
  به كدام دليل آچارهاي بوكس و رينگي مطمئن ترين نوع آچارها مي باشند ؟– 1

  با نيروي كمتري سفت  مي كنند        –ب                به نيروي كمتري احتياج د ارند                                -الف

سطوح درگيري بيشتري با پيچ داشته و كمتر روي پيچ مي –با سر پيچ زودتر تطبيق پيدا مي كنند                                     د–ج  
  لغزند

  كج شدن جك توسط كدام مورد مي توان ايجاد كرد ؟ايمني الزم جهت جلوگيري از خطرات ناشي از خالي شدن يا شكستن و–2

  گذاشتن خرك مناسب زير شاسي –گذاشتن دو عدد الستيك زير شاسي                                      ب-الف

  يشترگذاشتن يك جك ديگر با ارتفاع ب –گذاشتن يك جك ديگر با ارتفاع كمتر                                       د- ج

  ميليمتري معادل كدام آچار اينچي است ؟22آچار–3

                                                            - ج                                             --الف

  - د

  در قالويز كاري بيشترين براده را كدام قالويز بر  مي دارد ؟–4

پس رو                                                        –ج                ميان رو                        -پيش رو                                                               ب-الف
  همگي به يك اندازه–د

  اگر تسمه دينام خيلي سفت بسته شود كدام مشكل بوجود مي آيد ؟–5

ممكن است تسمه پاره-ج              بلبرينگ واتر پمپ معيوب مي شود   -بلبرينگ دينام معيوب مي شود                        ب-الف
  هر سه مورد –شود                           د

  كداميك از قطعات زير باعث ريتارد كردن زمان جرقه مي شود ؟–6

سنسور ضربه                                       –ج            اكسيژن سنسور                                     -پتانسيومتر دريچه گاز                                     ب-الف
   EGRشير برقي–د

  در صورت خرابي كداميك از قطعات زير موتور روغن نمي شود ؟–7

سنسور دماي هوا                                –ج                     سنسور دماي آب                          –سنسور دورموتور                                             ب-الف
  پتانسيو متر دريچه گاز–د

8–ECU  نوعS2000   داراي چند كانكتور و چند پايه به ترتيب مي باشد ؟  

                                                 35و 1–ج                                                              55و  1–ب                                                        112و   3  -الف

    88و 1-د

  توسط كدام سنسور مي باشد ؟ 1و4تشخيص نقطه مرگ باالي پيستونهاي–9

سنسور ميل سوپاپ                              –سنسور ضربه                                                    ج–ب                 سنسور دور موتور                          -الف
  سنسور سرعت خودرو–د

  در يك موتور دو زمانه فاصله كار مفيد يك سيلندر چند درجه است ؟–10

                                                      540–ج                                                                  420-ب                                                                 720-الف

  360-د

  :منطقه پر فشار پيستون در موتورهاي با ميل لنگ راست گرد–11

به طرف چپ مو تور                                –به طرف عقب موتور                                          ج –به طرف جلوي موتور                                       ب-الف
  به طرف راست موتور–د

  ردد ؟در صورتي كه بخار از محل تهويه كارتل با فشار خارج گ–12

عيب از آب بندي نبودن سوپاپها است      - عيب از ناحيه رينگ و پيستون است       ج-عيب از ناحيه سر سيلندر است       ب-الف
  عيب از واشر سرسيلندر است–د

  :بريا جا زدن گزن پين روي پيستون–13

  پيستون را داخل روغن حرارت داده-ب                          گزن پين را با ضربه چكش جا مي زنيم                         -الف

  پيستون را با چراغ كوره اي گرم نموده و گزن پين را جا مي زنيم –بوسيله فشار پرس جا مي زنيم                                          د- ج

                                                                        ب 
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  .اگر لقي سوپاپ بيش از حد باشد–14

موتور با سرو صدا كار مي –خوب و موتور با سرو صداي زياد كار مي كند                                            بانتقال حرارت سوپاپ-الف
  كند و سوپاپ مي سوزد  

ن حجمي موتورراندما-انتقال حرارت به خوبي انجام نمي شود و سوپاپ مي سوزد                                                           د–ج
  كاهش و سوپاپ مي سوزد

