
 کننده در نزدیکی محل ترموستات نصب می شود؟ چرا سنسور دمای مایع خنک

  ☑ به علت بودن گرم ترین نقطه1 -

 به علت تاب برنداشتن سر سیلندر2 -

  به علت ثابت نگه داشتن دمای آب3 -

 به علت فشار آب4 -

  

 ضد یخ را در چه فصلی می توان استفاده کرد؟

  بهار1 -

 تابستان2 -

  زمستان3 -

  ☑ در تمام فصول4 -

  

 گرم کردن بی دلیل موتور چیست؟

 خرابی واترپمپ1 -

 خرابی ترموستات2 -

 شل یا بریدن تسمه پروانه3 -

  ☑ همه موارد4 -

  

 کدام گزینه در تغییر حالت سوخت به بخار در داخل مانیفولد گاز اثر ندارد

 دم ای هوای ورودی1 -

  ☑ نقطه جوش سوخت2 -

  افت فشار3 -

 رزش حرارتی بنزینا4 -



  

 از عوامل مهم در مقدار هوای ورودی به موتور کدامیک نمی باشد؟

  وضعیت دریچه گاز1 -

  ☑ نسبت احتراق2 -

 دورموتور3 -

 دمای هوا4 -

  

 عالمت های قطب منفی در باطری

 منفی ضخیم، عالمت ،+ واشر قرمز رنگ زیر قطب1 -

  ☑ قطب، واشر مشکی رنگ زیر -منفی نازک، عالمت 2 -

 منفی ضخیم، واشر مشکی رنگ و منفی واشر قرمز رنگ3 -

 هیچکدام4 -

  

در صورت اتصال چند باطری به صورت موازی، ولتاژ ......... و شدت جریان .......... شدت جریان 

 .باطریهاست

  ☑ مجموع برابر –ثابت 1 -

 از کمتر –برابر مجموع 2 -

 برابر –کمتر از 3 -

 کند نمی تغییر –ژ برابر مجموع ولتا4 -

  

 برای موتوری که روغن سوزی دارد کدام شمع مناسب تر است؟

  شمع سرد1 -

  ☑ شمع گرم2 -



 شمع منوسط3 -

 ربطی به شمع گرم و سرد ندارد4 -

  

 در چه صورتی شمع جرم گرفته و باعث خود سوزی و تأخیر در اشتعال می شود؟

 ه کوتاه بسته شوددر صورتی که شمع پایه بلند به جای شمع پای1 -

  ☑ در صورتی که شمع پایه کوتاه به جای شمع پایه بلند بسته شود2 -

 در صورتی که شمع خیلی خ وب در سر جایش جای نگیرد3 -

 هیچ کدام4 -

  

 کدام یک از عالئم باز نمودن شمع از روی موتور است؟

  اطاقک خاکستری1 -

 الکترودهای خاکستری2 -

 پایه شمع قهوه ای3 -

  ☑ همه موارد4 -

  

 علت سایش الستیک در طرفین چیست؟

  ☑ کم باد بودن الستیک1 -

 پر باد بودن الستیک2 -

  زیاد بودن فشار باد الستیک3 -

 لرزش اتومبیل4 -

  

 اگر الستیک ها را با مواد نفتی آغشته نکنیم چه اتفاقی می افتد؟

 عمر الستیک کم می شود1 -



  ☑ عمر الستیک زیاد می شود2 -

  تیوپ پاره می شود3 -

 بسته به نوع الستیک دارد4 -

  

 اگر خودرو به یک سمت کشیده شود نشانه چیست؟

 معیوب بودن دسته موتور1 -

  ☑ معیوب بودن ترمز2 -

  معیوب بودن گاردان3 -

 کم بودن باد الستیک4 -

  

 انواع سوپاپ های رادیاتور کدامند؟

 سوپاپ فشاری و دکمه ای1 -

  ☑ و خالئی سوپاپ فشاری2 -

  سوپاپ خالئی و دکمه ای3 -

 همه موارد4 -

  

 کار فیبر و فنر واتر پمپ چیست؟

  ☑ جلوگیری از نش تی آب از واتر پمپ1 -

 جلوگیری از باال رفتن دمای جوش آب2 -

  سوختن واشر سر سیلندر3 -

 ترک برداشتن کانال روغن4 -

 


