخاندن موتور است الف( 

  اتصال برق باتري به موتور استارت است  ب( 

 اتصال برق باتري به ركتي فاير است    ج( 

 ال برق باتري و جلو بردن و درگير كردن دنده استارت با فاليويل است اتصد( 

 وقتي كه باك خالي است از شناور ...... ارسال مي شود ؟   255

  جريان بيشتر د( برق مثبت با آمپر كم        ج( جريان كمتر         ب( مقاومت بيشتر        الف( 

 ي گفته مي شود ؟استارت پر قدرت به چه نوع استارت ها  253

 استارت بنديسك  ب(                 استارت كالچي كشوي      الف( 

 استارت كودر د(           استارت مخور )آرميچر ( كشوييج( 

 بوق : آفتامات  87ترمينال   256

 به  مثبت باطري  ب(                      به اتصال بدنه          الف( 

  به  خروجي بوق سمت ديگر  د( نما         به دسته شاسي  راه –ج 

 آفتامات بوق : 51ترمينال   -257
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 فني و حرفه اي   2 برق خودرو درجهآزمون هاي      مجموعه سواالت پر تكرار 

    به  مثبت باطري ب(                        به اتصال بدنه     الف( 

 به  خروجي بوق سمت ديگر  د(      به دسته شاسي  راهنما       –ج 

 ايجاد حوزه ميداني مغناطيسي درالتر ناتور؟ -258

     وظيفه رتور است  ب( يفه استارت است        وظالف( 

 وظيفه ديود منفي استد( وظيفه ديود مثبت است     ج( 

 ديود زنر در كجا استفاده شده و چه وظيفه اي دارد؟ -259

 در دينام جهت يكسو سازي برق توليدي ب(    در التر ناتور جهت يكسو سازي برق توليدي            الف( 

 در دينام جهت محافظت ازمدار شارژد(       ت ترانزيستوري جهت قطع ووصل برق توليدي به باطري  درافتاماج( 

 دقت ميكرومتر هاي ميلي متري معموال چقدر است؟    -231

 1/1د(                          12/1ج(                           13/1ب(                       11/1الف( 

 چقدر بوده و براي سوراخكاري چه نوع موادي به كار ميرود؟    Wزاويه مارپيچ در مته تيپ مقدار   -231

       نرم مواد براي – درجه 51 تا 16( ب                      سخت مواد براي –درجه  15تا  11الف( 

  براي مواد نرم         – درجه 53 تا 53( د                          نرم مواد براي –درجه  15تا  11ج(  

  اتصال دو يا چند فلز با آلياژ ثالث به چه روشي انجام مي شود -232

 چسب( د                         كاري پرچ  (ج               كاري لحيم  (ب                  جوشكاري ( الف

  دارد نام چه باشد  الكترون آزاد 4 نس( آناز نظر انتقال جريان الكتريسيته هر عنصري كه در اليه آخر ) واال -235

 خنثي( د                    عايق يا نارسانا( ج                  هادي نيمه( ب                           رسانا (الف

  برق چه قسمتهاي را فعال مي كند ACC ترمينال -235

          م جرقه زنيسيست  (ب                                  استارت ( الف

        راديو ضبط و مصرف كنندهاد(                          چراغهاي نور باال  ج( 

 آزمايش قطعي سيم ها و كليدها بايد دكمه مولتي متر روي چه قسمتي بايد باشد -233

 خازن ( د                            ج( اهم                          آمپر( ب                         ولت ( الف

 كدام يك از مدارات زير به روش سري وصل ميشوند . -236

 د( اهم متر                       متر ولت( ج                  متر مولتي  ب(                   الف ( آمپر متر

  خودرو به چه روشي در مدار قرار مي گيرندكليه مصرف كننده ها   -237

 د( سري                      ج( تركيبي                        ب( مختلط                ف ( موازيال

 قطعه الكترونيكي جريان را در خود ذخيره مي كند -238

 ديود( د                      مقاومت  ج(                   ب( خازن                        الف( ترانزيستور

  داميك از سيم هاي زير گرماي كمتري در آنها توليد شده بهتر جريان الكتريكي را از خود عبور داده ودر خورو بكار مي روندك -239

 مسي( د                        كابلي  (ج                     مفتولي  (ب                    افشان  ( الف

