
 

 ؟ میکن دیبازد دیرا هر از چه مدت با نامی. د۱
 لومتریهر هزار ک-۱
  لومتریهر دو هزار ک-2
 لومتریهر سه هزار ک-3
 لومتریهر چهار هزار ک-4

 2:  حیصح پاسخ

 انجام شود ؟ دیها هر از چه مدت با شمع ریوا ضی. تعو2  
 لومتریک ۰۷۷۷هر -۱
 لومتریک ۰۷۷۷هر -2
 لومتریک ۰۷۷۷هر -3
 لومتریک ۱۷۷۷۷هر -4

 2:حیصح پاسخ
 انجام شود ؟ دیها هر از چه مدت با کیاست هیکل یی. جابجا3
 لومتریهزار ک ۰هر  -۱
 لومتریهزار ک 5هر -2
 لومتریهزار ک ۱۱هر -3
 لومتریهزار ک ۱2هر -4

 2:حیصح پاسخ

 انجام شود ؟ دیسطح روغن ترمز هر از چه مدت با دیبازد. 4
 بار کی یروز-۱
 بار کی یا هفته-2
 بار کیدو هفته -3
 هر ماه-4

 2:حیصح پاسخ
 

 انجام شود ؟ دیهر از چه مدت با اتوریآب راد دی. بازد5
 کباری یروز-۱
 بار کی یهفته ا-2
 هر ماه-3
 کباریهر دو هفته -4

 2:حیصح پاسخ

خودرو هر از  ی شهیش یسطح آب مخزن شستشو دی. بازد۶
 انجام شود ؟ دیچه مدت با

 هرروز-۱
 بار کی یهفته ا-2
 هر ماه-3
 کباریهر دو هفته -4

 2:حیصح پاسخ
 

 دیارتفاع سطح روغن موتور هر از چه مدت با دی. بازد۰
 انجام شود ؟

 شود دیهر روز بازد-۱
 شود دیهرهفته بازد-2
 شود دیهر ماه بازد-3
 شود دیسال بازد هر-4

 2:حیصح پاسخ

هر از چه مدت  دیبا لیاتومب یجلو شهیش ی. شست و شو۰
 انجام شود ؟

 هرروز-۱
 هر هفته-2
 هر دو هفته-3
 هر ماه-4

 2:حیپاسخ صح
 هر از چه مدت انجام شود ؟ دیها با کیباد است دی. بازد۰
 هرروز -۱
 هر هفته-2
 بار کیهر دو هفته -3
 هر ماه-4

 2:حیصح پاسخ

 هر از چه مدت انجام شود ؟ دیها با کیاست یدگییسا دی. بازد ۱۷
 هرروز-۱
 بار کی یهفته ا-2
 دوبار یهفته ا-3
 هر ماه-4

 2:حیصح پاسخ
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 دیپمپ آب هر از چه مدت با یکشش تسمه ها دی. بازد ۱۱
 انجام شود ؟

 هرروز-۱
 هر هفته-2
 بار کی یماه-3
 کباریهر دو هفته -4

 3:حیصح پاسخ

 دیهر از چه مدت با یکیدرولیپمپ فرمان ه دیبازد . ۱2
 انجام شود ؟

 هرروز-۱
 هر هفته-2
 بار کی یماه-3
 هر سال-4

 3:حیصح پاسخ
 انجام شود ؟ دیپمپ هوا هر از چه مدت با دی. بازد ۱3 

 هرروز-۱
 بار کیهر هفته -2
 هر ماه-3
 هر سال-4

 3:حیصح پاسخ

 دیمطبوع هر از چه مدت با هیکمپرسور دستگاه تهو دی. بازد ۱4
 انجام شود ؟

 بار کی یماه-۱
 هرروز-2
 هر هفته-3
 هر سال-4

 ۱:حیصح پاسخ
 دیخودرو هر چه از مدت با یباطر عیسطح ما دی. بازد ۱5

 انجام شود ؟
 هرروز-۱
 بار کی یماه-2
 بار کی یهفته ا-3
 هر سال-4

 2:حیصح پاسخ

 ؟ شودیرنگ خودرو م یباعث خورندگ یزی. چه چ ۱۶
 روغن ترمز-۱
 روغن دنده-2
 ربکسیروغن گ-3
 روغن موتور-4

