
 کدام کشور به عنوان اولین کشور استفاده از گاز طبیعی شناخته میشود؟ -

 امریکاالف(

 فرانسهب(

 المانج(

 ایتالیاد(

 در ایران اولین شهری که به صورت ازمایشی شروع به گاز سوز کردن خودرو ها کرد کدام شهر بود؟ -

 مشهدالف(

 شیرازب(

 تهرانج(

 همداند(

 خودروها در ایران است؟ کدامیک از هدف اصلی گاز سوز نمودن -

 تولید آایندگی کمترالف(

 هزینه سوخت کمترب(

 حضور در بازارهای خودرو سالمج(

 همه مواردد(

کدام اصطاح به معنای این است که فضای ازم جهت نصب مجموعه گاز سوز دیگر پارامترهای نصب از  -
 ابتدا توسط سازنده در طراحی خودرو در نظر گرفته شده است؟

 OEMالف(

 BI-FUELب(

 BI-FUEL/OEMج(

 BI-FUEL/RETROFITد(
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 کدام نوع خودروها از دو نوع سوخت بنزین و گاز میتوانند استفاده کنند؟ -

 OEMالف(

 FUEL-BIب(

 BI-FUEL/OEMج(

 BI-FUEL/RETROFITد(

 در کدام نوع خودرو به تقویت مکان های نصب مخزن گاز در روی شاسی خودرو پرداخته اند؟ -

 OEMالف(

 BI-FUELب(

 FUEL/OEM-BIج(

 BI-FUEL/RETROFITد(

کدام نوع خودروها ذاتا تک سوخت بوده و بعدا با ایجاد تغییرات ممکن به یک خودروی دوگانه سوز تبدیل  -
 شده اند؟

 OEMالف(

 BI-FUELب(

 BI-FUEL/OEMج(

 FUEL/RETROFIT-BIد(

 است؟ BI-FUEL/RETROFITکدامیک از معایب خودروهای  -

 فضای مفید و در دسترسکاهش الف(

 کاهش بازده موتورب(
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 احتمال اسیب به سرنشینانج(

 همه مواردد(

 

 

 گاز طبیعی تحت فشارهای چند بار در آن ذخیره میشود؟ CNGدر مخزن  -

 بار 11بیش از الف(

 بار 022بیش از ب(

 بار 1کمتر از ج(

 بار 1کمتر از د(

 تقسیم میشود؟انواع مخازن نگهداری گاز فشرده به چند گروه  -1

 الف(

 ب(

 ج(

 4د(

 کدامیک انواع مخازن گاز را به درستی نشان می دهد؟ -

 مخزن تمام فلزیالف(

 مخزن کمر پیچب(

 مخزن تمام پیچج(

 همه مواردد(

کدام نوع مخزن از جنس فواد و یا آلیاژ آلومینیوم می باشد.سطوح داخلی و بیرونی این مخازن برای  -
 اری میشوند؟جلوگیری از پوسیدگی سخت ک
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 تمام فوادیالف(

 تمام پیچب(

 کمر پیچ ج(

 مرکبد(

 

 

کدام نوع مخزن فوادی یا آلومینیومی با پوشش خارجی از پیچیدن محیطی رشته تقویت کننده بر  -
روی قسمت استوانه ای ایه داخلی تولید شده است و رشته تقویت کننده میتواند از جنس الیاف 

 باشد؟شیشه،آرامیده و یا کربن 

 الف(تمام فوادی

 ب(تمام پیچ

 ج(کمر پیچ 

 د(مرکب

پوشیده شده است و کدام نوع مخزن توسط رشته های تقویت کننده در دو جهت محیطی و محوری  -
 رشته تقویت کننده میتواند از جنس الیاف شیشه آرامیده ویا کربن است؟

 الف(تمام فوادی

 ب(تمام پیچ

 ج(کمر پیچ 

 د(مرکب

تماما از رشته هایی با جنس الیاف شیشه آرامیده و یا کربن همراه با رزین ساخته شده کدام نوع مخزن  -
 است؟

 الف(تمام فوادی
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 ب(تمام پیچ

 ج(کمر پیچ 

 د(مرکب

کدام نسل سیستم های گاز سوز از رگاتورهای فشار صفر استفاده می کنند و هیچ گونه تجهیزات   -
 ارزان هستند؟الکترونیکی و عیب یابی نداشته و بسیار 

 نسل اولالف(

 نسل دومب(

 نسل سومج(

 نسل چهارمد(

در کدام نسل از سیستم های گاز سوز در خودروهای کاربراتوری استفاده میشود و میزان آلودگی  -
 کمتری در مقایسه یا خودروهای کاربراتوری تولید می کنند؟

 الف(نسل اول

 ب(نسل دوم

 ج(نسل سوم

 د(نسل چهارم

سیستم های گاز سوز دارای موتور پله ای بوده و به کمک یک سنسور اکسیژن نسبت هوا کدام نسل از  -
 و سوخت را کنترل می کنند؟

