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آزمایشگاه مبانی برق و رشته : 

 الکترونیک خودرو 

741220010190071 كد استاندارد : 

40: تعداد سوال     مهارتآزمون كتبی   

میلیمتری معادل کدام آچار اینجی است؟  25آچار  (1

 16/5 -الف

1  - ب  

8/7  -ج  

16/13  - د  

؟است کدام یکیالکتر  توان  انیجر  شدت  ولتاژ  مقاومت واحد (2

، وات، ولت آمپر،    هما  - الف

ولت، آمپر، وات اهم،       –ب  

ت م، ولت، وااه آمپر،   -ج  

اهم، وات، آمپر، ولت  - د  

ولتمتر و آمپرمتر در مدار به چه صورت قرار می گیرد؟ (3

لتمتر موازی آمپرمتر سری، و -الف

لتمتر سری، آمپر مترموازی و  - ب  

سری هر دو بصورت    -ج  

هر دو بصورت موازی   - د  

خانه   هر  پلیت اسفت مقدار صفحاات مبتت و منحی در  90 ت، مجموعه کل صفحاات مبتت و منحیول  12در یک باطری   (4

.......

15 -الف

11  - ب  

23  -ج  

17  - د  

.............. است.به ترتیب در دینام و آلترناتور، یک سو سازی برق به عهده ............. و  (5

کلی المل ها   –کلکتور   -الف

کلکتور    –دیودها    - ب  

دیودها  –کلکتور    -ج  

wwرکتی فایرها   –دیودها    - د  
w.
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به کجا متصل می شود؟ اولیه کویل   پیچ سیم  دو سر  (6

 پالتین یک سر به خروجی و سر دیگر آن به   -الف

خروجی کویلیک سر به ورودی و سر دیگر آن به    - ب  

یک سر به پالتین و سر دیگر آن به ترمینال مرکزی   -ج  

یک سر به خروجی و سر دیگر آن به ترمینال مرکزی   - د  

به کجا متصل می شود؟  بوق  روی رله    87ترمینال   (7

 شستی بوق   -الف

بدنه  - ب  

برق مستقیم   -ج  

بوق  - د  

الکترون آزاد باشد چه نام دارد؟ 4هر عنصری که در الیه آخر آن بیش از   از نظر جریان الکتریسیته (8

 نارسا -الف

نیمه هادی   - ب  

نارسا یا عایق   -ج  

خنبی   - د  

در مدار الکتریکی بیانگر کدام قطعه  است؟    عالمت اختصاری   (9

 خازن  -الف

دیود   - ب  

ترانزیستور   -ج  

مقاومت   - د  

رله به کجا متصل شده اند؟  86و   85پایه  (10

NOبه تیغه  -الف

NCبه تیغه   - ب  

دو سر بوبین   -ج  

هیچ کدام   - د  

واحد اختالف پتانسیل الکتریکی کدام است؟ (11

 وات -الف

اهم  - ب  

ولت   -ج  

آمپر   - د  
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عتوری آن چند آمپر است؟ولت باشد. شدت جریان    12، اهمی 6اگر اختالف پتانسیل دو سر یک مصرف کننده   (12

 2 -الف

72  - ب  

5/0  -ج  

3  - د  

چیست؟  Ah55منظور از    A280 ،hA 55 ،V12مشخصات یک باطری چنین است (13

 ولتاژ باطری  -الف

ظرفیت باطری   - ب  

جریان شارژ باطری   -ج  

وزن مخصوص اسید  - د  

دو سر المپ شارژ باطری به کجا وصل می شود؟   (14

 وآلترناتور    Dسوئیچ و    IGNبه   -الف

التراناتور   Bسوئیچ و   Bسوئیچ و    IGNبه    - ب  

آلترناتور  Dمبتت باطری و   -ج  

 آلترناتور  Bسوئیچ و  ACCبه      - د  

تعداد.......... عدد استحاده شده است.سو سازی جریان در آلتراناتور از .............. و به برای یک   (15

2- ترانزیستور  -الف

9- دیود    - ب  

3- خازن  -ج  

6- دیود    - د  

ناتور میدان مغناطیسی توسط ............ ایجاد و توسط....... قطع می شود؟در آلتر (16

