
  :يك كيلو متر مربع برابر است با-1

  هيچ كدام)فوت پوند        د2/7)فوت پوند        ج4/86)فوت پوند  ب2/14)الف

 

  ):ته پوسته فيلتر روغن(سوپاپ اطمينان فيلتر روغن-2

  در باال رفتن فشار روغن موتور عمل مي ناميد)الف

  تن فشار روغن موتور عمل مي ناميددرپايين رف) ب

  هنگام كثيف بيش از حد فيلتر روغن عمل مي كند      )ج

  هيچ كدام)د

 

  :دلكودر مدار سيستم جرقه)فيوز(خازن-3

  به صورت سري بسته مي شود)ب              به صورت موازي بسته مي شود     )الف

  الف و ب درست است)د            قبل از كويل به موازي بسته مي شود   )ج

 

  )فيلر گيري قطعات پمپ روغن(كنترل و آزمايش-4

  بين سر دنده و در پوشش پوسته انجام مي گيرد)الف

  بين و پوسته پمپ انجام مي گيرد    )ب

  بين دو دنده انجام مي گيرد    )ج

  هر سه مورد)د

 

  :باز بودن بيش از حد مجاز دهانه پالتين باعث- 5

  رتيا زمان جرقه مي شود) ب                  جرقه مي شود  آوانس شدن زمان)الف

  الف و ج صحيح است)د                      كم شدن زاويه داول مي شود         )ج

 

  :در موتور ها هميشه-6

  زنجير سفت كن الستيكي وغير روغني است)الف

  زنجير سفت كن تحت فشار روغن است   )ب

  ر دنده استزنجير سفت كن تحت فشا)ج

  هر سه مورد استفاده مي شود)د

 

  :دقت كوليسهاي مليل متري برابر است با-7

  ميلي متر 50/1 40/1 20/1 10/1)ب            ميلي متر              50/1 30/1 10/1)الف

   50/1 20/1 10/1)ج              اينچ                                     128/1)ب

 

  :ل شدن زنجير جلوسائيدگي و ش-8

  احتمال به هم خوردن تايم موتور مي گردد)ب                                   ايجاد صدا مي نمابد     )الف

  هيچ كدام)د                    دو مورد الف وب درست است          )ج

  :سائيدگي و گشاد شدن بوش ميل سوپاپ-9

  مي گرددباعث باال رفتن فشار روغن موتور)الف

  باعث پائين رفتن فشار روغن موتور مي گردد)ب

  باعث جلوگيري از روغن كاري ياتاغانها مي گردد)ج

  تاثرير در روغن كاري موتور ندارد)د
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  :ساييدگي بيش از حد و خورندگي بادامك خارج از مركز موجب- 10

  ايل پمپ مي شودكار نكردن دلكو و)ب               به هم خوردن سوپاپها مي شود   )الف

  كمتر باز شدن سوپاپها)د            كار نكردن پمپ بنزين مي شود          )ج

 

  :براي)هاللي(بغل ياتاغاني-11

  كنترل خالصي بين ميل لنگ و ياتاقانهاست)ب             كنترل حركات طولي ميل لنگ است)الف

  سه مورهر)د       گرفتن و كم كردن لرزش ميل لنگ است     )ج

 

  :سوپاپ فشاردرب رادياتور-12

  باعث گرم شدن سريع آب مي گردد     )الف

  از نفوذ به خارج جلوگيري مي كند)ب

  فشار داخلي رادياتور را باال برده و نقطه جوش آب را باال مي برد)ج

  باعث خنك شدن آب راديات مي شود)د

 

  علت جوش آمدن موتور در سيستم خنك كننده چيست؟-13

  شل و يا پاره شدن تسمه پروانه)ب                                ار نكردن ترموسات   ك)الف

  هر سه مورد صحيح مي باشد)د                                  كار نكردن واتر پمپ     )ج

 

  :سوئيچ براي اتصال ignترمينال- 14

  مستقيم به التين مثبت وصل مي شود       )ب         به ترمينال منفي يا خروجي كويل بسته مي شود)الف

  به ترمينال مثبت يا وروديكويل وصل مي شود)د                       مستقيم به خازن دلكو وصل مي شود)ج  

 