 وصل مي شودقرمز در باطري خودرو به چه قسمتهاي  -261

 بدنه و منفي( ب         اتوماتيك استارت الف( مثبت باطري و

 و اتوماتيك استارت باطري منفي( د                                بدنه ج( مثبت باطري و

 حساسيت دزدگير را به كمك چه قطعه اي مي توان تنظيم نمود -261

 د( يونيت                         فتوسل( ج                      ورب( شوك سنس                   ريموت كنترلالف( 

 باشد؟ مي نوعي چه از بنزين باك شناور  مقاومت متصل به -262
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 فني و حرفه اي   2 برق خودرو درجهآزمون هاي      مجموعه سواالت پر تكرار 

        گچي مقاومت( ب                دما الف( مقاومت تابع

   (رئوستا) مكانيكي متغيير مقاومت( د           ثابت ج( مقاومت

 فيوز مربوط به مدار فالشر مي باشد پرايد كدام -265

  STOP د                        ( ROOM ج                         HAZARD ب(                BLOWER الف(

 كداميك از قطعات زير با افزايش دما مقاومت آن كاهش مي يابد - 265

 د( دورسنج                      باك مقاومت  ج(                  آب شمع( ب                روغن فشنگي الف ( 

 محدود كننده باك بصورت................ و بوبين انحراف دهنده بصورت ................... در مدار مقاومت باك قرار دارند -263

 موازي –د( سري                  سري – سري  ج(                 موازي – موازي( ب        سري – الف ( موازي

 چيزي در سيستم برف پاكن اين ا مكان را به راننده مي دهد كه در بارندگي خفيف بطور مداوم از برف پاكن استفاده نكند - 266

 راننده شخص( د          برف پاكن سيتم  (ج            پاكن برف تايمر( ب        سرعته الف ( برف پاكن سه

 بودن رنگ جرقه واير شمع اشكال از چه قسمتي مي باشد؟ صورت آبي يا زرد بودن -267

      پالتين سوختن( ب             دلكو الف ( سوختن خازن

 شمعها بودن سوز نيم( د               بودن كوئل سوز نيم  ج( 

 ترمينال وروردي كوئل را با چه عالئمي مشخص ميكنند -268

    13د(   +  SW             1  ( ج                CBب(               OUT IN-الف (

 

 سيستمي در دلكو در هنگام شتاب گيري خودرو با عث چرخش صفحه دلكو در جهت خالف ميل دلكو مي شود -269

 ديناميكي تنظيم( د          استاتيكي تنظيم( ج            خالئي آوانس( ب         اي وزنه آوانس  الف (

 زينه ها جزء وظايف دلكو استكدام يك از گ -271

 ولت 12111الف ( افزايش ولتاژباطري به 

 باطري شارژ براي برق توليد  ب(

 ج( يكسو سازي جريان سه فاز به مستقيم

    د( توزيع برق فشار قوي كوئل بين شمع ها بر اساس ترتيب احتراق

 دار اوليه كوئل استفاده شده استدر سيستم جرقه زني الكترونيكي از چه قطعه اي براي قطع و وصل م -271

 ديود(  ب                      پالتين ( الف                      خازن( ج                    د( ترانزيستور 

 اگر كالچ يك طرفه استارت خراب شود چه اشكالي روي مي دهد -272

            در گير باقي ماند ( دنده به حالت الف

 برنگردد آرميچر و بالشتكها ميسوزند روشن شدن موتور دنده استار ت ( اگر پس از ب

                                                      كار خود ادامه مي دهد ج( استارت به

    استارت عمل نميكند (د

 كدام قطعه در استارت وظيفه جلو بردن دنده استارت را بر عهده دارد -275

 بالشتكها  (د                            آرميچر( ج                 استارت اتوماتيك( ب               رفهالف( كالچ يك ط

 در آلترناتور سيم پيچ) استاتور(................... و ميدان ) روتور( ................... مي باشد -275

 متحرك – متحرك( د        متحرك – ثابت ( ج                 ثابت – متحرك( ب            ثابت – ثابت  الف (

 كدام قطعه در سيستم كولر وظيفه گردش گاز را دارد -273 

 اوپراتور( د                      ج( كمپرسور                                كننده دريافت  (ب                      كندانسور (الف
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 فني و حرفه اي   2 برق خودرو درجهآزمون هاي      مجموعه سواالت پر تكرار 

 دارد قرار  ر چه قسمتي از خودرواوپراتور سيستم كولر د -276

    است داشپورت درون رادياتور( ب                                          الف ( رادياتور جلوي خودرو است

