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  دقيقه 100: زمان پاسخگويي 

  :نام و نام خانوادگي 
  :كد ملي 

  :كد نمايندگي 
   :دفتر منطقه اي 

  :سابقه كار درنمايندگي 
  

  : تذكرات 
  .مشخصات خود را روي برگه سئواالت بنويسيد 

  . مشخصات خود را بر روي پاسخنامه كنترل و در صورت عدم انطباق به ناظرين اطالع دهيد
  ) با مداد مشكي. ( پاسخ ها را فقط در پاسخنامه عالمت بزنيد 

  . پاسخ اشتباه نمره منفي در بر ندارد 
  . چنانچه به سئوالي بيش از يك پاسخ  داده شود ، همه پاسخ ها غلط در نظر گرفته خواهد شد 

  . تحويل برگه سئواالت به همراه پاسخنامه در پايان آزمون الزامي مي باشد 
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 ؟ام جمله صحيح است كد -1

  يكسان است  206و انواع پژو  405ابزار مخصوص تعويض بلبرينگ چرخ جلو پژو  -الف
  پرس قابل استفاده است  به همراه ابزار مخصوص بلبرينگ   چرخ جلو -ب
  ابزار مخصوص تعويض بلبرينگ چرخ جلو بصورت دستي قابل استفاده است  -ج
نصب جلوگيري از عمل كردن سيستم هيدروليك در زمان خاموش بودن موتور  سنسور فشار فرمان هيدروليك براي -د

  ميشود

  ....در صورت نشتي در يكي از مدارهاي ترمز  -2
  خودرو ترمز ندارد  -الف          

  خودرو ترمز دارد اما قدرت الزم را ندارد -ب          
  يك سمت منحرف ميشود خودرو در زمان ترمز گيري داراي تعادل نيست و به  -ج          
  تغييري حاصل نميشود  -د          

  
  ...اندازه گيري فشار هيدروليك فرمان  -3

  است 405بار در پژو  100   -الف  
  است  206بار در پژو  80 -ب
  است 405بار در پژو  80  -ج
  است 206بار در پژو  100-د
  

  .كدام گزينه صحيح است  -4
  خودرو ترمز وجود ندارد  در صورت خاموش شدن موتور -الف
  بوستر در صورت خاموش شدن موتور خودرو تاثيري بر ترمز گيري ندارد  وجود به علت -ب
  با افزايش قطر بوستر قدرت ترمز گيري افزايش مي يابد  -ج
  بوستر در ترمز گيري شديد عمل ميكند -د
   

  ؟كدام زاويه بر برگشت فرمان تاثير دارد -5
  كستر -الف
  كمبر -ب
  كينگ پين  -ج
  تواين  -د
  

  ؟وظيفه ميل موجگير چيست  -6
  جذب ار تعاشات كوچك -الف
  جذب ارتعاشات بزرگ در اثر ناهمواريهاي بزرگ -ب
  كمك به فنر پيچشي -ج
  جلوگيري از كج شدن خودرو در پيچها -د
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  ؟كدام قطعه در جذب لرزشهاي كوچك مسير حركت خودرو تاثير دارد  -7
  بوش طبق ها  -الف
  بوش الستيكي انتهاي كمك فنر  -ب
  مجموعه توپي سركمك -ج
  سيبك -د
  

  ؟ نيستكدام قطعه بصورت جداگانه قابل تعويض  -8
  405سيبك زير كمك پژو  -الف
  206سيبك زير كمك پژو  -ب
  405بوش طبق پژو -ج
  206بوش طبق پژو -د
  

  ؟كدام ايراد باعث روغن زدن كمك فنر ميشود -9
  كج بودن ميله كمك -الف
  له شدن مسير سوپاپ ها  -ب
  ضعيف شدن فنر سوپاپ ها -ج
  از بين رفتن آب بندي پيستون داخلي -د
  

   .استفاده ميشود  -------ابزار مخصوص زير جهت  – 10
  بازكردن مهره سر پلوس  -الف
  باز كردن ميل پيچشي -ب
  اكسل عقب -ج
  سيبك زير كمك  -د

  
  ؟د كدام عامل باعث  خرابي زاويه كستر ميشو-11

  تغيير پاالني كمك فنر  -الف
  كج شدن سگ دست -ب
  خرابي بلبرينگ -ج
  كج بودن رام وشاسي -د
  

  ؟نيستكدام زاويه هنگامي كه از روبرو نگاه ميكنيم قابل تشخيص -12
  گينگ پين -الف
  كمبر -ب
  كستر -ج
  تواين -د
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  .مي باشد  --------ابزار مخصوص جهت استفاده در -13
  ردن سيبك زير كمك باز و بسته ك -الف
  باز كردن بوش طبق -ب
  مهره سر پلوس  -ج
  تعمير پلوس -د

