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  دقيقه 100: زمان پاسخگويي 

  :نام و نام خانوادگي 
  :كد ملي 

  :كد نمايندگي 
   :دفتر منطقه اي 

  :سابقه كار درنمايندگي 
  

  : تذكرات 
  .مشخصات خود را روي برگه سئواالت بنويسيد 

  . مشخصات خود را بر روي پاسخنامه كنترل و در صورت عدم انطباق به ناظرين اطالع دهيد
  ) با مداد مشكي. ( پاسخ ها را فقط در پاسخنامه عالمت بزنيد 

  . پاسخ اشتباه نمره منفي در بر ندارد 
  . چنانچه به سئوالي بيش از يك پاسخ  داده شود ، همه پاسخ ها غلط در نظر گرفته خواهد شد 

  . تحويل برگه سئواالت به همراه پاسخنامه در پايان آزمون الزامي مي باشد 
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 ؟در موتور روآ چند بغل ياتاقاني وجود دارد -1

  چهار -د                     سه -ج                            دو -ب              يك -الف
  
 .........تعداد و ميزان تراش سرسيلندر موتور روآ برابر است با  -2

   ميلي متر 2/0به و يك مرت -ميلي متر                       ب 5/0يك مرتبه و  -الف
  ميلي متر  2/0چهار مرتبه و  -ميلي متر                       د 5/0چهار مرتبه و  -ج
  

 .پيستون و سيلندر قرار مي گيرد  -----------سوراخ روغن كاري روي شاتون سمت   -3
  جلو  -د        كمپرس   -ج                    كم فشار  -ب            پرفشار     -الف

  
 ؟ربكس روآ داراي چند دنده برنجي است يگ-4

  پنج -چهار                      د -سه                     ج -يك                    ب -الف
  
 ؟امكان پذير نيستدمونتاز دنده ها روي كدام شفت -5

  شفت دنده زير  -د        شفت دنده عقب       -شفت خروجي             ج -شفت ورودي           ب -الف
  
 ؟در صورت خرابي بلبرينگ كالچ كدام يك از موارد زير رخ مي دهد -6

  به هنگام رها كردن پدال كالچ صدا مي دهد  -ب   به هنگام فشار دادن برروي پدال كالچ صدا ميدهد   -الف
  ا كردن كالچ اتومبيل لرزش دارد به هنگام ره -د    به هنگام گرفتن كالچ اتومبيل لرزش دارد              -ج

  
 ؟نحوه بستن پيچ هاي سر سيلندر توسط كدام روش صورت مي پذيرد-7

  خارج به داخل  –تر تيبي  -ب                                خارج به داخل    –حلزوني  -الف
  خارجداخل به –تر تيبي  -د                              داخل به خارج    –حلزوني  -ج

  
  ....عوامل تاب برداشتن سرسيلندر عبارتست از-8

  همه موارد  -خنك كاري با سرعت باال      د -جوش آوردن موتور      ج -بازوبست ناصحيح       ب -الف
  
  .است  ------برروي پيستون معرف  H,M,Lحروف -9

  سازنده  -د                شاتونسايز  -ج           سايز گژنپين    -ب           سايز پيستون    -الف
  

  ....وارد شدن ضربه در زمان كالچ گيري به موتور  به علت-10
  لقي افقي بيش از حد ميل لنگ   -لقي عمودي بيش از حد  ميل لنگ       ب -الف
  هيچكدام  -د                              فرسايش كالچ    -ج
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ــور   -11 ــاني  موت ــه زم ــ xu7چ ــي باي ــوا   را  م ــوپاپ ه ــر س ــزان فيل ــردو مي ــري گ ــر گي د فيل
 ....و دود به ترتيب

  40،سوپاپ دود 20موتور گرم و سوپاپ هوا -الف
  40،سوپاپ دود 20ب موتور سرد و سوپاپ هوا 

  20،سوپاپ دود 40موتور گرم و سوپاپ هوا  -ج
  20،سوپاپ دود 40موتور سرد و سوپاپ هوا  -د
  