 دارد قرار خشك فيلتر كنار( د                                                    ج( روي كمپرسور قرار دارد

 اري پرايد سه عدد مقاومت به صورت سري قرار دارد اگر جريان برق براي فن از دو عدد مقاومت عبور كنددرسيستم فن بخ -277

 كند مي كار تند دور با فن( ب                                          الف ( فن در حالت دور كند كار ميكند

   كند مي كار متوسط دور حالت در فن( د                                      ج( فرقي در كاركرد فن ايجاد نمي شود

 اگر پس از مدتي كاركرد سيستم كولر لوله هاي اوپراتور يخ بزند و جريان هوا سرد به اتاق خودرو قطع شود اشكال از چيست؟ -278

         كمپرسور خرابي  ( ج              ب( خرابي ترموستات

 الف ( كم شدن گاز R134      د( وجود هوا در سيستم

 ميليمتري معادل كدام آچار اينچي است؟ 23آچار  -279

 16/15(د                         8/7( ج                          1( ب                        16/3الف( 

 

 واحد مقاومت ، ولتاژ ، شدت جريان ، توان الكتريكي كدام است؟ -281

       وات آمپر، ، ولت ، اهم( ب                               ولتالف( اهم ، آمپر، وات ، 

  ولت آمپر، وات، اهم،( د                                  وات ج( آمپر ، اهم، ولت، 

 ولتمتر و آمپرمتر در مدار به چه صورت قرار مي گيرند؟ -281

   ( ولتمتر سري، آمپرمتر موازيب                      الف( آمپرمتر سري، ولتمتر موازي

  موازي صورت به دو هر( د                                  ج( هر دو به صورت سري

 كدام رابطه جهت محاسبات مدارهاي موازي قابل استفاده است؟ -282

               R=1/R1+1/R2( ب                                                 I=I1=I2الف( 

 R=R1+R2( د                                                 V=V1+V2( ج 

 ... خانه هر در منفي و مثبت صفحات مقدار است پليت  91ولت ، مجموع كل صفحات مثبت و منفي  12در يك باطري  -285

 17( د                               25(ج                          11(ب                         13الف(

 شود؟ خالي باطري تا كشد مي طول مدت چه بكشيم آمپري11 جريان   ، Ah 61و  V12اگر از يك باطري كامال شارژ  -285

 ساعت11(د                       ساعت6( ج               ساعت3( ب                ساعت5الف( 

 به .................. متصل مي شود.در آلتر ناتور، سيم هاي المپ شارژ  -283

 و خروجي ديودهاي تحريك IG( ب                     و ورودي ديودهاي تحريك IGالف(

 و ورودي ديودهاي شارژ IG( د                       و خروجي ديودهاي شارژ IGج( 

 .و..........است.به ترتيب در دينام و آلترناتور ، يكسوسازي برق به عهده .......... -286

               كلكتور – ديودها( ب                               ها المل كليه –الف( كلكتور 

  فايرها ركتي – ديودها( د                                        ديودها –ج( كلكتور 

 كنترل توسط آفتامات بدنه شود اين دينام را ...............گويند. هرگاه جريان الزم قطب هاي دينام از زغال مثبت گرفته شود و پس از -287

 ج و الف( د                متغير مثبت( ج           خارج اتصال( ب            الف(اتصال داخل

 منظور از استاتور سه فاز چيست؟ -288

        الف( استاتوري كه از سه سيم پيچ تشكيل شده

 يار براي عبور سيم پيچ داشته باشد.ب( استاتوري كه سه ش
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 فني و حرفه اي   2 برق خودرو درجهآزمون هاي      مجموعه سواالت پر تكرار 

