ﺳواﻻت آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾت ھﻣﯾﺎر داﻧﺷﺟو
 .۱دینام را هر از چه مدت باید بازدید کنیم ؟

 .2تعویض وایر شمع ها هر از چه مدت باید انجام شود ؟

-۱هر هزار کیلومتر

-۱هر  ۰۷۷۷کیلومتر

-2هر دو هزار کیلومتر

-2هر  ۰۷۷۷کیلومتر

-3هر سه هزار کیلومتر

-3هر  ۰۷۷۷کیلومتر

- 4هر چهار هزار کیلومتر

- 4هر  ۱۷۷۷۷کیلومتر

پاسخ صحیح 2 :

پاسخ صحیح2:

 .3جابجایی کلیه الستیک ها هر از چه مدت باید انجام شود ؟

 .4بازدید سطح روغن ترمز هر از چه مدت باید انجام شود ؟

 -۱هر  ۰هزار کیلومتر

- ۱روزی یک بار

-2هر  5هزار کیلومتر

- 2هفته ای یک بار

-3هر  ۱۱هزار کیلومتر

-3دو هفته یک بار

- 4هر  ۱2هزار کیلومتر

-4هر ماه
پاسخ صحیح2:

پاسخ صحیح2:
 .5بازدید آب رادیاتور هر از چه مدت باید انجام شود ؟

 .۶بازدید سطح آب مخزن شستشوی شیشه ی خودرو هر از

- ۱روزی یکبار

چه مدت باید انجام شود ؟

- 2هفته ای یک بار

-۱هرروز

-3هر ماه

-2هفته ای یک بار

-4هر دو هفته یکبار

-3هر ماه

پاسخ صحیح2:

- 4هر دو هفته یکبار
پاسخ صحیح2:

 .۰بازدید ارتفاع سطح روغن موتور هر از چه مدت باید

 .۰شست و شوی شیشه جلوی اتومبیل باید هر از چه مدت

انجام شود ؟

انجام شود ؟

-۱هر روز بازدید شود

-۱هرروز

-2هرهفته بازدید شود

-2هر هفته

-3هر ماه بازدید شود

-3هر دو هفته

- 4هر سال بازدید شود

- 4هر ماه

پاسخ صحیح2:

پاسخ صحیح2:

 .۰بازدید باد الستیک ها باید هر از چه مدت انجام شود ؟

 . ۱۷بازدید ساییدگی الستیک ها باید هر از چه مدت انجام شود ؟

 -۱هرروز

-۱هرروز

-2هر هفته

-2هفته ای یک بار

-3هر دو هفته یک بار

-3هفته ای دوبار

- 4هر ماه

- 4هر ماه

پاسخ صحیح2:

پاسخ صحیح2:

ﺳواﻻت آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾت ھﻣﯾﺎر داﻧﺷﺟو

ﺳواﻻت آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾت ھﻣﯾﺎر داﻧﺷﺟو
 . ۱۱بازدید کشش تسمه های پمپ آب هر از چه مدت باید

 . ۱2بازدید پمپ فرمان هیدرولیکی هر از چه مدت باید

انجام شود ؟

انجام شود ؟

-۱هرروز

-۱هرروز

-2هر هفته

-2هر هفته

-3ماهی یک بار

-3ماهی یک بار

- 4هر دو هفته یکبار

- 4هر سال

پاسخ صحیح3:

پاسخ صحیح3:

 . ۱3بازدید پمپ هوا هر از چه مدت باید انجام شود ؟

 . ۱4بازدید کمپرسور دستگاه تهویه مطبوع هر از چه مدت باید

- ۱هرروز

انجام شود ؟

- 2هر هفته یک بار

- ۱ماهی یک بار

-3هر ماه

- 2هرروز

-4هر سال

-3هر هفته

پاسخ صحیح3:

-4هر سال
پاسخ صحیح۱:

 . ۱5بازدید سطح مایع باطری خودرو هر چه از مدت باید

 . ۱۶چه چیزی باعث خورندگی رنگ خودرو میشود ؟

انجام شود ؟

-۱روغن ترمز

-۱هرروز

-2روغن دنده

-2ماهی یک بار

-3روغن گیربکس

-3هفته ای یک بار

- 4روغن موتور

- 4هر سال

پاسخ صحیح۱:

