
سواات مهارت تعمیر برق خودرو
سازهاى آهَزش ٍ خرٍرش اسساى ّرهسگاى

8-1/2/42/55: اسساًسارزوس2سَااذ ًظری آزهَى هْارذ زؼویر ترق ذَزرٍ زرجِ 

1389/  / :آزهَىزاریدزلیم60ِ:آزهَىهسذ :خسرًامًام ٍ ًام ذاًَازگی:

هیلیوسری هؼازل وسام آچار ایٌچی اسر؟25آچار  -1

16/13(ز8/7( ج1( ب16/5الف( 

وَلیس هیلیوسری ضىل هماتل چِ اًسازُ ای را ًطاى هی زّس؟ -2

6/0( ز8/0( ج30/0( ب12/0الف( 

جْر ترازُ ترزاری فلساذ ًرم زَسط سَّاى از چِ ًَع سَّاًی اسسفازُ هی ضَز؟ -3

آجزٍسَّاى( زآجیهسَّاى( جگرزًینسَّاى( بالف( سَّاى گرز

هسار ذارجی زاضسِ تاضٌس چِ ًاهیسُ هی ضًَس؟الىسرٍى زر  4ازوْایی وِ ووسر از  -4

هَرزسِّر( زػایك( جّازیًیوِ( بالف( ّازی

اسر؟وسامالىسریىیزَاى –جریاىضسذ–ٍلساش  –ٍاحس هماٍهر  -5

ٍاذ–آهدر–ٍلر–اّن( بٍلر–ٍاذ–آهدر –الف( اّن 

ٍلر–آهدر–ٍاذ–اّن( زٍاذ–ٍلر–اّن –ج( آهدر 

( از وسام راتطِ زیر تسسر هی آیس؟ Rهحاسثِ هماٍهر یه سین )  -6

ج ٍبهَارز( زW=P/T( جU=WR( ب R=PL/Sالف( 

هی تاضس؟فطٌگی آب زارای چِ ًَع هماٍهسی -7
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   PTC( ز             NTC( ج                VDR( ب                LDRالف( 

 چیسر؟ ًطاًگر            ػاهر -8

 ذازى( ز           زراًسیسسَر( ج             زیٌر زیَز( ب               الف( فیَز

 ٍلسوسر ٍ آهدرهسر زر هسار تِ چِ غَرذ لرار هی گیرًس؟ -9

  هَازی آهدرهسر  - سری ٍلسوسر( ب                هَازی ٍلسوسر  -الف( آهدرهسر سری 

  هَازی غَرذ تِ زٍ ّر( ز                            ج( ّر زٍ تِ غَرذ سری

 وسام راتطِ جْر هحاسثاذ هسارّای هَازی لاتل اسسفازُ اسر؟ -10

 +........R=1/R1+1/R2+1/R3/1( ب                           ;........I=I1=I2=I3الف( 

 +........R=R1+R2+R3( ز                        +.........V=V1+V2+V3ج( 

 خلیر ، هجوَع ول غفحاذ هثثر ٍ هٌفی چمسر اسر؟ 15ٍلر  12زر یه تاطری  -11

 90( ز                  76( ج                 48( ب               42الف(

 زیغِ ّای وف ذاًِ ّای تاطری تِ چِ هٌظَری زر ًظر گرفسِ ضسُ اسر؟ -12

 ( غفحاذ تاطری تا یىسیگر زر زواس ًثاضٌس.ب              الف( زىیِ گاُ غفحاذ تاطری تاضس.

 .یاتس افسایص تاطری جؼثِ هماٍهر( ز       ج( رسَتاذ غفحاذ را زر ذَز جای زّس.

 هثثر ٍ هٌفی تاطری زر زهاى ضارشچیسر؟جٌس غفحاذ  -13

 pbٍ غفحاذ هٌفی ، سرب اسفٌجی  pbo2الف( غفحاذ هثثر خراوسیس سرب اسفٌجی

 pboٍ غفحاذ هٌفی ّن اوسیس سرب  pboب( غفحاذ هثثر اوسیس سرب 

 pbٍ غفحاذ هٌفی سرب هسرلرل  pbج( غفحاذ هثثر سرب اسفٌجی 

 pbo2یس سرب ٍ غفحاذ هٌفی خراوس pbز( غفحاذ هثثر سرب 

 آهدر جریاى تىطین چِ هسذ طَل هی وطس زا تاطری ذالی ضَز؟ V12  ٍAh60  ،10اگر از یه تاطری واها ضارش  -14
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 ساػر10( ز               ساػر6( ج              ساػر5( ب              ساػر3الف( 

  299/1زا  265/1را تیي  زرجِ ساًسی گراز غلظر الىسرٍلیر تاطری 30اگر ّیسرٍهسر زر زهای  -15

 ًطاى زّس تاطری:

            .اسر ضارش% 25( ب                                     الف( زضارشاسر.

