
:از آچار تركمتر براي-

      محكم كردن پيچ مهره چرخها استفاده مي شود) الف

  محكم كردن پيچ هايي است كه بايستي با گشتاور معيني بسته شود) ب

  براي جا زدن گژن پين در پيستون است) ج

  در هر سه مورد استفاده مي شود) د

:اي تيغه اره به منظورچپ و راست بودن دندانه ه-

  سهولت حركت و جلو گيري از اصطحالك است) ب        باريك شدن مسير برش است) الف

  هيچكدام) د        گرم شدن تيغه اره مي باشد) ج

چه مفهومي را مي رساند؟) مقايسه كميتي با واحد مقره قانوني مربوط به آن( جمله-
  اندازه گيري) د    ررات ايمنيمق) ج    مقررات كارگاههي) ب  سيستم خط كشي) الف

مناسب ترين ارتفاع سطح گيره روميزي وقتي كنار آن مي ايستيم چقدر است؟-
  سانتي متر باالتر از آرنج قرار داشته مي شود8تا5) ب  سانتي متر پائين تر از آرنج قرار داشته باشد8تا5) الف

  تگي به نوع كار داردارتفاع گيره بس) د    مساوي با آرنج قرار داشته مي شود) ج

  بخش مولد قدرت

براي فيلرگيري سوپاپ ها كدام حالت درست است؟-
  آخر زمان مرحله زمان تخليه) ب        آخر مرحله زمان تنفس) الف

آخر زمان مرحله انفجار) د        آخر زمان مرحله تراكم) ج
وظيفه بغل ياتاقاني ميل لنگ؟-
    دجلوگيري از حركت عرضي ميل لنگ مي باش) الف

  جلوگيري از حركت  طولي يا محوري ميل لنگ است) ب

        باالنس وزنه اي ميل لنگ است) ج

جلوگيري از انتقال ضربات حاصل از احتراق روي بلكه سيلندر است) د
:تعداد چرخ دنده ميل سوپاپ-

  دو برابر چرخ دنده ميل لنگ است) ب      سه برابر چرخ دنده ميل لنگ است) الف

  هيچكدام) د      ده ميل لنگ استمساوي چرخ دن) ج

:خروج دود آبي رنگ در ابتداي گاز از اگزوز و قطع آن در طول گاز دادن عالمت-

  لقي بيش از حد رينگ هاي روغني است) ب    لقي بيش از حد عرضي رينگ هاي كمپرسي است) الف

  لقي بيش از حد سوپاپ درون گيت است) د      لقي پيستون و دوپهن شدن سيلندر است) ج

  

درجه بعد از نقطه مرگ پايين باز است45درجه قبل از نقطه مرگ باال تا10زاويه مكش عملي در موتوري كه سوپاپ دود-
چند درجه است؟

  125) د      35) ج      55) ب      235) الف

طرف فشاري سيلندر و پيستون كجاست؟-
  منطقه سد حرارتي پيستون) ب        طرف راست پيستون) الف

  شكل پيستونTمحل شكاف) د          ونطرف چپ پيست) ج

  سيستم خنك كننده

:وظيفه سوپاپ فشاري درب رادياتور-

  پايين آوردن نقطه جوش آب سيستم خنك كننده است) الف

  پايين آوردن فشار و باال بردن نقطه جوش آب است) ب

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

.معروف است.......... سيستم خنك كننده اي كه داراي منبع انبساط در كنار رادياتور است به سيستم-

  مدار خالئي) د    مدار بسته) ج    مدار مكشي) ب      مدار باز) الف

:رسوب گرفتگي لوله هاي رادياتور را-

      زياد تميز مي نماييمبه وسيله فشار آب) الف

  به وسيله فشار كمپرسور تميز مي نماييم) ب

  با بازكردن منبع هاي باال و پايين رادياتور لوله را سيخ مي زنيم و تميز مي كنيم) ج

  هر سه مورد صحيح است) د

وظيفه سوپاپ خالئي درب رادياتور چيست؟-
  ن رادياتور هنگام سرد شدنجلو گيري از مچاله شد) ب        جلو گيري از خروج آب) الف

