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 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  33: رشتهشماره جهانی  9:شماره ملی رشته   فن آوری اتومبیل :نام رشته

 سئواالت

  18  از1        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  
   میل لنگ با کدامیک از روشهای زیر ساخته می شود ؟ -1

   سفیدغز  آهن چکش خور م)الف

   حرارتی  فوالد عملیات )ب  

    فوالد ابزار )ج  

    فوالد عمومی  ماشین سازی )د  

  

  قت کولیس مقابل را نشان میدهد ؟د  کدام گزینه -2

    میلی متر05/0  )الف

    میلی متر 02/0  )ب  

    میلی متر01/0  )ج  

   میلی متر 1/0  )د  

  

   در مته کاری روی فلزات  نرم مانند  آلومینیوم و مس از چه نوع  تیپ مته ای استفاده می شود ؟-3

   W )الف

 N   )ب  

 H   )ج  

 V     )د  
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  33: رشتهشماره جهانی  9:شماره ملی رشته   فن آوری اتومبیل :نام رشته

 سئواالت

  18  از2        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

 

   میلی متر چند اینچ است ؟7/139 -4

4) الف
2) ب       35

2) ج       15
8)د     16

16  

  

  )تحت فشار (   نقطۀ جوش  آب در سیستم  خنک کننده  مدار بسته -5

  افزایش می یابد با افزایش  فشار ،   )الف

  با افزایش دما  ،  افزایش می یابد  )ب  

  دور موتور افزایش می یابد   با افزایش )ج  

  یش حجم سیستم افزایش می یابد   با افزا)د  
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 سئواالت

  18  از3        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

 

  

  ح بیان می کند ؟ی را صح روغنمحدودۀ فشار  کدامیک از موارد زیر -6

  موتورهای دیزلی  
bar 

 موتورهای بنزینی
bar  

 RPM    دور موتور

  دور بر دقیقه

  3  :الف 
5  

1  
3  

800-750  
2000  

  5/5  :ب  
4  

4-2  
5/4  

800- 750  
2000  

  5/1  :ج  
8/2  

1-6/0  
5/2  

800 -  750  
2000  

  5/0  :د  
8/1  

9/0-02/0  
5/1  

800 – 750  
2000  
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 سئواالت

  18  از4        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

  میلیمتر است  حجم مفید کل سیلندرها ی آن 74 پیستون آن    میلیمتر و کورس80  سیلندری  4  قطر دهانه سیلندر موتور -7

  چند  لیتر است  ؟

  48/1  )الف

  37/1  )ب  

  8/1  )ج  

  6/1  )د  

  

  ه کنترل میشود ؟  مقدار  خمش میل لنگ  چگون-8

  4  و 1 متحرک  های  بوسیله کنترل بند)الف

   وسط میل لنگ  بوسیله کنترل بند ثابت )ب  

   ثابت 2  و 3  بوسیله کنترل بندهای )ج  

 متحرک   بوسیله کنترل بندهای )د  

  

........  مین دلیل موتور در دور آرام به ه. در نظر می گیرند  ................. در طراحی کاربراتور نسبت سوخت دور آرام را   -9

  حالت احتراق را دارد ؟

    ،  بدترین 1 : 10  )الف

    ،  بدترین 1:  20  )ب  

    ،  بهترین 1 : 5   )ج  

    ،  بهترین 1 : 10  )د  
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 سئواالت

  18  از5        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

  بعهده دارد  ؟  )  λ= 14/ 17  :  1 (  توکیومتریک س  اورهای زیر اثر بیشتری در رسیدن به نسبتس کدامیک  از سن- 10

 MAP  )الف

 O2     )ب  

 CTS   )ج  

 MAT    )د  

  

  :  به ترتیب مربوط است به  -9 – 8 -7 -4 در شکل زیر ،  شماره    -11

  .  ترمیستور -  پیچ تنظیم هوا -  پمپ شتاب -ی سطح پیاله ا  لوله های تهویه هو)الف

  . ترمیستور – پیچ  تنظیم هوا -  شتاب  - خت ه های ورود  و خروج سو  لول)ب  

  .  ترمیستور - پیچ تنظیم هوا - پمپ قدرت  –  لوله های تهویه هوای سطح پیاله )ج  

 . ترمیستور –  پیچ تنظیم سوخت - پمپ شتاب  -  لوله های تهویه هوای سطح پیاله  )د  
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  18  از6        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

