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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
  ::یک کیلوگرم متر برابر است بایک کیلوگرم متر برابر است با--11

   فوت پوند فوت پوند7272))  د  د                 فوت پوند    فوت پوند   77//22))    ج    ج                 فوت پوند   فوت پوند  8686//66))  ب  ب                     فوت پوند    فوت پوند   1414//77))الفالف
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
  کولیس مرکب براي اندازه گیري چه مواردي استفاده می شود ؟کولیس مرکب براي اندازه گیري چه مواردي استفاده می شود ؟--22

  موارد الف وبموارد الف وب))  د  د          قطر داخلی و قطر خارجی و عمق اجسام قطر داخلی و قطر خارجی و عمق اجسام ))جج            قطر خارجی اجسام  قطر خارجی اجسام  ))   ب   ب        قطر داخلی اجسام  قطر داخلی اجسام  ))الف الف 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
  ::ست بودن دنده هاي تیغ اره به منظورست بودن دنده هاي تیغ اره به منظورچپ و راچپ و را--33

  سهولت حرکت وجلوگیري از اصطکاك می باشد   سهولت حرکت وجلوگیري از اصطکاك می باشد   ))باریک شدن مسیر برش می باشد                 بباریک شدن مسیر برش می باشد                 ب))الفالف
  سرد شدن تیغ اره می باشدسرد شدن تیغ اره می باشد))گرم شدن تیغ اره می باشد                             دگرم شدن تیغ اره می باشد                             د))جج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
  جهت در آوردن پیچ بریده شده داخل قطعه کار از چه وسیله اي استفاده می شود؟جهت در آوردن پیچ بریده شده داخل قطعه کار از چه وسیله اي استفاده می شود؟--44

  دریل ومته و قالویز چپگرددریل ومته و قالویز چپگرد))  د  د                  مهره هرز و موتور جوشکاري  مهره هرز و موتور جوشکاري  )) ج ج    قلم وچکش  قلم وچکش  )) ب ب    انبر قفلی  انبر قفلی  ))الفالف
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
   میلیمتر به ترتیب چند اینچ است ؟ میلیمتر به ترتیب چند اینچ است ؟00//4040 و و00//2020معادل فیلر معادل فیلر --55

    00//1414 و  و 00//1212))دد                                      00//1212 و  و 00//0808)) ج ج                                    00//0808 و  و 00//1616)) ب ب                          00//016016 و  و 00//008008))الفالف
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
  :: سوییچ براي اتصال  سوییچ براي اتصال   ترمینال ترمینال --66

  مستقیم به پالتین مثبت وصل می شود  مستقیم به پالتین مثبت وصل می شود  ))  ب  ب                                                        به ترمینال منفی یا خروجی کویل وصل می شود  به ترمینال منفی یا خروجی کویل وصل می شود  ))الفالف
  نال مثبت یا ورودي کویل وصل می شودنال مثبت یا ورودي کویل وصل می شودبه ترمیبه ترمی))   د   د                                                                                              مستقیم به خازن دلکو وصل می شود مستقیم به خازن دلکو وصل می شود )) ج ج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
  ::دلکو با پالتین دلکو با پالتین ) ) فیوزفیوز((خازنخازن--77

  باطی ندارند  باطی ندارند  ارتارت) )  د د                        موارد الف وب  موارد الف وب  ))   ج   ج                    به صورت سري بسته می شودبه صورت سري بسته می شود))  ب  ب          به صورت موازي بسته می شود   به صورت موازي بسته می شود   ))الفالف
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
  در دورهاي زیادبه دلیل چیست؟در دورهاي زیادبه دلیل چیست؟) ) آوانسآوانس((پیش جرقه پیش جرقه --88

  به علت آوانس وزنه ايبه علت آوانس وزنه اي)) ب ب                                                                                                                                  به علت  آوانسهاي خالیی به علت  آوانسهاي خالیی ))الفالف
  به علت آوانس وزنه اي و خالییبه علت آوانس وزنه اي و خالیی)) د د                                                                                                    در دور زیاد احتیاج به آوانس نیست در دور زیاد احتیاج به آوانس نیست ))  ج  ج

