
  
  
 

مي ............  قسمت مساوي تقسيم كنيم دقت كوليس 50  به ميليمتر از خط كش را بر روي ورنيه49 هرگاه -1
  شود؟

   ميليمتر 8/0: د   ميليمتر 05/0: ج   ميليمتر04/0: ب   ميليمتر 02/0: الف

  

   اينچ چند ميليمتر مي شود؟ 8/5 -2

   ميليمتر 78/14: د   ميليمتر 15: ج  متر ي ميل89/15: ب   ميليمتر 05/19: الف

  

   هدف از استفاده برقو درفلزكاري چيست؟-3

  جهت پرداخت سطوح داخلي اجسام: ب  جهت سوراخ نمودن دقيق فلزات : الف

 جهت ايجاد سوراخ گرد و مستقيم با اندازه دقيق بعداز سوراخكاري : د  جهت خزينه نمودن بعد از سوراخكاري: ج

  

  .  محاسبه نماييد DIN ميليمتر را در سيستم M13×1/75ويز  قطر مته براي قال-4

   ميليمتر 11: د   ميليمتر 07/11: ج  متر ي ميل12/80: ب   ميليمتر 85 : الف

  

   در زماني كه احتمال باز شدن مهره در اثر ارتعاشات مي رود از چه وسايلي مي توان استفاده كرد؟-5

  هر سه مورد: د  اشپيل: ج  )هدومهر( مهرا اضافي : ب  واشر فلزي : الف

  

ري دردسته يمتر است اين مقدار مطابق چه فيل ميل3/0سوپاپ هاي هوا ودود اتومبيل پرايد فيلر مورد استفاده براي -6
  اينچي مي باشد؟

  750/0تقريبا :د  75/0تقريبا : ج  012/0: ب  12/0: الف

  

ه آن درابتداي مكش قرارگرفته است اگرموتور را سيلندر شماره س، يك موتور چهار زمانه بعد از خاموش شدن -7
   )1342 احتراقترتيب( درجه بچرخانيم سيلندر سه در چه زماني قرار مي گيرد؟180در جهت گردشش 

  تخليه : د  انفجار : ج  تراكم: ب  مكش: الف

  

   حجم احتراق چيست ؟ -8

  فضاي زير نقطه مرگ پايين : ب  فضاي باالي نقطه مرگ باال: الف 

  فضاي باالي نقطه مرگ پايين : د  فضاي محوطه لنگ موتور: ج

  

   برق خودرو هشتمين دوره مسابقات علمي كاربردي مرحله استاني وموتور ستواالت تئوري تعمير

  Cمكانيك خودرو سري 
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  :كداميك از فرمولهاي زير نسبت تراكم را بيان مي كند-9

  حجم كورس) / حجم كورس+ حجم احتراق = ( نسبت تراكم : الف

  حجم كورس / حجم احتراق = نسبت تراكم : ب

   حجم احتراق)/ حجم كورس+ حجم احتراق  (= نسبت تراكم :ج

  حجم كورس/ حجم كورس = نسبت تراكم : د

  

   ميزان سايش در كدام قسمت از ديواره سيلندر بيشتر است ؟-10

  در نزديكي نقطه مرگ پايين : ب  در نزديكي نقطه مرگ باال: الف

  دقيقا در وسط سيلندر : د  بين قسمت وسط سيلندر و نقطه مرگ باال : ج

  

  پيستون داده مي شود در كدام نقطه اندازه گيري مي كنند؟ قطر نامي پيستون را كه در كف -11

  در كف پيستون در نقاط عمود بر محور گژن پين: ب  در مركز پيستون : الف
  پايين در نقطه اي عمود بر محور گژپينتنهدر انتهاي : د  در نقطه اي از محل قرار گيري رينگهاي پيستون: ج

  

  وتور خودرو در هر بار تعمير از چه وسيله اي استفاده مي شود؟جهت انتخاب ياتاقان مناسب براي م-12

