
 
 آزمون سراسري شبكھ نمایندگیھاي شركت ایران خودرو 

 اداره خدمات پس از فروش
  دفتر منطقھ ای مشھد

  
 
١٣٩۶ 

 سئواالت آزمون  مھارتي شغل مكانیك 
 

 دقیقھ ٧٠مدت آزمون :
 
 
 
 
 
 
 
 

 تذكرات :
 سئواالت بنویسیدمشخصات خود را روي برگھ  - -١
مشخصات خود را كھ روي پاسخنامھ درج شده است كنترل و در صورت مشاھده  -٢

 ھرگونھ مغایرت  بھ مراقبین جلسھ اطالع دھید
ھر ایراد داراي تعدادي سئوال مي باشد كھ بھ ایراد مطرح شده مربوط مي  -٣

 شود.
و گزینھ موجب گزینھ صحیح دارد . پاسخ بیش از د ٢یا حداكثر  ١ھر سوال  -۴

 حذف امتیاز سوال خواھد شد .
 مشخص فرمائید.  مداد مشكيجواب سئواالت را در پاسخنامھ با -۵
  . ھیچیك از سواالت نمره منفي ندارد-۶

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   نام و نام خانوادگي: 

 كد ملي :  

 كد نمایندگي : 
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 TUآزمون موتور 
   :  ١ ایراد 

ناحیھ  ازبیان مي كند "  TU5JP4/L4با موتور  ٢٠۶ يمشتري با خودرو
  " .نشتي روغن داشتھ و  روغن ریزي دارد موتور  باال

   ؟براي بررسي ایراد كدامیك از گزینھ ھاي زیر درست مي باشد-١

   قاب تسمھ تایم كنترل وضعیت ظاھري –١
 قسمت باالي درب ھاي سوپاپ  وناحیھ واشر سرسیلندر كنترل–٢
  تاپییت و میل سوپاپ از لحاظ عملكرد و خوردگي  استكان كنترل – ٣
 بازكردن سرسیلندر وكنترل بدنھ ازنظر تاب داشتن وترك خوردگي – ۴
   بررسي قسمت كاسھ نمد عقب میل لنگ  –۵

 پس از رفع عیب كدامیك از موارد را براي اطمینان از رفع عیب مناسب مي –٢
  ؟دانید

 كنترل سطح روغن موتور    -١
 گرم  موتور در حالت سرد وكنترل ناحیھ نشتي  – ٢
 دستگاه عیب یاب  با سیستمكنترل عملكرد  -٣
  سیستم انتقال قدرت وگیربكسكنترل عملكرد -۴
 تست جاده در تمامي شرایط – ۵

 
 :    ٢ایراد 

رانا توسط امداد خودرو بھ نمایندگي حمل شده و مشتري اظھار خودروي 
  . "موتور استارت       عمل میكند ولي روشن نمي شود   "دارد 

  ؟قطعات در بروز عیب میتواند موثر باشد  –كدام سیستم ھا -٣

  سنسور میل سوپاپ و فشار ھوا    –سیستم سوخت رساني  –١
  مالتي پلكس   اصلي عدم ارتباط شبكھ –سیستم الكتریكي خودرو  – ٢
 استكان تایپیتھا   -سرسیلندر  –٣
  رد كردن تسمھ تایم    –موتور    -۴
  منیفولد ھوا   –سیستم سوخت رساني   - ۵

   ؟براي بررسي ایراد كدامیك از گزینھ ھاي زیر درست مي باشد-۴

و كنترل كمپرس سیلنرھا   سیستم توسط دستگاه عیب یاب پارامترھاي كنترل–١
  توسط ابزار 

  ABS عمكرد سنسور میل سوپاپ و سنسور كنترل–٢
  تاپییت و میل سوپاپ از لحاظ عملكرد و خوردگي  استكان كنترل – ٣
 بازكردن سرسیلندر وكنترل بدنھ ازنظر تاب داشتن وترك خوردگي – ۴
بلبرینگ غلطك ، بازدید وضعیت تایم موتور وبازكردن قاب بمنظور كنترل  –۵

    وتسمھ تایم   
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 XUآزمون موتور   

 : ٣ایراد 

كیلومتر   ٨٠٠٠با كاركرد حدودا   XU7موتور   ، ۴٠۵پژو  يخودرو مالك
 "را مطرح مي نماید  سطح روغن موتوركاھش  " ایراد