  
  ؟كدام زاويه در گروه پژو قابل تنظيم است  -14

  تواين  -الف
  كمبر  -ب
  كستر  -ج
  كلي-د
  

  ؟كدام مورد باعث سايش قسمت بيرون الستيك ميشود -15
  مثبت كمبر بيش از حد -الف
  كمبر بيش از حد منفي  -ب
  ن بيش از حد تواي -ج
  كينگ پين كمتر از حد  -د
  

  ؟علت پله كردن الستيك چيست  -16
  خرابي سيبك فرمان    –الف 

  خرابي كمك فنر      -ب  
  كج بودن شاسي      –ج  
  خرابي ميل موجگير   -د 

   
  ؟ شكل نشان  داده شده چه ابزار مخصوصي را نشان مي دهد -17

  چكش لغزنده  -الف
  عيكمك فنر مصنو -ب
  ارتفاع سنج خودرو-ج
  خط كش اندازه گيري -د
  

  ؟ شكل داده شده چه ابزار مخصوصي را نشان مي دهد -18
  باز كننده سگدست –الف 
  اهرم سيبك كش  -ب 
  جدا كننده سيبك   –ج 

  قيچي نگهدارنده توپي  -د 
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  ؟وضعيت خودرو در هنگام ميزان فرمان چيست  -19
  آويزان باشدخودرو بلند شده وچرخ ها  –الف  

  خودرو بدون بار بر روي چرخ ها   -ب 
  خودرو با بار وچرخها آويزان –ج 
  هيچكدام   -د
  

  ؟ شكل داده شده چه زاويه اي را نشان مي دهد -20
  كمبر  –الف 
  كستر       -ب 
  كينگ پين    –ج 
  هيچكدام   -د

  
  ؟ شكل داده شده چه زاويه اي را نشان مي دهد -21

  كمبر –الف  
                                    كستر  -ب        

  كينگ پين   –ج   
  هيچكدام   -د  

  
  ؟علت تفاوت تعداد دنده هاي هزار خاري در دو طرف ميل پيچشي عقب چيست -22

  جلو گيري از پيچش بيش از حدميل پيچشي –الف 
  تفاوت دو انتهاي دو طرف ميل پيچشي وتنظيم درست وبهتر  -ب 
  مايز ميل پيچشي راست از چپت   -ج
  علت خاصي ندارد –د 
  

  ؟ پيش از بازديد زواياي چرخ چه اقدامي بايد صورت گيرد -23
  اقدامي الزم نيست    –الف 

  بازديد فشار باد وسايش تايرها   -ب  
  بازديد كمك فنرها   -ج 

  موارد ب و ج   –د   
  

  ....آن به علت سايش بيش از حد وسط الستيك نسبت به كناره هاي  -24
  كم با د بودن الستيك  -الف
  باد زياد الستيك  -ب
  حركت  خودرو با سرعت باد  -ج
  سرعت بيش از حد -د
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  .استفاده ميشود  -----------جهت  1شمارهابزار -25
  براي ايجاد ايمني بيشتر از روي كمك فنز  لولباز كردن فنر-الف
  باز كردن سيبك فرمان  -ب
  تنظيم ارتفاع  -ج
  تنظيم زاويه تو اين  -د

  
  .استفاده ميشود  --------زير جهت  رابزا-26

  جازدن بوش طبق-الف
  سيبك زير فرمان  -ب
       جمع كردن فنر لول                                                                                                              -ج
  نگ پين تنظيم زاويه كي -د

  
  ؟عه از تعليق جلو در سمت چپ و راست متفاوت است طكدام ق-27

  405فنر لول پژو -الف
  405كمك فنر پژو -ب
  206ميل موجگير پژو  -ج
  توپي سر كمك -د
  

سنسور فشار فرمان (  ؟چيست 206رروي مدار فشار قوي پژو بوظيفه سوئيچ نصب شده -28
  )هيدروليك

  و فعال كردن پمپ هيدروليك كيدروليتشخيص استفاده از فرمان ه -الف
 bsiتشخيص فشار بيش از حد در مدار فرمان هيدروليك و اعالم آن به  -ب
  موتورecuتشخيص استفاده از فرمان هيدروليك و اعالم آن به  -ج 
  اندازه گيري فشار مدار هيدروليك و اعالم اخطار در صورت افت فشار -د
  

  ؟خود خارج مي كنيم در كدام مورد ژامبون را از محل -29
  خرابي فنر هاي پيچشي  -الف
  خرابي ميل موجگير -ب
  تنظيم ارتفاع -ج
  خرابي بلبرينگ هاي سوزني -د
  

  ؟كدام مورد نشانه خرابي سيبك است  -30
  حركت روان سيبك -الف
  لقي عمودي سيبك-ب
  روغني بودن سيبك -ج
  عدم حركت سيبك-د
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  ؟تاير خواهد شد  كناري هايكدام مورد باعث سائيده شدن قسمت -31