 ۱:حیصح پاسخ
 

 شود ؟ یرا باعث م ریاز موارد ز کی. روغن ترمز فاسد کدام  ۱۰
 شود یترمز را باعث م ستمیخراب شدن س-۱
 شود یبکس را باعث م ریخراب شدن گ-2
 شود یخراب شدن جعبه دنده را باعث م-3
 شود یباعث مخراب شدن موتور را -4

 ۱:حیصح پاسخ

 ؟ ستیترمز نشانه چ لندریرفتن سطح روغن ترمز در س نیی. پا ۱۰ 
 ترمز یشدن لنت ها دهییسا-۱
 مصرف سوخت شیافزا-2
 سوراخ شدن مخزن روغن-3
 ترمز ستمیخراب شدن س-4

 ۱:حیصح پاسخ
 یترمز چه کار لندریس یاز زنگ زدگ یریجلوگ ی. برا ۱۰
 انجام داد ؟ دیبا
بافاصله  دیترمز را پس از بازد یاصل لندریپوش س در-۱

 میخود قرار ده یدر جا
 میرا عوض کن یاصل لندریدر پوش س-2
 میترمز را عوض کن یاصل لندریس-3
 میرا شست شو ده یاصل لندریس-4

 ۱:حیصح پاسخ

 برابر است ؟ ریاز موارد ز کیخودرو با کدام  یلندرهای. تعداد س 2۷ 
 تعداد شمع ها-۱
 ها یتعداد باتر-2
 سترهایتعداد کن-3
 تعداد لنت ها-4

 ۱:حیصح پاسخ
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 درست است ؟ ستریدر رابطه با کن ریاز موارد ز کی. کدام  2۱
 ترمز است ستمیجزء س ستریکن-۱
 است یسوخت رسان ستمیجز س ستریکن-2
 جعبه دنده است ستمیجزء س ستریکن-3
 چکدامیه-4

 2:حیصح پاسخ

 چقدر است ؟ ستری. عمر کن 22 
 سال کی-۱
 دوسال-2
 سه سال-3
 چهار سال-4

 2:حیصح پاسخ

 دهند ؟ یسوخته م کیاست یترمز بو یلنت ها ی. چه زمان 23
 هنگام سرد شدن-۱
 هنگام داغ شدن-2
 ادیز شیهنگام سا-3
 هنگام ضربه خوردن-4

 2:حیصح پاسخ
 

 شود ؟ ضیتعو دیبا یبعد از چه مسافت یستی. مبدل کاتال 24 
 لومتریهزار ک ۰۷تا  ۶۷ -۱
 لومتریهزار ک ۰۷تا  2-۰۷
 لومتریهزار ک ۱۷۷تا  3-۰۷
 لومتریاز صد هزار ک شیب -4

 ۱:حیصح پاسخ

 کنترل شوند ؟ دیبا یها هر از چه مدت ی. باتر 25
 لومتریهزار ک ۱۷در هر -۱
 لومتریهزار ک 2۷در هر -2
 لومتریهزار ک 3۷در هر -3
 لومتریهزار ک 4۷در هر -4

 ۱:حیصح پاسخ

 اضافه کرد ؟ یزیها چه چ یبه آب داخل باتر دیبا ازی. در صورت ن 2۶ 
 آب ساده-۱
 آب مقطر-2
 روغن-3
 چکدامیه-4

 2:حیصح پاسخ
 کرد ؟ سیکنترل و سرو دی. شمع ها را هر از چه مدت با 2۰

 لومتریهزار ک 2۷هر -۱
 لومتریهزار ک 3۷هر -2
 لومتریهزار ک ۱۷هر -3
 لومتریهزار ک 4۷هر -4

 3:حیصح پاسخ
 

 فرمان چقدر است ؟ کیمجاز غربل ی. خاص 2۰ 
 متریسانت 3تا  ۱-2
 متریسانت 4تا  2-3
 متریسانت 5تا  3-4
 متریسانت ۶تا  4-5

 ۱:حیصح پاسخ

 شود ؟ دیهر از چه مدت بازد دیو فرمان با تیهدا ستمی. س 2۰
 بار کیهر ماه -۱
 کباریهر دو ماه -2
 کباریماه  ۶هر -3
 بار کیهر سال -4

 3:حیصح پاسخ

 ؟ شودیم ییانتقال قدرت شامل چه اجزا ستمی. س 3۷ 
 بکس ربکسیگ-۱
 کاچ-2
 لیفرانسید-3
 همه موارد-4