     کدام است  ؟EGR  وظیفۀ سوپاپ  - 12

  لتر های  خروجی به محفظه احتراق  جهت احتراق کام  برگشت گاز)الف

   سوخت  و هوای ایده آل -  نزدیک شدن به  نسبت  )ب  

  ن حجمی  موتورمادنرا  افزایش  )ج  

 x NO   کاهش دمای احتراق  و جلوگیری از تشکیل)د  

  

    در خودروهای انژکتوری بترتیب کدام است ؟ MPFI  /  SPFI :  مفهوم واژه   -13

  سه انژکتوری -  دو انژکتوری )لفا

   انژکتوری برقی -  انژکتوری مکانیکی  )ب  

  چند انژکتوری  -   تک انژکتوری  )ج  

    انژکتوری -  کاربراتوری  )د  

  

    کدامیک از قطعات زیر اثر بیشتری  در خاموش شدن  خودرو در هنگام کاهش سرعت ایفاد میکند ؟- 14

   MAP فشار –  دمای هوا )الف

   موتوراستپر –  دمای مایع خنک کننده )ب  

   EGR- Knock  )ج  

 MAP  /  دور و سرعت  )د  
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 سئواالت

  18  از7        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

ی  داشته  و می بایست کدام قطعات  اثر بیشتر  هنگامیکه در خودرو ، درو آرام متغیر بوده و موتور بدکار میکند  ،   -15

  کنترل گردند ؟

  .ر دمای مایع خنک کننده وسن  س- پمپ بنزین –ها ع  شم-  سیستم جرقه )الف

  .ور دور موتور  س  سن-  شمعها -       MAPور  س  سن-ور دریچه گاز س  سن)ب  

  وردمای مایع خنک کنند ه س  سن-ور دمای هوای موتور س سن–ور دور موتور س  سن- موتور مرحله ای دور آرام )ج  

 Knockور  س سن–سرعت ور س  سن-ور دور موتور س سن– موتور مرحله ای دور آرام  )د  

  

  کدام گزینه در خصوص آنها صحیح است؟وجود دارد ،)   Fault ( دیاگ معموالً  دو نوع خطا  هنگام عیب یابی با دستگاه  -16

  .پاک می شوند و اشکال اساسی نمی باشد ) clearing   fault (، با انجام  عمل پاک کردن خطاها ،   permanent   fault  )الف

  .پاک نمی شوند    )clearing   fault(   ،، با انجام عمل پاک کردن خطاها    Intermitent  Fault  )ب  

  .باشد و اشکال اساسی نمیپاک نمی شوند  ) clearing   fault  ( ،  جام عمل پاک کردن خطاها    با انpermanent   fault  )ج  

  . پاک می شوند )  clearing   faul     (،    اهاپاک کردن خط  با انجام عمل Intermitent  Fault  )د  
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  18  از8        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  ECU  ،  52پس پایه  س  رله دوبل و 2ی وارد  پایه  ربه چه منظور و درچه حالتی  مثبت با تبا توجه به شکل زیر   - 17

 ميگردد ؟

   حالت  سوئیچ باز–ه دوبل ل  تغذیه  ر)ب       حالت سوئیچ بسته –  فعال کردن پمپ بنزین )الف

   حالت سوئیچ بسته  ،ECU تغذیه حافظۀ   )د         حالت سوئیچ باز  ،ECU   تغذیه حافظۀ  )ج 
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 سئواالت

  18  از9        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

   مشخص گردید ه کدامند  ؟ 1 و5و 4 و 7 ، قطعات  که با شماره های  فوقبا توجه به مدار  - 18

  ور دور موتور س سن-  VSSور سرعت  س سن-   MAPور  س سن–ور دریچه گاز س سن )الف

  ور دریچۀ گاز س  سن-ور دور س سن-  VSSور سرعت  س سن-– MAPور س سن  )ب

  ور دور موتورس  سن-   MAPور  سسن  -ور دریچه گاز س سن – سرعتور سسن )ج  

  ور سرعت خودروس سن-   MAPور  سسن -ور دور موتور س سن –ور دریچه گاز سسن )د  

  ربراتور است ؟  شکل روبرو نشان دهنده کدامیک از مدارات کا- 19

    مدار ساسات)الف

    مدار قدرت )ب  

    مدار پمپ  شتاب )ج  

  .  مدار کمکی است )د  

  