  :اگر يكي از دنده هاي برنجي گيربكس تاب داشته باشد- 15

  درگيري آن دنده راحت انجام مي گيرد)ب                       درگيري آن دنده با صدا همراه است  )الف

  هيچ كدام)د                         درگيري آن دنده امكانپذير نيست        )ج

 

  :علت بزگ انتخاب كردن سيلندر ترمز چرخهاي جلو-16

  براي قوي نمودن ترمز جلو)ب                                براي ضعيف نبودن ترمز جلو  )الف

  هر سه مورد غلط است)د                           داري النت هاي ترمز جلو    براي نگه)ج

 

  :انواع فلز هاي فوالدي در اتومبيل-17

  نوع4)د               نوع    2)ج                نوع     3)ب                   نوع    1)الف

 

  :الستيك سايي چرخهاي جلو-18

  سائيدگي و شل بودن سيبك ها)ب             مان است     از نا ميزلني زواياي فر)الف

  هيچ كدام)د                 دو مورد الف وب صحيح است          )ج

 

  :نسبت دور ميل لنگ به دور ميل سوپاپ-19

  دو دور گردش ميل لنگ دو دور گردش ميل سوپاپ     )ب     يك دور گردش ميل لنگ دو دور گردش ميل سوپاپ)الف

  يك دور گردش ميل لنگ يك دور گردش ميل سوپاپ)د                                                      با هم برابرند)ج
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  :كار كمك فنر- 20

  جلوگيري از ارتشاعات زياد حاصل از ذست انداز)ب         از ضربه وارد شدن به اتاق جلو گيري مي كند)الف

  مورد ب و ج صحيح لست)د             كاهش مي دهد        نوسانات حاصل از فنر را)ج

 

  :در موقع باز كردن باطري از روي اتومبيل-21

  اول كابل منف را باز مي كنيم)ب                         اول كابل مثبت را باز مي كنيم         )الف

  هر سه مورد غلط است)د                             هيچ تفاوتي ندارد                           )ج

 

  :كثيف بودن فيلتر هوا و نيمه ثاف بودن دريچه ثاثات باعث-22

  نا ميزان كار كردن و ريپ زدن موتور)ب                              باال رفتن مصرف سوخت مي شود)الف

  هر سه مورد صحيح است)د                                قدرت و كشش موتور كم مي شود     )ج

 

  )خالصي پدال گالج(جهت ريگالج كالج مي بايستي-23

  ميلي متر باشد     10-20)ب                                                 ميلي متر باشد  3-2)الف

  .دسانتي متر باش3- 5)د                                                 ميلي متر باشد30-20)ج

 

  :تاب داشتن ميل گاردان باعث+- 24

  لرزش در اتاق و صدا در دور زياد)ب                        لرزش در اتاق و صدا در دور كم        )الف

  هر سه مورد صحيح است)د                     لرزش و صدا در موقع كالج گرفتن           )ج

 

  :ي دفرانسيل درمعموال نا ميزان بودن تنظيم دنده ها- 25

  خالص كردن دنده ها و رها كردن گاز مشخص مي شود)الف

  با رها كردن پدال گاز صدا قطع و با گاز دادن مشخص مي شود)ب

  در هر دو صورت صدا مي دهد        )ج

  هر سه مورد غلط است)د

 

  :بوستر ترمز هاي هيدروليكي-26

  باعث قويتر شدن ترمز چرخاي جلو مي شود  )الف

  عث قوي تر شدن ترمز چرخهاي عقب مي شود     با)ب

  نيروي الزم براي ترمز كردن توسط راننده افزايش مي يابد   )ج

  نيروي الزم براي ترمز كردن توسط راننده كاهش مي يابد)د

 

  :در دوره هاي زياد9آوانس(پيش جرقه-27

  به وسيله اي آوانس خالئي يا مكشي انجام مي گيرد)الف

  آوانسوزنه اي يا لنگري انجام مي شودبه وسيله اي)ب

  در دوره هاي زياد احتياج به پيش جرقه اهي موتور نمي باشد)ج

  به وسيله اي آوانس مكشي و وزنه اي انجام مي گيرد)د
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  :از ميل موج گير-28