 .ضارشاسر% 100( ز                             % ضارش اسر. 50ج( 

 ترای ساذسي آب اسیس تاطری زر ًسثر حجوی تِ زرزیة زیر ػول هی وٌین: -16

 .ریسین هی آب% 73 رٍی را اسیس% 27( ب       % آب هی ریسین.63% اسیس را رٍی 37الف(

 % آب هی ریسین.37را رٍی  اسیس% 63( ز          % اسیس هی ریسین.27% آب را رٍی 73ج(

 ضىل زیر ًوایاًگر چِ چیسی هی تاضس؟ -17

 هثلث یخیچ سین تا آرهیچر( ب          الف( آرهیچر تا سین خیچی سسارُ

 سسارُ خیچی سین تا اسسازَر( ز             ج( اسسازَر تا سین خیچی هثلث

  

 هْوسریي هطرػِ یه جریاى هسسمین ٍ هسٌاٍب چیسر؟ -18

 الف( زر هسٌاٍب جْر جریاى زغییر ًوی وٌس ٍلی زر هسسمین جْر زغییر هی وٌس.

 هسسمین جْر ّوَارُ ثاتر اسر.ب( زر جریاى هسٌاٍب جْر زائوا زر حال زغییر اسر ٍلی زر 

 ج( زر ّر زٍ جریاى ،جْر ّوَارُ ثاتر اسر.

 ز( زر ّر زٍ جریاى ،جْر زائوا زر حال زغییر اسر.

 زر آلسرًازَر خیىاى زؼساز لطة ّای رٍزَر ٍ ضیارّای اسسازَر ػثارزٌس از : -19

 ضیار12 ، لطة12(ز      ضیار36، لطة12(ج    ضیار 18، لطة12( ب     ضیار 36لطة ،  6الف( 

 زر آلسر ًازَر، سین ّای اهح ضارشتِ .................. هسػل هی ضَز. -20

 ٍ ذرٍجی زیَزّای زحریه IG( ب              ٍ ٍرٍزی زیَزّای زحریه IGالف(
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 ٍ ٍرٍزی زیَزّای هثثر IG( ز                 ٍ ذرٍجی زیَزّای هثثر  IGج( 

 آلسرًازَر ، یىسَسازی ترق تِ ػْسُ ...........ٍ..........اسر.تِ زرزیة زر زیٌام ٍ  -21

 ولىسَر اسر. – زیَزّا( ب               .اسر ّا اهل ولیِ –الف( ولىسَر 

 .اسر فایرّا روسی – زیَزّا( ز                        .اسر زیَزّا –ج( ولىسَر 

 فسِ ضَز ٍ خس از وٌسرل زَسط آفساهاذ تسًِ ّرگاُ جریاى ازم لطة ّای زیٌام از زغال هثثر گر -22

 ضَز ایي زیٌام را ...............گَیٌس.

 ج ٍ الف( ز            هسغیر هثثر( ج            جذار ازػال( ب            الف(ازػال زاذل

 هٌظَر از اسسازَر سِ فاز چیسر؟ -23

 الف( اسسازَری وِ از سِ سین خیچ زطىیل ضسُ اسر. 

 اسسازَری وِ سِ ضیار ترای ػثَر سین خیچ زاضسِ تاضس.ب( 

 ج( اسسازَری وِ همسار ٍلساشزیازی زَلیس هی وٌس.

 ز( اسسازَری وِ سِ تراتر زیٌام ّای هؼوَلی ترق زَلیس هی وٌس.

