
 . خرٍج چِ دٍدي از هَتَر سينلت ًشاًِ رٍغي سَزي است ؟  1

 د. دٍد اتي     ج. دٍد زرد      ب. دٍد خامستري  دٍد سفيذ   الف. 

 . ٍظيفِ مارتر ٍ پيچ زيري اى چِ هي تاشذ ؟  2

 رخيرُ رٍغي    –ب. عثَر رٍغي          عثَر رٍغي  –الف. رخيرُ رٍغي 

 رخيرُ رٍغي  _د. تخليِ رٍغي                   تخليِ رٍغي –ج. رخيرُ رٍغي 

 . مذاهيل از خصَصيات رٍغي تا ميفيت ًيست ؟  3

 د. جلَىيري از سر ٍ صذاي اضافي      ج. رٍاى ماري       ب. خٌل ماري قطعات     الف. تَليذ اصطحناك

دي ىريثنس مِ از داخل هَتَر تِ عول رٍي شٌاخت ٍرٍتر ٍ پَستِ مارتل . تِ هجوَعِ قطعاتي مِ در   4

 ماچ ىيري مول هينٌذ چِ ىفتِ هي شَد ؟  

  د. ماچ چٌذ صفحِ اي     ج. هناًيسم ماچ       ب. ديسل ماچ الف. ماچ 

 . مذاهيل از قسوت ّاي هختلف ديسل ماچ هحسَب هي شَد ؟  5

ج. فٌرّاي           ب. استيل ّاي ضرتِ ىير ٍ چْار شاًِ   الف. دًذُ تسره ٍ ماسِ 

   د . ّوِ هَارد  ماچ ٍ تلثريٌو 

 . علت تيرٍى زدى دًذُ در ىيرتنس مذام ًوي تاشذ ؟  6

                                    ب. هعيَب تَدى تلثريٌو                                        الف. هعيَب تَدى زًجيرّا

 د. هعيَب تَدى ساچوِ ٍ فٌر            ٍرٍدي ٍ خرٍجي ىير تنس  شفتج. هعيَب تَدى 

 . هيساى خاصي زًجيرّا چٌذ هيلي هتر است ؟  7

  22د.   21ج.    15ب.    11الف. 
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 . ماچ در هَتَر سينلت از چِ ًَعي است ؟  8

 د.فشاري    ج. رٍغٌي ب. ديسني    الف. ماسِ اي   

 يل هَتَر ًَّذا چٌذ عذد صفحِ ماچ ٍجَد دارد ؟        . در 9

   8د.         17ج.         15ب.      5الف. 

 . ٍظيفِ ...........تغيير دادى قذرت ٍ سرعت هَتَر تِ دلخَاُ هي تاشذ . 11

 د. ديسل ماچ   ج. تَلثريٌو   ب. ماچ    الف. ىيرتنس

 . ًيرٍي ماچ ٍ ىير تنس از........تاهيي هيشَد  11

 د. سر هيلٌو    ج. هيلٌو  ب. ماچ   الف. ىيرتنس 

 خرٍجي ىيرتنس مذاهيل هي تاشذ ؟ شافت  . ترتية سَار مردى دًذُ ّا تر رٍي 12

 2→1→3→4د.   1→3→2→4ج.  1→2→3→4ب.   1→3→4→2الف. 

 تَسط چِ چيسي تستِ هي شَد ؟ رٍي شافت خرٍجي تر  125. دًذُ زًجيرجلَ در هَتَر سينلت ًَّذا   13

 د. ّوِ هَارد   ج. پيچ   ب. هْرُ   ٍاشر الف. 

 . مذاهيل از عيَب ماچ هي تاشذ ؟  14

ج. سرٍ صذاي اضافي ديسل     ب. شنستي صفحات فيثري   الف. تنس تاد مردى 

  . ّوِ هَاردد

  . ..........تِ دليل خراتي استيل ّاي ضرتِ ىير تيي دًذُ تسره ديسل ٍ ماسِ ديسل هي تاشذ .15

       ديسل اضافي صذاي سرٍ. ج   فيثري صفحات شنستي. ب   مردى تاد تنس. الف 
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     ديسلشافت  د. خراتي

 . از علل زٍزُ مشيذى ديسل ماج چِ هي تاشذ ؟  16

ج. عذم ٍجَد رٍغي در مارتر   ب. خراتي شافت ديسل   الف. لقي تلثريٌو هيلٌو 

  د. ّوِ هَارد

 . درىيري دًذُ ّاي هحَر ٍرٍدي ٍ هحَر خرٍجي  تَسط چِ چيسي صَرت هي ىيرد ؟  17

     د. تَش ّاي هَجَد تر رٍي دًذُ ّا  ج. تَپي دًذُ   لب. هاّ  .الف. اهپي 

 ٌتقل هي شَد . . قذرت در ىيرتنس اتتذا تر رٍي ..........ه 18

 د. تلثريٌو شافت  ج. دًذُ ي ىيرتنس   ب. شافت ٍرٍدي  الف. شافت خرٍجي 

 . مَچنتريي دًذُ رٍي شافت خرٍجي چِ دًذُ اي هي تاشذ ؟  19

  4د. دًذُ    3ج. دًذُ    2ب. دًذُ    1الف. دًذُ 

 . ساييذُ شذى هيخچِ ّاي هاّل ّا چِ هشنلي تِ ٍجَد هي اٍرد ؟  21

 ج.خردشذى هاّل ّا  ب. شنستِ شذى ىيرتنس    رد مردى دًذُ ّاي ىيرتنسالف . 

 د. ّيچ مذام 

. ..............قطعِ اي است مِ ٍظيفِ اى يل سَ مردى ترق دريافتي از ماتل صفحِ ترق ٍ تٌظين اى تراي  21

 لحظِ اي جرقِ هي تاشذ 

 د.خازى  ج. پاتيي    ب. تراًسيستَر  الف. تَتيي ترق 

تراي تٌظين لحظِ شرٍع جرقِ زًي   cg 125چِ عاهتي رٍي پَلي ترق ) سٌو هيٌت ( در هَتَر.  22

 استفادُ هي شَد ؟ 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


  pد. عاهت          mج. عاهت       f   ب.عاهت      tالف. عاهت 

 ٍاحذ ظرفيت خازى چِ هي تاشذ ؟ .  23

 د. اهپر   ج. اهپر در ساعت   ب.ٍلت   هينرٍفارادالف. 

 . چِ عاهتي تر رٍي پَلي ترق در هَتَر ًَّذا جْت اًجام تٌظين دّاًِ پاتيي هي تاشذ ؟  24

  Pد.           .mج        fب.     tالف.

  چٌذ هيلي هتر است ؟ cg 110يا  125cg. فيلتر ازم تراي تٌظين دّاًِ پاتيي هَتَر  25

  1.6د.   1.5ج.  1.3ب.    1.4الف.
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