                        ج( استاتوري كه مقدار ولتاژ زيادي توليد مي كند

 د( استاتوري كه سه برابر دينام هاي معمولي برق توليد مي كند

 زاويه داول به دليل ........ بهم مي خورد -289

         فيلر بودن زياد( ب                               الف( كم بودن فيلر پالتين

    موارد همه( د                            خالئي كپسول خرابي( ج   

 آفتامات.........................وصل مي شود. WL   و Dو  F از كنتاكتهاي  -291

    به المپ شارژ WLدينام و  Fبه  Dدينام و  Dبه  Fالف(

 سوئيچ  SWبه  WLو  دينام Dبه  Dدينام و  Fبه  Fب(

      به المپ شارژ WLدينام و  Dبه  Dدينام و  Fبه  Fج(

   سوئيچ  IGبه  WLبه بدنه دينام و  Dو  Fبه  F(د 

 با دستگاه گرولر كدام يك از تست هاي زير را مي توان انجام داد؟ -291

     آرميچر بودن كوتاه اتصال( ب                     الف( پارگي در سيم پيچ آرميچر 

  روتور بودن كوتاه اتصال( د                           ج( پارگي در سيم پيچ روتور 

 اتومات ببنديم چه تستي را انجام داده ايم؟ STاتومات استارت و سر ديگر آنرا به  Mاگر يك سر اهم متر را به  -292

   يم پيچ نگه دارندهس پارگي( ب                   الف( اتصال بدنه سيم پيچ كشنده

    كشنده پيچ سيم پارگي( د                   ج( اتصال بدنه سيم پيچ نگهدارنده

 دوسر سيم پيچ اوليه كويل به كجا متصل مي شود؟ -295

             الف( يك سر به خروجي و سر ديگر آن به مدار ثانويه

   تينب( يك سر به ورودي و سر ديگر آن به خروجي كويل به پال

    ج( يك سر به ورودي و سر ديگر آن به ترمينال مركزي

  مركزي ترمينال به آن ديگر سر و خروجي به سر يك( د  

 شود مي ايجاد.. …توليد ولتاژ در سيم پيچ پيكاپ  -295

                برق چكش توسط( ب                                       الف( توسط دينام

    پيچ سيم اطراف مغناطيسي ميدان شدت تغيير( د                                          يج( توسط باتر

 باشد.. ……اگر فقط آمپر بنزين عمل نكند ممكن است عيب از  -293

    ولتاژ تنظيم مقاومت( ب                      الف( فرستنده ) شناور باك ( 

  قطع ولتاژ تنظيم برق( د                                   آب حرارت درجه( ج  

 كار اواپراتور در سيستم كولر اتومبيل چيست؟ -296

  كننده سرد مايع كردن خنك( ب                  الف( گرفتن حرارت از كندانسور

    اتاق از حرارت گرفتن( د                        كمپرسور حرارت گرفتن( ج 

 رله بوق به كجا متصل مي شود؟ روي 87ترمينال  -297 

    بوق( د                     مستقيم برق( ج               بدنه( ب           الف( شستي بوق

 سيم پيچ محدود كننده و منحرف كننده آمپر آب به ترتيب چگونه در مدار قرار مي گيرند؟ -298

         موازي -موازي( ب                                    سري -الف( سري

    موازي – سري( د                                     سري -موازي( ج 

 :  TPSمحل قرار گيري سنسور  -299

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 فني و حرفه اي   2 برق خودرو درجهآزمون هاي      مجموعه سواالت پر تكرار 

 د( ميل سوپاپ                     ج( بدنه موتور             ب( بر روي پوسته كالچ               الف( بر روي دريچه گاز

 موتور در هنگام استارت زدن موتور و در زمان گرفتن بار اضافي از موتور وظيفه كدام قطعه مي باشد.  آرامكنترل دور در  -511

 د( سنسور دور موتور                           ج( كولر                 ECUب(              استپرموتور  (الف

       دف را دارا مي باشد.به پمپ بنزين و كويل دوبل در هنگام تصاكدام قطعه وظيفه قطع كردن جريان ارسالي  رله دوبل  -511

 د(ريل سوخت             ج( سوئيچ اينرسي               ECU ب(             الف( فيلتر بنزين   

 

 :ترتيب جرقه در خودروهاي انژكتوري  -512

 1-2-5-5د(       1-5-5-2(ج             1-5-5-2ب(            با هم 5و2  -باهم  1و5الف( 

 سوئيچ كدام ترمينال سوئيچ قطع مي شود  STدر حالت  -515

   IG2د(                      AMج(             IG1ب(            Accالف( 

 با بدنۀ شدن پايه ............. ۀ .............. و در دور تند در دور كند با بدنه شدن پاي فن-بدون يونيت فن  و سمند 513در خودروهاي پژو  -515

ECUمي شود.    فعال 

 1و  11 (د                            6jوk 6 (ج                     11و  1(ب                         5jوk 5(الف

