Khoá Học Về Các Công Việc Sửa Chữa Thường Gặp
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Bài Kiểm Tra

Hãy làm bài kiểm tra này sau khi đã nghiên cứu hết tất cả các
chương trong Khoá học này.
Hãy bấm chuột vào nút "Bắt đầu bài kiểm tra".
Nhập tất cả trả lời của bạn vào phiếu kiểm tra trên màn hình.
Sau khi đã trả lời tất cả các câu hỏi, hãy nhấn nút "Ghi lại kết
quả" ở phần dưới của màn hình.
Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Sau khi nhập vào tất cả các
trường của phiếu trả lời, hãy in ra và nộp cho Giảng viên.
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Những câu sau đây nói về kỳ cháy của động cơ xăng 4 kỳ. Hãy chọn một câu trả lời đúng.
A.

Đây là chu kỳ để nén hỗn hợp không khí - nhiên liệu để sản sinh công suất lớn hơn.

B.

Đây là chu kỳ để nạp hỗn hợp không khí - nhiên liệu mà tạo nên bởi việc hòa trộn xăng,
nguồn năng lượng của động cơ, với không khí.

C.

Đây là chu kỳ để sinh công bằng việc đốt cháy hỗn hợp không khí - nhiên liệu dùng tia
lửa điện.

D.

Đây là chu kỳ để giải phóng khí đã cháy.

Câu nào trong các câu sau đây về đường truyền lực của xe có hộp số thường FR (động cơ đặt
trước, cầu sau chủ động) là đúng?
A.

Động cơ → Ly hợp → Hộp số thường → Vi sai → Trục cácđăng → Cầu xe → Bánh xe

B.

Động cơ → Ly hợp → Hộp số thường → Trục cácđăng → Vi sai → Cầu xe → Bánh xe

C.

Động cơ → Ly hợp → Hộp số thường → Bán trục → Bánh xe

D.

Động cơ → Ly hợp → Hộp số thường → Vi sai → Bán trục → Bánh xe

Câu nào trong các câu sau đây về hộp số ngang là đúng?
A.

Hộp số ngang là một bộ phận mà trong đó hộp số và vi sai độc lập với nhau, và nó được
dùng chủ yếu cho xe FR (Động cơ đặt trước - Cầu sau chủ động).

B.

Hộp số ngang là một bộ phận mà trong đó hộp số và vi sai kết hợp với nhau, và nó được
dùng chủ yếu cho xe FF (Động cơ đặt trước - Cầu trước chủ động) và MR (Động cơ đặt
giữa - Cầu sau chủ động).

C.

Hộp số ngang là một bộ phận mà trong đó hộp số và vi sai kết hợp với nhau, và nó được
dùng chủ yếu cho xe 4WD.

D.

Hộp số ngang là một bộ phận mà trong đó hộp số và vi sai độc lập với nhau, và nó được
dùng chủ yếu cho xe 4WD.
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Hãy chọn từ ứng với chi tiết "a" trong hình vẽ sau về cầu sau từ những nhóm từ dưới đây.

A. Trục cầu xe
B. Vòng bi
C. Moay ơ bánh xe
D. Vỏ cầu
Q-5

Hãy chọn từ ứng với chi tiết "a" trong hình vẽ sau về hệ thống treo từ những nhóm từ dưới đây.

A. Thanh ổn định
B. Khớp cầu
C. Lò xo
D. Giảm chấn

-2-

Khoá Học Về Các Công Việc Sửa Chữa Thường Gặp
Q-6

Bài Kiểm Tra

Hãy chọn từ ứng với chi tiết "a" trong hình vẽ sau về vành bánh xe từ những nhóm từ dưới đây.

A. Đường tâm vành bánh xe
B. Hình dạng mặt bích vành bánh xe
C. Độ lệch tâm
D. P.C.D (Đường kính lỗ bắt ốc lốp)
Q-7

Trong mã số nhận dạng của ắc quy '34B19R', câu nào trong các câu sau đây giải thích số '19' là
đúng?
A.

Tính năng

B.

Chiều dài ắc quy

C.

Vị trí của cực âm (-)

D.

Chiều rộng và cao của ắc quy
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Frequent Service Job Course
No. Select. Ans.
1

C

2

B

3

B

4

A

5

A

6

C

7

B

HINT:
Using the keyboard, fill in your name and ID No. on this form.
Push the "Print" button and then submit the printout to the
instructor by FAX.
The print button does not function for Internet Explorer versions
below 5.0.
In such cases, please printout the answers using the print
function of the browser (under "File").
Reference:
When instructed by the instructor, go to the "File" pull-down
menu at the top of the window and select "Save as" to save the
answer sheet in a folder such as "My documents."
Before saving, be sure to select "Web file (*.htm; *.html)" or
"Text file (*.txt)" according to the file format that was instructed.
Submit the saved file to your instructor by e-mail or a floppy
disk.

NAME :
ID :
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