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
  از آفتامات در دینام براي چه منظوري استفاده می شود ؟از آفتامات در دینام براي چه منظوري استفاده می شود ؟--99
تنظیم مقدار برق خروجی دینام به مدارها و باتري   تنظیم مقدار برق خروجی دینام به مدارها و باتري   )) ب ب                                                                                            افزایش مقدار برق خروجی دینام  افزایش مقدار برق خروجی دینام  ))ف ف الال

  کاهش مقدار برق خروجی دینامکاهش مقدار برق خروجی دینام))دد                                                                                                                          جلوگیري از سوختن دینام  جلوگیري از سوختن دینام  ))جج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
  
  

  ..سواالت نمره منفی نداردسواالت نمره منفی ندارد )  ) 11  ::تذکرات تذکرات 
  ..زنیدزنید عالمت ب عالمت بمشکی یا آبیمشکی یا آبیجواب صحیح سؤال را درپاسخنامه با خودکارجواب صحیح سؤال را درپاسخنامه با خودکار))  22                              

  ..به سواالتی که بیش از یک گزینه پاسخ داده شود نمره اي تعلق نمی گیردبه سواالتی که بیش از یک گزینه پاسخ داده شود نمره اي تعلق نمی گیرد) ) 33                              
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  ::اگر دهانه پالتین کمتر از حد توصیه شده تنظیم شده باشداگر دهانه پالتین کمتر از حد توصیه شده تنظیم شده باشد--1010

  زمان پرتاب جرقه ریتارد می گردد زمان پرتاب جرقه ریتارد می گردد )) ب ب                                                                                          زمان پرتاب جرقه آدوانس می گردد  زمان پرتاب جرقه آدوانس می گردد  ))الفالف
  قدرت جرقه را افزایش می دهدقدرت جرقه را افزایش می دهد))   د   د                                                                                                  ان پرتاب جرقه تاثیري ندارد ان پرتاب جرقه تاثیري ندارد در زمدر زم)) ج ج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
  ::برداشتن صافی هواي کاربراتور برداشتن صافی هواي کاربراتور --1111

صداي موتور و ساییدگی آن را افزایش می دهد    صداي موتور و ساییدگی آن را افزایش می دهد    ))  ب  ب                            ی آن را کاهش می دهد  ی آن را کاهش می دهد  صداي موتور را افزایش ولی ساییدگصداي موتور را افزایش ولی ساییدگ))الفالف
  تاثیري در صدا و ساییدگی موتور نداردتاثیري در صدا و ساییدگی موتور ندارد))  د  د                                تاثیري در صداي موتور ندارد ولیساییدگی را کاهش می دهد تاثیري در صداي موتور ندارد ولیساییدگی را کاهش می دهد ))جج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ::در کمپرس گیري سیلندرها فشار کم دو سیلندر بغل هم به علت در کمپرس گیري سیلندرها فشار کم دو سیلندر بغل هم به علت --1212
                آب بندي نبودن سوپاپها است  آب بندي نبودن سوپاپها است  ))بب                                                                                        چسبیدگی سوپاپها است  چسبیدگی سوپاپها است  ))الفالف
  موارد الف وبموارد الف وب)) د د                                                                                                                      سوختن واشر سرسیلندر است  سوختن واشر سرسیلندر است  ))  ج  ج

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
  ::بغل یاتاقانی براي بغل یاتاقانی براي --1313

        کنترل لقی بین میل لنگ ویاتاقانها استکنترل لقی بین میل لنگ ویاتاقانها است))بب                                                                                                کنترل حرکت طولی میل لنگ است    کنترل حرکت طولی میل لنگ است    ))الفالف
  هر سه مورد صحیح است  هر سه مورد صحیح است  ))  د  د                                    گرفتن وکم کردن لرزش میل لنگ است  گرفتن وکم کردن لرزش میل لنگ است  ))جج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  براي جا زدن گژنپین در پیستون بایداز چه روشی استفاده کرد؟براي جا زدن گژنپین در پیستون بایداز چه روشی استفاده کرد؟--1414
  باحرارت دادن پیستون وسرد کردن گژن پین  باحرارت دادن پیستون وسرد کردن گژن پین  )) ب ب                                                                                                                                                با ضربه چکش  با ضربه چکش  ))الفالف
  با حرارت دادن گژنپین و سرد کردن پیستونبا حرارت دادن گژنپین و سرد کردن پیستون))دد                                                                                                                                                            با فشار پرس  با فشار پرس  )) ج ج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