 انتخاب فيوز در مدار تابع كدام كميت است ؟ -513

   شدت جريان عبوري از مصرف كننده -دو سر مصرف كننده    د ولتاژ -ج       سيم قطر -ب          سيم طول –الف 

 عالمت اختصاري سيم آبي در مدارات الكتريكي كدام است ؟ -516

 G -د             O -ج              L -ب            R -الف

 ؟ است كدام باطري شارژ حالت در(  سربي –جنس صفحات مثبت باطري ) اسيدي  -517

 Pbo-د            4Pbso-ج                pbo2 -ب         Pb -الف

 ؟ شود مي تامين كجا از ترتيب چه به  برقي آنتن  -ساعت –برق مورد نياز بوق  -518

    سوئيچ IG  -برق مستقيم باطري   -سوئيچ  ACC الف ( 

 برق مستقيم باطري -سوئيچ   ACC  -سوئيچ  IG ب( 

 سوئيچ IG -سوئيچ ACC  -ستقيم باطريج( برق م

 برق مستقيم باطري -سوئيچ ACC  -سوئيچ  ACC د( 

 المپهاي مورد استفاده در مدار چراغ هاي جلو نور پايين معموالً چند وات هستند ؟ -519

    وات 61 -وات       د 12 -وات     ج 21 -وات    ب  3 -الف

 منفي كويل به كجا وصل مي شود ؟   در سيستم جرقه زني پالتيني ترمينال -511

 اتصال بدنه   -د        مثبت باطري  -ج            سيم دلكو   -ب       سوئيچ      IGN -الف

 وظيفه كويل در سيستم جرقه زني چيست ؟ -511

 تقسيم برق بين شمع ها -ب             افزايش ولتاژ باطري   -الف

 آوانس و ريتارد كردن جرقه شمع ها -د         قطع و وصل مدار اوليه      -ج

 عالمت شارژ باطري در زمان بستن به دستگاه شارژ باطري  كدام است ؟ -512

 تغيير رنگ الكتروليت -ب         قطع  جريان شارژ                                             -الف

 گرم شدن الكتروليت -د         جوشيدن يكنواخت الكتروليت خانه هاي باطري  -ج

 آب مقطر و اسيد سولفوريك براي تهيه الكتروليت در حدود........  حجمينسبت  -515

 % اسيد65% آب و 57 -% آب                  ب65% اسيد و 57 -الف
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 فني و حرفه اي   2 برق خودرو درجهآزمون هاي      مجموعه سواالت پر تكرار 

 % اسيد75%آب  و 27 -د                     % آب  75% اسيد و 27 -ج

 لفوريك براي تهيه الكتروليت در حدود........آب مقطر و اسيد سووزني  نسبت  -515

 % اسيد65% آب و 57 -ب                    % آب  65% اسيد و 57 -الف

 % اسيد75%آب  و 27 -% آب                          د75% اسيد و 27 -ج

 ولتاژ نامي هر خانه باطري چند ولت است ؟ -513

   1 -د                 2 -ج                     2/2 -ب               3/1 -الف

 .داخل قوطي كنيستر چه ماده اي قرار دارد  -516

 د( سرب فعال    ج( كربن فعال            ب( اسيد كلريدريك          الف( اسيد سولفوريك 

 وظيفه آوانس خالئي) مكشي(  و وزنه اي)لنگري( در دلكو :    517

 ر هاي متوسط كار ميكند آوانس خالئي در دور هاي باال الف( آوانس وزنه اي در دو

 ب( آوانس وزنه اي در دور هاي متوسط و باال  كار ميكند آوانس خالئي در دور هاي پايين    

 ج( آوانس وزنه اي در دور هاي پايين كار ميكند آوانس خالئي در دور هاي باال و متوسط 

 سط كار ميكند آوانس خالئي در دور هاي پايين د( آوانس وزنه اي در دور هاي پايين و متو
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 فني و حرفه اي   2 برق خودرو درجهآزمون هاي      مجموعه سواالت پر تكرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزينه صحيح شماره سوال گزينه صحيح شماره سوال گزينه صحيح شماره سوال