  كاهش فشار داخل رادياتور) د      براي گردش بهتر آب در رادياتور) ج

  سيستم روغن كاري

:سوپاپ باي پس فيلتر روغن باعث-

    باال بردن فشار روغن در دور هاي كم مي شود) الف

  افت فشار در دور و حرارت زياد مي شود) ب

    دن روغن مي شودعبور روغن به داخل فيلتر و تميز كر) ج

  در صورت گرفتگي فيلتر روغن بدون عبور از فيلتر به كانال سراسري مي رسد) د

  

سيستم روغن كاري موتور هاي دو زمانه از چه نوعي است؟-
  )مخلوط(روغن كاري تركييبي) ب      روغن كاري فشاري گردشي) الف

  روغن كاري شناور) د        روغن كاري پوششي) ج

وغن كاري از لحاظ تصفيه روغن كدام است؟كا ملترين مدار ر-
  بستگي به نوع فيلتر دارد) د    مدار نوع فرعي) ج    مدار سري) ب    مدار موازي) الف

  سيستم جرقه

:در صورت نيم سوز بودن خازن دلكو-

  در دهانه پالتين جرقه نمي زند) ب      جرقه در دهانه پالتين ضعيف تر است) الف

  جرقه در دهانه پالتين تغيير نمي كند) د    تر استجرقه در دهانه پالتين قوي) ج

  

چنانچه بر روي دهانه پالتين مثبت فلز اضافه ديده شود؟-
  خازن نيم سوز است) ب        ظزفيت خازن كم است) الف

  هر سه مورد) د        ظرفيت خازن زياد است) ج

اگر صفحه دلكو خالف جهت حركت چكش برق حركت كند؟-
  مي گردد و قدرت جرقه زياد مي شودزاويه داول زياد) الف

  جرقه ريتارد مي شود) ب      

  جرقه اوانس مي شود) ج      

  تاثيري در آوانس و ريتارد دلكو نخواهد داشت) د

  

:در دورهاي زياد) آوانس(پيش جرقه-

  مي شودبه وسيله وزنه هاي آوانس لنگري انجام) ب    به وسيله آوانس خالئي يا مكشي انجام مي شود) الف

    به وسيله آوانس مكشي و وزنه اي انجام مي شود) د    در دور زياد احتياج به پيش جرقه موتور نمي باشد) ج      

  سيستم سوخت رساني
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:عالئم سوراخ شدن ديافراگم در كاربراتور ونتوري متغيير-

  موتور خاموش مي شود) ب        موتور روشن مي شود) الف

  موتور گاز مي خورد ولي شتاب ندارد) د  شن مي شود ولي گاز نمي خوردموتور در دور آرام رو) ج

:مدار پمپ شتاب در كاربراتور-

  در زمان روشن كردن موتور در زمستان به كار مي رود) الف

  در سرازيري و بعد از رها كردن پدال گاز كار مي كند) ب

  در سر بااليي و شيب تند كار مي كند) ج

  ان پدال زدن سريع براي چند لحظه اي كار مي كنددر هنگام سبقت و زم) د

  

:سوخت دور آرام موتور در كاربراتور ونتوري ثابت-

  توسط ژيگلور اصلي تامين مي شود) ب    توسط پمپ شتاب دهنده تامين مي شود) الف

  هر سه مورد صحيح است) د      توسط ژيگلور دور آرام تامين مي شود) ج

:يدهنگام ايست پمپ، به وجود مي آ-

        كاربراتور فلوت مي كند و بيش از اندازه گاز مي خورد) الف

  موتور روشن مي شود ولي گاز نمي خورد) ب

  شيطانك پمپ بنزين با دايره خارج از مركز تماس نمي گيرد) ج

  ديافراگم به حالت فشرده در پايين كورس خود مي ماند) د

:وظيفه ساسات در كاربراتور-

  تهيه مخلوط غني جهت استارت موتور) ب        زم در دور آرامتهيه مخلوط ال) الف

  اضافه  كردن سوخت به هنگام دور باال) د    اضافه كردن سوخت به هنگام شتاب گيري) ج      

  سيستم انتقال قدرت

  