  ؟قطعات در بروز عیب میتواند موثر باشد  –ھا كدام سیستم  - ۵

  استكان تایپیت و میل سوپاپ  –موتور  – ١
 اویل پمپ – روغنكاري موتورسیستم –٢
  رینگ و پیستون  -موتورسیستم  –٣
  یاتاقان  – روغن كاري موتورسیستم   - ۴
 الستیك ساق سوپاپ -سیستم موتور  - ۵

  ؟براي رفع عیب موجود چگونھ  اقدام  میكنید  -  ۶

 . با تعویض الستیك ساق سوپاپ ایراد برطرف مي شود – ١
 . با تعویض درب روغن موتور ایراد مي تواند رفع شود– ٢
طبق مستندات فني ایراد رفع با تعویض سرسیلندر وانجام اقدامات الزم – ٣

 . میگردد
 .ایراد برطرف مي شود ، موتور ست رینگ پیستونیكدتعویض با  – ۴
دستھ سیم موتور و یا تعویض قطعھ معیوب امكان برطرف  چشمي با كنترل  - ۵

 .شدن ایراد وجود دارد 
 پس از رفع عیب كدامیك از موارد را براي اطمینان از رفع عیب مناسب مي –٧

  ؟دانید

استفاده با ودر حالت سرد وگرم  سیستم خنك كننده موتوربررسي عملكرد  -١
 . دستگاه عیب یاباز
  . بازرسي سیستم روغنكاري موتور–٢
 . پس از رفع عیب كار خاصي الزم نیست انجام پذیرد -٣
 .وكنترل سطح روغن موتور  تست جاده در تمامي شرایط -۴
 . استپرموتوركنترل عملكرد  – ۵
 

 : ۴ ایراد

روغن ریزي زیر بیان مي كند " XUبا موتور  سمند ي خودرو  مالك 
  "  . موتور و گیربكس دارد بین  محلخودرو از 

   ؟براي بررسي ایراد كدامیك از گزینھ ھاي زیر درست مي باشد -٨

قراردادن خودرو برروي جك و تمیزكردن محل روغن ریزي و بررسي بصورت  – ١
 چشمي

  اندازه گیري كمپرس موتور با استفاده از كمپرس سنج – ٢
 كنترل فشار روغن با استفاده از ابزار فشار سنج روغن – ٣
  صداي موتور در دور ھاي مختلف كنترل  – ۴
 استكان تاپییت و میل سوپاپ از لحاظ عملكرد و خوردگيكنترل  –۵

  ؟براي رفع عیب موجود چگونھ  اقدام  میكنید  - ٩
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 برطرف مي شود . سنسور كیلومتر درپوش محل نصببا تعویض  – ١
 با تعویض درب روغن موتور ایراد مي تواند رفع شود . – ٢
بازكردن گیربكس بمنظور تعویض كاسھ نمد عقب میلنگ ، الستیكھ چكمھ اي و – ٣

 ایراد رفع میگردد . كنترل كوركن كانل اصلي
 .ایراد برطرف مي شود كا سھ نمدھاي پلوستعویض – ۴
دستھ سیم موتور و یا تعویض قطعھ معیوب امكان برطرف شدن  چشمي كنترل  - ۵

 .ایراد وجود دارد 
 

 : ۵ایراد 
الي  ٨٠در سرعتھاي بین  پارس  بیان مي كند " پژو مشتري خودرو ي 

.   " از گیربكس شنیده مي شود  صداي زوزه ۵-۴دردنده  كیلومتر ١١٠
   ) ۴٨٠٠ (كیلومتر خودرو

  ؟قطعات در بروز عیب میتواند موثر باشد  –كدام سیستم ھا - ١٠

 اویل پمپ  -موتور روغنكاريسیستم – ١
  سوپاپ ھا  – موتورسیستم – ٢
 غلطك تسمھ سفت كن دینام  -موتور – ٣
  گیربكس  –انتقال قدرتسیستم   - ۴
   تعویض دنده )مسیرانتقال نویزبھ داخل اطاق (لینك ھاي  – سیستم محركھ  -۵
   ؟براي بررسي ایراد كدامیك از گزینھ ھاي زیر درست مي باشد- ١١

