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MÔN CÔNG NGHỆ 11
I. Nội dung ôn tập, hình thức kiểm tra
1. Phạm vi kiến thức: Chương 6 Sách giáo khoa Công nghệ 11
2. Hình thức đề kiểm tra
- 100% Trắc nghiệm khách quan câu TNKQ.
- 40 câu hỏi
- Thời gian 50 phút
3. Mức độ đánh giá
- Nhận biết: 40%
- Thông hiểu: 30%
- Vận dụng: 20%
- Vận dụng cao: 10%
II. Nội dung:
1. Lý Thuyết
Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
Bài 24: Cơ cấu phân phối khí
Bài 25: Hệ thống bôi trơn
Bài 26: Hệ thống làm mát
Bài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng
Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điezen
Bài 29: Hệ thống đánh lửa
Bài 30: Hệ thống khởi động
2. Một số dạng câu hỏi tham khảo:
Câu 1: Đầu to thanh truyền được lắp với:
A. Má khuỷu.
B. Đối trọng.
C. Chốt khuỷu.
D. Cổ khuỷu.
Câu 2: Các rãnh xecmăng được bố trí ở phần nào của pit-tông?
A. Phần đầu.

B. Phần đỉnh.

C. Phần bên ngoài.

Câu 3: Nhiệm vụ của thanh truyền là:
A. Nhận lực từ trục khuỷu làm quay máy công tác

D. Phần thân.

B. Làm cho pittông chuyển động tịnh tiến
C. Làm chi pittông chuyển động quay tròn
D. Truyền lực giữa pittông và trục khuỷu
Câu 4: Xupap được đóng, mở là nhờ vào
A. Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí

B. Cơ cấu phân phối khí

C. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

D. Hệ thống bôi trơn

Câu 5: Trên má khuỷu làm thêm đối trọng để làm gì?
A. Tăng khối lượng của trục khuỷu.

B. Làm cho trục khuỷu quay đều.

C. Tăng tốc độ quay của trục khuỷu.

D. Giảm tốc độ quay của trục khuỷu.

Câu 6: Cơ cấu phân phối khí có nhiệm vụ:
A. Đưa dầu bôi trơn đến các bề mặt ma sát của các chi tiết
B. Cung cấp hòa khí sạch vào xi-lanh của động cơ
C. Đóng mở các cửa nạp, cửa thải đúng lúc
D. Giữ cho nhiệt độ các chi tiết không vượt quá giới hạn cho phép
Câu 7. Chi tiêt nào không thuộc cơ cấu phối khí:
A. Bugi

B. Con đội

C. Đũa đẩy

D. Trục cam.

Câu 8. Dầu bôi trơn dùng lâu phải thay vì lý do gì?
A. Dầu bôi trơn bị đông đặc.

B. Dầu bôi trơn bị loãng.

C. Dầu bôi trơn bị cạn.

D. Dầu bôi trơn bị bẩn và độ nhớt bị giảm.

Câu 9. Trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức, van khống chế lượng dầu qua két
làm mát dầu đóng để dầu qua két làm mát dầu khi nào ?
A. Áp suất dầu vượt quá giới hạn cho phép.
B. Nhiệt độ dầu thấp hơn giới hạn định mức.
C. Lượng dầu chảy vào đường dầu chính quá nhiều.
D. Nhiệt độ dầu vượt quá giới hạn định mức.
Câu 10. Trong hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí của động cơ điêden, bộ
phận nào trực tiếp đưa nhiên liệu đến vời phun?
A. Bơm chuyển nhiên liệu.

B. Bơm cao áp.

C. Bơm dầu.

D. Thùng chứa nhiên liệu.

--------------HẾT -------------