 روتور  - بالشتکها -الف

آرمیچر   –استاتور    - ب  

استاتور  –روتور    -ج  

استاتور   - بالشتکها  - د  

اتور جهت شارژ باطری چند ولت است؟حداکبر ولتاژ آلترن (17

 12 -الف

13  - ب  

16  -ج  

7/14  - د  
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در زمان استارت زدن جریان برق کدام ترمینال سوئیچ قطع می شود؟ (18

ACC -الف

BAT  - ب  

ST  -ج  

IGN  - د  

وظیحه کویل در سیستم جرقه زنی چیست؟ (19

 افزایش ولتاژ باطری  -الف

تقسیم برق بین شمع ها   - ب  

قطع وصل مدار اولیه   -ج  

آوانس و ریتارد کردن جرقه شمع ها   - د  

سیم دور سنج در سیستم جرقه زنی پالتینی و مگنتی به ................ وصل می شود؟ (20

سوئیچ IG -الف

+کویل  - ب  

کویل-   -ج  

سیم دلکو  - د  

ال منحی کویل به کجا وصل می شود؟زنی پالتینی ترمیندر سیستم جرقه  (21

سوئیچ  IGN -الف

سیم دلکو  - ب  

مبتت باطری   -ج  

اتصال بدنه   - د  

جرقه آبی کویل نشانه چیست؟ (22

 سالم بودن کویل -الف

نیم سوز بودن کویل  - ب  

سوختن کویل  -ج  

تنظیم بودن پالتینها  - د  

مدار چراغهای جلو نور پایین معموال چند وات است؟المپهای مورد استحاده در   (23

 وات  5 -الف

وات   21  - ب  

وات   12  -ج  

وات   60  - د  
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...................خنک کاری موتور  وت فشنگی آب با افزایش دمای آب   مقا   (24

 کاهش می یابد  -الف

افزایش می یابد   - ب  

کند تغییری نمی    -ج  

می یابد  اول افزایش و بعد کاهش  - د  

؟نمی شودگرفته  برق مورد نیاز کدام یک از مدارات از سوئیچ    (25

 راهنما -الف

تاستار  - ب  

چراغ های جلو  -ج  

فن رادیاتور   - د  

اگر فن بخاری دو دور باشد در مسیر جریان دور کند .............. وجود دارد؟   (26

 خازن  -الف

ترانزیستور   - ب  

مقاومت   -ج  

دیود   - د  

عقربه دمای آب حرکت نکند یا تا نیمه راه حرکت کند عیب    و اتصفال بدنه کردن سفیم فشفنگی آب  باز کردناگر با  (27

چیست؟

 فشنگی آب -الف

عقربه دمای آب ) آمپر آب(  - ب  

سیستم خنک کننده  -ج  

رله فن آب  - د  

؟گرددیم   قطع  چیسوئ نالیترم  کدام  زدن  استارت  هنگام  در (28

BAT -الف

ACC  - ب  

ING  -ج  

ST  - د  

؟دارد  برعهده آلترناتور  در  را  را یکسوسازی حهیوظ  قطعه کدام (29

 دیود  -الف

خازن   - ب  

مقاومت   -ج  
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کلکتور   - د  

؟دارد  عهده بر قطعه  کدام ناتورترلآ  در  را  ولتاژ نترلک (30

رکتی فایر  -الف

آفتامات  - ب  

روتور    -ج  

استاتور  - د  

؟دهد یم   انجام یعمل  چه  ها  دهنده نشان  مدار  در  رفته  کار به  ولتاژ  میتنظ  رگالتور (31