 .  غلطك تسمھ سفت كن دینام  عملكرد كنترل– ١
 . پمپ و جك ھیدرولیك فرمان  عملكرد بررسي – ٢
 .تاپییت و میل سوپاپ از لحاظ عملكرد و خوردگي استكان كنترل  – ٣
   .صدا ي دیفرانسیل در ھنگام حركت خودرو كنترل  – ۴
 . عملكرد گیربكس در دنده ھاي مختلف ھنگام حركت بررسي  –۵
 پس از رفع عیب كدامیك از موارد را براي اطمینان از رفع عیب مناسب مي– ١٢

  ؟دانید

  .  بررسي مكانیزم عملكرد ماھك ھاي تعویض دنده -١
 . و شنیدن صداي موتورموتور در حالت سرد وگرم  كار كردبررسي – ٢
 .دستگاه عیب یاب  دینام باكنترل عملكرد  -٣
 .  ھنگام حركتتمامي دنده ھا  در  گیربكس كنترل عملكردتست جاده اي و -۴
 در حالت دورآرام و درجا دنده ھا را كنترل مي نمائیم .  – ۵

 
 
 
 

 : ۶ایراد 
بھ نمایندگي مراجعھ مي كند   ٨٧٠٠با كیلومتر مشتري خودرو رانا 

دنده ھا سخت جا مي رود و ھمچنین بسختي خالص مي " عنوان میكندو 
  " شود

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


  ؟قطعات در بروز عیب میتواند موثر باشد  –كدام سیستم ھا - ١٣

 ، صفحھ و  دوشاخھ كالچ   دیسك  -كالچ سیستم – ١
   دستھ موتور – موتورسیستم – ٢
 مجموعھ تلسكوپي   -فرمان  – ٣
  گیربكس  –سیستم انتقال قدرت  - ۴
   مجموعھ دیفرانسیل   – سیستم محركھ  -۵
 

   ؟براي بررسي ایراد كدامیك از گزینھ ھاي زیر درست مي باشد - ١۴

 .   مكانیزم سیستم كالچ كنترل عملكرد – ١
 عملكرد گیربكس در دنده ھاي مختلف ھنگام حركت بررسي  -٢
 پمپ و جك ھیدرولیك فرمان  . عملكرد بررسي– ٣
 . سیستم تعلیق جلو دستھ موتور و بوش ھاي طبق كنترل  – ۴
  صدا ي دیفرانسیل در ھنگام حركت خودرو . كنترل  – ۵
 

 پس از رفع عیب كدامیك از موارد را براي اطمینان از رفع عیب مناسب مي – ١۵
  ؟دانید

  .  تعویض دندهبررسي مكانیزم عملكرد ماھك ھاي  -١
 و شنیدن صداي موتور .موتور در حالت سرد وگرم  كار كردبررسي – ٢
 .دستگاه عیب یاب  دینام باكنترل عملكرد  -٣
 گیربكس در  تمامي دنده ھا ھنگام حركت  . كنترل عملكردتست جاده اي و -۴
 در حالت دورآرام و درجا دنده ھا را كنترل مي نمائیم .  – ۵

 
 
 

 AL4 اتوماتیكگیربكس 
 :    ٧ایراد 
 بھ نمایندگي مراجعھ و   با گیربكس اتوماتیك ٢٠٧خودرو  پژو  مالك

تعویض  ضربھھا با دنده  سرد بودندر زمان  خودرو  " عنوان میكند
 " .  و حالت اضطراري داردروشن  SNOWو  SPORTو چراغ  شده
 كدام سیستم و  قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ -١۶

    ھا و یا بلوك ھیدرولیك EVMشیرھاي اصلي   -گیربكس  -١
                              . مربوطھ گیربكس و دستھ سیم  EGSسیستم الكترونیكي ایراد  -٢
 )                                       موتور ECU(  -موتور  -٣
 سنسورھاي چرخ جلو     – ABSسیستم ترمز ضد قفل  -۴
    . سیستم الكتریكي بھمراه مدار خنك كننده موتور -۵
 
    ؟كدامیك از گزینھ ھاي زیر درست مي باشد فوق  براي بررسي ایراد  -  ١٧

 .تورك كنورتور  بررسي عملكرد  -١
          نبودن سوئیچ چند منظوره روي گیربكس .تنظیم  - ٢
یا فرار روغن  وھا )  EVM( بلوك ھیدرولیكاصلي  شیرھايبررسي عملكردي  – ٣