  فيلر : د  پالستيك گيج : ج  ميكرومتر : ب  التون: الف

  

 درجه و زاويه سيت سوپاپ 45زاويه لبه سوپاپ (  سوپاپ سيت يك درجه اختالف در زاويه لبه سوپاپ و -13
  به چه منظوري مي باشد؟)  درجه 46

  ن حركت گردبادي مخلوط هوا وبنزين است براي بوجود آمد: الف

  براي تخليه بهتر دود در زمان تخليه : ب

  براي ورود بهتر مخلوط هوا وبنزين در زمان تنفس است : ج

  براي آب بندي و نشست بهتر لبه سوپاپ روي سيت و سريع باز شدن سوپاپ است : د

  

  :تاب داشتن سرسيلندر باعث -14

  ور و پس زدن موتور مي شودافزايش كمپرس موت: الف

  خروج كمپرس و گرم شدن بيش از حد موتور وكاهش قدرت موتور مي شود : ب

  افزايش قدرت و كمپرس موتور و سوختن واشر سرسيلندر مي شود : ج

  . مخلوط شدن آب و روغن و افزايش كمپرس موتور مي شود: د

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 

 به وسيله فيلر در اويل خارجيه روتور  و برجسته ترين نقطك روتور داخلي درهنگام اندازه گيري لقي بين نو-15
  پمپ روتوري اين مقدار چقدر بايد باشد؟

   اينچ 008/1 الي 005/0: ب   اينچ006/0 الي 001/1: الف

   اينچ004/1 الي 002/1: د   اينچ003/1 الي 001/1: ج

  

  : يعني روغن موتوري كه ) SAE20W50( روغن موتور -16

   است 20غلظت آن در سرما و گرما يكسان و : ب   است 20 و درگرما 50 در سرما  آنغلظت: الف

   است 50 و در گرما 20غلظت آن در سرما : د   است 50غلظت آن در سرما وگرما يكسان و : ج

  

  : وظيفه سوپاپ اطمينان در اويل پمپ-17

  كاهش فشار روغن است : ب   فشار روغن است افزايش: الف

  .افزايش فشار روغن است : د  داشتن فشار روغن است ثابت نگه : ج

  

 هنگام آزمايش فشار پمپ بنزين توسط دستگاه فشار سنج عقربه دستگاه در حالت سالم بودن پمپ چه -18
  عددي را نمايش مي دهد؟ 

   اتمسفر 30/0 تا 20/0: ب   اتمسفر  27/0 تا 13/0: الف

  اتمسفر  20/0 تا 17/0: د   اتمسفر 45/0 تا 33/0: ج

  

  در هنگام حركت در سرباالئيها در صورت ريب زدن و كم آوردن خودرو كدام مدار احتماال عيب پيدا نموده؟-19

  مدار قدرت : د  مدار شتاب : ج   اصلي مدار: ب  مدار دور آرام: الف

  

   در كاربراتور ونتوري متغير چه قطعه اي وظيفه مدار قدرت را انجام مي دهد؟-20

  سوزن كاربراتور: دالستيك ديافراگم كاربراتور : ج  پالنجر كاربراتور : ب  تون كاربراتور پيس: الف

   

   در هنگام كشيدن ساسات در كاربراتور ونتوري ثابت مقدار هوا وبنزين چه تغييري مي كند؟-21

  هوا كم ـ بنزين زياد مي شود: ب  هوا زياد ـ بنزين كم مي شود : الف

  . هوا كم ـ بنزين ثابت مي ماند: د   زياد مي شود هوا زياد ـ بنزين: ج

  

   وظيفه رگوالتور فشار سوخت دريك سيستم انژكتوري چيست؟-22

  ريل سوخت ثابت نگهداشتن فشار سوخت در : لفا
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  ثابت نگهداشتن فشار سوخت در انژكتورها: ب