 4:حیصح پاسخ
 ؟ ستیهوا چ لتریف فهی. وظ 3۱

 حفظ موتور از گرما-۱
 حفظ موتور از سرما-2
 از ورود گرد و غبار به داخل موتور یریجلوگ-3
 همه موارد-4

 3:حیصح پاسخ

 درست است ؟ ستونیدر رابطه با پ ریاز موارد ز کی. کدام  32 
 موتور است یقطعه  نیاز اول-۱
 کندیبا احتراق شروع به حرکت م-2
 است یبه شکل استوانه ا-3
 همه موارد-4

 4:حیصح پاسخ
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 ؟ شودیم یسوپاپ از کجا ناش لیم ی. حرکت چرخش 33
 لنگ لیاز م-۱
 میاز تسمه تا-2
 ستونیاز پ-3
 هوا لتریاز ف-4

 ۱:حیصح پاسخ

 انجام شود ؟ دیبا لومتریپمپ هوا هر از چند ک دی. بازد 34 
 لومتریهر هزار ک-۱
 لومتریهر دو هزار ک-2
 لومتریهر چهار هزار ک-3
 لومتریهر پنج هزار ک-4

 2:حیصح پاسخ
 انجام شود ؟ دیبا لومتریپمپ آب هر از چند ک یکشش تسمه ها دی. بازد 35

 لومتریک ۱۷۷۷هر -۱
 لومتریک 2۷۷۷هر -2
 لومتریک 3۷۷۷هر -3
 لومتریک 4۷۷۷هر -4

 2:حیصح پاسخ

 ؟ شودیم یزیموجب چه چ یها و صندل نهیمناسب آ می. تنظ 3۶ 
 شتریب یموجب راحت-۱
 شتریموجب تسلط ب-2
 دید دانیو بهبود م شیموجب افزا-3
 همه موارد-4

 3:حیصح پاسخ
 درست است ؟ لندریدر رابطه با س ریاز موارد ز کی. کدام  3۰

 است یاستوانه ا-۱
 کندیدر آن حرکت م ستونیپ-2
 2و ۱مورد -3
 چکدامیه-4

 3:حیصح پاسخ
 
 

 چگونه است ؟ ییدر ترمز پا روی. انتقال ن 3۰ 
 میتوسط س-۱
 توسط چرخ ها-2
 توسط لنت ها-3
 توسط روغن ترمز-4

 4:حیصح پاسخ

 ؟ ستیچ ییترمز پا گری. نام د 3۰
 هیترمز اول-۱
 هیترمز ثانو-2
 ترمزپارک-3
 سیترمز سرو-4

 ۱:حیصح پاسخ

 ؟ ستیچ یترمز دست گری. نام د 4۷ 
 هیترمز ثانو-۱
 سیترمزپارک ترمز سرو-2
 هیترمز اول-3

 ۱:حیصح پاسخ

 لنگ درست است ؟ لیدر رابطه با م ریاز موارد ز کی. کدام  4۱
 کندیم افتیرا در ستونیپ یحرکت رفت و برگشت-۱
کند  یم لیتبد یرا به حرکت دوران ستونیپ یحرکت رفت و برگشت-2

 یحرکت رفت و برگشت
 کندیم افتیشاتون در قیرا از طر ستونیپ-3
 همه موارد-4

 4:حیصح پاسخ

 ؟ ستیگرفتن فرمان چ حیصح قهی. طر 42 
 5و 2ساعت -۱
 3و  ۱2ساعت -2
 5و ۱ساعت -3
 ۰و 3ساعت -4

 4:حیپاسخ صح

 ها عوض شود ؟ ریتا یجا دی. هر از چه مدت با 43
 لومتریهزار ک 4هر -۱
 لومتریهزار ک 5هر -2
 لومتریهزار ک ۶هر -3
 لومتریهزار ک ۰هر -4

 2:حیصح پاسخ

 انجام داد ؟ دیبا یچه اقدام اوردیکه موتور جوش ب یطی. در شرا 44 
 خاموش کرد دیموتور را نبا-۱
 میکن یرا باز نم اتوریدرب راد-2
 میزیریم اتوریراد یآب بر رو یمقدار-3
 همه موارد-4

 4:حیصح پاسخ
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 ؟ ستیچ خیضد  راتی. تاث 45
 اتوریآب راد یزدگ خیاز  یریجلوگ-۱
 نقطه جوش آب یانداز ریبه تاخ-2
 و قطعات اتوریراد یاز زنگ زدگ یریجلوگ-3
 همه موارد-4