  جلوگيري از الستيك سايي استفاده مي شود   )الف

  ر پيچ ها جاده ها استفاده مي شودتعادل بين دو چرخ جلو در پستي و بلنديها و در س)ب

  جلوگيري از زدن فرمان                )ج

  باالنس كردن چرخهاي جلو)د  

 

  :خاموش شدن موتور در دور آرام به علت-29

  گشاد شدن ژيگلور اصلي است)ب                          خرابي پمپ شتاب دهنده كاربراتور است  )الف

  لقي ميل گاز و تنظيم نبودن مدار دور آرام مي باشد)د                              ابراتور مي باشدتنظيم نبودن شناور در ك)ج

 

  :زوزه كشيدن گيبركس در اثر سائيده شدن شافت زير با عث مي شود-30

  در تمام دندهبه غير از دنده از دنده عقب صدا بدهد)الف

  گيربكس در تمام دنده ها صدا نمي دهد)ب

                                     مام دنده ها صدا بدهددر ت)ج

  در تمام دنده ها به غير از دنده آخر صدا بدهد)د

 

  :مدار دور كمكي در كاربراتور و تئوري ثابت بهعد از-31

  مي كندبعد از مدار نيم بار شروع به كار)ب                          بعد از مدار قدرت شروع به كار مي كند)الف

  با مدار اصلي شروع به كار مي  كند)د                         بعد از مدار دور آرام شروع به كار مي كند)ج

 

  :علت زدن فرمان چيست-32

  با النس نبودن چرخها     )ب                                                  گشاد بودن بوش طبق     )الف

  هر سه مورد صحيح است)د                 تيكها و شل بودن مهره سگ دست   نا ميزاني باد الس)ج

 

  :در كمپرس گيري سيلندر ها فشار كم دو سيلندر بغل هم به علت-33

  آب بندي نبودن سوپاپها مي باشد)ب                                            چسبندگي رينگها مي باشد   )الف

  دو مورد الف و ب صحيح است)د                                            ر        سوختن واشر سر سيلند)ج

 

  :از آچارتر كمتر براي- 34

  محكم كردن پيچهايي است كه بايد با گشتاور معين بسته شود)ب               محكم كردن پيچ و مهره چرخها)الف

  در هر سه مورد استفاده مي شود)د                 براي جا زدن گژن پيندر پيستون)ج

 

  :سيلندر)لبه انداختن(هنگام تعويض رينگ نو پله انداختن- 35

  شكستن و از بين رفتن رينگ اول مي شود)بد                باعث روغن كاري نشدن سيلندر مي شو)الف

  موتور مي شودايجاد روغني سوزي در)د               شكستن و از بين رفتن رينك روغني مي شود)ج

 

  :سوپاپ اطمينان روغن در-36

  در باال رفتن فشار روغن عمل نموده و روغن را به كارتل برگشت مي دهد)الف

  پائين آمدن فشار روغن عمل نموده و روغن را به كارتل برگشت مي دهد)ب

  هر دو مورد باال را عمل مي نمايد     )ج

  هيچ كدام)د  
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  :ساتروي ترمو)سوراخ(سوپاپ كوچك-37

  وظيفه خروج آب را به عهده دارد   )الف

  وظيفه ورود حباب هاي هوا و بخارات را به هنگام  بسته بودن ترموسات به عهده دارد)ب

  وظيفه ورود حبابهاي هوا  و بخارات از موتور به رادياتور را به عهده دارد)ج

  وظيفه منترل آب را به عهده دارد)د

 

  :يفرانسيل بعثشل شدن شدن  مهره پنيون و د-38

  ايجاد صدا در حركت و هنگام گاز دادن و رها كردن پدال ميشود)الف

  ايجاد صدا و گرفتن يكنواخت صدا مي شود)ب

  ايجاد سرصدا در سر پيچها)ج

  ايجاد صدا در ترمز گرفتن)د

 

  :شل شدن يا شكستن فنرهاي صفه كالچ باعث-39

  لرزش در شروع حركت و ايجاد صدا)ب                باعث سهولت تعويض دنده مي شود   )الف

  خالي كردن پدال زير پا)سواركردن صفحه كالچ                                     د) ج

 

  :دقت اندازه گيري ميكرومتر-40

  از كوليس كمتر است  )ب                   از كوليس بيشتر است                    )الف

  هيچكدام)د                                         با كوليس برابر است    )ج
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