
 کدامیک انواع فنرهای فوادی را به درستی نشان میدهد؟  -1

 همه مواردد(         فنر پیچشی         ج(                         فنر لولب(     فنر برگی    الف( 

 کدام نوع فنر فوادی به دلیل داشتن مزایای کاربرد فراوان در سواری ها دارند؟  -2

 هوایید(                        پیچشیج(                         لولب(      برگی        الف(

کدام نوع فنر فوادی،از یک سمت در بدنه خودرو ثابت میشوند و از سمت دیگر به یکی از بازوهای  -3
 حرک مکانیز تعلیق متصل میشوند؟مت

 د(هوایی                        ج(پیچشیالف(برگی              ب(لول                         

 کدام نوع فنر فوادی معموا در سیستم تعلیق یکپارچه به صورت طولی بر روی خودرو نصب میشود؟ -4

 ج(پیچشی                        د(هوایی    ب(لول                                   الف(برگی

 کدام نوع فنر جز فنرهای گازی محسوب میشود؟ -5

 پیچشی-لولد(                      برگی-ازتج(                         لول-هواییب(        ازت-هواییالف( 

 

 اده میشود؟در کدام نوع فنر،از محفظه های استیکی که از هوای فشرده پر شده است استف -6

 د(هواییج(پیچشی                        ب(لول                           الف(برگی            

 در کدام نوع فنر،از یک محفظه فوادی)گوی(که از گاز ازت فشرده شده پر شده است؟ -7

 ج(پیچشی                        د(هوایی                      گاز بی اثرب(الف(برگی              

 یک از موارد زیر از مزایای فنر برگی میباشد؟مکدا -8

 ایجاد فنری سخت با عقل بار بیشترالف(

   انتقال نیروهای طولی،عرضی و عمودی از چرخ به بدنه خودروب(  

       کاهش قیمت خودرو ج(

 همه مواردد(

 فنر برگی است؟ کدامیک از معایب -9

 همه مواردد(       نیاز به تغییر و نگهداری     ج(             داشتن وزن زیادب(      اشغال فضای زیاد  الف(
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 کدامیک از معایب فنرهای مارپیچی محسوب میشود؟ -11

                          عدم تحمل نیروهای طولی،عرضیالف( 

                          طولی و عرضی می باشدنیاز به بازوهای انتقال نیروهای ب(

                        نوسانات بسیار زیاد ج(

 همه مواردد(

 کدامیک از مزایای فنر پیچشی است؟ -11

                          اشغال فضای کمالف( 

                          داشتن عمر و دوام طوانیب(

                       اشغال نکردن فضای عمودیج( 

 همه مورادد(

 کدامیک از معایب فنر پیچشی است؟ -12

                           نیاز به داشتن تقویت در محل اتصالالف(

                        طول محدود عمر کمب(  

                        عدم عقل نیروهای طولی و عرضیج(

 نوسامات بسیار زیادد(

 مزایای فنرهای گازی محسوب میشود؟ کدامیک از -13

                           ضریب فنریت متناسبالف(

                         سرعت خودرو قابلیت تغییراتب( 

                       تنظیم میزان ارتفاع خودرو نسبت به سطح زمینج( 

 همه مواردد(

ار شود و ارتعاشات جدید فنر تشدید شود در صورتی که ناهمواری های جاده پشت سر هم تکر -14
 وضعیت تماس چرخ با جاده قطع شود کدام عامل کاهش پیدا خواهد کرد؟
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همه د(                       ترمز گیریج(    شتاب گیری                  ب(     فرمان پذیری        الف( 
 موارد

 کدامیک انواع کمک فنرها را به درستی نشان میدهد؟ -15

-گازید(      روغنی        -معمولیج(                    گازی-روغنیب(  پیشرفته       -معمولیف(ال
 پیشرفته

 کدامیک اجزای کمک فنر روغنی را به درستی نشان میدهد؟ -16

 همه مواردد(         آب بندی میله پیستون    ج(  سوپاپ پیستون         ب(         محفظه فشار    الف(

به دلیل اینکه مجاری انتقال روغنی از زیر پیستون به باای آن بزرگتر از انتقال روغن از باای  -17
اتفاق آن پیستون به زیر آن می باشد بنابراین مرحله انقباض کمک فنر ..........................از مرحله انبساط 

 مرحله انبساط ایجاد می کند.می افتد و کمک فنر نیروی مقاوم ...................... در 

 انبساط-کمترد(    انقباض           -کمترج(         انبساط   -بیشتر  ب(انقباض            -بیشترالف( 

 انواع سیستم تعلیق از نظر فنربندی کدام است؟ -18

 همه مواردد(                       نیمه فعالج(                         فعالب(                  غیر فعالالف( 

در کدام نوع سیستم تعلیق،از یک فنر جهت جذب نیروهای عمودی ونوسان ساز و یک کمک فنر به  -19
 عنوان مستهلک کننده این نوسانات برای هر چرخ استفاده میشود؟

 د(همه موارد  ب(فعال                         ج(نیمه فعال                                       الف( غیر فعال