 4:حیصح پاسخ

 شود ؟ یبررس دیهر چند وقت با ربکسی. روغن گ 4۶ 
 بار کیبار هر سال  کیهر ماه -۱
 بار کیهر هفته -2
 روغن ضیهر بار تعو-3

 3:حیصح پاسخ

 ؟ کندیم جادیرا ا یچه مشکل یجلوبند ی. شکستگ 4۰
 و فرمان نیسخت شدن کنترل ماش-۱
 سوخت شیافزا-2
 طرف کیبه  نیماش دنیکش-3
 خوب کار نکردن موتور-4

 ۱:حیصح پاسخ

 ؟ شودیم یزیخودرو باعث چه چ قیتعل ستمیبودن س وبی. مع 4۰ 
 کندیم لیآن تحم نانیرا به بدنه خودرو و سرنش یادیارتعاشات ز-۱
 و سطح جاده حفظ نخواهد شد رهایتا انیتماس کامل م-2
 شودیخودرو دچار اختال م تیهدا ستمیس-3
 همه موارد-4

 4:حیصح پاسخ
 ؟ باشدیم  ABSترمز  یها تیاز مز ریاز موارد ز کی. کدام  4۰

 باشد یم یترمز ناگهان-۱
 لحظه کیدر  نینگه داشتن ماش-2
 خودرو ستادنیا رید-3
 دهدیمسافت توقف خودرو را کاهش م-4

 4:حیصح پاسخ

 باشد ؟ یچند سال م ستریکن دی. عمر مف 5۷ 
 سال کی-۱
 دو سال-2
 سه سال-3
 چهار سال-4

 2:حیصح پاسخ
 با کدام قسمت ارتباط دارد ؟ می. اهرم دنده به طور مستق 5۱

 لیفرانسید-۱
 ربکسیگ-2
 جعبه دنده-3
 3و 2مورد -4

 4:حیصح پاسخ

 است ؟ ریاز موارد ز کیکدام  فهیوظ رویسرعت و ن انیتعادل م جادی. ا 52 
 لیفرانسید-۱
 ربکسیگ-2
 کاچ-3
 پدال گاز-4

 2:حیصح پاسخ
 استارت در خودرو چند حالت دارد ؟ چی. سوئ 53

 حالت ۱-3
 حالت 2-4
 حالت 3-5
 حالت 4-2

           2:حیپاسخ صح

 ؟ ستیروغن ترمز چ ی فهی. وظ 54 
 خنک کردن ترمز-۱
 ترمز یروغن کار-2
 رویانتقال ن-3
 همه موارد-4

 3:حیصح پاسخ

 یپا را به چه صورت بر رو دیبا یریترمزگ ی. در ترمز ضد قفل برا 55
 پدال ترمز فشرد ؟

 ممتد-۱
 منقطع-2
 آهسته-3
 محکم-4

 ۱:حیپاسخ صح

قطع و وصل کردن مدار آب از موتور به  فهیوظ ریاز موارد ز کی. کدام  5۶ 
 را به عهده دارد ؟ اتوریراد

 اتوریراد-۱
 واتر پمپ-2
 پروانه-3
 ترموستات-4

 4:حیصح پاسخ
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ها  لندری. به گردش درآوردن آب داخل پوسته موتور و اطراف س 5۰
 است؟ ریاز موارد ز کیکدام  فهیوظ

 اتوریراد-۱
 واتر پمپ-2
 پروانه-3
 ترموستات-4

 2:حیصح پاسخ

 ؟ شودیم ضیتعو یبه چه منظور ستی. کاتال 5۰ 
 گرانیو سامت خود و د ستیز طیحفظ مح-۱
 نیبنز هیرو یاز مصرف ب یریجلوگ-2
 سرعت خودرو شیافزا-3
 چکدامیه-4

 ۱:حیصح پاسخ

 در کجا قرار دارد ؟ یستی. مبدل کاتال 5۰
 اگزوز-۱
 شمع-2
 یباتر-3
 موتور-4

 ۱:حیصح پاسخ

 دهد ؟ یانجام م یچه کار یستی. مبدل کاتال ۶۷ 
 دهدیم شیتوان موتور را افزا-۱
 کندیم لیضرر تبد یمضر را به گاز ب یگازها-2
 دهدینابه هنجار را کاهش م یصدا-3
 کدام چیه-4