 اساس وار زیٌام ّای شًرازَر ترای زَلیس جریاى الىسریسسِ چیسر؟ -24

  ّوٌام هغٌاطیسی حَزُ زٍ ترذَرز( ب      ازیالف( لطغ ذطَط لَای هغٌاطیسی زَسط یه ّ

 اطیسیهغٌ هیساى زر ّازی یه حرور( ز                ج( ترذَرز زٍ حَزُ هغٌاطیسی غیر ّوٌام

 آفساهاذ: FٍD ٍWL از وٌساوسْای  -25

 تِ اهح ضارش ٍغل هی ضَز. WLزیٌام ٍ  Fتِ  Dزیٌام ٍ  Dتِ  Fالف(

 سَئیچ ٍغل هی ضَز. SWتِ  WLزیٌام ٍ  Dتِ  Dزیٌام ٍ  Fتِ  Fب(

 تِ اهح ضارش ٍغل هی ضَز. WLزیٌام ٍ  Dتِ Dزیٌام ٍ  Fتِ  Fج(

 سَئیچ ٍغل هی ضَز. IGتِ  WLتِ تسًِ زیٌام ٍ  F ٍD تِ  Fز(

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 رگَازَر جریاى آفساهاذ از ًظر سین خیچی ٍ تسسِ ضسى تا هسار چگًَِ اسر؟ -26

 هی تاضس ٍتا هسار تِ غَرذ سری تسسِ هی ضَز. الف( زارای زٍر زیاز ٍ لطر سین ون

 ب( زارای زٍر ون ٍ لطر سین زیازهی تاضس ٍ تا هسار تِ غَرذ سری تسسِ هی ضَز.

 ج( زارای زٍر ون ٍ لطر سین زیاز هی تاضس ٍ تا هسار تِ غَرذ هَازی تسسِ هی ضَز.

 .ضَز هی تسسِ هَازی غَرذ تِ هسار تا ٍ تاضس هی ز( زارای زٍر زیاز ٍ لطر سین ون 

 تا زسسگاُ گرٍلر وسام یه از زسر ّای زیر را هی زَاى اًجام زاز؟ -27

  آرهیچر تَزى وَزاُ ازػال( ب                  الف( خارگی زر سین خیچ آرهیچر 

  رٍزَر خیچی سین زر خارگی( ز                    ج( خارگی زر سین خیچی تالطسه

  

 ٍلسی را ًسثر تِ ّن : 12 آفساهاذ ٌّطلی زٍ تاطری -28

 الف(ٌّگام اسسارذ ززى هَازی ٍ تؼس از رٍضي ضسى هَزَر سری هی وٌس.

 ب(ٌّگام اسسارذ ززى سری ٍ هَازی ٍ تؼس از رٍضي ضسى هَزَر سری هی وٌس.

 ج(ٌّگام اسسارذ ززى ٍ رٍضي ضسى هَزَر سری هی وٌس.

 هی وٌس. ز( ٌّگام اسسارذ ززى سری ٍ تؼس از رٍضي ضسى هَزَر هَازی

 زر غَرذ ّرز ضسى )ػول ًىرزى ( واچ یه طرفِ زًسُ اسسارذ زر ٌّگام اسسارذ ززى: -29

 .ضَز ًوی زرگیر فایَیل زًسُ تا اسسارذ زًسُ( ب                      الف( هَزَر اسسارذ ػول ًوی وٌس.

 .وٌس ًوی ػول رذاسسا ازَهازیه( ز                          ج( زًسُ اسسارذ گرزش ًوی وٌس.

 ازَهاذ اسسارذ زٍ ًَع سین خیچ ، ولفر زر ٍ ًازن زر زارز وِ تِ زرزیة: -30

 .ضَز هی ًاهیسُ وططی ٍ ًگْسارًسُ خیچ سین( ب       الف( سین خیچ وططی ٍ ًگْسارًسُ ًاهیسُ هی ضَز.

 .تاضٌس هی ًگْسارًسُ خیچ سین زٍ ّر( ز                       ج( ّر زٍ سین خیچ وططی هی تاضٌس.

 ازَهاذ اسسارذ زر زهاى وار جریاى تاطری را: -31
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 سسا تِ تالطسه ّا ٍ سدس تِ آرهیچر هی زّس.ات(ب   الف( اتسسا تِ آرهیچر ٍ سدس تِ تالطسه ّا هی زّس.

 .زارز اهىاى ب ٍ الف غَرذ تِ( ز         ج( ّوسهاى تِ آرهیچر ٍ تالطسه ّا هی رساًس.

 اسسارزر خس از زرگیری ٍ تِ وار افسازى هَزَر از زرگیری ذارج ًوی ضَز ػلر چیسر؟چرذسًسُ  -32

 ب( فٌر ترگطر زٌّسُ زًسُ اسسارذ ضىسسِ ضسُ اسر.             الف( وَخلیٌگ ّرزگرز تىسَاز هی وٌس.

