
سواالت آیین نامھ اصلی سایت ھمیار دانشجو
 

 ؟ 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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سواالت آیین نامھ اصلی سایت ھمیار دانشجو
 

 . 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

 معموال از جنس فوالد است-3

 همه موارد-4

 4:حیصح پاسخ

 درست است ؟ لیویدر رابطه با فال 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 لیویفال فهی. وظ ۰3

 موتور یانرژ رهیذخ-۱

 لنگ لینمودن سرعت م کنواختی-2

 انتقال قدرت موتور به صفحه کالچ-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 الست 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 الست 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

 کالچ-ترمز-2

 جعبه دنده-ربکسیگ-3

 همه موارد-4

 ۱:حیصح پاسخ

 بر روی دسته دنده اتومبیل چیست؟  Nو  R منظور از عالئم -۱۷2 

۱- RIGHT  وNUTURAL 

2-REVERSE    وNUTURAL 

3-NORTH   وRIGHT 

4- NORTH   وREVERSE 

 2پاسخ صحیح: 

 

 

 

 

 