  ؟ر ميشود چند بار تعميxu7سرسيلندر موتور  -12
  دو بار  -چهار بار           د -سه بار         ج -يك بار         ب -الف

  
  ؟كدام است  405رنگ ياتاقان برروي بلوكه در موتور پژو  -13

  رنگ سبز  -الف
  رنگ زرد -ب
  رنگ مشكي -ج
  رنگ قرمز -د

  
  ؟كدام است  405نوع روغن موتور مورد استفاده در موتور  -14

  3000وارتز توتال ك -الف
  5000توتال كواترز  -ب
  6000توتال كواترز  -ج
  ديزلي روغن بهران -د

  
   ؟چيست xu7روش شناسائي واشر سرسيلندر تعميري براي موتور  -15

  ميليمتر 4/1يك سوراخ در كنار واشر ، ضخامت واشر  -الف
  ميليمتر 4/1دو سوراخ در كنار واشر ، ضخامت واشر  -ب
  ميليمتر 2/1اشر ، ضخامت واشر يك سوراخ در كنار و -ج
  ميليمتر 2/1دو سوراخ در كنار واشر ، ضخامت واشر  -د
  

  ؟كدام است  405جهت قرار گيري پيستون در موتور  -16
  جهت فلش در جهت تسمه تايم  -الف
  جهت فلش در جهت فاليويل  -ب
  جهت فلش در جهت منيفولد دود -ج
  جهت فلش در جهت منيفولد هوا -د
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  برابر است با؟ 405دار گشتاور الزم جهت سفت نمودن پيچهاي سرسيلندرموتور پژومق -17
  دكا نيوتن متر 2 -الف 

  درجه  200دكا نيوتن متر بعالوه  2  -ب
  )بصورت مرحله اي(درجه 307دكا نيوتن متر بعالوه  2 -ج
  )بصورت مرحله اي(درجه 107دكا نيوتن متر بعالوه 2 -د
  

  ؟چند بار تعمير ميشود 405موتور موتور پژو  لنگ ثابت ميل لنگ در -18
  يك بار  -الف
  دو بار -ب
  تعمير نميشود -ج
  سه بار  -د
  

  : به ترتيب  BE3در گيربكس  2و  1كشويي دنده  -19
  )اوليه ( و عقب روي شفت ورودي  2و1كشويي دنده -الف
  ) ثانويه ( و عقب روي شفت خروجي   2و1كشويي دنده -ب
  )اوليه ( عقب روي شفت ورودي و  1كشويي دنده -ج
  )  ثانويه ( و خود دنده عقب روي شفت خروجي 2و1كشويي دنده -د
  

  ؟برابراست با  405ميزان لقي افقي ميل لنگ در موتور پژو  -20
  ميليمتر 0,27تا  0,07 -الف
  ميليمتر 0,3تا  0,06   -ب
  ميليمتر 0,4تا  0,05 -ج
  ميليمتر  0,5تا  0,1 -د

  
  ؟برابراست با tu3ر سرسيلندراستاندارد و تعميري  موتور ضخامت واش -21

  ميليمتر  5/1ميليمتر و 1 -الف
  ميليمتر  4/1ميليمتر و  2/1 -ب
  ميليمتر  6/1ميليمتر و 4/1 -ج
  ميليمتر  6/1ميليمتر و  5/1 -د
  

  ....برابر است با tu5ظرفيت روغن در موتور  -22
  لتر ليتر بدون في 3ليتر با فيلتر و  3.25-الف
  ليتر بدون فيلتر  2,8ليتر با فيلترو  3 -ب
  ليتر بدون فيلتر  3ليتر با فيلتر و  4 -ج
  ليتر بدون فيلتر 3ليتر با فيلتر و  3,5 -د
  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


   ....برابراست با  tu5رنگهاي مورد استفاده در ياتاقان ثابت موتور  -23
  سبز  -مشكي -آبي -الف
  زرد -قرمز –آبي  -ب
  بز س –نارنجي  –قرمز  -ج
  زرد –مشكي  –سبز  -د
  