 2:حیصح پاسخ

 ؟ باشدیچقدر م میتسمه تا ضی. زمان تعو ۶۱
 لومتریهزار ک ۰۷تا  ۱-۶۷
 لومتریهزار ک ۰۷تا  2-۰۷
 لومتریهزار ک ۱۷۷تا  3-۶۷
 لومتریهزار ک ۰۷تا  4-5۷

 ۱:حیصح پاسخ

 ؟ ستیچ لیبافلر در اتومب فهی. وظ ۶2 
 اتوریآب راد ریاز تبخ یریجلوگ-۱
 نیبنز ریاز تبخ یریجلوگ-2
 مانده از احتراق موتور یگاز باق یندگیکاهش آ -3
 نا به هنجار موتور یکاهش صدا-4

 4:حیصح پاسخ

 رهایاز حد تا شیب شیسا اینامتوازن  یدگیی. کدام مورد موجب سا ۶3
 ؟ شودیم
 چرخ ها مینبودن فرمان عدم تنظ میتنظ-۱
 ترمز ها میعدم تنظ-2
 همه موارد-3

 3:حیصح پاسخ

توسط مراکز  دیبا کباریهر چند وقت  یجلو بند ایفرمان  تیهدا ستمی. س ۶4 
 ؟ ردیو کنترل قرار گ یمجاز مورد بازرس

 بار در سال کی-۱
 در ماه کباری-2
 کباریسه ماه -3
 لومتریهر صد هزار ک-4

 2:حیصح پاسخ
آزاد  یبه فضا نیبنز یاز ورود بخار ها ریاز موارد ز کی. کدام  ۶5

 ؟ کندیم یریجلوگ
 ستیکاتال-۱
 ستریکن-2
 نیبنز لتریف-3
 هوا لتریف-4

 2:حیصح پاسخ

 چه ؟ یعنیجلو است  لیفرانسی. خودرو د ۶۶ 
 عقب محرک هستند یچرخ ها-۱
 جلو محرک هستند یچرخ ها-2
 تر است یعقب قو یتر است ترمز چرخها یجلو قو یترمزد چرخها-3

 2:حیصح پاسخ

 ؟ ستیچ ربکسیموتور و گ نی. رابطه ب ۶۰
 جعبه دنده ستمیس-۱
 ترمز-2
 گاز-3
 کاچ ستمیس-4

 4:حیصح پاسخ

 شود ؟ یم ریاز موارد ز کی. فشردن پدال کاچ باعث کدام  ۶۰ 
 شودیقطع م ربکسیموتور و گ انیانتقال قدرت م-۱
 شودیجعبه دنده و موتور م انیانتقال قدرت م-2
 شودیپدال گاز و موتور قطع م انیانتقال قدرت م-3
 شودیقطع م ربکسیو گ لیفرانسید انیانتقال قدرت م-4

 ۱:حیصح پاسخ
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 ؟ شودیبه کدام قسمت وارد م ربکسی. قدرت موتور بعد از گ ۶۰
 جعبه دنده-۱
 لیفرانسید-2
 ستونیپ-3
 چرخها-4

 2:حیصح پاسخ

 گاردان است ؟ لیم فهیاز وظ ریاز موارد ز کی. کدام  ۰۷ 
 لیفرانسیبه د ربکسیقدرت از گ انتقال-۱
 باشدیعقب م لیفرانسید یخودروها در-2
 و دو کی مورد-3
 چکدامیه-4

 3پاسخ صحیح:

 درست است ؟ اتوریراد یدر باره  ریاز موارد ز کی. کدام  ۰۱
 موتور است یخنک کار ستمیمخزن آب س-۱
 شود یباعث خنک شدن آب در حال گردش م-2
 دارد یشکل شبکه ا-3
 همه موارد-4

 4:حیصح پاسخ
 

 ؟ باشدیروغن م لتریف ی فهیاز وظ ریاز موارد ز کی. کدام  ۰2 
 روغن موتور هیتصف-۱
 از روغن موتور یجدا کردن ذرات اضاف-2
 و دو کیمورد -3
 کدام چیه-4

 3:حیصح پاسخ

 کند ؟ یمنتقل م نامیقدرت کدام قسمت را به د نامی. تسمه د ۰3
 لنگ لیم-۱
 ستونیپ-2
 نامید-3
 لیفرانسید-4

