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 فهرست
                                                             

                            

 مقدمه  

 فصل اول

 اسکلت و اطاق خودرو

 شاسی

 اتاق

 سیستم تولید قدرت

 موتور

 قسمتهای تشکیل دهنده موتور

 سرسیلندر

 کارتر

 اقان یات

 یاتاقان زدن یعنی چه

 عالیم یاتاقان زدن

 ه به چه معناستنموتور چهار زما

 دستگاه روغنکاری

 وظایف روغن

 پمپ روغن یا اویل پمپ

 فشارسنج 

 گیج روغن

 فیلتر روغن  صافی یا

 کانالهای روغن

 روغن موتور

 نگهداری موتور

 یابی موتور از طریق رنگ دود اگزوزعیب

 سیستم خنک کاری

 ات دستگاه خنک کننده  متعلق

 رادیاتور

 ترموستات  
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 پروانه

 منبع انبساط

 تسمه

 تنظیم کشش تسمه پروانه

 ضد یخ 

 (علل جوش آمدن آب رادیاتور )گرم کردن موتور

 سیستم سوخت رسانی

 بنزین

 متعلقات سیستم سوخت رسانی

 کاربراتور 

 ساساد چیست

 فیلتر هوا

 انژکتور

  ختسو ده توصیه مهم در مورد کاهش مصرف

CNG  چیست 

 نسبت به بنزین  CNGمزایا 

 معایت سی ان جی

 سیستم برق رسانی

 باتری

 تشخیص قطبین از یکدیگر 

 الکترولیت یا اسید باتری  

 نگهداری باتری 

 بررسی باطری

 کویل و ساختمان آن

 دلکو

 پالتین

 تنظیم دهانه پالتین

 درب دلکو

 خازن دلکو

 چکش برق

 نگهداری دلکو



 

  5                                                موزش رانندگی و شناخت اجزاء خودروآ

 شمع 

 اردآوانس و ریت

 یابی موتور از طریق شمععیب

 دیگر متعلقات سیستم برق

 استارت

 دینام 

 آفتامات

ECU چیست 

 سیستم انتقال نیرو 

 دستگاه کالچ

 قطعات اصلی کالچ

 نحوه عمل دستگاه کالچ

 نگهداری سیستم کالچ

 عیوب کالچ، نحوه تشخیص ورفع آنها

 ()گیربکس جعبه دنده

 تعویض دنده معکوس

 هنگهداری جعبه دند

 )قفل گاردان میل گاردان و چهار گاردان

 نگهداری میل گاردان

 دیفرانسیل 

 پلوس چیست

 علل خرابی پلوس
 (دستگاه کنترل حرکت اتومبیل )دستگاه تعلیق. چرخها. الستیک. فرمان. ترمز

 کاربرد دستگاه تعلیق

 فنرها

 سیستم فرمان

 چرخها
 سیستم ترمز

 ترمز کاسه ای

 ترمز دیسکی

 لنت ترمز

 ک هاالستی
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 نگهداری الستیک

 جابجا نمودن الستیک

 سائیدگی نامرتب

 باالنس چرخها

 نحوه تعویض تایر پنچر

 زنجیر چرخ 

 نحوه بستن زنجیر چرخ

 آشنائی با عالئم جلوی داشبورد

 (المپ اخطار آب )نور قرمز

 (المپ اخطار فشار روغن )نور قرمز

 (المپ اخطار نور پائین و چراغهای کوچک )نور سبز

 (اخطار لنت )نورقرمزالمپ 

 ()نور آبیالمپ اخطار نور باال

 (المپ اخطار شارژ دینام )نور قرمز

 (المپ اخطار کاهش بنزین باک )نور زرد

 (المپ اخطار راهنما )نور سبز

 (درجه حرارت آب )شاخص دمای سیستم خنک کننده

 سرعت سنج و کیلومتر شمار

 صفر کن کیلومتر

 دور سنج موتور

 باتری درجه میزان شارژ

 درجه بنزین

 درجه فشار روغن

  نکات مهم برای خرید خودروی دست دوم

 فصل دوم

 نمونه تست های فنی آزمون راهنمایی و رانندگی

 2پ -1پ -2ب -1ویژه گروه ب

 2پ 1پ-2ویژه گروه ب
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 مقدمه مولف

به نام یکتا مهندس هستی که با گوشه ایی از بی نهایت علم خود هستتی  

 را سرشت.

که اینک به شما دوستان عزیز تقدیم می شود با هتد  آشتنایی بتا     کتابی

 اجزا وسیله نقلیه تنظیم شده است.

در این کتاب کوشیده ایم ضمن معرفی اجزا خودرو سواالت مربوط آیین 

 نامه را به متقاضیان گواهینامه گروه ب و پ  ارائه دهیم.

ی ارائته  امید است که در چاپ های بعدی کتاب جتام  تتر و کامتر تتر    

 دهیم. 
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 اسکلت و اطاق خودرو

 شاسی

 

شاسی عبارتند از اسکلت بندی یا استتخوانبندی 

یک وسیله نقلیه که بتواند سایر قطعات ختودرو 

 را نگه دارد. 

 
 

 اتاق

اتاق اتومبیل محفظه ای است برای حمتل مستافر 

یا جابجائی کاال و خدمات دیگر و روی شاسی نصب 

 می شود. 

 

 
 

 

 



 

  9                                                موزش رانندگی و شناخت اجزاء خودروآ

 تولید قدرتسیستم 

 موتور

هایی هستند که انرژی را بترای موتورها دستگاه

بکار انداختن وسایل نقلیه بته کتار مکتانیکی 

 کنند.تبدیل می

 قسمتهای تشکیل دهنده موتور

 کارتر -۳ سر سیلندر -۲ سیلندر -۱

  موتورهتا(، در Cylinder: انگلیستیسیلندر: )به 

در آن حرکتت  پیستتونای است که ضایی استوانهف

 کند.می

 
 

 سرسیلندر

ای گفتته قطعته سرسیلندر به درونسوزدر یک موتور 

بختتش  شتتود کتته بتتر فتترازمی

 باالیی سیلندرها قرار دارد.
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