
سواالت آیین نامھ اصلی سایت ھمیار دانشجو

 

درصورتی که الستیک اتومبیل صاف باشد باعث می شود که -2۷3

 هنگام ترمز کردن....

 اتومبیل فورا متوقف شود-۱

 اتومبیل به موقع توقف ننموده و باعث تصادف می گردد-2

 تاثیری در کیفیت توقف ندارد-3

 هیچکدام-4

 2 پاسخ صحیح:

بایستی از طریق آیینه  حداقل فاصله ای که رانندگان وسیله نقلیه -2۷4 

 ها پشت سرشان را رویت کنند چقدر است؟

 یک متر-۱

 دو متر -2

 هفت متر -3

 پنج متر -4

 2 پاسخ صحیح:

صدای بوق وسیله نقلیه حداقل بایستی از چه فاصله ای شنیده  -2۷5

 شود؟

 یک متری-۱

 پنج متری-2

 نه متری-3

 سه متری -4

 4پاسخ صحیح: 

 تایر باعث چه میشود؟زیاد بودن باد  -2۷۶ 

 فرمان پذیری خودرو را کاهش میدهد و باعث ایجاد خطر میشود-۱

 فرمان پذیری خودرو را افزایش میدهد-2

 کاهش مصرف سوخت-3

 حرکت سریع و پرشتاب-4

 ۱پاسخ صحیح: 

 در زمان ترمز گیری چه عاملی را باید مد نظر قرار داد؟-2۷۰

 اندازه خودرو-۱

 وزن و بار خودرو-2

 شرایط جاده و تایرها-3

 تمام موارد -4

 4پاسخ صحیح: 

توقف در چه سطوحی نیازمند طی زمان و مسافت بیشتری -2۷۰ 

 میباشد؟

 لغزنده-۱

 سرازیری-2

 سرباالیی-3

 2و ۱موارد  -4

 4پاسخ صحیح: 

 مسافت توقف در چه جاده هایی افزایش خواهد یافت؟ -2۷۰

 جاده آغشته به قیر-۱

 ماسه در سطح آسفالت وجود داشته باشد جاده ای که شن و-2

 شرایط آب و هوایی بد -3

 تمامی موارد -4

 4پاسخ صحیح: 

در کدامیک از موقعیت های زیر وزش باد شدید میتواند بر مسیر -2۱۷ 

 شما تاثیر بگذارد؟

بعد از سبقت گرفتن از وسیله نقلیه بزرگ، در مسیرهای باز و بدون -۱

 درخت و موانع طبیعی

 ر هادر شه-2

 در تونل ها -3

 در جاده ها -4

 ۱پاسخ صحیح: 

 در آزاد راهی الستیک شما پنچر میشود چه میکنید؟ -2۱۱

 در خط توقف اضطراری توقف میکنید-۱

 در خط عبور توقف کرده و شروع به تعویض الستیک میکنید-2

 در همان جا توقف کرده و تابلوی هشدار نصب کنید -3

کرده و همان جا شروع به تعویض الستیک چراغ اضطرار را روشن  -4

 میکنید

 ۱پاسخ صحیح: 

اگر هنگام ترمز کردن ماشین به یک طرف کشیده شود مشکل از  -2۱2 

 کجاست؟

 ترمزها به خوبی تنظیم نشده است-۱

 فرمان ماشین تنظیم نیست -2

 الستیک ساییده شده است-3

 روغن ترمز کم شده است -4

 ۱پاسخ صحیح: 
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زمانی که سعی دارید اتومبیل را برروی سراشیبی پارک کنید -2۱3

 چه اقدامی باید انجام دهید؟

 -ترمز دستی را بکشید-نزدیک به سپر اتومبیل جلویی پارک کنید-۱

 در دنده جلو قرار دهید.

چرخ ها را به سمت جدول چرخانده ترمز دستی را کشیده و در -2

 دنده عقب قرار دهید

 ا بکشید و با فاصله از جدول بایستیدترمز دستی ر -3

 اتومبیل را در دنده قرار دهید -4

 2پاسخ صحیح: 

 ستمیخودرو،س یمنیا نهیدر زم شرفتهیپ یاز تکنولوژها یکی -2۱4 

 باشد. می…………… ای.. …………

 ربگیا-هوا سهیک-۱

 کالچ-ترمز-2

 جعبه دنده-ربکسیگ-3

 همه موارد-4

 ۱: حیصح نهیگز

انجام  دیپمپ آب هر از چه مدت با یکشش تسمه ها دیبازد -2۱5

 شود ؟

 هرروز-۱

 هر هفته-2

 بار کی یماه-3

 کباریهر دو هفته -4

 3: حیصح نهیگز

 