  ريل سوخت افزايش فشار سوخت در : ج

  موارد الف و ب صحيح است : د

  

  : قفل گازي يعني -23

  قطع شدن سوخت در مدارهاي كاربراتور : الف

  تبديل شدن بنزين به صورت گاز در كاربراتور : ب

   و پمپ بنزين  شدن بنزين به صورت گاز در لوله هاي رابطتبديل: ج

  كاهش سوخت و ورود زياد هوا : د

  

  ..................... در زمان ساسات مخلوط هوا و بنزين -24

  تفاوتي ندارد : د  غني تر است: ج ابتدا ضعيف و سپس غني مي شود : ب  ضعيف تر است : الف

  

   موتور جوش نمي آورد ولي آب كم مي آورد علت آن -25

  سوپاپ خالء اي درب رادياتور خراب است : ب  درسيستم نشت آب وجود دارد: الف

  .وج صحيح است موارد الف : د  سوپاپ فشاري درب رادياتور خراب است : ج

  

  : چنانچه شيلنگ پايين رادياتور داراي جداره نازك و نرم باشد-26

  در سرعتهاي زياد جداره شيلنگ جمع شده و مانع از عبور آزاد آب مي شود : الف

  تاثيري در كار سيستم خنك كننده ندارد : ب

  عمر شيلنگ طوالني و قابليت ارتجاعي خواهد داشت : ج

  يلنگ در مقابل حرارت مقدار عبور آب افزايش مي يابد با انبساط ش: د

  

  :  جمع شدن شيلنگ هاي آب هنگام سرد شدن موتور عالمت -27

  كم بودن مقدار آب داخل رادياتور : ب  چسبيدن سوپاپ خاليي درب رادياتور : الف

  ست معيوب بودن سوپاپ فشار درب رادياتور ا: د  سفت كردن بيش از حد درب رادياتور : ج

  

  صل به صورت خودكار عمل مي نمايد؟و كدام يك از كالچهاي زير جهت قطع و -28

  موارد الف وب صحيح است: د كالچ ساكسومات: ج  كالچ چند صفحه اي : ب  كالچ وزنه اي : الف 
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  سيستم كالچ نمي باشد؟جز وظايف  كدام يك از موارد زير -29

  ور در حالت روشن روشن كردن موت: ب  افزايش گشتاور : الف

  امكان تعويض دنده در هنگام حركت : د  حركت آرام وسيله نقليه در شروع حركت : ج

  

  .......... فاصله سه شاخه ديسك تا بلبرينگ -30

  قابل تنظيم نيست : ب  اندكي فاصله داشته و قابل تنظيم است : الف

  . ار تنظيم مي شودبصورت خودك: د  دركارخانه سازنده تنظيم و ثابت مي شود : ج

  

 خودرويي در زمان گرم شدن ، دنده هايش جا نمي رود اما پس از خنك شدن موتور و گير بكس براحتي دنده -31

  هايش جا مي روند ، به نظر شما عيب از كدام قطعه مي تواند باشد؟

  دنده برنجي : د  پمپ باال يا پايين كالچ: ج  صفحه كالچ: ب  ديسك : الف

  

  دن دنده ممكن است از خرابي كداميك از قطعات زير باشد؟بيرون ز-32

  شافت دنده زير : الف

  ضعيف شدن خارموشكي ، كم شدن قطر خار موشكي هاي مربوط به آن دنده : ب

  ساييدگي ساچمه ويا ضعيف شدن فنر ماهك آن دنده : ج

  موارد ب و ج : د

  

  را برعهده دارد؟بين دو دنده ) كرونسن(ه  كداميك از قطعات زير نقش هماهنگ كنند-33

  )النگويي(خارهاي حلقه اي : د  دنده برنجي : ج  كشويي و مغزي: ب  خارموشكي : الف

  