 الف(نسل اول

 ب(نسل دوم

 ج(نسل سوم

 د(نسل چهارم
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کدام نسل از سیستم های گاز سوز دارای سیستم تزریق چند نقطه ای بوده و از تجهیزات الکترونیکی  -
 کنند؟پیشرفته استفاده می 

 الف(نسل اول

 ب(نسل دوم

 ج(نسل سوم

 د(نسل سوم وچهارم

 نسل اول سیستم های گاز سوز در چه سالی و در چه خودروهایی به کار گرفته شده است؟ -1

 نیسان وانت-2830الف(

 پیکان وانت-1ب(

 نیسان وانت-ج(

 پیکان وانت-د(

مخزن بر روی آن بسته میشود به طوری که در  CNGکدام قطعه برای قطع و وصل مسیر عبور گاز  -
 مواقع ضروری با بستن ان میتوان جریان گاز را قطع کرد؟

 شیر مخزن گازالف(

 مخزن ذخیرهب(

 شیر سوخت گیری ج(

 فیوز حساس به فشارد(

کدام قطعه در شرایطی که فشار مخزن تحت هر شرایطی از حد مجاز تعریف شده افزایش یابد این قطعه  -
 ه و با تخلیه گاز مخزن مانع انفجار مخزن میشود؟عمل کرد

 الف(شیر مخزن گاز

 ب(مخزن ذخیره

 ج(شیر سوخت گیری 
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 د(فیوز حساس به فشار

 لوله فشار قوی در حد فاصله کدامیک نصب میشود؟ -

 خروجی شیر مخزن گاز و شمعالف(

 خروجی شیر مخزن گاز و رگواتورب(

 خروجی مخزن ذخیره و شیر سوخت گیریج(

 خروجی شیر سوخت گیری و رگواتورد(

 کدام قطعه در حد فاصل خروجی مرحله دوم و ورودی مرحله سوم رگواتور وجود دارد؟ -

 شیر مخزن گازالف(

 شیر برق گازب(

 رگواتور فشار ج(

 شیر برقی بنزیند(

 کدام قطعه در مسیر خط لوله نصب میشود تا فشار گاز را که در مخزن بیرون می آید کم کند؟ -

 الف(شیر مخزن گاز

 ب(شیر برق گاز

 ج(رگواتور فشار 

 د(شیر برقی بنزین

 رگواتور فشار بسته به نوع گیت،طی چند مرحله فشار را کاهش می دهد؟  -

 الی  الف(

 8الی  0ب(

 الی  ج(

 الی  د(
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استفاده می  CNGکدام قطعه در مسیر عبور بنزین به کاربراتور قرار گرفته و در مواقعی که موتور از گاز  -
 مسیر بنزین را می بندد؟کند 

 الف(شیر مخزن گاز

 ب(شیر برق گاز

 ج(رگواتور فشار 

 د(شیر برقی بنزین

شیر برقی بنزین بر روی خودروهایی نصب میشود که پمپ بنزین آن به صورت ..................... عمل می  -
 کند.

 الکتریکیالف(

 مکانیکیب(

 الکترومکانیکیج(

 مکاترونیکد(

 

گاز خروجی از رگاتور توسط کدام قطعه با هوا مخلوط میشود و میزان گاز مورد نیاز با توجه به میزان  -
 مکش دریچه گاز و پیچ تنظیم گاز تنظیم میشود؟

 شیر برقی گازالف(

 رگواتور فشارب(

 شیر برقی بنزینج(

 میکسرد(

 ب گردید؟نسل دوم سیستم های گاز سوز در چه سالی و در چه نوع خودروهایی نص -1

 پراید -1الف(

 وانت نیسان-1ب(
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 پراید-2838ج(

 وانت نیسان-د(
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 محسوب میشود؟ CNGکدامیک جز اجزای سیستم  -

 اندازه گیر و سنسور فشار گازالف(

 شیر سوخت گیری گازب(

 آدوانسر جرقهج(

 همه مواردد(

 دهد؟کدام قطعه یک طرفه است و تنها اجازه ورود گاز به داخل سیستم را می  -

 مخزن ذخیرهالف(

 شیر پرکنب(

 شیر مخزنج(

 شیر دستی مخزند(

 کدام قطعه به منظور کاهش فشار گاز خروجی از مخزن به کار می رود؟ -

 کاهنده فشار مدلالف(

 فشار سنجب(

 فیوز حساس به فشارج(

 افزاینده فشار مدلد(

.........................بار و در مرحله بعد در کاهنده فشار مدل این مجموعه فشار مخزن در یک مرحله به محدوده  -
 به فشار در حدود فشار جو ........................پاسکال میرسد؟

 2-3.الی  الف(

 2-2.الی  ب(

 2-1.الی  ج(
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 -3.الی  د(

دوم را کدام وسیله یا تغییر وضعیت سوئیچ تعویض از وضعیت گاز به بنزین،مسیر خروج گاز پشت دیافراگم  -3
 بسته و مانع تغییر وضعیت آن میشود؟