  :علت سوختن واشر سر سيلندر  -15

  داغ كردن بيش از حد موتور           –تاب داشتن سر سيلندر                     ب–الف

  هر سه مورد –شل بودن پيچ هاي سرسيلندر                         د–ج    

  صورت و با چه آچاري سفت مي كنند ؟پيچ هاي سرسيلندر را به چه–16

بصورت حلزوني و ضربدري با آچار رينگي          –بصورت حلزوني و آچار تو كمتر         ج –بصورت ضربدري و آچار ترك متر      ب–الف
  گزينه هاي الف و ب صحيح است–د

  :تجمع دوده زياد در پشت سوپاپها–17

زمان جرقه تنظيم نيست                                     -كاربراتور تنظيم نيست                       ج- ب                              ايرادي ندارد        –الف
  لقي سوپاپ با گيت زياد است–د

  :بغل يا تاقاني–18

  در روي محورهاي متحرك نصب مي شود–ب        در تمامي محورهاي ثابت نصب مي شود                               -الف

  در روي يكي از محورهاي ثابت نصب مي شود –قبل از فولي ميل لنگ نصب مي شود                                               د- ج

  است ؟درجه ريتارد دارد چند درجه45درجه آوانس و10زاويه مكش عملي در موتوري كه سوپاپ هوا  - 19

  125–د                                                    35-ج                                               55-ب                                         235-الف

  هنگام عمل كالچ دور آرام موتور تغيير مي كند ؟–20

خورده شدن بغل باتاقاني پيستون                      -سفت بودن فيلر سوپاپ هوا                    ج-ب                  شل بودن زنجير تايم موتور   -الف
  ضعيف شدن رينگها–د

  :هنگام نشت يابي سيلندر هوا از ماني فولد گاز خارج مي گردد علت آن–21

رينگ و پيستون خراب است                               -سوپاپ گاز آب بندي نيست                   ج –سوپاپ دود آب بندي نيست                   ب-الف
  دريچه گاز باز مانده است  –د

  علت متغير بودن زاويه داول در زمان آزمايش چيست ؟–22

چها( خورده شدن بادامكهاي دلكو–ج                گريپاژ كردن وزنه هاي دلكو     –ب)     نيم سوز شدن( ضعيف بودن خازن-الف
  گريپاژ كردن صفحه متحرك دلكو–د)          رپر

  .چنانچه بر روي دهانه پالتين مثبت فلز اضافه ديده شود–23

دلكو برق با ولتاژ ضعيف دريافت مي-ظرفيت خازن زياد است                          ج –ظرفيت خازن كم است                           ب-الف
  پالتين منفي معيوب است   –كند            د

  .اگر صفحه دلكو خالف جهت حركت چكش برقي حركت كند–24

  جرقه ريتارد مي شود  -زاويه داول زياد مي گردد و قدرت جرقه زياد مي شود                                                 ب-الف

تاثيري در آوانس و ريتارد دلكو –جرقه آوانس مي شود                                                                                                     د- ج
  نخواهد داشت

  )يك پالتين و يك دلكو( در كدام موتورها زاويه داول پالتين از همه بيشتر است–25

شش سيلندر                                                       -چهار سيلندر                                            ج-سيلندر                                           بدو-الف
  هشت سيلندر–د

  دهانه پالتين مي باشد............ آن موقعو دهانه پالتين دشارژ شدن............ شارژ شدن خازن دلكو موقع–26

باز شدن                                             –باز شدن –باز شدن                              ج –بسته شدن-بسته شدن                        ب-باز شدن  -الف
  بسته شدن –بسته شدن–د
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  :درب رادياتور در سيستم خنك كاريوظيفه سوپاپ فشاري–27

پايين آوردن فشار و باال بردن نقطه –پايين اوردن نقطه جوش آب سيستم                                                                         ب-الف
  جوش آب

باال  بردن فشار و نقطه جوش آب–د                  هدايت هواي جو به داخل رادياتور در موقعي كه خالء داخل رادياتور است  - ج
  سيستم خنك كننده