                                                   .  توسط دیاگ  از صفحات داخل گیربكس
 .  PWMتوسط ابزار مخصوص مولتي متر و یا  ABS  ترمز  كنترل عملكرد سیستم-۴
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توسط  گیربكس EGSموتور و  ECUشبكھ مالتي پلكس بین  كنترل ارتباط  -۵
   دستگاه عیب یاب 

  ؟براي رفع عیب موجود چگونھ  اقدام  میكنید   - ١٨
عدد شیرھاي  ٢، ابتدا توسط دستگاه دیاگ پس از كنترل شیرھاي ھیدرولیك  -١

تعویض میشود در صورت عدم رفع عیب مي بایست بلوك ھیدرو لیك  EVMاصلي 
 .بطوركامل تعویض گردد  

را تست مي   ABSدر زمان شتاب گیري و گرفتن ترمز شدید عملكرد سنسور  - ٢
 كنیم .

را كنترل مي  سنسور فشارفشارخروجي روغن را توسط ابزارمخصوص بھمراه  - ٣
 كنیم .

ن بررسي دقیق ذرات و براده ھاي داخل روغن بازدید سطح روغن و ھمچنی -۴
 گیربكس  .

، تعمیر اساسي گیربكس  نیازي بھ كنترل با دستگاه عیب یاب نمي باشد - ۵
 .  انجام میدھیم 

 
  :   ٨ایراد 

بھ  )  AL4 ( گیربكس اتوماتیك پارسمشتري با  خودرو  پژو 
نشانگر دنده انتخاب شده با  "مي كند بیان  نمایندگي مراجعھ و 

 . "  نشان میدھد ----ھماھنگي ندارد و بصورت  جلو آمپر
 كدام سیستم و  قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ - ١٩

 . كابل انتخاب دنده  –دنده  تعویض مكانیزم -١
 سیستم مدیریت گیربكس )   ( EGS –سیستم شبكھ مالتي پلكس  -٢
 دستھ سیم پشت داشبورد و خرابي جلو آمپر -سیستم الكتریكال   -٣
 EVMعدم عملكرد مناسب  شیرھاي برقي اصلي  -مجموعھ بلوك ھیدرولیك   -۴

 ھا .
 عدم تنظیم سوئیچ چند منظوره   -سیستم الكتریكال   – ۵

  

كدامیك از موارد زیر در عملكرد نامناسب انتخاب دنده ھا با جلو آمپر  - ٢٠
 نقش موثري دارد ؟ 

١ - EGS .   گیربكس نیاز بھ پیكره بندي د ارد 
 . ABSعدم كارائي نامناسب سیستم ترمز  - ٢
 . BSIو -EGS موتورECUقطع ارتباط شبكھ مالتي پلكس در ارتباط با  -٣
 سوئیچ چند منظوره روي گیربكس  . تنظیم نبودن كابل ، - ۴
تنظیم نبودن ماھك داخلي بلوك ھیدرولیك كھ مي بایست توسط ابزار  - ۵

 مخصوص تنظیم گردد .  
 

 EF7سئواالت آزمون مھارت موتور ملي 
 :  ٩ایراد 

مراجعھ نموده و بھ نمایندگي   EF7با موتور ملي خودرو ي سمند  مالك 
وتور صداي غیر سرد بودن م درحالت دورآرام خصوصا بیان مي كند  "

 . " عادي دارد
 
 قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سیستم ھا  – ٢١
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 .اویل پمپ   –موتور  – ١
 . مجموعھ واتر پمپ   -سیستم خنك كننده موتور –٢
 . كویل و شمع  –سیستم الكتریكي خودرو   - ٣
  و سنسور موقعیت میل سوپاپ .  CVVTشیر برقي  –سیستم سوخت رساني   - ۴
  رینگ و پیستون بھمراه سایش جداره سیلندر.  -موتور –۵
 
  ؟براي رفع عیب موجود چگونھ  اقدام  میكنید   -٢٢

 استكان تایپیت ھیدرولیك ایراد رفع میشود . تعویض با  –١
 گردد . با تنظیم موتور برطرف مي  ایراد فوق  –٢
 لزوم  در صورتاویل پمپ  و  قطعات و تنظیمات مربوطھ ازقبیل ( با تعویض – ٣

 ) تعویض قطعات داخلي موتور از قبیل رینگ وپیستون ، یاتاقانھا و .... 
  گردد .می رفع ایراد اتفقط با تعمیرات قطع –۴
با كنترل دستھ سیم موتور و یا تعویض قطعھ معیوب امكان برطرف شدن   - ۵