 دیافراگم کنترلیالف(

 سوپاپ خروجیب(

 اهرم شیطانکج(

 شیر برقی گازد(

 تبادل حرارتی مانع چه چیزی به هنگام کاهش فشار میشود؟  -3

 تغییر وضعیت سویئچالف(

 یخ زدگی رگواتورب(

 CNG کاهش فشار ج(

 تنظیم تعداد گازد(

 

 

 

 مقدار گاز ورودی به چند راهه ورودی را بر عهده دارد؟کدامیک وظیفه تنظیم  -7

 میکسرالف(

 موتور پله ایب(

 رگاتورج(

 فشار سنجد(

گاز خروجی از موتور پله ای توسط کدامیک با حجم مناسبی از هوا مخلوط گردیده و ترکیب آماده ای برای  -1
 احتراق در موتور خودرو فراهم می نماید؟
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 میکسرالف(

 شیر پر کنب(

 دستی مخزن شیرج(

 آدوانسر جرقهد(

 کدام قطعه برای هر خودرو باید متناسب با ابعاد فیزیکی کاربراتور و مشخصات موتور آن طراحی شود؟ -9

 الف(میکسر

 ب(شیر پر کن

 ج(شیر دستی مخزن

 د(آدوانسر جرقه

ار گاز کدام قطعه با توجه به اطاعات دریافتی،وضعیت موتور پله ای را تغییر داده و بدین وسیله مقد -2
 خروجی از رگاتور و ورودی به میکسر را کنترل می کند؟

 آدوانسر جرقهالف(

 واحد کنترل الکترونیکیب(

 سوئیچ تعویضج(

 شیر برقی گازد(

کدام قطعه دارای یک سوکت مخصوص عیب یابی است و از جمله سیگنال های دریافتی این واحد  -
 میتوان به سیگنال دور موتور اشاره کرد؟

 الف(آدوانسر جرقه

 ب(واحد کنترل الکترونیکی

 ج(سوئیچ تعویض

 د(شیر برقی گاز
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کدام قطعه به منظور عوض کردن وضعیت سیستم سوخت رسانی از بنزین به گاز و بالعکس به کار می  -
 رود؟

 الف(آدوانسر جرقه

 ب(واحد کنترل الکترونیکی

 ج(سوئیچ تعویض

 د(شیر برقی گاز

 روشن بوده وبه رنگ سبز خواهد بود؟ وووچراغ های فشار مخزن گاز چقدر باشد  -

 22الی  02الف(

 32الی  22ب(

 32الی  2ج(

 2کمتر از د(

 روشن بوده و به رنگ سبز خواهد بود؟ ووفشار مخزن گاز چقدر باشد چراغ های  -

 22الی  32الف(

 002الی  022ب(

 32الی  2ج(

 2د(کمتر از 

 

 روشن بوده و به رنگ سبز خواهد بود؟ و  چراغ های فشار مخزن گاز چقدر باشد  -3

 22الی  02الف(

 32الی  22ب(

 32الی  2ج(
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 2د(کمتر از 

 روشن بوده و به رنگ سبز خواهد بود؟ فشار مخزن گاز چقدر باشد تا چراغ   -3

 22الی  32الف(

 32الی  22ب(

 02الی  2ج(

 2د(کمتر از 

 روشن بوده و به رنگ نارنجی خواهد بود؟ چراغ فشار مخزن گاز چقدر باشد تا  -7

 22الی  32الف(

 32الی  22ب(

 32الی  2ج(

 2د(کمتر از 

در صورتی که سیستم گاز سوز معیوب باشد و یا به هر علتی کار نکند چراغ های کدام شماره به صورت  -1
 چشمک زن روشن خواهند بود؟

 الف(

 وب(

 ووج(

 ووو0د(

 

 

 نسبت هوا به سوخت باید چه عددی باشد؟حالت بهینه  -9

 .2الف(
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 .2ب(

 2.7ج(

 0د(

 زمانیکه نسبت هوا به سوت بیشتر از یک شود مخلوط .......................... می باشد؟ -2

 رقیقالف(

 غلیظب(

 غنیج(

 فقیرد(

 به هنگام نصب کاتالیست چه عددی است؟ بهترین مقدار ضریب امبد  -

 3. تا 2.91الف(

 تا  2.3ب(

 0تا  2..2ج(

 2.91تا  2.31د(

 اگر مقدار ضریب امبدا از چه مقداری بااتر رود مقدار هیدروکربن ها بیشتر میشود؟ -

 الف(

 .ب(

 .0ج(

 1.د(

 

 

 بااتری دارد؟ CNGکدامیک قابلیت تراکم سوخت  -
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 گاز متانالف(

