
 دلیل افزودن ضد یخ به آب رادیاتور چیست؟

 الف( باال بردن نقطه جوش آب

 ب( غلیظتر كردن آب رادیاتور به منظور افزایش فشار سیستم خنك كننده

 ج( جلوگیري از زنگ زدگي و خوردگي

  ☑ د( باال بردن نقطه جوش آب ،كاهش نقطه انجماد و جلوگیري از زنگ زدگي و خوردگي

  

 تراكتور عقربه آمپر آب در چه قسمتي باید قرار گیرد؟هنگام كار با 

 الف( در ناحیه سفید 

  ☑ ب( در ناحیه سبز

 ج( بین سبز و قرمز 

 د( در ناحیه قرمز

  

 كدام گزینه در مورد سرویس باطري صحیح نمي باشد؟

  ☑ الف( در صورتیكه آب باطري كم شده باشد، براي پر كردن آن از اسید استفاده مي كنیم

 براي اتصال باطري ابتدا ترمینال مثبت، سپس منفي را وصل مي كنیم  ب(

 ج( در زمان شارژ باطري درب خانه هاي باطري را باز میكنیم

 د( تعداد صفحات منفي یكي بیشتر از تعداد صفحات مثبت است

  

 تنظیم چراغهاي جلو در تراكتور )مسي فرگوسن( چگونه است؟

 ر و با جابه جایي فیوزها صورت مي گیرد الف( تنظیم روي داشبورد تراكتو

  ☑ ب( بوسیله سه عدد پیچ روي چراغهاي جلو تراكتور هنگام تاباندن نور چراغها روي دیوار

 ج( خارج كردن شیشه جلوي چراغها و چرخاندن المپ

 د( با تغییر وضعیت چراغهاي نور باال و نور پایین

  



 ت رساني قرارگرفته اند؟لوله هاي فشار ضعیف در كد ام قسمت مدار سوخ

  ☑ (الف( بین باك وپمپ تغذیه )سه گوش

 ب( بین پمپ انژكتور و انژكتور

 ج( بین فیلتر و پمپ انژكتور

 د( بین انژكتور و سیلندر

  

 لوله هاي فشار قوي در كدام قسمت مدار سوخت رساني قرار گرفته اند؟

 الف( بین باك وپمپ تغذیه

 ب( بین باك و پمپ تغذیه 

  ☑ ین پمپ انژكتورو انژكتورج( ب

 د( بین فیلتر وپمپ انژكتور

  

پیچهاي هوا گیري درتراكتور یونیورسال روي كدام یك ازاجزاء سیستم سوخت رساني قرارگرفته 

 اند؟

 الف( فیلتر

 ب( پمپ انژكتور 

 ج( پمپ سه گوش

  ☑ د( فیلتر و پمپ انژكتور

  

از اجزاء سیستم سوخت رساني قرارگرفته روي كدام قسمت  582پیچهاي هواگیري در تراكتور 

 اند؟

 الف( فیلتر

 ب( پمپ انژكتور



 ج( پمپ سه گوش 

  ☑ د( فیلتر و پمپ انژكتور

  

 وجود هوا در مدار سوخت رساني موتورهاي دیزل باعث ... مي شود ؛ زیرا

وجود حبابهاي هوا در لوله ها باعث قطع شدن جریان سوخت مي  _الف( روشن نشدن موتور 

  ☑ دگرد

 وجود هوا باعث بد سوزي سوخت درون محفظه احتراق مي گردد _ب( روشن نشدن موتور 

 حبابهاي هوا به صورت پراكنده در مدار قرار مي گیرند  _ج( قطع و وصل شدن حركت تراكتور 

 غلظت سوخت كمتر مي شود _د( بد روشن شدن موتور 

  

 كدام مورد از ویژگیهاي روغنكاري نمي باشد؟

 م كردن سائیدگي و تلفات ناشي از اصطكاك الف( ك

 ب( كربن گیري و تمیز كردن قطعات داخلي موتور 

 ج( مستهلك نمودن ضربه بین یاتاقانها 

  ☑ د( افزایش دور موتور

  

 روغنهاي چند مصرفي یا اتومات به چه روغنهایي گفته میشود؟

 الف( روغنهایي كه براي انواع قطعات مختلف ماشین بكار میروند

  ☑ ب( روغنهایي كه ویژگي روغنهاي تابستاني وزمستاني رادارند

 ج( روغنهاي با ویسكوزیته باالتر

 د( روغنهاي با ویسكوزیته پایینتر

  