   آن در چه حالتی است؟ آن در چه حالتی است؟11 در حالت تراکم باشد سیلندر  در حالت تراکم باشد سیلندر 13421342 موتوري با ترتیب احتراق  موتوري با ترتیب احتراق 33اگر پیستون شماره اگر پیستون شماره --1515
  تخلیهتخلیه)) د د                                      کار کار )) ج ج                                      تراکم تراکم ))بب                                  مکش مکش ))الفالف

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
  ::اگر سیلندر موتوري کف تراشی شوداگر سیلندر موتوري کف تراشی شود--1616

  نسبت تراکم آن افزایش می یابد    نسبت تراکم آن افزایش می یابد    )) ب ب                                                                      نسبت تراکم آن کم می شود   نسبت تراکم آن کم می شود   ))الفالف
  قدرت موتور کاهش می یابدقدرت موتور کاهش می یابد)) د د                                                                                نسبت تراکم تغییر نمی کند  نسبت تراکم تغییر نمی کند  )) ج ج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  کدامیک از قطعات زیر مربوط به سرسیلندر نیست ؟کدامیک از قطعات زیر مربوط به سرسیلندر نیست ؟--1717
  تایپیتتایپیت))   د   د                            میل اسبک       میل اسبک       )) ج ج                              اسبک        اسبک        ))بب                            سوپاپ    سوپاپ    ))الفالف

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
  نیروي خود را از کدام قطعه می گیرد ؟نیروي خود را از کدام قطعه می گیرد ؟))پمپ روغنپمپ روغن((اویل پمپ اویل پمپ --1818

  ز مرکز میل سوپاپز مرکز میل سوپاپاز دایره گریز ااز دایره گریز ا))زنجیر میل لنگ ومیل سوپاپ         دزنجیر میل لنگ ومیل سوپاپ         د)) ج ج                      میل سوپاپ  میل سوپاپ  )) ب ب                      میل لنگ  میل لنگ  ))الف الف 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ترموستات در سیستم خنک کاري از کجا فرمان می گیرد ؟ترموستات در سیستم خنک کاري از کجا فرمان می گیرد ؟--1919
  جه حرارت آب موتورجه حرارت آب موتوردردر)) د د                            میل دلکو      میل دلکو      ))  ج  ج                            میل سوپاپ      میل سوپاپ      )) ب ب                            فشار واتر پمپ     فشار واتر پمپ     ))الف الف 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
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  ::پیستون با دامنه بریده شده پیستون با دامنه بریده شده --2020
  درموتور هاي شاتون بلند به کار می رود درموتور هاي شاتون بلند به کار می رود )) ب ب                                            در موتورهاي کم دور به کارمی رود      در موتورهاي کم دور به کارمی رود      ))الف الف 

  در موتورهاي پر دور و شاتون کوتاه به کار می روددر موتورهاي پر دور و شاتون کوتاه به کار می رود)) د د                ر دور شاتون بلند به کار می رود     ر دور شاتون بلند به کار می رود     در موتورهاي پدر موتورهاي پ)) ج ج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

  ::پله خارجی رینگ کمپرسی هنگام جازدن روي پیستون پله خارجی رینگ کمپرسی هنگام جازدن روي پیستون --2121
  به سمت پایین قرار می گیرد     به سمت پایین قرار می گیرد     ))بب                                                                                                                به سمت باال قرار می گیرد    به سمت باال قرار می گیرد    ))الفالف

  به سمت باال یا پایین قرار میگیردبه سمت باال یا پایین قرار میگیرد))  د  د                        در موتوري که روغن سوزي دارد رو به باال قرار می گیرد    در موتوري که روغن سوزي دارد رو به باال قرار می گیرد    ))جج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ::سوپاپ داخل فیلتر روغن باعث سوپاپ داخل فیلتر روغن باعث --2222
  جلوگیري از ترکیدن فیلتر می شود جلوگیري از ترکیدن فیلتر می شود )) ب ب                                                                  جلوگیري از فشار بیش از حد روغن می شود  جلوگیري از فشار بیش از حد روغن می شود  ))الفالف
  موارد الف و ب صحیح استموارد الف و ب صحیح است))  د  د                          رسیدن روغن به هنگام گرفتگی فیلتر به موتور می شود    رسیدن روغن به هنگام گرفتگی فیلتر به موتور می شود    ))  ج  ج

