
سواالت آیین نامھ اصلی سایت ھمیار دانشجو

سواالت آیین نامھ اصلی سایت ھمیار دانشجو
 

 ؟ 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 کیالست 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 الست 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 کیالست 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

بالفاصله  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 کیالست 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. خالص 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

 کالچ-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

 

 

 