 بوتانب(

 پروپانج(

 همه مواردد(

 عملکرد موتور بستگی به چه عاملی دارد؟میزان آاینده های خروجی و همچنین  -

 احتراق خوبالف(

 نسبت احتراق بهینهب(

 مقاومت کافی در مقابل ضربه و تولید انرژیج(

 همه مواردد(

 کدامیک از خواص گاز،ارتباط مستقیم با عملکرد موتور دارد؟ -3

 دانسیته گازالف(

 ارزش حرارتی ب(

 نسبت هوا به سوخت استوکیومتریک ج(

 همه مواردد(

 کدامیک عامل اصلی تشکیل دهنده گاز دارای مقاومت کوبش باایی است؟  -3

 متانالف(

 اتانب(

 بوتانج(

 پروپاند(

 2رساند تا سوخت هایی با عدد اکتان  22با افزایش کدامیک میتوان عدد اکتان بنزین را بااتر از  -7
 بدست اید ؟

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 متان خالصالف(

 هیدروکربنب(

 اکتانج(

 اتیل سربتترا د(

 در چه دامنه ای هستند؟ MONبیشتر گاهای طبیعی دارای عدد  -1

 2تا  22الف(

0تا  000ب( 2 

 2تا  2ج(

 3تا  3د(

در ازمون نشتی سیستم باید در چه فشاری با گاز مناسب پر شود و تمام اجزا به چه مدت از نظر  -9
 نشستی بررسی شود؟

 دقیقه0-بار 02الف(

 دقیقه 2-بار 3ب(

 دقیقه -بار 3ج(

 دقیقه 3-بار 2د(

 باید مجددا در چه فشاری تکرار شود؟ برای تکرار آزمون نشتی  -2

 22الف(

 32ب(

 22ج(

 32د(
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در صورتی که وضعیت گاز سوز دارای عیب باشد چهار چراغ نشانگر سطح مخزن با چه فرکانسی شروع به   -
 چشمک زدن میکند؟

 3الف(

 ب(

 ج(

 د(

 کدامیک تقسیم بندی سوخت گیری خودروهای گاز سوز را نشان می دهد؟  -

 سوخت گیری می کندالف(

 سوخت گیری به روش مرکبب(

 سوخت گیری به روش مادر و دخترج(

 همه مواردد(

 ساعت به طول می انجامد؟ 1الی  در کدام نوع سوخت گیری مدت زمان سوخت گیری خودرو بین   -

 الف(سوخت گیری می کند

 (سوخت گیری به روش مرکبب

 ج(سوخت گیری به روش مادر و دختر

 د(همه موارد

جهت تعداد بسیار محدودی از خودروها امکان در کدام نوع سوخت گیری،تنها در پارکینگ های خصوصی و   -
 پذیر است؟

 الف(سوخت گیری می کند

 ب(سوخت گیری به روش مرکب
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 ج(سوخت گیری به روش مادر و دختر

 د(همه موارد

در کدام نوع سوخت گیری،گاز طبیعی در مخازن تعبیه شده در ایستگاه های سوخت رسانی توسط   -
 کمپرسور پر میشود؟

 الف(سوخت گیری می کند

 ب(سوخت گیری به روش مرکب

 ج(سوخت گیری به روش مادر و دختر

 د(همه موارد

معمول در سطح شهر به در کدام نوع سوخت گیری ،این سیستم در ایستگاه های سوخت رسانی بزرگ و   -
 کار گرفته میشود؟

 الف(سوخت گیری می کند

 ب(سوخت گیری به روش مرکب

 ج(سوخت گیری به روش مادر و دختر

 د(همه موارد

 حداکثر زمان سوخت گیری در روش سریع چند دقیقه است؟  -

 الف(

 ب(

 ج(

 8د(

 در کدام نوع سوخت گیری از مخازن نگه دارنده کمکی در زمان تقاضای باای سیستم استفاده میشود؟  -

 کندالف(
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 سریعب(

 مرکبج(

 مادر و دخترد(

 در سوخت گیری به روش مرکب از کدامیک از سیستم های سوخت رسانی با همدیگر استفاده میشود؟  -

 الف(کند و سریع

 مادر و دختر-ب(سریع

 کند-و دختر مادر–کند ج(

 کند و مرکبد(

 

در کدام نوع سوخت گیری،بخشی از ایستگاه برای سوخت گیری سریع خودروها و بخشی نیز برای  -1
 سوخت گیری در طول شب به روش کند و آهسته در نظر گرفته میشود؟

 کندالف(

 سریعب(

 مرکبج(

 مادر و دخترد(

امکان نصب و ایجاد ایستگاه سوخت گیری در کدام نوع سوخت گیری،در مواردی استفاده می گردد که  -
 ثابت در منطقه وجود ندارد؟

 الف(کند

 ب(سریع

 ج(مرکب

 د(مادر و دختر

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 در کدام نوع سوخت گیری،از یک تریلر با مخازن بزرگ گاز،نقش ایستگاه را بازی می کند؟ -

 الف(کند

 ب(سریع

 ج(مرکب

 د(مادر و دختر

رسانی گاز،کدام گزینه جهت مشاهده کلیه منوها در  در روش کار با نرم افزار عیب یاب سیستم سوخت -
 وضعیت قطع ارتباط با خودرو می باشد؟