 نکات مهم بخش فنی 

را به  یفن یتواند نقص ها یخودرو که م تیابزار در هدا نیتر یدیکل

 کتاب( ۱۱۰صورت بازخورد نشان دهد ، چه نام دارد ؟) صفحه 

 فرمان لکیغرب

 کتاب ( ۱2۱؟ ) صفحه  ستیچ یو دست ییترمز پا گرینام د 

، ترمز پارک ، ترمز  هی: ترمز ثانو ی؛ ترمز دست هی: ترمز اول ییپا ترمز

 سیسرو
 ۱2۶و  ۱25،  ۱24؟ ) صفحه  دیخودرو را نام ببر یمراحل راه انداز

 کتاب (

 یصندل متنظی.  3٫۱

 ها نهیآ متنظی.  3٫2

 یمنای کمربند بستن.  3٫3

 دنده کردن خالص.  3٫4

 startاستارت  تیدر وضع چسوئی قراردادن.  3٫5

 سمت مربوطه راهنمای کردن فعال.  3٫۶

 ها ( نهیو با استفاده از آ میمستق دی) با د رمسی کنترل.  3٫۰

 کالچ گرفتن.  3٫۰

 کیدر حالت دنده  ربکسگی دادن قرار.  3٫۰

 یآوردن ترمز دست نپائی.  3٫۱۷

 کالچ و فشردن پدال گاز یجتدری رهاکردن.  3٫۱۱

 

 کتاب ( ۱2۰؟ ) صفحه  دیسیموتور را بنو فیتعر 

موجود در سوخت را  ییایمیو ش یحرارت یاست که انرژ یدستگاه موتور

 کند . یم لیتبد یکیمکان ای یجنبش یبه انرژ

 

 کتاب ( ۱2۰؟ ) صفحه  دیسیهوا را بنو لتریف فهیوظ

 فهیبه موتور قرار داشته و وظ یورود یهوا ریهوا در مس لتریف ای یصاف

 ذرات معلق به داخل گریآن ممانعت از ورود گردوغبار و د

 باشد . یاحتراق م یو فضا موتور

 کتاب ( ۱2۰؟ ) صفحه  دیانتقال قدرت را نام ببر ستمیاجزاء س 

 کالچ.  ۶٫۱

 ربکسگی.  ۶٫2

 لیفرانسدی.  ۶٫3
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باشد ؟ )صفحه  یها نسبت چرخش ، چرخ ها به چه صورت م چیدر پ

 کتاب ( ۱3۷

که رو به  ییمختلف ازجمله به هنگام دورزدن ، چرخها طیشرا در

 که دورتر از مرکز یینسبت به چرخها دیدارند با چیداخل پ

 بزنند . یقرار دارند ، تعداد دور کمتر چیپ

 کتاب ( ۱3۱؟ ) صفحه  دیسیموتور را بنو یروغنکار لیدال 

 کاری خنک.  ۰٫۱

 کاری روان.  ۰٫2

 یکار زتمی.  ۰٫3

 کتاب( ۱33؟ ) صفحه  دیرا نام ببر یخنک کار ستمیاجزاء س

 اتوررادی.  ۰٫۱

 اتوررادی در.  ۰٫2

 ( آب پمپ)  پمپ واتر.  ۰٫3

 ترموستات.  ۰٫4

 یکیفن الکتر ای پروانه.  ۰٫5

 کتاب ( ۱35؟ ) صفحه  ستیچ ABS ایاستفاده ترمز ضدقفل  دی. فوا 

 یرفرمانپذی حفظ.  ۱۷٫۱

 ار سُرخوردن یرجلوگی.  ۱۷٫2

 از لغزش یرجلوگی.  ۱۷٫3

 از انحراف خودور یرجلوگی.  ۱۷٫4

 کتاب ( ۱35ترمزگرفتن چگونه است ؟ )صفحه  حیروش صح

 یمهم در خصوص عملکرد ترمز ضد قفل آن است که برا نکته

از  یپدال ترمز فشرد . بعض یپا را به طور ممتد بر رو دیبا یریترمزگ

 یریبودند که در ترمزگ افتهیبه تجربه در میدر قد یرانندگان حرفه ا

به طور منقطع  دیبه منظور ممانعت از قفل شدن چرخها ، با دیشد یها

خود را چندبار  ی، پا یریترمزگ نیآنکه در ح یعنیکنند ؛  یریترمزگ

 یردارند و دوباره بگذارند . اما امروزه در ترمزهاپدال ترمز ب یاز رو

 خطرناک است . یمورد و حت یکار ب نیضد قفل ، انجام ا

 کتاب( ۱3۶؟ ) صفحه  ستیبوستر ترمز چ فهیوظ 

باشد . بوستر  ی، بوستر م یترمز اصل ستمیاز قطعات مهم در مدار س یکی

 داده ، زمان واکنش شیپدال ترمز را افزا یرویترمز ن

 دهد . یترمز را کاهش م ستمیس

 هستند . یعموماً از توع خالئ یسوار یترمز خودروها یبوسترها

 

 کتاب ( ۱3۶؟ ( صفحه  دی. انواع ترمزها را نام ببر

 یسکدی.  ۱3٫۱

 ( ی) کفشک ای کاسه.  ۱3٫2

 یو مورد استفاده قرار م دیتول یو کاسه ا یسکیدر دونوع د ترمزها

 یو ترمزها یسکیجلو معموالً از نوع د ی. ترمز چرخ ها رندیگ

 باشد . ی( م ی) کفشک یاز نوع کاسه ا عقب

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 