 ج 63 ج 55 الف( 1

 ب 66 د 55 د(   2

 د 67 الف 53 ج(   5

 ب 68 ب 56 ج(   5

 الف 69 د 57 د(   3

 د 71 الف 58 ج(   6

 الف 71 د 59 الف( 7

 الف 72 ب 51 ب( 8

 ب 75 ج 51 الف( 9

 ب 75 ج 52 ب( 11

 د 73 الف 55 الف( 11

 ج 76 د 55 الف( 12

 ب 77 د 53 ج( 15

 ج 78 الف 56 ب( 15

 الف 79 الف 57 ج(   13

 د 81 ج 58 الف( 16

 د 81 ب 59 د(   17

 ب 82 ج 31 ب( 18

 د 85 ج 31 د(   19

 د 85 د 32 الف( 21

 الف 83 ج 35 ج ( 21

 ج 86 د 35 ب(    22

 ب 87 د 33 الف( 25

 ج 88 ب 36  ج(  25

 ب 89 ج 37 د( 23

 ج 91 د 38 الف( 26

 ب 91 الف 39 د 27

 ب 92 ب 61 ب 28

 الف 95 ج 61 د 29

 ب 95 ب 62 الف 51

 ب 93 د 65 د 51
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 ب 96 الف 65 د 52
 

 

 

 

 

 

 

 

 گزينه صحيح شماره سوال گزينه صحيح شماره سوال گزينه صحيح شماره سوال

 الف 163 الف 151 ج 97

 ج 166 ج 152 د 98

 الف 167 ب 155 الف 99

 ج 168 د 155 ب 111

 ج 169 ب 153 الف 111

 ب 171 الف 156 الف 112

 ج 171 الف 157 الف 115

 الف 172 ب 158 ج 115

 د 175 ج 159 د 113

 ب 175 الف 151 ج 116

 الف 173 ج 151 ب 117

 ج 176 ب 152 ب 118

 الف 177 د 155 الف 119

 ب 178 ب 155 الف 111

 د 179 ب 153 ب 111

 ج 181 الف 156 د 112

 ب 181 ج 157 ب 115

 الف 182 الف 158 ب 115

 ب 185 الف 159 ج 113

 ج 185 ج 131 ب 116

 ب 183 ب 131 الف 117

 ج 186 د 132 ج 118

 ج 187 الف 135 الف 119

 ب 188 د 135 د 121

 ج 189 ج 133 الف 121

 ج 191 الف 136 ج 122

 ب 191 الف 137 الف 125

 الف 192 الف 138 ب 125

 ب 195 د 139 الف 123

 ب 195 الف 161 الف 126

 د 193 ب 161 ج 127

 ب 196 الف 162 د 128

 الف 197 د 165 الف 129

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 فني و حرفه اي   2 برق خودرو درجهآزمون هاي      مجموعه سواالت پر تكرار 

 الف 198 ب 165 د 151
. 

 

 

 

 

 گزينه صحيح شماره سوال گزينه صحيح شماره سوال گزينه صحيح ه سوالشمار

 ج 267 د 255 الف 199

 د 268 الف 255 الف 211

 ب 269 ج 253 الف 211

 د 271 ب 256 الف 212

 د 271 الف 257 ج 215

 د 272 الف 258 ب 215

 ب 275 د 259 الف 213

 ج 275 ب 251 د 216

 ج 273 ب 251 الف 217

 ب 276 ب 252 د 218

 د 277 ب 255 ب 219

 ب 278 د 255 الف 211

 ب 279 ج 253 د 211

 ب 281 د 256 د 212

 الف 281 ب 257 د 215

 ب 282 ب 258 ج 215

 الف 285 ج 259 ب 213

 ج 285 الف 231 ج 216

 الف 283 د 231 ب 217

 ج 286 ج 232 الف 218

 ب 287 ج 235 ج 219

 الف 288 د 235 د 221

 د 289 ج 233 ب 221

 د 291 الف 236 ب 222

 ب 291 الف 237 الف 225

 د 292 ب 238 الف 225

 ب 295 الف 239 ب 223

 د 295 الف 261 الف 226

 الف 293 ج 261 د 227

 د 296 د 262 الف 228

 د 297 ب 265 ج 229

 د 298 ب 265 ج 251

 الف 299 د 263 د 251

 الف 511 ب 266 الف 252

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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 گزينه صحيح شماره سوال گزينه صحيح شماره سوال گزينه صحيح ماره سوالش

   ب 517 ج 511

     الف 512

     الف 515

     الف 515

     د 513

     ب 516

     ب 517

     الف 518

     د 519

     ب 511

     الف 511

     ج 512

     ج 515

     الف 515

     ب 513

     ج 516
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