  ؟كدام است MA5تنظيمات گيربكس  -24
  قيفي محور ورودي گيربكس  -الف 

  هورينگ محل نصب سنسور سرعت خودرو -ب
  لقي دنده برنجي -ج
  اين گيربكس تنظيم ندارد  -د
  

  ابزار مخصوص زير جهت چه كاري مورد استفاده قرار مي گيرد؟ -25
  سوپاپ ها  فيلر گيري -الف             
  جهت جازدن پيستون و شاتون -ب
  تحت فشار قرار دادن سوپاپ جهت گردش راحت موتور  -ج
  جهت تنظيم كشش  تسمه تايم  -د
  

  ؟ MA5زمان بازديد روغن گيربكس  -26
  كيلومتر 40000هر  -الف
  كيلومتر 50000هر  -ب
  كيلومتر 60000هر  -ج
  كيلومتر 100000هر  -د
  

  جهت چه كاري مورد استفاده قرار مي گيرد؟ابزار مخصوص زير  -27
  بوش گذاري   -الف
  تاب سرسيلندر -ب
  جازدن گژنپين-ج
  همراستائي شاتون-د
  

   MA5علت بيرون زدن دنده گيربكس  -28
  سايش كالچ –الف 

  ب ـ تنظيم نبودن اهرم دسته دنده 
  معيوب بودن مبدل گشتاور –ج 
  برنجي  دنده معيوب بودن –د 
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  .....برابر است با TU ويض تسمه تايم موتور زمان تع -29
  كيلومتر 100000هر  -الف
  كيلومتر 50000هر  -ب
  كيلومتر 60000هر  -ج
  كيلومتر  80000هر  -د
  

برابر است  )TU3(206مقدار گشتاور الزم جهت سفت نمودن پيچهاي سرسيلندرموتور پژو -30
  با؟

  دكا نيوتن متر 2-الف 
  درجه  240 دكا نيوتن متر بعالوه 2 -ب
  )بصورت مرحله اي(درجه 345دكا نيوتن متر بعالوه  2-ج
  )بصورت مرحله اي(درجه 100دكا نيوتن متر بعالوه 2-د
  

  ....گشتاور بستن پيچهاي سرسيلند موتور ملي برابر است با -31
 )درجه N.M0 2+ N.M45 )+115   -الف
    N.M0 2+ N.M45  -ب
  )درجه N.M10+ N.M25 )+66  -ج
  )درجه N.M0 2+ N.M50 )+77  -د
  

   ؟ نازك ترين ياتاقان ثابت چه رنگ دارد-32
  آبي -الف
  زرد -ب
  بنفش -ج
  قرمز -د
  

33- CVVT ؟برروي كدام ميل سوپاپ است  
  دود -الف
  هوا -ب
  هردو -ج
  هيچكدام  -د

  ؟ياتاقانهاي ثابت ميل لنگ موتور ملي چند رنگ دارد -34
  رنگ3 -الف
  رنگ2 -ب
  رنگ 4 -ج
  رنگ5 -د
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  .....لقي مجاز ياتاقان هاي ثابت ميل لنگ موتور ملي برابراست با  -35
  ميليمتر 036/0تا  026/0-الف
  ميليمتر  066/0تا  026/0 -ب
  ميليمتر 076/0تا  036/0 -ج
  ميليمتر 07/0تا  05/0 -د
  

نصب شده برروي خودروبا موتور ملي با خودرو سمند با موتور BE3تفاوت گيربكس  -36
XU7؟چيست  

  گيربكس به موتور تغيير يافته است  ينسبت دنده يك و نيز محل نصب پيچ ها -الف
  گيربكس به موتور تغيير يافته است  ينسبت دنده دو  و نيز محل نصب پيچ ها -ب 
  گيربكس به موتور تغيير يافته است  يفقط محل نصب پيچ ها -ج
  هيچ تغييري نيافته است -د
   

  .است  ----------- روغن مصرفي در موتور ملي -37
 10W40 –SJ-الف
 10W40-SG-ب
 20W50-SJ-ج
   20W50-SG-د
 

  ؟نوع ضد يخ مصرفي در موتور ملي چيست -38
  )مواد آلي(بهران مهر  -الف
  فرقي ندارد  -ب
  )مواد معدني(ELF   -ج
  TOTAL QUARTZ -د
  