 EXITالف(

 UNCONNECTEDب(

 MENUج(

 DIAGNOSISد(

 شامل گزینه هاست؟ MENUدر روش کار با نرم افزار عیب یاب،منوی  -

 DISGNOSISالف(

 AUTOMATIC CALIBRATIONب(

 DISPLAY DYNAMICS PARAMETERج(

 مواردهمه د(

  جهت مشاهده کلید پارامترهای عملکرد کاربرد دارد؟ menuکدام گزینه در گزینه  -

 DISGNOSISالف(

 AUTOMATIC CALIBRATIONب(

 DISPLAY DYNAMICS PARAMETERج(

 EXITد(
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 انجام تنظیم در ناحیه استوکیومتریک کاربرد دارد؟کدام گزینه جهت   -

 DISGNOSISالف(

 AUTOMATIC CALIBRATIONب(

 DISPLAY DYNAMICS PARAMETERج(

 EXITد(

کدام اطاعات  DISPLAY DYNAMICS PARAMETERدر کار با نرم افزار عیب یاب،انتخاب گزینه  -
 در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت؟

 وضعیت دریچه گاز الف(

 مقدار گاز داخل مخزنب(

 سیگنال ارسالی اکسیژن سنسورج(

 همه مواردد(

 

 مقادیر مبنای موتور پله ای در شرایط مختلف دور موتور انتخاب ذخیره میشود؟با انتخاب کدام گزینه  -

 DISGNOSISالف(

 AUTOMATIC CALIBRATIONب(

 DISPLAY DYNAMICS PARAMETERج(

 EXITد(

 تعدا خطاهای ثبت شده در مورد کدام پارامترها را نشان می دهد؟ DIAGNASISگزینه  -

 اکسیزن سنسورالف(

 دریچه گازب(

 جرقه آوانسج(
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 همه مواردد(

 کدامیک معایب خودرو دو گانه سوز را نشان می دهد؟ -1

 نمی رود 111دور موترو باای الف(

 دور آرام متغییر استب(

 خودرو روی گاز کار نمی کندج(

 همه مواردد(

عمل میکند در حدود چند درصد جریان هوای مکشی موتور توسط جایگزین  CNGزمانیکه خودرو با  -
 میشود؟

 %1الف(

 %01ب(

 %1ج(

 %د(

 در عمل توان خودروهای گاز سوز تبدیل شده در حالت تخته گاز چند درصد کمتر از نوع بنزینی است؟ -

 درصد 01تا  0الف(

 درصد تا  1ب(

 درصد 1تا  ج(

 درصد تا  1د(

باشد و تعداد مولکول های تعداد مولکول های گاز که اتاق احتراق را پر می کند ......................عدد می  -
 که اتاق احتراق را پر می کند نزدیک به ...................... عدد است؟ بخار بنزین

 11-1الف(

 1-11ب(
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0ج( 1-311 

 1-11د(

 برای تبدیل موتورهای بنزینی به گاز سوز سیستم جرقه زنی باید چند میلی ژول باشد؟ -

 1تا  1الف(

 1تا  31ب(

 1تا  1ج(

 تا  1د(

از اشکاات موتورهای گاز سوز اشتغال فضای صندوق عقب توسط مخزن سوخت است که تقریبا چند  -
 درصد از این فضا را اشغال می کند؟

 %1الف(

 %1ب(

 %1ج(

 %1د(

 

 مخزن گاز نباید در معرض گرمای فوق بیشتر از ......................... دقیقه باشد.  -

 1الف(

 31ب(

 1ج(

 1د(

 کدام روش برای تخلیه گاز از مدار وجود دارد؟ -

 موتور در هر دو حالت گاز و بنزین کار می کندالف(
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 موتور روشن نمیشود اما شیر برقی رگواتور کار میکندب(

 موتور روشن نمیشود و شیر برقی رگواتور کار نمیکندج(

 همه مواردد(

 است؟اصوا مصرف باای گاز سی ان جی مورد قابل بررسی  -

 نشتی در مسیر بااالف(

 تنظیم نبودن شیر حداکثر جریانب(

 فیزیولوژی ماشینج(

 همه مواردد(

 گاز طبیعی در دمای پایین تر از .........................زیر صفر و در فشار اتمسفر مایع میشود؟ -

 1الف(

 ب(

 060ج(

 د(

 در مقایسه با بنزین را نشان می دهد؟ CNGکدامیک مزایای  -1

 دارای چگالی کنترل نسبت به بنزین است CNGالف(

 کمتر از بنزین است CNGمقدار کالری ب(

 همگن سازی و ایجاد مخلوط اسانتر می باشدج(

 همه مواردد(
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 نام و نام خانوادگی :

 باسمه تعالی
 

 تعمیر اتومبیل های گازسوز نام درس :
 32/3/2433 تاریخ امتحان : نام پدر :