  

  

    شکل روبرو بیانگر چیست  ؟- 20

     اندازه گیری ولتاژ  مصرفی موتور استارت)الف

    اندازه گیری آمپر مصرفی موتور استارت  )ب  

    اندازه گیری  افت و لتاژ در استارت )ج  

   اندازه گیری افت ولتاژ  در باطری )د  
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  18  از10        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

  به شکل مقابل  فیش اتصال چراغ برای چیست  ؟  با توجه - 21

    برای روشن شدن چراغ ساعت در شب )الف

    برای ضعیف شدن نور ساعت در شب)ب  

    برای قوی شدن نور ساعت  در شب )ج  

    برای تنظیم نور ساعت )د  

  

   چه رنگی است  ؟ های برق  خوردو نشانۀ شهروی نق  )   RW(   عالمت اختصاری - 22

    قرمز)الف

    سفید )ب  

    سفید با خط قرمز)ج  

    قرمز با خط سفید )د  

  

  ریان خود القاء صحیح است  ؟ج  کدام گزینه در خصوص - 23

  .جریانی است که همیشه در جهت جریان اصلی در سیم پیچ  ایجاد می شود    )الف

  . جریان اصلی در سیم پیچ  ایجاد می شود  خالفی است که همیشه در جریان )ب  

  . می نماید تبا تغییرات جریان در سیم پیچ  مخالفجریانی است که همیشه  )ج  

   ..به مرور زمان هنگام حرکت خودرو در سیم پیچ اولیه  و ثانویه بوجود می آید جریانی است که همیشه  )د  

  

  



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(
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  18  از11        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

  بخشهایی است ؟شامل چه )  تصویر روبرو ( ر منحنی نرمال مدار ثانویه   د3 و 2  موارد - 24

    ولتاژ آتش ،  خط آتش )الف

   ، نوسانات کوئل و خازنجرقه  خط )ب  

    نوسانات کویل و خازن ،  زاویه داول )ج  

    زاویه داول ،  ولتاژ آتش )د  

  

  

  

  

                         را گویند  ؟  و زاویه                                 مجموع  زاویه  :    زاویه کلی - 25

    )β  ( کینگ پین   )  α(    کمبر  )الف

    )β(  کمبر   )  α(   کستر  )ب  

  )β   (ر  مبک )  α   ( کینگ پین   )ج  

  )  α (کستر  )    β(  کمبر  )د  

  

    کدام ویژگی  باعث حرکت مطلوب خودرو در هنگام پیچیدن می شود ؟- 26

    پیچش  کلیه چرخ های خودرو  حول  یک مرکز واحد )الف

    جلو خودرو حول یک مرکز  واحد   پیچش  چرخ های)ب  

    دوران بیشتر چرخ داخل پیچ از چرخ خارج پیچ)ج  

   دوران چرخ های  جلو و عقب با هم )د  
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  18  از12        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

  نگه داری  می شوند ؟...................  و به وسیله یک     ..........   در یاتاقان بندی  نیمه شناور ، پلوس ها در قسمت- 27

  برنجی  بوش  –  میانی )الف

   رولبریگ مخروطی –میانی   )ب  

  یاتاقان   فالنچ چرخ  و -  بیرونی )ج  

   یاتاقان  مخروطی –  میانی و بیرونی )د  

  

    تاثیر باالنس نبودن چرخ  در چه دوری محسوس تر است  ؟- 28

    دورهای کم )الف

    دورهای متوسط و کم )ب  

    دورهای زیاد و کم  )ج  

     دورهای زیاد)د  

  

    با توجه به  مشخص بودن محور ورودی و خروجی در شماتیک انتقال نیرو زیر نسبت دنده مورد نظر کدام است  ؟- 29

 )الف
D
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  18  از13        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

   چه می باشد ؟رلیکی و تورک  کنورتدرو عامل تفاوت کوپلینگ هی- 30

    توربین)الف

    پمپ )ب  

    استاتور )ج  

    روغن)د  

  