 ۱:حیصح پاسخ

 موتور خودرو را روشن نگه داشت ؟ دی. در کدام محل نبا ۰4 
 مناسب هستند هیکه فاقد تهو ییدر محل ها-۱
 گرم است اریکه هوا بس ییدر محل ها-2
 سرد است اریکه هوا بس ییدر محل ها-3
 که هوا به شدت مرطوب است ییدر محل ها-4

 ۱:حیصح پاسخ
 است ؟ هایاگزوز قادر به کاهش کدام آلودگ ستمی. س ۰5

 هوا یآلودگ-۱
 یصوت یآلودگ-2
 کدام چیه-3
 و دو کیمورد -4

 4:حیصح پاسخ

 ؟ ستیها ن یجزء انواع باتر ریاز موارد ز کی. کدام  ۰۶ 
 خشک یباطر-۱
 یمعمول یباطر-2
 یاتم یباتر-3
 مرطوب یباطر-4

 4:حیصح پاسخ
 شود ؟ یخودرو چگونه شارژ م ی. باطر ۰۰

 در زمان خاموش بودن موتور نامیتوسط د-۱
 یبرق شهرتوسط -2
 لیفرانسیتوسط د-3
 در زمان روشن بودن موتور نامیتوسط د-4

 4:حیصح پاسخ

فرمان  ستمینسبت به س کیدرولیفرمان ه ستمیس تی. مز ۰۰ 
 ؟ ستیچ یکیمکان

 آسان تر است یکیدرولیچرخش فرمان ه-۱
 کار با آن راحت تر چرخش آسان تر است یکیفرمان مکان-2
 راحتتر است یکیدرولیفرمان ه-3
 و سه کیمورد -4

 4:حیصح پاسخ
 ؟ ستیچ قیتعل ستمیس فهی. وظ ۰۰

 نانیراننده و سرنش یراحت نیتام-۱
 ها یو بلند یخودرو هنگام عبور از پست یداریحفظ تعادل و پا-2
فرمان  ایتند  یها چیخودرو هنگام گذر از پ یممانعت از واژگون-3

 زیتند و ت یدادن ها
 همه موارد-4

 4:حیصح پاسخ

 ؟ ستیمهم ترمز ضدقفل چ یای. مزا ۰۷ 
 شودیبهتر م یریخودرو در هنگام ترمز گ تیو هدا یریفرمان پذ-۱
 شودیم یریجلوگ یادیلغزش خودرو و انحراف آن تا حد ز-2
 ابدی یمسافت توقف خودرو کاهش م-3
 همه موارد-4

 4:حیصح پاسخ
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 . ترمز ضد قفل در واقع همان ... ؟ ۰۱
 است  ABSترمز -۱
 است یدستترمز -2
 است ییترمز پا-3
 است یترمز معمول-4

 ۱:حیصح پاسخ

را به  یبا چه خطر یدر سرعتها ی. استفاده از ترمز دست ۰2 
 آورد ؟ یوجود م

 یواژگون طیخودرو و فراهم شدن شرا یداریاز دست رفتن پا-۱
 شودیخودرو به شدت سرعتش کاسته م-2
 ابدی یمسافت توقف کاهش م-3
 است ازین یدر موارد ضرور-4

 ۱:حیصح پاسخ
 ؟ کندیاستفاده م یستمیاز چه نوع س ی. ترمز اصل ۰3

 یکیمکان ستمیس-۱
 یمیس ستمیس-2
 یروغن ستمیس-3
 چکدامیه-4

 3:حیصح پاسخ

 ؟ ستیچ یکی. تفاوت پروانه و فن الکتر ۰4 
لنگ  لیاز م میپروانه دور خود را توسط تسمه به طور مستق-۱
 ستیلنگ ن لیوابسته به م یکیچرخش فن الکتر یول ردیگ یم
 لیفرانسیاز د میپروانه دور خود را توسط تسمه به طور مستق-2
 ستین لیفرانسیوابسته به د یکیچرخش فن الکتر یول ردیگیم

 لیاز م یدور خود را توسط تسمه ا یکیچرخش فن الکتر-3
 ستیلنگ ن لیپروانه چرخش آن وابسته به م یول ردیگ یلنگ م

 ندارند یتفاوت-4
 ۱:حیصح پاسخ

 ؟ ستینسبت به پروانه چ یکیفن الکترون یای. مزا ۰5
بعد از خاموش کردن موتور تا زمان خاموش شدن  یکیفن الکتر-۱

 دهدیموتور به کار خود ادامه م
که موتور  یتا زمان ستیبه چرخش مداوم ن یازیدر زمستان که ن-2