 ایراد وجود دارد 
 
را براي اطمینان از رفع عیب زیر كدامیك از موارد  ایراد ، پس از رفع  –٢٣

  ؟دانید مناسب مي
 در تمامي شرایط اي  تست جاده پاك كردن خطاھاي موقت و  – ١
   CVVTمجموعھ  شیر برقي  كنترل عملكرد -٢
    عملكرد اویل ماژول و سایكلون كنترل – ٣
  گیربكس در دنده ھاي مختلف  عملكرد بررسي  -۴
 روغن دورھاي مختلف و كنترل فشار در  ربررسي عملكرد موتوتست جاده و  -۵

 توسط ابزار مخصوص 
 
 
 
 

 : ١٠ایراد 
بھ نمایندگي مراجعھ و   ١٣٩۴ تولیدمشتري با  خودرو سمند موتورملي  

موتور شنیده مي شود "  قسمت جلوي صداي غیر عادي ازبیان مي كند " 
. 
  ؟قطعات در بروز عیب میتواند موثر باشد  –كدام سیستم ھا - ٢۴

 اویل ماژول -سیستم خنك كننده موتور– ١
  استارت  –سیستم الكتریكي خودرو – ٢
 ھرزگرد و تسمھ سفت كن تسمھ تایم  -موتور – ٣
  تسمھ دینام   –موتور   - ۴
   موتور دریچھ گاز   –سیستم سوخت رساني   - ۵

 

  ؟براي رفع عیب موجود چگونھ  اقدام  میكنید  -٢۵

 .برطرف مي شود ایراد  چرخ دنده ھاي میل سوپاپ تعویض با  – ١
 ایراد رفع مي گردد مجموعھ قطعات مربوط بھ تسمھ تایمبا تعویض – ٢
 مجموعھ اویل ماژول رفع عیب مي گردد با تعویض – ٣
 فقط با تعمیرات قطعھ ایراد برطرف مي شود  –۴
 با تنظیم موتور ایراد برطرف مي شود  -۵
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 پس از رفع عیب كدامیك از موارد را براي اطمینان از رفع عیب مناسب مي –٢۶
  ؟دانید

 سطح روغن موتور   فشار روغن و  كنترل  -١
 و شنیدن صداي موتور موتور در حالت سرد وگرم موتور كار كردبررسي – ٢
 دستگاه عیب یاب  با سیستم كنترل عملكرد  -٣
 سیستم سوخت رساني و جرقھ كنترل عملكرد -۴
 مختلف  در شرایطاي تست جاده  – ۵

 
 

 EF7 موتور ملي
 : ١١ایراد 

بھ نمایندگي مراجعھ مي دوگانھ سوز مشتري با  سمند  موتورملي 
 "چراغ چك روشن استو  روي گاز نمیرودخودرو  "مي كندكند و بیان 

. 
   ؟مي باشد صحیحكدامیك از گزینھ ھاي زیر عیب یابي  فوق ، براي بررسي   -٢٧

 را بررسي مي كنیم   CVVTعملكرد سنسور میل سوپاپ و شیر برقي   -١     
 . 
ارتباط بین سنسور پدال و موتور برقي دریچھ گاز را توسط عیب یاب   - ٢

 .   كنترل مي نمائیم 
٣ - EMS  كانكتور ھاي سیم  بندي ورا از لحاظ پارامترھا وپیكره موتور

 موتور را كنترل مي كنیم  ECUكشي 
را توسط دستگاه و سنسور فشار ریل سوخت گاز  ھواسنسوردماي  عملكرد -۴

 . عیب یاب بررسي مي كنیم 
 . بھمراه سنسورھاي مربوط كنترل مي شود را   شیر سرمخزن عملكرد  – ۵

  ؟كنید براي رفع عیب موجود چگونھ  اقدام  مي - ٢٨
را تعویض مي  ، دستھ سیم موتور EMSدستھ سیم پس از اطمینان از  -١

 .نمائیم
 . مجموع سایكلون را تعویض مي كنیم  -٢
 .تعویض مي كنیم  كنترل پس از را   CVVT شیر برقي   -٣
،  كنترل دستھ سیم ھاي اصلي موتور از لحاظ اینتركانكتورھاپس از  -۴

 دستھ سیم بھینھ تعویض مي شود .
 رگالتور گاز را تعویض مي كنیم . -۵

 
 