  كداميك از موارد زير جزء وظايف ديفرانسيل نمي باشد؟-34

   درجه 90تغيير جهت دادن قدرت موتور به اندازه : الف

  افزايش گشتاور و كم شدن دور گيربكس: ب

  ود آوردن توانايي دور زدن خودرو و پيچيدنبوج: ج

  بوجود آوردن توانايي حركت معكوس براي خودرو : د

  

   يك گيربكس ايده ال چه گيربكسي مي باشد؟-35

   را افزايش ندهدرو سبك باشد و وزن خود: الف

  گير بكسي كه در آن تبديل دور و گشتاور به آرامي وبدون مرحله مشخص انجام گيرد: ب
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  دنده در آن به راحتي تعويض شود : ج

  سرعت زيادي ايجاد نمايد : د

  

   در صورتي كه در تمامي دنده ها بغير از دنده عقب گيربكس زوزه بكشد خرابي احتمالي چيست؟-36

  دنده زير خراب مي باشد: ب   باشد  ميالف دنده تيز

  د ب و ج صحيح است موار: د  ن معيوب شده است آميل دنده زير و ساچمه هاي سوزني : ج

  

     چرا در برخي از خودروها گاردان را دو تكه مي سازند -37

   متر بيشتر باشد 7/1چون طول گاردان نبايد از : الف

  چون سرعت اين خودروها زياد است : ب

  چون اين خودروها عموما باري بوده و فشار زيادي بر روي گاردان وارد مي شود : ج

  و طراحي كمپاني سازنده خودرو است دليل خاصي ندارد : د

  

   كدام سيستم دنده در ديفرانسيل هاي معمولي خودرو از شرايط بهتري برخوردار است ؟-38

  دنده مخروطي : د  دنده هيپوئيد: ج  دنده حلزوني : ب  دنده مستقيم: الف

  

  اده مي شود؟ چه وسيله اي استف از گيري آنهافيلر تنظيم درست كرانويل و پينيون و براي -39

  از كرانوبل و پينيون وبلبرينگ مشابه : ب  ل مشابه و پنيون مشابه از كرانوي: الف

   و پينيون مشابه فيلر و بلبرينگاز : د  ل وبلبرينگ مشابهاز فيلرو و كرانوي: ج

  

   در سيستم ترمز معمولي چه قطعه اي وظيفه ايجاد پيش فشار را برعهده دارد ؟-40

  سوپاپ يك طرفه بوستر ترمز : ب   پمپ ترمز باالهرفسوپاپ يك ط: الف

  سوپاپ يك طرفه بوستر و فنر پشت آن : د  سوپاپ يك طرفه پمپ ترمز باال و فنر پشت آن : ج

  

  :  واحد توان مصرفي در مدارات الكتريكي -41

  اختالف پتانسيل: د  ولت : ج  وات : ب  آمپر : الف

  

  : كننده ها بسوزد  اگر يكي از مصرف موازي در مدار -42

  مدار نصف مصرف كننده ها از كار مي افتد: ب  مدار بقيه مصرف كننده ها قطع مي شود : الف

  هيچكدام : د  هيچ اتفاقي نمي افتد و بقيه مصرف كننده ها كار مي كنند : ج
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   پيلتي تعداد صفحات منفي ومثبت كدام است ؟17 در يك باتري -43

   صفحه مثبت 8 صفحه منفي و 9: ب  فحه منفي  ص8 صفحه منفي و 17: الف 

   صفحه منفي 16 صفحه مثبت و 17: د   صفحه مثبت 17 صفحه منفي و 17: ج

  

  :  ظرفيت باتري بستگي دارد به -44

  تعداد صفحات عايق : ب  تعداد قطبهاي مثبت : الف

  مساحت صفحات : د  تعداد خانه هاي باتري : ج

  

  ري در هنگام دشارژ به چه يونهايي تجزيه مي شود؟ محلول الكتروليت يك بات-45

  SO4,O2: د pb,H2: ج SO4,H2: ب H2,O2:  الف

  

