
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 بسته کامل سواالت 

 ار فنی و حرفه ای تعمیرک

 ماشین های لباسشویی و ظرفشویی 

 

 موزشی ع آ بابق با منای شده مط طراح تسواالشامل  

 
 

 مشخصات این بسته:

 دارای پاسخنامه تستی  •

 نمونه سواالت تالیفی  •

 با قابلیت پرینت  •

 توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

 

www.iranarze.ir 



 

 
 

 www.iranarze.ir لباسشویی و ظرفشویی تعمیرکار ماشین ت آزمون  سواال 1

 

 

 

 

 

 

 

 ( www.iranarze.ir)  لباسشویی آبگیری نمیکند، کدام قطعه معیوب است؟ -1

   بلبرینگهاي موتور  (4  ترمیستور   (3  شیر برقی  (2         موتور   (1

  2پاسخ صحیح: گزینه 

 ( www.iranarze.ir) کدام قطعه مقدار آّب را در لباسشویی تعیین میکند؟   -2

   هیچکدام  (4  هیدروستات   (3  پمپ تخلیه   (2         موتور   (1

 3پاسخ صحیح: گزینه 

    ( www.iranarze.ir) قطعه جدید در لباسشویی بجای هیدروستات چه نام دارد؟  -3

  هیدروسنسور  (4   فلومتر   (3  ترمیستور   (2      برد الکترونیک   (1

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 ( www.iranarze.ir)ترموستات چه وظیفهای دارد؟  -4

 تخلیه آب   (4               کلید حرارتی است  (3      تعیین کننده مقدار آب ورودي      (2        تعیین کننده سرعت موتور   (1

   3پاسخ صحیح: گزینه 

    (www.iranarze.ir)  در لباسشویی چه کاری انجام میدهد؟ Spinکلید  -5

 آب را تخلیه میکند   (2  تعیین سرعت گردش موتور در موقع خشک کردن لباسها   (1

 هیچکدام   (4      آبگیري میکند   (3

   1پاسخ صحیح: گزینه 

    (www.iranarze.ir)  با کدام کلید لباسشویی روشن میشود؟ -6

 1)          2)  Spin  3)  Rinse    4)  کلید حرارتی 

   1پاسخ صحیح: گزینه 

 ( www.iranarze.ir)  تعداد ذغالها در موتور ذغالی چند عدد میباشد؟  -7

   عدد  4  (4  ذغال ندارد   (3        عدد  2  (2         عدد   3  (1

   2پاسخ صحیح: گزینه 

 

 سازمان فنی و حرفه ای کشور

 تعمیرکار ماشین های لباسشویی و ظرفشویی 

 
 



 

 
 

 www.iranarze.ir لباسشویی و ظرفشویی تعمیرکار ماشین ت آزمون  سواال 2

    ( www.iranarze.ir)  ؟ قطعه ای برق را به آرمیچر میرساند  چه -8

   ترموستات  (4  ذغال   (3       بیمتال   (2     ترمیستور   (1

 3پاسخ صحیح: گزینه 

    (www.iranarze.ir) بلبرینگهای موتور را با چه وسیلهای در میآورند؟  -9

  انبر دستی  (4  انبر قفلی  (3      آچار فرانسه   (2 فولی کش   (1

    1پاسخ صحیح: گزینه 

    (www.iranarze.ir) اندازه کاسه نمد معموالً با چند عدد شناسایی میشود؟ - 10

   عدد  3  (4                  عدد   2  (3           عدد   4  (2    عدد   1  (1

  4پاسخ صحیح: گزینه 

    (www.iranarze.ir) فشار آب در شیر برقی کم است. علت ............................ است.  -11

 پاره شدن مامیران شیر برقی   (2  قطع شدن سیم پیچ بو بین  (1

 هیچکدام   (4  شکستن بدنه شیر برقی  (3

 2پاسخ صحیح: گزینه 

    (www.iranarze.ir) پودر زیاد باعث ............................ میشود.  -12

 گرم شدن     (4              اتمیز نشدن لباسه   (3                  خراب شدن کمکها  (2             ریزش آب   (1

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 ( www.iranarze.ir)  مایع نرم کننده و خوشبو کننده چه موقع مصرف میشود؟ -13

 آخرین آبکشی  (4  دومین آبکشی   (3  اولین آبکشی   (2 شستشوي مقدماتی  (1

  4پاسخ صحیح: گزینه 

 ( www.iranarze.ir) چه کاری انجام میدهد؟ Tempدکمه   -14

   سرعت موتور  (4  مقدار آب    (3          تعیین دماي آب    (2          مقدار پودر   (1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

    (www.iranarze.ir)  مربوط به چه عملی است ؟  Rinseدکمه  -15

 آبکشی  (4  سرعت موتور   (3                  شستشو    (2        تخلیه آب   (1

   4پاسخ صحیح: گزینه 

    (www.iranarze.ir)  عالمت شستشوی مقدماتی کدام است؟  -16

 هیچکدام   (4     (3     (2     (1

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 