  :علت جوش آوردن موتور در سيستم خنك كننده–28

                     كار نكردن واتر پمپ                          –شل و يا پاره شدن تسمه پروانه                 ج-كار نكردن ترموستات                       ب-الف

  هر سه مورد–د

  در سيستم روغن كاري كدام قطعه باعث جلوگيري از باال رفتن بيش از حد فشار روغن مي شود ؟–29

سوپاپ اطمينان داخل صافي اويل –سوپاپ اطمينان داخل فيلتر                ج –سوپاپ اطمينان بين پمپ و فيلتر         ب–الف
  سوپاپ اطمينان بين فيلتر و روغن–د            پمپ      

  علت چوب كردن پدال ترمز چيست ؟–30

خورده شدن لنت ترمز                   –خرابي الستيك تشتكي پمپ ترمز               ج-گير كردن سوپاپ موشكي بوستر ترمز           ب-الف
  خرابي شيلنگهاي ترمز–د

  خ حول آن مي چرخد چه نام دارد ؟محوري كه چر–31

 –محور شغالدست                              د- محور عمودي                               ج- سگدست                                                       ب-الف

  محور افقي

  علت زدن فرمان چيست ؟   –32

 –كم بودن باد الستيكها                    د –تاب داشتن كاسه چرخ                 ج- ب                             گشاد شدن بوش طبق       -الف

  باالنس نبودن چرخها و شل شدن سيبكها

  .به كار مي رود................ مدار پمپ شتاب در كاربراتور در زمان–33

در سرازيريها و بعد از رها-ب                                                                                            روشن كردن موتور در زمستان  -الف
  كردن پدال

در هنگام سبقت گرفتن و–د      در سر بااليي و شيب تند                                                                                                    - ج
  پدال زدن سريع براي چند لحظه

  .تامين مي گردد.............. سوخت دور آرام موتور در كاربراتور و         ثابت توسط–34

  -زيگلور دور آرام                              د–جژيگلور اصلي                             –پمپ شتاب                                                  ب-الف

  مدارت قدرت

  كدام چرخ دنده ها در ديفرانسيل از چپ شدن خودرو در سر پيچ ها جلوگيري مي كند ؟–35

هرز گردها                                       –ج                       پيستون                                 -كرانويل                                                      ب-الف
  دنده پلوس  –د

  وظيفه كشوئي ميل گاردان چيست ؟–36

ن              افزايش گشتاور ميل گاردا- باالنس كننده ميل گاردان                              ج –افزايش سرعت ميل گاردان                    ب–الف
  تغيير طول ميل گاردان در پستي و بلنديها–د

  . مي چرخد............... در زمان روشن بودن موتور و آزاد بودن پدال كالچ فقط–37

هر سه –يوبل                       دفال –ديسك كالچ                                       ج –صفحه كالچ                                             ب-الف
  مورد مي چرخد

  .................. .بيرون زدن دند ه–38

شل شدن مهره سر وته-سائيده شد ن يا تيز كردن شانه دنده و سائيدگي كشوئي مربوطه                                         ب-الف
  ماهكگيربكس يا ضعيف و شكسته شدن ساچمه فنر و

  مورد الف و ب صحيح مي باشد-لقي دنده ها ، شفت ها ، بلبرينگ ها                                                                                       د–ج
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  كدام جعبه فرمان داراي طرحي ساده ، سرعت برگشت زياد و انتقال مستقيم مي باشد ؟–39

 –ساچمه اي                                       د-شانه اي                                           ج-كي                                   بانگشتي غلط-الف

  هيچكدام

  ............ . دنده واسطه مربوط به دنده عقب گيربكس باعث–40

 –تغيير جهت دور                             د-افزايش دور مي شود                    ج-ب       افزايش گشتاور مي شود                 -الف

  كاهش دور مي شود         
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  ج–22  ب–2

  الف–23  الف–3
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  الف–26  ج–6

  د–27  الف–7

  د–28  الف–8

  الف–29  الف–9

  الف–30  د–10

  الف–31  ج–11

  د–32  ب–12

  د–33  ب–13

  ج–34  الف–14

  ج–35  د–15

  د–36  د–16

  د–37  د–17

  د–38  د–18
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