 در کدام نوع سیستم تعلیق ضریب سختی کمک فنر متغییر است؟ -21

 د(همه موارد                      ج(نیمه فعال  الف( غیر فعال                  ب(فعال                        

 میشود؟صیت تراکم پذیری گاز ازت فشرده به عنوان فنر استفاده در کدام نوع سیستم تعلیق،از خا -21

 د(همه موارد                     ج(نیمه فعال  الف( غیر فعال                  ب(فعال                         

بر متغییر بودن ضریب کاهش نوسانات توسط کمک فنر،سختی در کدام نوع سیستم تعلیق،عاوه  -22
 فنر نیز قابل کنترل است؟

 ج(نیمه فعال                       د(همه موارد                         لب(فعاالف( غیر فعال                  

 کدامیک روشهای بررسی در حالت ایستایی را نشان میدهد؟ -23
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                          وضعیت ظاهری کمک فنرالف( 

                         تنظیم فرمان و باانس چرخب( 

                       اتصاات پیچ مهره ایج( 

 همه مواردد(

در کدام نوع سیستم تعلیق،میتوان عملکرد حسگرها و عملگذهای مربوط را با استفاده از دستگاه  -24
 عیب بررسی کرد؟

 ج(نیمه فعال                       د(همه موارد                         ب(فعالالف( غیر فعال                  

 روشهای بررسی در حالت حرکت را نشان میدهد؟کدامیک  -25

                          کشیدن ضربان به یک طرفالف( 

                         بودن فرمانگیج ب(

                       صدای غیر عادی و لرزشج( 

 همه مواردد(

 کدامیک استیک سایی را به درستی نشان میدهد؟  -26

                           متقارن در اثر خرابی اجزای تعلیقساییدگی نا الف(

                         ساییدگی میله ای در اثر باانس نمودن چرخ هاب( 

                       ساییدگی مرکز تایر در اثر فشار باد بیش از حدج( 

 همه مواردد(

ا خرابی محفظه یاتاقان های توپی چه اثری خرابی یاتاقان ها و یا شل شدن مهره سر سگ دست و ی -27
 بر روی ماشین دارد؟

                           لقی بیش از حد چرخ بر روی سگ دست زاویه کمبر از تنظیم خارج میشودالف(

                         از تنظیم خارج شدن زاویه کمبر وتوب( 

                       ل میشودهای استیکی به بدنه مفصتوسط بوش لقی بیش از حد بازوهای تعلیق که ج( 

 هیچکدامد(
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خرابی بوش های استیکی طبق ها و یا شل شدن و خرابی پیچ های اتصال بوش به بدنه چه اثری  -28
 بر روی خودرو دارد؟

 الف(لقی بیش از حد چرخ بر روی سگ دست زاویه کمبر از تنظیم خارج میشود                          

 ب( از تنظیم خارج شدن زاویه کمبر وتو                        

 ضل میشود                      فتوسط بوش های استیکی به بدنه م ج( لقی بیش از حد بازوهای تعلیق که

 د(هیچکدام

 خرابی کمک فنر چه تاثیری بر روی خودرو دارد؟ -29

                          فرمان های نا خواسته در سر پیچ شتاب گیری میشودالف( 

                         سایش نا متقارن تایر هاب( 

                       تغییر زاویه وتو در سر پیچ ها و یا شتاب گیری میشودج( 

 لقی بیش از حد چرخد(

 تنظیم نمودن زاویه کستر چه اثری بر روی خودرو دارد؟ -31

                          استیک سابیالف( 

                          ارتعاش بیش از حد چرخب(

                        افزایش سطح تماس تایر با جادهج(

 کم شدن فشار باد استیکد(

 شدن فرمان میشود؟چه عاملی باعث سفت  -31

                          کم بون فشار باد تایر هاالف(

                          خرابی جعبه فرمانب(

                        سختی و چسبیدگی سیبک های تعلیق و فرمانج(

 اردهمه مود(
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 نا پایداری و انحراف از مسیر خودرو عاملش کدامیک می باشد؟ -32

                          تنظیم نبودن زاویه کستر الف( 

                         خرابی کمک فنر هاب( 

                       سختی بیش از حد فنرها ج( 

 همه مواردد(

چه عاملی باعث تبعیت نکردن خودرو از فرمان دادن راننده و فرمان دادن راننده و فرمان های  -33
 ناخواسته میشود؟

                           لقی بیش از حد یا سفتی بیش از حد سیبک های محور سگ دست (الف

                         خرابی بوش های استیکیب( 

                       تنظیم غلط زوایای چرخ و یا جا خوردگی شاسیج( 

 همه مواردد(

 یشود؟چه عاملی باعث کشیدن خودرو به یک سمت مسیر حرکت م -34

                          خرابی یا لقی بیش از حد سیبک و یا بوش های استیکیالف( 

                          نا هماهنگی و عدم تنظیم یکسان زاوایای کمبرب(

                        شکستگی و یا تغییر شکل فنر یک سمت ج(

 همه مواردد(
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