موتور بوجود مي به جاي شمع موتور ملي استفاده گردد چه ايرادي در XU7اگر از شمع موتور -39
  ؟ آيد

  موتور روشن نمي شود -الف
  دود كردن موتور -ب
  لرزش موتور  -ج
  .مورد خاصي ايجاد نميشود  -د
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اي خود به سمت بيرون حركت مي از ج EF7 در چه صورت گيج روغن در زمان كاركرد موتور– 40
  كند؟

 باال بودن فشار كمپرس -الف
  پيش از حد گرم شدن موتور   -ب
  نتاژ برعكس شير يك طرفه مو -ج
  هيچ كدام -د
  

  ؟ داده شده چه ابزار مخصوصي را نشان مي دهد نشان  شكل -41
  چكش لغزنده  -الف
  كمك فنر مصنوعي -ب
  ارتفاع سنج خودرو-ج
  خط كش اندازه گيري -د

  
   

  ؟تاير خواهد شد  هاي كناريكدام مورد باعث سائيده شدن قسمت -42
  باد كم تاير -الف
  ه تو اين نامناسبزاوي -ب
  زاويه كمبر نامناسب  -ج
  باد زياد تاير -د

 
  : برابراست با  cngزمان تعويض فيلتر گاز در سيستم  -43

  كيلومتر   50000هر  -الف           
  كيلومتر     20000هر -ب           
  كيلومتر               40000هر -ج          

  كيلومتر 25000هر -د          
  

  ؟چيست  گاز وظيفه  سوپاپ كنترل جريان برروي شير سر مخزن -44
  كنترل ميزان گاز خروجي          -الف  

  كنترل فشار گاز خروجي -ب              
  كنترل فشار گاز داخل مخزن         -ج  
  كنترل نشتي شير سرمخزن -د  
  

  :ست با فشار گاز داخل مخزن در حاليكه مخزن شارژ كامل باشد برابرا -45
  بار450-د                    بار200-بار        ج300 -ب              بار 100-الف
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كدام حالت رخ خواهد  در صورت وجود نشتي دربعد از رگوالتور  SAX 500در سيستم هاي  -46
  داد؟

  خودرو روي سيستم گاز كار نميكندو فقط روز سيستم بنزين كار ميكند -الف 
  جود نشتي كم سيستم گاز كار ميكنددر صورت و -ب  
  نشتي سيستم گاز كار ميكند ددر صورت وجو -ج  

  كليد تبديل سوخت آالرم ميزند و لي سيستم گاز كار مي كند-د   
  

  ؟اگر ادوانسر خراب شود -47
  خودرو روشن نميشود  -الف
  در دور آرام خودرو ريپ مي زند   -ب
  در دور باال خودرو ريپ مي زند  -ج
    قط در حالت بنزين روشن ميشودف -د
  

     ........در صورت گر فتگي كاتاليست خودرو هنگام فشردن برروي پدال گاز - 48
  خوب گاز نميخورد و ريپ ميزند -الف
  دور موتور بشدت افزايش مي يابد  -ب
  دماي آب موتور افزايش مي يابد  -ج
  دور موتور نوسانات شديد دارد-د
  

   ....دور موتور در خودرو با سيستم انژكتوري زيمنس باعثدر صورت قطع سنسور -49
  افزايش دور موتو رميشود  -الف
  باعث كاهش دور ميشود  -ب
  اتفاقي نمي افتد  -ج
  افزايش نمي يابد RPM 3000ر بيش از ودور موت -د
  

  ؟ نقش كنيستر چيست-50
  جذب بخارات بنزين باك  -الف
  بهبود كاركرد-ب
  ين باز گرداني بخار بنز-ج
  بنزين به مايع  رتبديل بخا -د
  