 ماندیم یخاموش باق یکیگرم نشده فن الکتر
 شود یباعث کاهش مصرف سوخت م یکیفن الکتر-3
 همه موارد-4

 4:حیصح پاسخ

چه  یخنک کار ستمیترموستات س چهی. با بسته شدن در ۰۶ 
 ؟ وفتدیم یاتفاق

 شود یمتوقف م اتوریآب از موتور به راد انیجر-۱
 کنندیآب فقط به دور پوسته موتور گردش م-2
 کنندیگردش م لندریآب فقط اطراف س-3
 همه موارد-4

 4:حیصح پاسخ
 ؟ ستیچ یخنک کار ستمیترموستات در س فهی. وظ ۰۰

 اتوریقطع و وصل کردن مدار آب از موتور به راد-۱
 اتوریقطع و وصل کردن مدار آب از جعبه دنده به راد-2
 اتوریهوا به راد لتریقطع و وصل کردن مدار آب از ف-3
 هوا لتریروغن به ف لتریقطع و وصل کردن مدار آب از ف-4

 ۱:حیصح پاسخ

 ؟ شودیبسته م یخنک کار ستمیترموستات س چهیدر ی. چه زمان ۰۰ 
 با تر رود ینیآب از حد مع یکه دما یزمان-۱
 گرم باشد اریکه هوا بس یزمان-2
 سرد باشد اریکه هوا بس یزمان-3
 رود نییپا ینیآب از حد مع یکه دما یزمان-4

 4:حیصح پاسخ
 چرخد ؟ یم ریاز موارد ز کیتوسط کدام نامی. د ۰۰

 لنگ لیم-۱
 لیفرانسید-2
 ستونیپ-3
 نامیتسمه د-4

 4:حیصح پاسخ

 شود ؟ یمنتقل م ریاز موارد ز کیلنگ به کدام  لی. چرخش م ۰۷ 
 سوپاپ لیم-۱
 لیفرانسید-2
 لنگ لیم-3
 ستونیپ-4

 ۱:حیصح پاسخ
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 در رابطه با شاتون درست است ؟ ریاز موارد ز کی. کدام  ۰۱
 کندیلنگ متصل م لیرا به م ستونیپ-۱
 شودیمقاوم ساخته م اریسبک و بس-2
 معموا از جنس فواد است-3
 همه موارد-4

 4:حیصح پاسخ

 درست است ؟ لیویدر رابطه با فا ریاز موارد ز کی. کدام ۰2 
 باشدیلنگ متصل م لیاز قطعات موتور از که به م یکی-۱
 باشدیاز قطعات موتور است که به لنت متصل م یکی-2
 باشدیمتصل م ستونیاز قطعات موتور است که به پ یکی-3
 باشد یمتصل م لیفرانسیاز قطعات موتور است که به د یکی-4

 ۱:حیصح پاسخ
 ؟ ستیچ لیویفا فهی. وظ ۰3

 موتور یانرژ رهیذخ-۱
 لنگ لینمودن سرعت م کنواختی-2
 انتقال قدرت موتور به صفحه کاچ-3
 همه موارد-4

 4:حیصح پاسخ

 درست است ؟ لندریدر رابطه با واشر س ریاز موارد ز کی. کدام  ۰4 
 ردیگیآن قرار م یموتور و بدنه اصل لندریسرس نیاست که ب یواشر-۱
 ردیگیقرار م ستونیو پ لندریس نیاست که ب یواشر-2
 ردیگیقرار م لیفرانسیو د لندریس نیاست که ب یواشر-3
 ردیگیو شاتون قرار م لندریسرس نیاست که ب یواشر-4

 ۱:حیصح پاسخ
 ؟ ستیچ لندریواشر سرس ی فهی. وظ ۰5

 یموتور و بدنه اصل لندریسرس نیب یآب بند-۱
 و روغن موتور اتوریآب راد بیمانع شدن از ترک-2
 و دو کیمورد -3
 چکدامیه-4

 3:حیصح پاسخ

 درست است ؟ لندریدر رابطه با س ریاز موارد ز کی. کدام  ۰۶ 
 است یاستوانه ا یفضا-۱
 است یشبکه ا ییفضا-2
 کندیدر آن حرکت م ستونیپ-3
 و سه کیمورد -4