 21:41 ساعت شروع : 
 دقیقه 01 مدت امتحان : 
 کد درس : 

  سَاار سسشی رزیف
 سبییسگی ٍ ضل ضسى سًجیز جلَ هَسَر دیىبى : 1

 01( احشوبل ثِ ّن ذَرزى سبین هَسَر هی ثبضس  2                     ( ایجبز سزٍ صسا هی وٌس           1
 ( ایجبز سزٍ صسا هی وٌس ٍ سبین هَسَر ثِ ّن هی ذَرز  4              ( احشوبل ثِ ّن ذَرزى فیلز هی ضَز 3

 

 لبًَى اّن وسام اسز؟ 2
1  )R=VI                          2  )R=V/I                       3  )I=VR                             4  )R=I/v   

 

 ثبسیبز ضسى طَل یه سین هسی همبٍهز آى.............................ٍجزیبى ػجَری اس آى.................. هی یبثس. 3
 وبّص-( افشایص 4              افشایص         -(وبّص3               افشایص-( افشایص 2             وبّص-(وبّص  1

 

 ساٍیِ زاٍل چیسز؟ 4
 (هیشاى آٍاًس جزلِ  2(ساٍیِ ای اس چزذص هیل زلىَ وِ داسیي ثبس اسز                    1
 ( ّیچىسام 4( ساٍیِ ای اس چزذص هیل زلىَ وِ داسیي ثبس اسز                   3

 

 وسام یه اس ٍظبیف اسشذز هَسَر ًیسز ؟  5
        ECU( فزسشبزى سیگٌبل زرٍ آرام ثِ  1

 ( جلَگیزی اس ذبهَ ضسى هَسَر زر صَرر افشایص ًبگْبًی ثبر 2
 ( ػجَر زازى همسار هشغیزی اس َّا اس اطزاف زریچِ گبس         3

 ( حفظ زٍر آرام زر حبلز ثبثز 4

 

 س چِ ًَع فٌزّبیی اسشفبزُ ضسُ ؟ زر سیسشن سؼلیك ػمت سوٌس ا 6
 ( فٌزّبی َّایی 4( هیلِ دیچطی                   3       ( لَل        2    ( ضوطی     1

 

 سبًشی هشز هىؼت ثبضس ًسجز سزام چٌس ذَاّس ثَز ؟  100سبًشی هشز هىؼت ٍ حجن هحفظِ سزام  700اگز حجن ول یه سیلٌسر  7
1  )8:1           2  )6:1                  3  )7:1                      4 )1  :9  

 

 سَدبح وٌشزل فطبر رٍغي اٍیل دوخ ثز رٍی .............ٍجَز زارز  . 8

 خ( دبیِ فیلشز ، ثزرٍی اٍیل دو 4     ( ثز رٍی ثلَوِ سیلٌسر 3       ( ثز رٍی اٍیل دوخ 2        ( دبیِ فیلشز1 
 

 اٍیل دوخ دضٍ ًیزٍی ذَز را اس جب گزفشِ ٍ ػضَ زٍار آى چِ ًبم زارز ؟  9
 ( هیل سَدبح ، رٍسَر ذبرجی  2( هیل سَدبح ، رٍسَر زاذلی                 1
 ( هیل لٌگ ، چزخ زًسُ  4( هیل لٌگ ، رٍسَر زاذلی                    3

 

 ثرص فطبر لَی زر سیسشن جزلِ زلىَیی وسام اسز؟  10
 ( داسیي 4           ضوغ-(ٍایز هزوشی 3        همبٍهز-( سین دیچ ثبًَیِ 2      همبٍهز-(سین دیچ اٍلیِ 1

 

 ثِ...................اًشمبل هی یبثس.ثزق سَلیسی ثز اثز ذَزالمبیی زر سین دیچ اٍلیِ ثِ............ٍ ثزق سَلیسی المبیی زر سین دیچ ثبًَیِ  11
 ٍایز هزوشی -(ذبسى 4         ذبسى  -(ٍایز هزوشی 3          همبٍهز  -(ٍایزهزوشی2      ٍایز هزوشی -( همبٍهز 1

 

 ثیطشزیي آٍاًس جزلِ زر حبلز............................................اسفبق هی افشس.  12
 (زٍر ثبا  4           ذا هٌیفَلس ثبا -( زٍر ثبا 3            زٍرون  -سوبم ثبر )2       زٍرون   -( ًیوِ ثبر 1

 

 ٍظیفِ اسشبسَر زر آلشزًبسَر: 13
 AC( سَلیس ثزق  4       (زازى ثزق ثِ سغبلْب 3          (وٌشزل ٍلشبص 2( وٌشزل جزیبى.            1

 

 ...........................ٍ ثزق ذزٍجی اس آلشزًبسَر..........................هیجبضس.ثزق سَلیسی زر واف ّب  14
1  )AC-AC                  2  )AC-DC         3 )DC-DC                     4)DC-Ac 

 