پاسخ صحیح2:
 . ۱۰روغن ترمز فاسد کدام یک از موارد زیر را باعث می شود ؟

 . ۱۰پایین رفتن سطح روغن ترمز در سیلندر ترمز نشانه چیست ؟

-۱خراب شدن سیستم ترمز را باعث می شود

-۱ساییده شدن لنت های ترمز

-2خراب شدن گیر بکس را باعث می شود

-2افزایش مصرف سوخت

-3خراب شدن جعبه دنده را باعث می شود

-3سوراخ شدن مخزن روغن

- 4خراب شدن موتور را باعث می شود

- 4خراب شدن سیستم ترمز

پاسخ صحیح۱:

پاسخ صحیح۱:

 . ۱۰برای جلوگیری از زنگ زدگی سیلندر ترمز چه کاری

 . 2۷تعداد سیلندرهای خودرو با کدام یک از موارد زیر برابر است ؟

باید انجام داد ؟

-۱تعداد شمع ها

-۱در پوش سیلندر اصلی ترمز را پس از بازدید بالفاصله

-2تعداد باتری ها

در جای خود قرار دهیم

-3تعداد کنیسترها

-2در پوش سیلندر اصلی را عوض کنیم

- 4تعداد لنت ها

-3سیلندر اصلی ترمز را عوض کنیم

پاسخ صحیح۱:

- 4سیلندر اصلی را شست شو دهیم
پاسخ صحیح۱:

ﺳواﻻت آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾت ھﻣﯾﺎر داﻧﺷﺟو

ﺳواﻻت آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾت ھﻣﯾﺎر داﻧﺷﺟو
 . 2۱کدام یک از موارد زیر در رابطه با کنیستر درست است ؟

 . 22عمر کنیستر چقدر است ؟

-۱کنیستر جزء سیستم ترمز است

-۱یک سال

-2کنیستر جز سیستم سوخت رسانی است
-3کنیستر جزء سیستم جعبه دنده است

-2دوسال
- 3سه سال
-4چهار سال

- 4هیچکدام

پاسخ صحیح2:

پاسخ صحیح2:
 . 23چه زمانی لنت های ترمز بوی الستیک سوخته می دهند ؟

 . 24مبدل کاتالیستی بعد از چه مسافتی باید تعویض شود ؟

-۱هنگام سرد شدن

 ۶۷ -۱تا  ۰۷هزار کیلومتر

-2هنگام داغ شدن

 ۰۷-2تا  ۰۷هزار کیلومتر

- 3هنگام سایش زیاد

 ۰۷- 3تا  ۱۷۷هزار کیلومتر

-4هنگام ضربه خوردن

 -4بیش از صد هزار کیلومتر

پاسخ صحیح2:

پاسخ صحیح۱:

 . 25باتری ها هر از چه مدتی باید کنترل شوند ؟

 . 2۶در صورت نیاز باید به آب داخل باتری ها چه چیزی اضافه کرد ؟

-۱در هر  ۱۷هزار کیلومتر

-۱آب ساده

-2در هر  2۷هزار کیلومتر

-2آب مقطر

- 3در هر  3۷هزار کیلومتر

- 3روغن

-4در هر  4۷هزار کیلومتر

-4هیچکدام

پاسخ صحیح۱:

پاسخ صحیح2:

 . 2۰شمع ها را هر از چه مدت باید کنترل و سرویس کرد ؟

 . 2۰خالصی مجاز غربلیک فرمان چقدر است ؟

-۱هر  2۷هزار کیلومتر

 2-۱تا  3سانتیمتر

-2هر  3۷هزار کیلومتر

 3-2تا  4سانتیمتر

- 3هر  ۱۷هزار کیلومتر

 4- 3تا  5سانتیمتر

-4هر  4۷هزار کیلومتر

 5-4تا  ۶سانتیمتر

پاسخ صحیح3:

پاسخ صحیح۱:

 . 2۰سیستم هدایت و فرمان باید هر از چه مدت بازدید شود ؟

 . 3۷سیستم انتقال قدرت شامل چه اجزایی میشود ؟

-۱هر ماه یک بار

-۱گیربکس بکس

-2هر دو ماه یکبار

-2کالچ

- 3هر  ۶ماه یکبار

- 3دیفرانسیل

-4هر سال یک بار

-4همه موارد

پاسخ صحیح3:

پاسخ صحیح4:

 . 3۱وظیفه فیلتر هوا چیست ؟

 . 32کدام یک از موارد زیر در رابطه با پیستون درست است ؟

-۱حفظ موتور از گرما

-۱از اولین قطعه ی موتور است

-2حفظ موتور از سرما

-2با احتراق شروع به حرکت میکند

- 3جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل موتور

- 3به شکل استوانه ای است

-4همه موارد

-4همه موارد

پاسخ صحیح3:

پاسخ صحیح4:

ﺳواﻻت آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾت ھﻣﯾﺎر داﻧﺷﺟو