   كدام گزينه در مورد عالئم اختصاري صحيح است ؟-46

  )از راست به چپ(

  ديود / ژنراتور /خازن : ب  ژنراتور / خازن / ديود : الف

  ديود / خازن / ور ژنرات: د  ژنراتور / ديود / خازن : ج

  

   چرا در دينام پيكان كالفها را دوبل انتخاب مي كنند ؟ -47

  كاهش ولتاژ : ب  افزايش شدت جريان : الف

  كاهش شدت جريان : د  افزايش ولتاژ : ج

  

   فرق دينام اتصال داخلي با خارجي -48

   نوع اتصال كلكتور است در: ب   نوع زغالهاي كلكتور است در: الف

  .  نوع آرميچر آنهاست در: د   نوع اتصال بدنه با بالشكتهاست رد: ج

  

    : هنگام آزمايش آرميچر با دستگاه تست آرميچر -49

  ارتعاش تيغه اره نشانه اتصال كوتاه در آرميچر است : ب  ارتعاش تيغه اره نشانه سالم بودن آميچر است : الف

  هيچكدام : د  است ارتعاش تيغه اره نشانه اتصال بدنه در آرميچر: ج

  

  :  وجود خازن يا فيوزدلكو در سيستم جرقه موجب -50

  ازدياد زمان جرقه مي شود : ب  افزايش ولتاژ جرقه مي شود : الف 
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  همه موارد : د  جلوگيري از سوختن دهانه پالتين مي كند: ج

  

   كداميك از موارد زير وظيفه پالتين نيست ؟-51

  ايجاد اتصال منفي كويل : ب  ويل ارسال جريان برق به ك: الف

  ب و ج : د  قطع مدار برق كويل : ج

  

   علت خال زدن پالتين چيست ؟ -52

  بسته بودن بيش از حد دهانه پالتين: ب  زياد بودن شارژ كويل : الف

  كليه موارد : د  ضعيف بودن خازن : ج

  

  .عمل مي كند ..................  آوانس خالئي دلكو -53

  در زمان باز بودن دريچه گاز : ب   درزمان بسته بودن كامل دريچه گاز :الف 

  موارد الف و ج: د  در زمان تنظيم آوانس استاتيكي : ج

  

  :  بعد ازتعويض پالتين ابتدا-54

   را تنظيم مي كنيم داولزاويه : ب  آوانس خالئي را اندازه مي گيريم : الف

  موتور را تايم مي كنيم : د  آوانس استاتيكي را تنظيم مي كنيم : ج

  

   در لحظه شارژ پالتين -55

  هيچكدام : د  خازن تخليه مي گردد : ج  خازن شارژ مي شود: ب  كويل شارژ مي شود : الف

  

 در سيستم جرقه زني مگنتي ، كليد خاموش كن در كدام مدار قرار گرفته و هنگام روشن بودن موتور درچه -56
  . ي مي باشد تحال

  ثانويه ـ وصل : د  اوليه ـ قطع : ج  ثانويه ـ قطع : ب  ليه ـ وصل او: الف

  

  : دليل آب شدن لحيم سيم ها روي كلكتور استارت -57

  به علت خرابي آرميچر: ب  به علت خرابي بالشتكها: الف

  . به علت كوتاه شدن زغال ها مي باشد: د  به علت خرابي بوش ها مي باشد : ج
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  خودرو ها معموال از چه نوع الكتروموتوري استفاده شده است ؟ در استارت هاي -58

  موتور جريان سه فازالكترو : ب  موتور جريان متناوبالكترو : الف

  موتور جريان مستقيم با تحريك سري الكترو : د   موتور جريان مستقيم با تحريك موازي  الكترو:ج

  

  بوق فشاري داراي  فشاري و يك بوق شيپوري چيست ؟ بوق اختالف يك -59

  دياگرام است : د  سيم پيچ مغناطيسي است : ج  خازن نيست : ب  شيپورنيست: الف

  