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
  ::خاموش شدن موتور در دور آرام ممکن است به علت خاموش شدن موتور در دور آرام ممکن است به علت --2323
      ایراد ژیگلور اصلیایراد ژیگلور اصلی))بب                                                                                                    خرابی پمپ شتاب کاربراتور   خرابی پمپ شتاب کاربراتور   ))الفالف
  لقی میل گاز و ایراد مدار دور آرام لقی میل گاز و ایراد مدار دور آرام ))  د  د                                                                                                                                ایراد شناور کاربراتور ایراد شناور کاربراتور )) ج ج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ::کاربراتورهاي مرحله اي در موتور کاربراتورهاي مرحله اي در موتور --2424
یک دهانه در دورهاي پایین ومتوسط و دیگري در دورهاي باال فعال می شود  یک دهانه در دورهاي پایین ومتوسط و دیگري در دورهاي باال فعال می شود  ))  ب  ب                             دهانه آن با هم کار می کند   دهانه آن با هم کار می کند  هر دوهر دو))الفالف

  هیچکدام هیچکدام ))هر دهانه چند سیلندر مجزا را تغذیه می کند    دهر دهانه چند سیلندر مجزا را تغذیه می کند    د))جج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  رون زدن دنده گیربکس معموال به علت چیست؟رون زدن دنده گیربکس معموال به علت چیست؟بیبی--2525
            هم محور نبودن شافت ورودي وخروجی  هم محور نبودن شافت ورودي وخروجی  )) ب ب                                                                                                        لقی شافت کالچ   لقی شافت کالچ   ))الفالف
  دلیدلیکم بودن لقی کشویی روي توکم بودن لقی کشویی روي تو))  د  د                                                                                                                تیز کردن دنده  تیز کردن دنده  )) ج ج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  وظیفه فنرهاي صفحه کالچ کدام چیست ؟وظیفه فنرهاي صفحه کالچ کدام چیست ؟--2626
                                                          جلوگیري از انتقال ضربه به گاردان   جلوگیري از انتقال ضربه به گاردان   ))الف الف 

  جلوگیري از بکسواد صفحه کالچ  جلوگیري از بکسواد صفحه کالچ  ))بب  
      جلوگیري از پس زدن صفحه کالچ  جلوگیري از پس زدن صفحه کالچ  )) ج ج
  جلوگیري از انتقال ضربه و ارتعاش و خنثی کردن نیروي پیچشی موتور به صفحه کالچجلوگیري از انتقال ضربه و ارتعاش و خنثی کردن نیروي پیچشی موتور به صفحه کالچ)) د د
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ))فشردن پدال با پافشردن پدال با پا((در زمان کالچ گرفتن در زمان کالچ گرفتن --2727
  چ از درگیري رها می شود  چ از درگیري رها می شود  حداکثر فشار طولی به میل لنگ وارد می شود و صفحه کالحداکثر فشار طولی به میل لنگ وارد می شود و صفحه کال))الفالف
  دیسک رها شده وبه میل لنگ فشاري وارد نمی شود   دیسک رها شده وبه میل لنگ فشاري وارد نمی شود   )) ب ب
  صفحه کالچ از درگیري رها شده و کمترین فشار طولی به میل لنگ وارد می شود صفحه کالچ از درگیري رها شده و کمترین فشار طولی به میل لنگ وارد می شود )) ج ج
  فالیویل از درگیري رها شده و بیشترین فشار عرضی به میل لنگ وارد می شودفالیویل از درگیري رها شده و بیشترین فشار عرضی به میل لنگ وارد می شود))  د  د
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
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  چرا در طول زمان استفاده از خودرو مقدار خالصی کالچ کمتر می شود؟چرا در طول زمان استفاده از خودرو مقدار خالصی کالچ کمتر می شود؟--2828
  براي اینکه صفحه کالچ روغنی می شود    براي اینکه صفحه کالچ روغنی می شود    )) ب ب                                                                  براي اینکه نیروي فشار کمتر شود    براي اینکه نیروي فشار کمتر شود    ))الفالف
  براي اینکه آسیابک دیسک ساییده می شودبراي اینکه آسیابک دیسک ساییده می شود))  د  د                                                  اییده می شود    اییده می شود    براي اینکه صفحه کالچ سبراي اینکه صفحه کالچ س)) ج ج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  کدامیک از اجزاء دیفرانسیل باعث تقویت نیرو می شود؟کدامیک از اجزاء دیفرانسیل باعث تقویت نیرو می شود؟--2929
  دنده هاي هرزگرددنده هاي هرزگرد))   د   د                      دنده هاي پینیون وکرانویلدنده هاي پینیون وکرانویل))  ج  ج                            اي هوزینگ اي هوزینگ دنده هدنده ه))بب                    دنده هاي سر پلوس   دنده هاي سر پلوس   ))الفالف