 .........ثسشِ ضسُ اسز. اسشبسَرزر آلشزًبسَر ذَزرٍی دیىبى زارای ..................واف ثَزُ ٍ ثِ صَرر ....... 15
 هثلث-6(  4هثلث         -3(  3سشبرُ           -6( 2سشبرُ               -3(1
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 ٍظیفِ ضیز اًجسبطی چیسز؟ 16
 ( وبّص فطبر گبس وَلز       2( وبّص زهبی گبس وَلز                            1
   1ٍ2(گشیٌِ  4   ( افشایص فطبر گبس                                3

 

 ثزای سؼَیض گبس وَلز ثبیس لَلِ ّبی هىٌسُ زسشگبُ ضبرص را ثِ :  17
 رٍی لَلِ فطبر ضؼیف  L( زردَش  2رٍی لَلِ فطبر لَی                      H( زردَش  1
  2ٍ  1( گشیٌِ  4( ذزٍجی ووذزسَر                                      3

 

 اس چِ هٌجغ حزارسی اسشفبزُ هی ضَز ؟ زر ثربری ذَزرٍ 18
 ( زٍز ذزٍجی اگشٍس              2                     ( َّای زاؽ اطزاف هَسَر      1
 ( اسشفبزُ اس الوٌز ثزلی  4                      ( آة زاؽ ثزگطشی اس هَسَر  3

 

 ذَزرٍیی وِ زر آى ثَی ضس ید زر زاذل اسبق اسشطوبم هی ضَز زچبر چِ هطىلی اسز ؟  19
 ( سَراخ ضسى لَلِ ّبی اٍادزاسَر وَلز 2( سَراخ ضسى رازیبسَر آة هَسَر                             1
 ( سَراخ ضسى لَلِ فطبر لَی وَلز  4( سَراخ ضسى لَلِ ّبی آلَهیٌیَهی رازیبسَر ثربری      3

 

 ..... ٍجَز زارز .زر لَلِ ّبی فطبر لَی گبس وَلز هبیغ ثب فطبر .......................ثبر ٍ زر لَلِ ّبی فطبر ضؼیف گبس ثب فطبر ................... 20
1  )15 – 5/1                2  )15 -3        3  )5/12 – 5/2            4  )5/12 – 5/1  

 

 .. هی ثبضس . سزػز ضؼلِ گبس ًسجز ثِ ثٌشیي .........................ٍ زرجِ حزارر حبصل اس سَذشي گبس ًسجز ثِ ثٌشیي ........................... 21
 ووشز –( ثیطشز  4    ثیطشز    –( ووشز  3     هسبٍی     –( ثیطشز  2هسبٍی          –( ووشز  1

 

 چیسز ؟  CNGجٌس گبس هصزفی زر ذَزرٍّبی  22
   C2 H6 -( اسبى C2 H6           4–( هشبى  4CH             3 -( اسبى  4CH         2 –( هشبى  1

 

 . جزلِ حبلز گبس ًسجز ثِ ثٌشیي ثبیس ................................ ضَز 23
 زرجِ  14( آٍاًس  4       زرجِ  14( ریشبرز  3         زرجِ   7( آٍاًس  2      زرجِ     7 –( ریشبرز  1

 

24 LPG  چیسز ؟ 
      CH4 –( گبس طجیؼی فطززُ  C3 H8                                    2 –( گبس هبیغ  1
       CH4  -( گبس هبیغ  C3 H8                        4 -( گبس طجیؼی فطززُ  3 

 

 زر ضیز سز هرشى چٌس ضیز وٌشزل وٌٌسُ ٍجَز زارز ؟  25
 ( چْبر 4( سِ                     3( زٍ                2( یه                   1

 

 زسیت : لَلِ اًشمبل گبس اس هرشى ثِ رگاسَر ٍ اس رگاسَر ثِ ریل سَذز گبس ثِ س 26
 فطبر لَی )اًؼطبف دذیش(-( فطبر ضؼیف )اًؼطبف ًب دذیز( 1
 فطبر ضؼیف )اًؼطبف دذیز( -( فطبر لَی )اًؼطبف ًبدذیش( 2
 فطبر ضؼیف )اًؼطبف ًب دذیز( -( فطبر لَی )اًؼطبف دذیش( 3
 فطبر لَی )اًؼطبف ًبدذیش( -( فطبر لَی )اًؼطبف دذیش( 4

 

 ......................... هی ثبضس . ضربهز فیلشز گبس هؼوَا حسٍز 27
 ًبًَ هشز 70(  4ًبًَ هشز            80(  3هیىزٍى         70(  2هیىزٍى          80( 1

 

 ثزای آٍاًس جزلِ اس ...................... اسشفبزُ هی ضَز .  28
 ( رگاسَر 4         ( آزٍاًسز          3( آهَاسَر                   2( هیىسز            1

 