  ....در صورت خرابي سنسور فشار هوا باعث -51
  مصرف سوخت افزايش يافته و امكان ايجاد دود از اگزوز دارد  -الف
  مصرف سوخت كاهش يافته و امكان ايجاد بخار آب از اگزوز دارد -ب
  مصرف سوخت كاهش يافته   و امكان ايجاد دود از اگزوز دارد -ج
  مصرف سوخت افزايش يافته و امكان ايجاد بخار آب از اگزوز دارد -د
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  .ميشود  انجام ------عه طتنظيم دور موتور دور آرام توسط ق -52
  كنيستر  -الف
  كويل دويل  -ب
  استپر موتور  -ج
  سنسور دماي آب -د
  

  .وجودارد ABSچند نوع سنسور در سيستم هاي  -53
  نوع 2-الف
  يك نوع -ب
  نوع3-ج
  نوع4 -د
  

  ؟ EBDوظيفه  -54
  الف تعديل ميزان فشار چرخهاي عقب

  جلوگيري از انحراف در زمان توقف -ب
  ANTI LOCKروشن كردن چراغ  -ج
  هيچكدام –د 
 

  ...ماندو عبارتست از  ABSروش هواگيري در سيستم ترمز -55
  فقط با دستگاه عيب ياب  -الف
  فقط بصورت هواگيري معمولي  -ب
  با دستگاه عيب ياب) با آزمايش ترمز ( معمولي و در صورت وجود هوا  ابتدا هواگيري -ج
  .احتياج به هواگيري نميباشد  -د
  

  ؟ارسال مي كند ABSكداميك از موارد زير سيگنال سرعت را به كامپيوتر  -56
  سنسور سرعت روي گيربكس -الف
  سنسور چرخها -ب
  صفحه آمپر روي داشبورد -ج
  هيچكدام  -د
  

  ؟وزوكي ساخت ايران فاقد كداميك از سيستمهاي زير است خودروي س-57
  )گردش گازهاي خروجي( EGR-الف
  دريچه گاز الكترونيكي  -ب
  )برنامه پايداري( ESP -ج
  )تقويت هواي ورودي( I.M.I -د
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  ؟لقي افقي ميل لنگ در خودروي سوزوكي  -58

  ميليمتر 07/0الي 05/0 -الف
  ميليمتر 35/0الي 10/0 -ب
  ميليمتر 40/0الي  07/0 -ج
  ميليمتر 45/0الي 20/0-د
  

  .كيلومتر است ------- بعد از TOTAL7000زمان تعويض روغن موتور سوزوكي – 59
  كيلومتر15000 -الف
  كيلومتر7500 -ب
  كيلومتر5000 -ج
  كيلومتر 20000 -د
  

   ....برروي كنسول گيربكس اتوماتيكP/Nعملكرد  سوئيچ انتخاب مد  -60
  في براي جاده  هاي لغزنده استحالت مد بر -الف
  حالت مد پارك ودنده خالص است-ب
  سوئيچ غيرفعال است -ج
  است) POWER(حالت مد قدرتي -د
  

  ؟ ار قرار ميگيرددبرروي كدام كپه ثابت ميل لنگ نيم ياتاقان شيار90در خودرو تندر -61
  5و1-الف
  4و2-ب
  3و1-ج
  5و4و3و2و1-د
  

  ؟ م استكدا90نوع روغن مصرفي موتور تندر-62
 ELF COMPTENTION 10W40 -الف
  ELF COMPTENTION 5W30  -ب
  ELF COMPTENTION 20W50 -ج
   ELF COMPTENTION 10W20 -د
  

  باشد -------جهت خارج نمودن پوسته گيربكس ميبايست گيربكس در دنده -63
  2-الف
  3-ب
  4-ج
  عقب -د
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دنده از حالت پارك خارج نشود در صورتيكه هنگام روشن بودن خودرو و فشردن پدال ترمز  -64

  ....نشانه عيب از 
  ليور دسته دنده  -الف
  بلوك هيدروليك -ب
 EVMشير برقي  -ج
  بوبين شيفت الك -د
   

   ...افزايش دورموتور در زمان گرماي زياد روغن  به علت -65
 EVS1خرابي شير برقي  -الف
 EVMخرابي شير برقي  -ب
  خرابي بلوك هيدروليك  -ج
  جهت محافظت از روغن  ECU رنامه دروجود ب -د
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