  ولتاژ  ش یافزا -الف

ولتاژ  کاهش  - ب  

ولتاژ  داشتن   نگه  ثابت  -ج  

موتور انیجر  شدت  داشتن   نگه  ثابت  - د  

باشد  یم  نهیگز  کدام  خودرو یبرق آنتن  در  رفته موتور بکار (32

 )دی سی(  DC -الف

 ای سی(AC(    - ب  

)ای سی پر قدرت(   AC  -ج  

همه موارد   - د  

 ؟کجاست  عقب  دنده و آب  یفشنگ یریقرارگ الم  (33

بکس   ر یگ  - ربکسیگ -الف

موتور   - موتور  - ب  

موتور    - ربکسیگ  -ج  

گیربکس   -   موتور  - د  

؟داشت  خواهد مدار  کار  در  یریتاث  چه  مدار  در استاندارد  ازتر  باال  آمپر با  وزیف  کی از  استحاده  صورت  در (34

 ندارد ریتأث -الف

ابد ییم   شی افزا  مدار  قطعات  دنید  بیآس و  ی کش  میس  سوختن   احتمال  - ب  

شودیم  مدار تیتقو  باعث  -ج  

کند ینم  کار  وجه   چیه  به  مدار  - د  

 ؟است کدام اقدام نیاول یبرق مدار  کی  بودن  وبیمع  صورت  در (35

 دیکل  یبررس -الف

ی اصل  چیسوئ  یبررس  - ب  

ww
w.

ira
na

rz
e.

ir

برای خرید بستھ کامل سواالت آزمایشگاه مبانی برق و الکترونیک خودرو فنی و حرفھ ای اینجا کلیک نمایید

www.iranarze.ir


7

کننده   مصرف  یبررس  -ج  

مربوطه   روزیف  یبررس  - د  

؟گردد یم  زینو جادیا باعث  یا  قطعه  چه یخراب (36

 ی باطر -الف

کویل   - ب  

الترناتورخازن    -ج  

موتور  دور  سنسور  - د  

؟شودیم   وصل  موتور  درون  یا  قطعه  چه یرو  دلکو  لیم  (37

 پمپ   واتر  -الف

سوپاپ  لیم   - ب  

سوپاپ  -ج  

اویل پمپ   - د  

 ؟کندیم   عمل  صورت  بهرله آفتامات ............   (38

 وز یف -الف

میس  - ب  

  دیکل  -ج  

سنسور   - د  

در کدام یک از سنسور های زیر گرمکن وجود دارد؟ (39

 اکسیژن  -الف

دور موتور  - ب  

استپر موتور   -ج  

دریچه گاز  - د  

؟شود نمین روشن  یبا خراب شدن کدام قطعه ماش (40

سنسور اکسیژن -الف

ABSسنسور    - ب  

سنسور دور موتور  -ج  

wwسنسور هوای ورودی   - د  
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 بسمه تعالی
 صورتجلسه ممیزی سواالت بانک سوال استان کهگیلویه وبویراحمد 

شروع به کار:    741220010190071  کد استاندارد   آزمایشگاه مبانی برق و الکترونیک خودروحرفه صورتجلسه ممیزی    

  با رعایت مفاد دستورالعمل قطب های غنی سازی بانک صورت پذیرفت و الزم 1399/6/18ممیزی کلیه سواالت حرفه در مورخه  

  تعداد  40      سوال ارزشیابی مهارت تغییرات الزم  از مجموع سواالت حرفه اعمال گردید شماره سواالت اصالحی به شرح ذیل

شماره  

 سوال

شماره  

 توانایی

نوع اقدام )اصالح با   کلید 

 تایید یا حذف( 

شماره  

 سوال

شماره  

 توانایی

نوع اقدام )اصالح با   کلید 

 تایید یا حذف( 

 د 6 26 ب 2 1

 ب 7 27 ب 3 2

 ب 6 28 الف 3 3

 الف 3 29 الف 4 4

 ب 4 30 ج 4 5

 ج 3 31 الف 6 6

 ب 6 32 د 6 7

 د 5 33 ج 3 8

 ب 2 34 الف 1 9

 د 2 35 ج 4 10

 ج 1 36 ج 5 11

 د 7 37 الف 6 12

 ج 3 38 ب 2 13

 الف 3 39 الف 7 14

 ج 7 40 د 5 15

 41 ج 5 16

 42 د 6 17

 43 الف 7 18

 44 الف 4 19

 45 ج 6 20

 46 ب 6 21

 47 الف 7 22

 48 د 2 23

 49 الف 1 24

ww 50 د 2 25
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