 ثزای گزم ًگِ زاضشي رگاسَر اس ..........................اسشفبزُ هی ضَز سیزا ........................ 29
 گبس فطبر لَی زهبی دبئیٌی زارز. –( َّای زاؽ اطزاف هَسَر  1
 وبّص فطبر زر رگَ اسَر ثبػث دبیئي آهسى زهب  هی ضَز . –( َّای زاؽ اطزاف هَسَر  2
 وبّص فطبر زر رگَ اسَر ثبػث دبیئي آهسى زهب  هی ضَز . -( آة زاؽ هَسَر  3
 گبس فطبر لَی زهبی دبئیٌی زارز. -( آة زاؽ هَسَر  4

 

 ..........................ًبم زارز .  ECUضجیِ سبس دبضص اًضوشَر ثزای  30
 ( رگَاسَر 4( آزٍاًسز                   3( آهَاسَر                   2ىسز           ( هی 1

 

 . را ثز ػْسُ زارزٍظیفِ وٌشزل ................ٍارز هجوَػِ ذَزرٍ ّبی گبس سَس ضس ٍ زر ویز ّبی ًسل .................... ( stepper  motorهَسَر دلِ ای ) 31
 همسار گبس ٍرٍزی ثِ هیىسز –( اٍل  2     ثِ سَذز                     ًسجز َّا –( اٍل  1
 ًسجز َّا ثِ سَذز                         -( زٍم  4همسار گبس ٍرٍزی ثِ هیىسز                   -( زٍم 3
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 حسٍز ................ ثبر ٍ زر ریل سَذز گبر حسٍز ................... اسز .  CNGفطبر گبس زر هرشى دز  32
 1  )200 – 3              2  )300 – 3                  3  )200 – 8                4  )300 – 8 

 

 ذبل سزى یؼٌی: 33
 (سَذشي ولىشَراسشبرر4             (سَذشي داسیي زلى3َ             (سَذشي غبل اسشبرر2          (سَذشي سین دیچ اٍلی1ِ

 

 سٌسَر اصلی وٌشزل ًسجز َّا ثِ سَذز ....................... هی ثبضس .  34
 ( سٌسَر ًبن 4( سٌسَر اوسیضى          3( سٌسَر فطبر َّا           2( سٌسَر زٍر هَسَر        1

 

 .....................هیطَز.ثزق سَلیسی زر سزاًشیسشَر صزف . 35
 2ٍ3(4(ثزق هصزف وٌٌسُ ّب          3(ضبرصثبسزی              2(اسشبرر سزى      1

 

 ًسجز ٍسى ثِ حجن وسام ًسل اس هربسى سَذز ثیطشز اسز ؟  36
 ( چْبرم 4( سَم                   3            ( زٍم       2        (اٍل          1

 

37 
 
 

 گبس ًسجز ثِ ثٌشیي هی سَاًس ثِ صَرر ............................. ثبضس .  ECUدیىز ثٌسی 
 گبس اصلی(   ECUفزػی ) –( ( اصلی  2ثٌشیي اصلی(                  ECUفزػی ) –( اصلی  1
                           1ٍ3(  4( هسشمل                                                   3

 

 فزهَل هحبسجِ ًسجز زًسُ ثزای زٍچزخ زًسُ زرگیز وسام اسز؟ 38
 ( سؼساز زًساًِ هحزن / سزػز هشحزن2(سزػز هشحزن /  سؼساز زًساًِ هحزن      1
 (  سؼساز زًساًِ هحزن /سؼساز زًساًِ هشحزن4        ( سزػز هحزن  /  سزػز هشحزن   3

 

 سٌسَری وِ ذا هٌیفَلس ٍرٍزی را اًساسُ هیگیزز: 39
1)MAP              2)TPS             3 )VSS               4)WTS 

 

 لَی سزیي زًسُ ثب ثیطشزیي گطشبٍر زر ذَزرٍی دیىبى وسام اسز؟ 40
 (ػمت4                     3(3                        2(2                  1(1

 

  سَالْبی سطزیحی 
 ٍظبیف لطؼبر سیز را زرهسار سَلیس ثزق آلشزًبسَر ثِ اذشصبر سَضیح زّیس. 1

 سزاًشیسشَر)زر هسیز زیَز سًز( -1
 رسیسشَر -2
 زیَز سًز -3

 

 را ًبم ثجزیس. 2لطؼبر ثِ وبررفشِ زر ذَزرٍی گبسسَس ًسل  2
 

 

 زیَز را رسن وٌیس 6وافِ ثِ صفحِ زیَز زارای 3ًحَُ اسصبل یه رٍسَر  3
 
 

 

 ٍظبیف لطؼبر سی را زر ذَزرٍّبی زٍگبًِ سَس ثیبى وٌیس. 4
                                              ازٍاًسز                            -2                                                                 هیىسز   -1
 ضیز دزوي -4                                     رگاسَر                              -3

 

 ٍظیفِ رگاسَر ٍلشبص سزاًشیسشَری)آفشبهبر سزاًشیسشَری(را زر آلشزًبسَر  ثِ اذشصبر سَضیح زّیس.  5
 
 

 

  هَفك ثبضیس 
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