صحفه كالچ گشتاور فاليول را به كدام عضو انتقال مي دهد؟-
  هشافت خروجي جهبه دند) ب          پوسته كالچ) الف

  شافت ورودي جعبه دنده) د          ديسك كالچ) ج

سرعته بيشتر است؟4نسبت كاهش دور و افزايش گشتاور در كداميك از دنده هاي جعبه   -
  4دنده) د    3دنده) ج    2دنده) ب      1دنده) الف

احتمالي عبارتنددر يك گير بكس چهار دنده مستقيم سه دنده آن صدا مي دهد و در دنده آخر صدا قطع مي شود عيوب-
:از

  شافت در داخل دنده زير لقي دارد) ب  شافت دنده زير ساييده شده است) الف

هر سه مورد صحيح است           ) د    شافت دنده زير در روي پوسته گيربوكس لقي دارد) ج
چرا يك طرف گاردان كشوئي دارد؟-

  سبراي جلو گيري از وارد آمدن ضربات جاده به گير بوك) الف

  براي جلو گيري از خارج شدن روغن واسكازين از گير بوكس) ب

  براي سهولت نصب گاردان) ج

براي اينكه فاصله گير بوكس و ديفرانسيل روي جاده ثابت نيست  ) د
تنظيم خالصي ديفرانسيل در چند محور انجام مي شود؟  -

  )عرضي(ينيوندر محور كرانويل به پ) ب      )طولي(در محور پينيون به كرانويل) الف

  گزينه هاي الف و ب صحيح است) د        در محور هوزينگ به كله گاوي) ج

چه عواملي باعث مي شود كه در سر پيچ ها چرخ داخل نسبت به چرخ خارج پيچ دور كمتري بزند؟-
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  سيستم داخل توپي چرخها) ب    حركت وضعي دنده هاي هرزگرد هوزينگ) الف

حركت كرانويل و پينيون) د      نويلحركت چرخ دنده هاي پلوس و كرا) ج
براي بيرون آوردن ميل ماهك هاي جعبه دنده چه وسيله اي مناسب است؟-

  ميله هاي مشابه ميل ماهك) ب          پيچ گوشتي) الف

  زدن ضربه با چكش) د            خود ماهك) ج      

سيستم فرمان
محوري كه چرخ حول آن مي چرخد چه نام دارد؟-

محور افقي   ) د  محور شغل دست) ب    محور عمدي) ب    محور سگدست) الف
:علت زدن فرمان اتو مبيل-

  تاب داشتن كاسه چرخ) ب        گشاد شدن بوش طبق) الف     

  باالنس نبودن چرخ ها و شل شدن سيبك ها) د        كم بودن باد الستيك ها) ج     

:از ميل موج گير براي-

  باالنس كردن چرخ هاي جلو است) ب    ستفاده مي شودجلو گيري از الستيك سايي ا) الف     

تعادل بين دو چرخ در جاده ها در اثر پستي و) د        زدن فلكه فرمان استفاده مي شود) ج    
  بلندي ها

سيستم چرخها
:بوستر ترمز در ترمز هاي هيدروليكي-

    باعث قوي شدن ترمز چرخ هاي عقب مي شود) الف

  ردن توسط راننده را كم مي كندنيروي الزم براي ترمز ك) ب

  نيروي الزم براي ترمز كردن توسط راننده را زياد مي كند  ) ج

باعث مي شود چرخ هاي جلو زرودتر  ترمز كند) د
:ترمز چرخ جلو-

  ضعيف تر از چرخ عقب است) ب      زودتر از چرخ عقب عمل مي كند) الف

عقب است  قويتر از چرخ) د      ديرتر از چرخ عقب عمل مي كند) ج
:تاب داشتن ديسك ترمز و دوپهن بودن كاسه چرخ باعث-

  دو پا شدن پدال ترمز مي شود) ب      چوب كردن پدال ترمز مي شود) الف

دل زدن پدال ترمز مي شود) د          خالي شدن پدال ترمز) ج
:علت دو پا شدن پدال ترمز-

  ضخيم و چرب بودن لنت ها) ب        چرب بودن لنت هاي ترمز) الف

  وجود هوا و عدم رگالژ چرخ ها) د        عدم وجود بوستر ترمز) ج      
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