 :  ١٢ ایراد
با موتور ملي  با ایراد " چراغ عیب روشن   LXخودروي  سمند 

 .است میشود و گاز نمي خورد " بھ نمایندگي مراجعھ نموده 
 قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سیستم ھا  - ٢٩

 سوئیچ جند منظوره   -سیستم گیربكس اتوماتیك  – ١
  اواپراتور سنسور دماي  – سیستم كولر اتوماتیك  – ٢
 موتور الكتریكي دریچھ گاز و پدال گاز  –سیستم سوخت رساني   - ٣
 موتور ) ECU( كنترل یونیت خودرو  -سیستم خنك كننده موتور  –۴
 دستھ سیم موتور  –سیستم الكتریكي خودرو   -  ۵
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  ؟كنید براي رفع عیب موجود چگونھ  اقدام  مي - ٣٠
در صورت عدم  مي نمائیم ،  دانلودینگرا توسط دیاگ   ECU ابتدا  – ١

موتور برقي دریچھ گاز سنسور پدال ویا  با تعویض قطعھ ایراد ، برطرف شدن
 رفع میگرددو یا دستھ سیم ،  عیب 

 تعویض قطعھ نیاز نیست  – ٢
 با تنظیم موتور ایراد برطرف مي شود  – ٣
 برطرف مي شود  موتور برقي دریچھ گاز عیب با تعمیر– ۴
 و یا تعویض قطعھ معیوب توسط مولتي متر باكنترل دستھ سیم موتور - ۵

  وسپس توسط دیاگ بھ سیستم تعریف میگردد.  برطرف  ایراد
 
 
 

 سواالت آزمون مھارت موتور گیربكس روا
در حالت موتور  بیان میكند  "روآ مشتري با خودرو   -١٣ایراد:
   "  موتور صداي غیر عادي دارد  ،روشن

 باشد؟بروز عیب موثر  قطعھ در- كدام سیستم-٣١
  پیستون-)موتور١
  دنده زیر-)گیربكس٢
  بلبرینگ كالج-)كالچ٣
 سوپاپ ھا-موتور)۴
 )سیستم سوخت رساني انژكتوري ( بنزین)۵

                                 
عیب  حصول رفعبراي اطمینان از  را از موارد یك كدام ،از رفع عیب پس-٣٢

  ؟مي دانیدمناسب 
 توسط دستگاه عیب یاب  )بررسي پارامترھاي سیستم انژكتور١
  تست عملكردي موتور در دور آرام )٢
  ھوا گیري سیستم خنك كننده در صورت تعمیرات مكانیكي)٣
 تست فشار ریل سوخت بنزین)۴
 )تست نشتي منیفولد ھوا۵
 
 
 

در سرعت  بیان میكند  "روآ مشتري با خودرو   -١۴ایراد:
   كیلومتر صداي غیر عادي از عقب خودرو  مي آید"٨٠
 باشد؟بروز عیب موثر  قطعھ در- كدام سیستم-٣٣

 سرسیلندر-)موتور١
  دنده زیر-)گیربكس٢
  بلبرینگ كالج-)كالچ٣
 كرانویل و پینیون-دیفرانسیل)۴
 ھواكش-)سیستم سوخت رساني انژكتوري۵

                            
  براي رفع ایراد موجود چگونھ اقدام مي نماییم؟ -٣۴

 آچار كشي كامل خودرو )١
 تعویض بلبرینگ ھاي دنده زیر گیربكس )٢
 تعویض گیربكس)٣
 تعویض دیفرانسیل نیاز نمي باشد.)۴
 كرانویل و پینیون با استفاده از مستندات و ایزار مخصوص)تعویض ۵
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عیب  حصول رفعبراي اطمینان از  را از موارد یك كدام ،از رفع عیب پس-٣۵
  مي دانید؟مناسب 

 توسط دستگاه عیب یاب  )بررسي پارامترھاي سیستم انژكتور١
  تست عملكردي موتور در دور آرام )٢
  صورت تعمیرات مكانیكيھوا گیري سیستم خنك كننده در )٣
 تست جاده در شرایط مختلف حركتي)۴
 )تست نشتي منیفولد ھوا۵
 

 
 آزمون مھارت موتور سوزوكي

 :  ١۵ایراد
بیان مي كند، موتور روشن  سي سي٢۴٠٠مشتري با خودروي سوزوكي موتور

و المپ مي شود ولي گاز نمي خورد (دور موتور باال نمي رود) 
 اخطارموتور روشن شده است 