 .اسر زیسُ آسیة فایَیل یا زًسُ چرخ(ز      ج(جارٍتىْای اسسارزر تا ولىسَر زواس ًسارًس.

        ( Bزر زهاى وار ورزى اسسارزر، ٍضؼیر ذرٍجی ّای ولیس سَئیچ ًسثر تِ ٍرٍزی آى) -33

 چگًَِ اسر؟

 ٍغل اسر. ST –لطغ  ACC  ٍIG ( ب                   سر.ا لطغ   IG–ٍغل  ACC  ٍSTالف(

 .اسر ٍغل ذرٍجی سِ ّر( ز                     .اسر لطغ  ACC–ٍغل  IG ٍST ج( 

  

  

 آزٍاًس ٍزًِ ای زلىَ چگًَِ وار هی وٌس؟ -34

 الف( هیل زلىَ را زر جْر گرزش ذَز جلَزر هی ترز. 

 ب( هیل زلىَ را زرذاف جْر گرزش ذَز تِ ػمة هی وطس.

 ج( غفحِ خازیي را زر جْر گرزش هیل زلىَ تِ جلَ هی وطس.

 ز( غفحِ خازیي را زرذاف جْر گرزش هیل زلىَ تِ ػمة هی وطس.

 ر سین خیچ اٍلیِ وَیل تِ وجا هسػل هی ضَز؟زٍس -35

 الف( یه سر تِ ذرٍجی ٍ سر زیگر آى تِ هسار ثاًَیِ

 ب( یه سر تِ ٍرٍزی ٍ سر زیگر آى تِ ذرٍجی وَیل تِ خازیي

 ج( یه سر تِ ٍرٍزی ٍ سر زیگر آى تِ زرهیٌال هروسی وَیل

 ز( یه سر تِ ذرٍجی ٍ سر زیگر آى تِ زرهیٌال هروسی وَیل
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 زَلیس ٍلساش زر سین خیچ خیىاج زر اثر : -36

 ترق ایجاز هی ضَز. چىص زَسط( ب          الف( زَسط زیٌام ایجاز هی ضَز.

 .ضَز هی ایجاز خیچ سین اطراف هغٌاطیسی هیساى ضسذ زغییر( ز           ج( زَسط تازری ایجاز هی ضَز.

 زر سیسسن جرلِ زًی هگٌسی : -37

 خازیي اًجام هی ضَز. الف( لطغ ٍ ٍغل جریاى زَسط

 ب( لطغ ٍ ٍغل جریاى زَسط ذازى اًجام هی ضَز.

 ج( لطغ ٍ ٍغل جریاى زَسط خیىاج اًجام هی ضَز.

 ز( لطغ ٍ ٍغل جریاى زَسط خیىاج ٍ هسٍل اًجام هی ضَز.

 اگر فاغلِ زّاًِ خازیي ون تاضس: -38

 الف( زاٍل خازیي افسایص یافسِ ٍ وَیل زر زٍر ون گرم هی وٌس.

 ب( زاٍل خازیي واّص یافسِ ٍ وَیل تطَر واهل اضثاع ًوی ضَز.

                                 ج( تاػث سَذسي ذازى زلىَ هی ضَز.

 ز(تاػث زٍز تِ زٍز ذال ززى زّاًِ خازیي هی ضَز.

 ؟وسام ػاهل زر هسار جرلِ زًی هَجة زساٍم جرلِ ززى زر ضوؼْاسر ٍلسی وِ خازیي تاز هی ضَز -39

 وَیل ثاًَیِ هسار(ز                ذازى(ج               خازیي(ب               الف(تاطری

 جْر زٌظین زهاى جرلِ تا چراؽ زلىَ تایس زٍ رضسِ سین تِ هثثر ٍ هٌفی تاطری ٍ رضسِ سَم تا  -40

 گیرُ هرػَظ تِ ..............ٍغل ضَز.