 وظیفه فشنگي روغن چیست ؟

 الف( یك نوع حسگر براي كنترل دماي روغن 

  ☑ ب( یك نوع حسگر بر مبناي تغییرات فشار روغن

 ج( تعیین كننده حجم روغن مورد نیاز موتور 

 د( كنترل و تنظیم غلظت روغن

  

 هنگام بررسي سطح روغن موتور، تراكتور باید ..... بوده و براي تعویض روغن موتور آن را..... قرار داد

 روي سطح افقي _الف( روشن 

 درجه 52سرازیري تحت زاویه  _ب( خاموش 

 درجه 52ه سراباالیي تحت زاوی _ج( روشن 

  ☑ روي سطح افقي _د( خاموش 

  

 تعویض روغن در اغلب تراكتورها جزء كدام سرویسها محسوب مي شود؟

 الف( روزانه

 ب( هفتگي

  ☑ ج( ماهانه

 د( فصلي

  

 وظیفه كمك دنده در تراكتور چیست ؟

 الف( افزایش دور 

  ☑ ب( افزایش گشتاور

 ج( كاهش لغزش چرخها

 د( افزایش كشش

  



 مواقعي از اهرم قفل دیفرانسیل در تراكتور استفاده مي كنیم؟چه 

 الف( هنگام دور زدن 

  ☑ ب( هنگامیكه دو چرخ را هم محور كنیم

 .ج( هنگامیكه بخواهیم یكي از چرخهاي تراكتور بكسوات كند

 د( هنگام درجا دور زدن

  

 باشد  زاویه تمایل در چرخها چیست؟ این زاویه در تراكتورها از نوع ... مي

 منفي _الف( میزان انحراف محور چرخهاي عقب نسبت به خط افقي از دید جلو 

  ☑ مثبت _ب( میزان انحراف محور چرخهاي جلو نسبت به خط قائم از دید جلو 

 منفي _ج( میزان انحراف محور چرخهاي جلو نسبت به خط قائم از دید جلو 

 مثبت _از دید بغل تراكتور  د( میزان انحراف محور چرخها عقب نسبت به خط افقي

  

 زاویه سرجمعي یا تقارب چرخها چیست؟

  ☑ الف( میزان انحراف چرخهاي جلو تراكتور از دید باال

 . ب( میزان انحراف محور چرخهاي عقب نسبت به خط قائم از دید جلو مي باشد

 ج( میزان انحراف چرخهاي عقب تراكتور از دید باال

 ا خط قائم از دید بغل تراكتورد( زاویه بین محور سگدست ب

  

 دالیل تنظیم فاصله بین چرخهاي عقب چیست؟

 الف( سریعتر شدن عمل فرمانگیري 

 ب( ممانعت از انحراف چرخها 

  ☑ ج( تعادل تراكتور روي سطح شیبدار و تنظیم چرخها روي فاصله كشت

 د( افزایش گشتاور



  

 یست؟دالیل اضافه نمودن آب درون الستیك عقب تراكتور چ

 الف( جلوگیري از ترك برداشتن جدار الستیك

 ب( تعادل تراكتور در وضعیت حمل و نقل 

  ☑ ج( جلوگیري از لغزش چرخها در حین كار

 د( ترمز گیرایي بهتر روي زمینهاي لغزنده

  

 كدام گزینه صحیح است؟

یا دایره  الف( براي جلوگیري از افزایش تركهاي روي الستیك، اطراف تركها را به صورت قوس

  ☑ درمیآورند

 ب( نصب وزنه ها در قسمت جلوي تراكتور باعث افزایش زاویه تمایل مي گردد

ج( براي تنظیم زوایاي چرخهاي جلودرتراكتورمسي فرگوسن ازجابه جایي توپي چرخها استفاده 

 مي كنیم

 دو برابر چرخهاي جلو است "د( فشار باد چرخهاي عقب تقریبا

  

 ر تیلر چگونه است؟سیستم فرمان گیري د

 الف( چرخاندن یا بلند كردن دسته تیلر توسط راننده

  ☑ ب( انحراف دسته فرمان یا استفاده از كالچ گردشي

 ج( حركت معكوس چرخها 

 د( استفاده از حركات دسته تیلر به سوي دلخواه

  

 چرا نباید براي خاموش كردن تیلر از اهرم دي كمپرس استفاده كرد ؟

 الف( زیرا باعث معیوب شدن جعبه دنده مي شود 

  ☑ ب( زیرا باعث معیوب شدن سوپاپ مي گردد



 ج( زیرا باعث قطع سوخت به فیلترمي شود

 د( زیرا باعث هوا گرفتگي موتور مي شود

 