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
  چرا یک طرف گاردان کشویی دارد؟چرا یک طرف گاردان کشویی دارد؟--3030

  براي سهولت نصب گاردان     براي سهولت نصب گاردان     ))بب          براي جلوگیري از وارد آمدن ضربات جاده به گیربکس   براي جلوگیري از وارد آمدن ضربات جاده به گیربکس   ))الفالف
  براي اینکه فاصله گیربکس ودیفرانسیل روي جاده ثابت نیستبراي اینکه فاصله گیربکس ودیفرانسیل روي جاده ثابت نیست))دد                        براي جلوگیري از خارج شدن واسکازین از گیربکس  براي جلوگیري از خارج شدن واسکازین از گیربکس  ))جج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ::نجی نسبت به عرض خار موشکینجی نسبت به عرض خار موشکیعریض تر بودن شکاف روي دنده برعریض تر بودن شکاف روي دنده بر--3131
  جهت قرار گرفتن قشري از روغن بین برنجی وموشکی می باشد  جهت قرار گرفتن قشري از روغن بین برنجی وموشکی می باشد  ))الفالف
  جهت تنظیم دنده برنجی با تودلی می باشد جهت تنظیم دنده برنجی با تودلی می باشد )) ب ب
  جهت بازي دنده برنجی در روي دنده اصلی و روبرو قرار گرفتن دندانه دنده برنجی با داگ دنده درگیر می باشد   جهت بازي دنده برنجی در روي دنده اصلی و روبرو قرار گرفتن دندانه دنده برنجی با داگ دنده درگیر می باشد   )) ج ج
  ی باشدی باشدموارد الف وب صحیح مموارد الف وب صحیح م)) د د
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ::مقدار ضد یخ بستگی دارد به مقدار ضد یخ بستگی دارد به --3232
  حجم موتور و تعداد سیلندر   حجم موتور و تعداد سیلندر   )) ب ب                                                                                                        درجه حرارت نرمال موتور    درجه حرارت نرمال موتور    ))الفالف

  نقطه جوش آب وارتفاع محیط از سطح دریانقطه جوش آب وارتفاع محیط از سطح دریا))  د  د                                    د اکثر برودت محیط  د اکثر برودت محیط  حجم سیستم خنک کننده و ححجم سیستم خنک کننده و ح))جج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ::بوستر ترمز در ترمزهاي هیدرولیکیبوستر ترمز در ترمزهاي هیدرولیکی--3333
  باعث قوي شدن ترمز چرخهاي عقب می شود    باعث قوي شدن ترمز چرخهاي عقب می شود    ) ) بب                                                باعث قوي شدن ترمز چرخهاي جلو می شود  باعث قوي شدن ترمز چرخهاي جلو می شود  ))الفالف

  باعث ضعیف شدن نیروي ترمزي می شودباعث ضعیف شدن نیروي ترمزي می شود) )  د د                                                                          باعث تقویت نیروي پاي راننده می شودباعث تقویت نیروي پاي راننده می شود))جج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ::مبیل مبیل علت زدن فرمان اتوعلت زدن فرمان اتو--3434
نامیزانی باد الستیکها وشل بودن مهره سر محور وباالنس نبودن چرخها است   نامیزانی باد الستیکها وشل بودن مهره سر محور وباالنس نبودن چرخها است   )) ب ب                      گشاد شدن بوش طبق است  گشاد شدن بوش طبق است  ))الفالف