  هَرز سِ ّر(ز         وَیل هٌفی زرهیٌال( ج       یه ضوغ ٍایر( ب       الف( ٍایر فطار لَی

 ػلر ذال ززى زر زّاًِ خازیي زلىَ وسام هَرز زیر هی تاضس؟ -41

 زلىَ هیل لمی ٍ ذراتی( ب                  الف( هٌاسة ًثَزى ظرفیر ذازى زلىَ
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 هَرز سِ ّر( ز                           ج( زیازی فطار فٌر خازیي زلىَ

 وسام ػاهل ارزش حرارزی ضوغ را هطرع هی وٌس؟ -42

  ضوغ زر حرارذ اًسمال ظرفیر( ب                الف( هماٍهر ضوغ زر هماتل گرهای زیاز

  گیری رسَب هماتل زر ضوغ هماٍهر( ز                 ج( هماٍهر ضوغ زر هماتل اًسمال حرارذ

 اهح چراؽ ّای زرهس تایس چٌس ٍاذ تاضس؟ -43

 ٍاذ 30(ز               اذٍ 21(ج               ٍاذ 10(ب               ٍاذ 6لف(ا

 اگر فمط آهدر تٌسیي ػول ًىٌس هوىي اسر ػیة از : -44

 .تاضس ٍلساش زٌظین هماٍهر( ب                   الف( فرسسٌسُ ) ضٌاٍر تان ( تاضس.

 .تاضس ٍلساشلطغ زٌظین ترق( ز                            ج( زرجِ حرارذ آب تاضس.

 ولیس ای زرب ) هیىرٍسَئیچ ( چراؽ زاذل ازاق ذَزرٍ: -45

 .وٌس هی ٍغل ٍ لطغ را هٌفی سین هسار( ب              الف( هسار سین هثثر را لطغ ٍ ٍغل هی وٌس.

 . تاضس غحیح زَاًس هی ب ٍ الف هَارز(ز        ج( هسار سین هثثر ٍ هٌفی را لطغ ٍ ٍغل هی وٌس.

  

  

  

  

  زر هَلغ ذاهَش ورزى ترف خان وي، چِ هىاًیسهی ترف خان وي را تِ حالر اٍل  -46

 ترهی گرزاًس؟

 الف( زَسط یه زایور ترق زا اتسسای وَرس تِ هَزَر ترف خان وي زازُ هی ضَز.

 ب( فٌری وِ تِ تازٍّا هسػل اسر تازٍّا را تِ حالر اٍل تر هی گرزاًس.

 هحَر ذارج از هروس هَزَر ترف خان وي تر هی گرزز.ج( زَسط 
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 ز( زَسط ولیس هحسٍز وٌٌسُ زَلف، ترق تِ هَزَر ترف خان وي رسیسُ ، زا اتسسای وَرس لطغ هی ضَز.

 هؼوَا ترای چِ تَق ّایی از رلِ اسسفازُ هی ضَز؟ -47

 .تاضٌس تلٌس غسای ایزار وِ ّای تَق زر( ب     الف( زر تَق ّایی وِ آهدر زیاز هػرف هی وٌٌس.

 .وٌٌس ًوی ػول رلِ تسٍى وِ تَلی ّای هسار زر(ز    ج(زر هسارّایی وِ ازیه تَق تیطسراسسفازُ هیطَز.

 وار اٍاخرازَر زر سیسسن وَلر ازَهثیل چیسر؟ -48

 وٌٌسُ سرز هایغ ورزى ذٌه( ب                          الف( گرفسي حرارذ از وٌساًسَر

 اٍاخرازَر زاذل هحیط از حرارذ گرفسي( ز                                وودرسَرج( گرفسي حرارذ 

 ترق را زیَ خرص از وجا زاهیي هی ضَز؟ -49

 سَئیچ  ST(ز            سَئیچ ACC( ج              سَئیچ BAT( ب           سَئیچ IGNالف( 

 تیي......................لرار گرفسِ اسر.اهح ًطاى زٌّسُ فطار رٍغي  -50

  تسًِ ٍ رٍغي  ضوغ( ب                                الف( تسًِ ٍ ذرٍجی سَئیچ

 سَئیچ IGNٍ رٍغي ضوغ( ز                           ج( ضوغ رٍغي ٍ ٍرٍزی سَئیچ

  

  

  

  

  

  

 رزیف الف ب ج ز رزیف الف ب ج ز

    *   26     *   1 
    *   27 *       2 
*       28   *     3 
  *     29       * 4 
      * 30     *   5 
*       31       * 6 
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    *   32   *     7 
  *     33 *       8 
      * 34       * 9 
    *   35     *   10 
*       36 *       11 
*       37   *     12 
      * 38       * 13 
  *     39   *     14 
    *   40 *       15 
*       41     *   16 
    *   42 *       17 
  *     43     *   18 
      * 44   *     19 
    *   45     *   20 
*       46   *     21 
      * 47     *   22 
    *   48       * 23 
  *     49       * 24 
*       50   *     25 

  

 خاسرٌاهِ                                                     
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