   ؟براي بررسي ایراد كدامیك از گزینھ ھاي زیر درست مي باشد -٣۶

دستگاه   DATA listكنترل پارامترھاي مدول موتور با استفاده از منوي   – ١
 عیب یاب

 كنترل اھمي فیوز ھاي داخل  اتاق   -٢
در  SDM3000 عیب یابكنترل سیستم ایمو بیالیزر با استفاده از دستگاه  -٣

 ایموبیالیزر data listمنوي
بصورت تست اھمي و دستگاه   CANكنترل كانكتور ھا و سیم كشي مدارشبكھ  -۴

 عیب یاب 
 دستگاه عیب یاب  موتور با استفاده از منوي خواندن خطا ECMكنترل  – ۵
 

 
 مي پس از رفع عیب كدامیك از موارد را براي اطمینان از رفع عیب مناسب -٣٧

 ؟ دانید

 توسط دستگاه عیب یاب  KEY LESSكنترل پارامترھاي مدول   - ١
 بھ انجام كار خاصي نیاز نیست   -٢
 ECMبا اطمینان از خاموش شدن المپ اخطار و نداشتن ایراد در حافظھ   -٣

 SDM 3000موتور  با استفاده از دستگاه 
 المپ اخطار موتورتست جاده در شرایط مختلف حركتي وعدم روشن شدن   -۴
 فقط مطمئن شویم المپ اخطار خاموش شده است كافي است.  - ۵

 
 

 : ١۶ایراد
كیلومتر در شروع حركت با برداشتن پا ۵٠٠٠خودرو سوزوكي با كاركرد 

از روي كالچ ،اتاق خودرو و موتور آن لرزش پیدا مي كند وپس از آن 
 لرزش قطع مي گردد.

   ؟قطعات در بروز عیب میتواند موثر باشد  –كدام سیستم ھا _   ٣٨

توسط دستگاه عیب یاب از   LSDچك كردن موتور عملگر  – 4WDسیستم  – ١
 طریق منوي عملگرھا

كالج بصورت آزمایش كنترل صفحھ  دیسك ،صفحھ ،بلبرینگ    -سیستم كالچ– ٢
 كالج طبق مستندات

 ه عیب یابموتور فن ھا توسط دستگا -سیستم خنك كننده موتور – ٣
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  بلبرینگ شفت ورودي بصورت تست جاده اي   -سیستم گیربكس   - ۴
 بوش تھ میل لنگ بصورت كنترل چشمي –موتور   - ۵
 

 پس از رفع عیب كدامیك از موارد را براي اطمینان از رفع عیب مناسب مي_   ٣٩ 
 ؟ دانید

 كنترل پارامترھاي موتور توسط دستگاه عیب یاب   - ١
 عملكرد سیستم كالچكنترل   - ٢
 كنترل سطح روغن گیربكس و ترانسفر -٣
 كنترل عملكرد ترانسفر  -۴
 تست جاده در شرایط مختلف حركتي   - ۵
 
 
 

 :١٧ایراد شماره 
"   دور موتور در  بیان مي نماید ١٣٩٣مشتري با  خودرو تندر مدل  

 "    حالت دور آرام نوسان دارد و دور موتور باال است
  براي بررسي ایراد كدام گزینھ ھاي زیر صحیح است؟  -۴٠

 بررسي میزان فیلر سوپاپ ھاي ھوا توسط ابزار مخصوص  -١
 تست اھمي دریچھ گاز -٢
 بررسي چشمي پولي سر میل لنگ و وضعیت منجید آن -٣
 بررسي نحوه قرار گیري سنسور مپ  -۴
 بررسي وضعیت  دریچھ گاز و ھوزینگ آن -۵

را براي اطمینان از حصول رفع عیب  زیر پس از رفع عیب كدام یك از موارد -۴١
 مناسب مي دانید؟

بار موتور  ( در حالت در كلیھ حالت ھاي دور آرام تست جاده و بررسي  -١
 در جا و حركت خودرو )

 تست جاده براي كنترل مدار خنك كاري موتور  -٢
 تست منجید پولي میل لنگ -٣
تست عملكرد مدار دور آرام در بارھاي مختلف موتور توسط دستگاه عیب  -۴

 یاب 
 تست عدم نشتي جدید در مدار كولر -۵
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