 4:حیصح پاسخ
 و کنترل شود ؟ دیبار بازد کی یماه دیبا ریاز موارد ز کی. کدام  ۰۰

 ارتفاع سطح روغن موتور دیبازد-۱
 اتوریآب راد دیبازد-2
 ها کیداخل است یفشار هوا-3
 نامید دیبازد-4

 4:حیصح پاسخ

 شود ؟ دیبار بازد کی یهفته ا دیبا ریاز موارد ز کی. کدام ۰۰ 
 یکیدرولیپمپ فرمان ه دیبازد-۱
 اتوریآب راد دیبازد-2
 سطح روغن ترمز دیبازد-3
 ها کیداخل است یفشار هوا دیبازد-4

 4:حیصح پاسخ
 افتد ؟ یم یچه اتفاق  LOCK تیدر وضع چیباقرار دادن سوئ-۰۰

 موتور خاموش است-۱
 فرمان قفل است-2
 خارج شدن دارد تیقابل چیسوئ-3
 همه موارد-4

 4:حیصح پاسخ

 افتد ؟ یم یچه اتفاق  ACC تیدر وضع چیبا قرار دادن سوئ-۱۷۷ 
 موتور خاموش است-۱
 فعال است یبرق یجانب زاتیتجه-2
 خارج شدن دارد تیقابل چیسوئ-3
 و دو کیمورد -4
 

 4:حیصح پاسخ
 ستمیخودرو،س یمنیا نهیدر زم شرفتهیپ یاز تکنولوژها یکی-۱۷۱

 باشد. ی...............م ای.............. 
 ربگیا-هوا سهیک-۱
 کاچ-ترمز-2
 جعبه دنده-ربکسیگ-3
 همه موارد-4

 ۱:حیصح پاسخ

 بر روی دسته دنده اتومبیل چیست؟  Nو  R منظور از عائم -۱۷2 
۱- RIGHT  وNUTURAL 

2-REVERSE    وNUTURAL 
3-NORTH   وRIGHT 

4- NORTH   وREVERSE 

 2پاسخ صحیح: 
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کدامیک از موارد زیر جز قطعات موتور خودرو محسوب -۱۷3
 نمیشود؟

 شاتون-۱
 سیلندر-2
 فایویل-3
 لنت-4

 4پاسخ صحیح: 

در صورت نقص در قسمت صافی هوا و یا فیلتر هوای موتور    -۱۷4 
 میشود؟کدام قسمت یا قسمت های خودرو دچار نقص 

 اجزای داخلی موتور-۱
 سیستم برق و هیدرولیک-2
 مصرف سوخت و افزایش آایندگی-3
 موارد یک و سه-4

 4پاسخ صحیح: 
 
 
 
 
 
 
 

 وظیفه ترموستات در خودرو .................. می باشد. -۱۷5
 قطع و وصل کردن مدار آب از موتور به رادیاتور-۱
 استفادهقطع و وصل چراغ های خودرو در هنگام -2
 قطع سیستم سوخت رسانی در هنگام تصادف-3
 قطع ورود هوای گرم موتور به داخل اتاق خودرو -4

 ۱پاسخ صحیح: 

 وظیفه ی قطعه ی پروانه در خودرو چیست؟ -۱۷۶ 
 به حرکت در آوردن خودرو-۱
 خنک سازی رادیاتور خودرو-2
 به حرکت در آوردن میل لنگ-3

 2پاسخ صحیح: 
 
 
 
 

 مشخص شده در شماتیک قرمز دیسکی چیست؟ نام قطعه-۱۷۰

 
 شاتون-۱
 سیلندر-2
 کالیبر-3
 کارتر-4

 3پاسخ صحیح: 

تصویر زیر نشان دهنده کارکرد و عدم کارکرد کدام یک از -۱۷۰ 
 سیستم های خودرو میباشد؟

 

 
 سیستم تعلیق-۱
 سیستم چراغها-2
 سیستم آایندگی-3
 سیستم ترمز-4

 ۱پاسخ صحیح: 

موتورهای بنزینی جرقه به صورت ....... و توسط ..... زده در  -۱۷۰
 میشود.

 بنزین-مکانیکی-۱
 شمع ها-دینامیکی-2
 شمع ها-الکتریکی-3
 باطری -الکتریکی-4

 3پاسخ صحیح: 

 وظیفه تولید برق در خودرو بر عهده کدام قطعه است؟-۱۱۷ 
 باتری-۱
 دینام-2
 جعبه فیوز-3
 شمع ها -4

 2پاسخ صحیح: 
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