  :  اگر فقط آمپر بنزين عمل نكند ممكن است عيب از -60

  برق تنظيم ولتاژ قطع باشد: ب  مقاومت تنظيم ولتاژ باشد : الف

  .درجه حرارت آب باشد : د  باشد ) شناور باك( فرستنده : ج
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   ساعت 5/4:  زمان 

  

   موتور پيكان -1

   نمره 4فيلرگيري سوپاپها  : الف 

   نمره 4باز كردن كارتل بيرون آوردن پيستون و ميل لنگ : ب 

   نمره 4و تشريح عملكرد قطعات موتور ) روغني وكمپرسي ( تعويض رينگهاي پيستون : پ 

   نمره 4جمع كردن موتور  : ت 

ست فيلر موتور پيكان را بداند از ابزار صـحيح در هنگـام بـازكردن وبـستن                 هنرجو مي باي  : نكته  
  .استفاده كند در بند پ داوران محترم مي توانند سواالت شفاهي را از هنر جو طرح كنند 

   

   ساعت 3: زمان 

  

   گيربكس پرايد -2

   نمره 4بازكردن گيربكس و عملكرد گيربكس : الف 

   نمره 4نجي تعويض خار موشكي و دنده بر: ب 

   نمره 4بستن گيربكس  : ج 

  

   ساعت 5/1:  زمان 

  

   مجموعه كالچ پيكان -3

   نمره 4بازكردن مجموعه كالچ از روي ماكت خودرو  : الف 

   نمره 4بررسي كالچ و صفحه كالچ از لحاظ سالم بودن با بيان دليل : ب 

   نمره 4بستن مجموعه كالچ روي ماكت خودرو  : ج 

  كشوريكاربردي مرحله برق خودرو هشتمين دوره مسابقات علمي و  تعمير موتور عملي واالت سئ

 Cمكانيك خودرو سري 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


  

  

  

  

   دقيقه 35 : زمان 

  

   پمپ بنزين مكانيكي -4

   نمره 1 بازكردن پمپ بنزين مكانيكي از روي موتور -1

   بررسي پمپ بنزين از لحاظ سالم بودن و تشريح چگونگي تنظيم فشار پمپ بنزين -2

   نمره 1 بستن پمپ بنزين روي موتور -3

   دقيقه 30:  زمان 

  

   سيلندر اصلي ترمز -5

   نمره 1 ترمز  بازكردن سيلندر اصلي-1

   نمره 3تشريح عملكرد سيلندر اصلي ترمز و بررسي سالم بودن سيلندر اصلي ترمز -2

   نمره 2 بستن سيلندر اصلي ترمز -3

  

   دقيقه 30:  زمان 

  

   دلكوپالتيني -6

   نمره 1 بازكردن دلكو پالتين  -1

   نمره 3  بررسي پالتين ها ، آوانس خالئي و آوانس و   و تسريع چگونگي عملكرد-2

   نمره 2 بستن دلكو -3

   ساعت 1:  زمان 

  

   باتري -7

   نمره 2) بوسيله هيدرومتر (  بررسي باتري از لحاظ شارژ بودن -1

   نمره 3 ساختن محلول الكتروليت -2

   نمره 3 معرفي صفحات باتري و شرح واكنشهاي شيميايي باتري هنگام شارژ و دشارژ -3

  برق خودرو هشتمين دوره مسابقات علمي كاربردي مرحله استانيو  تعمير موتور عملي واالت سئ

 Cمكانيك خودرو سري 
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   دقيقه 30: زمان 

   

   كوئل -8

   نمره 3 بررسي مدارهاي كوئل با اهمتر -1

   نمره 3 شرح چگونگي عملكرد كوئل  -2

  

  

  

  

  برق خودرو هشتمين دوره مسابقات علمي كاربردي مرحله استانيو  تعمير موتور عملي واالت سئ
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