اردان به صورت موقعیت اولیه با یکدیگر مونتاژ نشوند ، چه عواقبی  را در پی کیکه مفصل و فالنچهای  یک میل   در صورت- 31

  خواهد داشت  ؟

   خمیده  می شود اردان ک  پوسته میل )الف

    قطعه  کشویی گیر می کند )ب  

     یاتاقانهای چهار شاخ آسیب خواهد دید )ج  

   .وزنی می شود نس اردان دچار عدم باالکمیل   )د  

  

    دنده در گیربکس  کدام است ؟ن  علت بیرون زد- 32

    خوردگی دنده وکشوئی  )الف

  خرابی دنده برنجی  )ب  

  کالچخرابی دیسک   )ج  

  خوردگی میل ماهکها  )د  
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  18  از14        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

 

  شکل مقابل  گویای  چیست و مقدار خالصی  و پس زنی  مجاز آن چقدر است ؟  - 33

    میلی متر 13/0  تا m . m    18/0   پینیون  و پس زنیآزمایش خالصی   )الف

    میلی متر25/0  تا m . m    3/0 کرانویل  آزمایش خالصی و پس زنی   )ب  

    میلی متر05/0  تا m . m    20/0   دنده هرزگردهاآزمایش خالصی و پس زنی  )ج  

    میلی متر13/0  تا m . m    18/0   کرانویلآزمایش خالصی و پس زنی)  د  
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  18  از15        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  باعث ریپ زدن موتور در تمام حاالت  میگردد ؟)  شکل ب (  خرابی  کدام قطعه در بوستر ترمز - 34

   B  ,  A  )الف

   C  , A  )ب  

   E  ,  D  )ج  

   E  ,  F  )د  

  

  

    علت خالی کردن  یکباره  ترمز زیر پا  کدام است  ؟- 35

  ی  پیستون  خرابی الستیک  حلقو   )الف

  خرابی  سوپاپ پیستون    )ب  

  وجود هوا در سیستم     )ج  

 پمپتشتکی خرابی الستیک     )د  

  

    دلیل استفاده از سوپر  شارژ در موتورهای  دیزل دو زمانه کدام است ؟- 36

  افزایش سرعت  موتور )الف

    کاهش راندمان موتور )ب  

    خنک کاری بهتر موتور)ج  

  بهتر سیلندرپرشدن)  د  



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  33: رشتهشماره جهانی  9:شماره ملی رشته   فن آوری اتومبیل :نام رشته

 سئواالت

  18  از16        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

   باال رفتن مصرف سوخت موتورهای دیزل  را چگونه کنترل می کنند ؟- 37

  .از جلو  به بدنه ی پمپ در مقابل شانه ی گاز نصب می شود   با محدود کننده شانه گاز که )الف

  .با محدود کننده شانه ی گاز که از پشت پمپ  به بدنه بسته می شود   )ب  

  .شانه گاز با پلمپ  کردن   )ج  

  .با کم کردن فشار پمپ  اولیه   )د  

  

   با توجه به  شکل زیر و جهت دوران موتور ،  کدام سمت سیلندر بیشتر سائیده  می شود ؟- 38

  سمت چپ )الف

  سمت راست   )ب  

  هر دو سمت به یک اندازه   )ج  

  بستگی به وزن پیستون دارد   )د  

  

  ل زیر کدام است ؟  تصویر جانبی  صحیح تصاویر شک- 39

  2 )الف

  3  )ب  

  4  )ج  

  ١)  د  



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  33: رشتهشماره جهانی  9:شماره ملی رشته   فن آوری اتومبیل :نام رشته

 سئواالت

  18  از17        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

  سم صحیح  تصاویر شکل مقابل کدام است  ؟ج تصویر م- 40

  1 )الف

  3  )ب  

  4  )ج  

  2  )د  



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  33: رشتهشماره جهانی  9:شماره ملی رشته   فن آوری اتومبیل :نام رشته

 سئواالت

  18  از18        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

 

  پاسخ  شماره سوال  پاسخ  شماره سوال
1    26    
2    27    
3    28    
4    29    
5    30    
6    31    
7    32    
8    33    
9    34    

10    35    
11    36    
12    37    
13    38    
14    39    
15    40    
16    41    
17    42    
18    43    
19    44    
20    45    
21    46    
22    47    
23    48    
24    49    
25    50    

 