  هر سه مورد صحیح استهر سه مورد صحیح است)) د د                                          خرابی میل موجگیراست خرابی میل موجگیراست ))جج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ))بدون بوستربدون بوستر((علت چوب کردن ترمز علت چوب کردن ترمز --3535
الستیک آب بندي انتهاي پیستون خراب است الستیک آب بندي انتهاي پیستون خراب است )) ب ب                گرفتن سوراخ توازن کوچک مخزن روغن ترمز به سیلندر  گرفتن سوراخ توازن کوچک مخزن روغن ترمز به سیلندر  ))الفالف

  الستیک تشتکی جلوي پیستون خراب استالستیک تشتکی جلوي پیستون خراب است))دد                                                                                سوپاپ داخل سیلندر اصلی خراب است  سوپاپ داخل سیلندر اصلی خراب است  ))جج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ::از میل موجگیر براي از میل موجگیر براي --3636
تعادل بین دو چرخ جلو در جاده در اثر پستی وبلندي استفاده می شود   تعادل بین دو چرخ جلو در جاده در اثر پستی وبلندي استفاده می شود   )) ب ب          جلوگیري از الستیک سایی استفاده می شود  جلوگیري از الستیک سایی استفاده می شود  ))الفالف

  باالنس کردن چرخهاي جلو استباالنس کردن چرخهاي جلو است))می شود   دمی شود   دجلوگیري از زدن غربیلک فرمان استفاده جلوگیري از زدن غربیلک فرمان استفاده ))جج
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
  
  
  
  
  
  

  وظیفه کمک فنر چیست؟وظیفه کمک فنر چیست؟--3737
      جلوگیري از منحرف شدن خودرو در دست اندازجلوگیري از منحرف شدن خودرو در دست انداز)) ب ب                                                                              جلوگیري از نوسان فنر   جلوگیري از نوسان فنر   ))الفالف
  تقویت نوسانات فنر لولتقویت نوسانات فنر لول)) د د                          جلوگیري از انحراف خودرو درسر پیچ ها    جلوگیري از انحراف خودرو درسر پیچ ها    )) ج ج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ::جهت کم کردن خالصی فرمان در جهت محور میل فرمان جهت کم کردن خالصی فرمان در جهت محور میل فرمان --3838
  به واشر جلوي غالف فرمان باید اضافه شود    به واشر جلوي غالف فرمان باید اضافه شود    ))  ب  ب                                                              از واشر جلوي غالف فرمان باید کم شود  از واشر جلوي غالف فرمان باید کم شود  ))الفالف

  به واشر زیر درب جعبه فرمان باید اضافه شودبه واشر زیر درب جعبه فرمان باید اضافه شود))  د  د                                                    از واشر زیر درب جعبه فرمان باید کم شود      از واشر زیر درب جعبه فرمان باید کم شود      ))جج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

  ::سوپاپ فشار درب رادیاتورسوپاپ فشار درب رادیاتور--3939
  باعث می شود که آب رادیاتور به خارج نفوذ نکند  باعث می شود که آب رادیاتور به خارج نفوذ نکند  ))  ب  ب                                                                      باعث سریع خنک شدن موتور می گرددباعث سریع خنک شدن موتور می گردد))الفالف

  شدن آب موتور می گرددشدن آب موتور می گرددباعث سریع گرم باعث سریع گرم )) د د                                      فشار داخلی رادیاتور و نقطه جوش آب را باال می برد فشار داخلی رادیاتور و نقطه جوش آب را باال می برد ))جج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  به هنگام سوراخ نمودن قطعات کوچک با دستگاه دریل پایه دار بهتر است ؟به هنگام سوراخ نمودن قطعات کوچک با دستگاه دریل پایه دار بهتر است ؟--4040
  بردست نگهداشته وسوراخ نمود بردست نگهداشته وسوراخ نمود قطعه کار با انقطعه کار با ان))بب                                          قطعه کار را با دست نگهداشته وسوراخ نمود     قطعه کار را با دست نگهداشته وسوراخ نمود     ))الفالف
  قطعه کار روي گیره معمولی گذاشته وسوراخ نمودقطعه کار روي گیره معمولی گذاشته وسوراخ نمود)) د د                      قطعه کار داخل گیره مخصوص بسته و سوراخ نمود    قطعه کار داخل گیره مخصوص بسته و سوراخ نمود    ))   ج   ج

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    ..موفق باشیدموفق باشید                      
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