  باد كم تاير -الف
  زاويه تو اين نامناسب -ب
  زاويه كمبر نامناسب  -ج
  باد زياد تاير -د

  
  ؟استفاده ميشود  -------ابزار زير جهت -32

  تنظيم ارتفاع   -الف
  خارج كردن فنر لول -ب
  خارج كردن ميل پيچشي -ج
  باز وبست سيبك فرمان -د
  

  ...براي تنظيم لقي فرمان -33
  از مهره تنظيم استفاده ميكنيم  206و 405در پژو  -الف
  از واشر تنظيم استفاده ميكنيم  206و 405در پژو  -ب
  از مهره تنظيم استفاده ميكنيم  405از واشر تنظيم ودر پژو  206در پژو -ج
  ده ميكنيماز مهره تنظيم استفا 206از واشر تنظيم ودر پژو  405در پژو  -د
  

   ؟ وظيفه سيستم تعليق خودرو چيست-34
  كاهش اثرات ضربه ناشي از ناهمواريهاي جاده -الف
  حفظ زواياي صحيح چرخ -ب
  تحمل وزن خودرو و حفظ تماس چرخها با جاده -ج
  همه موارد -د
  

  ....از محل نصب جك تا سطح زمين برابر است با  405ارتفاع استاندارد عقب پژو -35
  220+ -7  -الف
  230+ -  7    -ب
  240+ -7   -ج
   250+ - 7   -د
  

  چه عاملي ميتواند باشد ؟در هنگام حركت خودرو به يك سمت كشيده ميشود علت از  -36
  كج بودن شاسي -الف
  تنظيم نبودن فشار باد الستيك ها -ب
  كج بودن سگدست -ج
  موارد ههم -د
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  ؟برابراست با  405پژو طول كمك فنر مصنوعي براي تنظيم ارتفاع  عقب -37

  391 -الف
  300-ب
  330-ج
  319-د
  

  ؟وظيفه لوله رابط بين بوستر وموتور چيست-38
  انتقال خال موتور به بوستر -الف
  انتقال روغن ترمز به موتور جهت سوزاندن  -ب
  انتقال بخار روغن موتور به بوستر جهت روغنكاري اجزا بوستذ  -ج
  ي منيفولد هنگام فشردن پدال گاز به عنوان جبران كننده هوا برا -د
  

  ...برابر است با 206مقدار خالصي عمودي بين پينيون و دندان شانه اي فرمان هيدروليك در خودرو -39
  ميليمتر 15/0الي  01/0 -الف
  ميليمتذ  05/0الي 02/0 -ب
  ميليمتر 10/0الي 01/0 -ج
  خالصي نبايد داشته باشد  -د
  

  .....در ترمز هاي ناگهانيABSمز در صورت عملكرد سيستم تر -40
  مسافت ترمزي در سطح لغزنده كاهش مي يابد -الف
  مسافت ترمزي در جاده خشك زياد ميشود  -ب
   وبهبود فرمان پذيري خودر -ج
  هيچكدام -د
  

  ؟چرخهاي عقب را كنترل ميكند ترمز  ABSچگونه كامپيوتر  -41
  هر دو چرخ با هم  -الف
  در ميان  چرخها بصورت متناوب يك -ب
  هر دو چرخ بطور مجزا -ج
  هيچكدام -د
  

  ...از كار افتاده باشد ABSوقتي سيستم ترمز  -42
  فقط ترمز هاي چرخ جلو فعال استپ -الف
  فقط ترمز چرخ هاي عقب فعال است -ب
  فقط ترمز معمولي فعال است  -ج
  هيچكدام  -د
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  ...در سيستم به منظور ABSپمپ هيدروليك  -43

  مناسب بودن فشار در آكوموالتورتنظيم و -الف
  اجتناب از كم شدن فشار پدال ترمز در مرحله افزايش فشار  -ب
  را در فشار ثابت نگه مي دارد طولكاهش   absواحد  -ج
  هيچكدام  -د
  

  ؟به كدام پارامتر ها نياز دارد   دصحيح عمل كنABSبراي اينكه سيستم ترمز -44
  خودرو  دور موتور و سرعت مرجع -الف
  دور موتور و شتاب منفي چرخها -ب
  سرعت مرجع خودرو وشتاب منفي چرخها -ج
  دور موتور وشتاب منفي چرخها -د
  

  ؟ارسال مي كند ABSكداميك از موارد زير سيگنال سرعت را به كامپيوتر -45
  سنسور سرعت روي گيربكس -الف
  سنسور چرخها -ب
  صفحه آمپر روي داشبورد -ج
  هيچكدام  -د
  

  )وجوداردABSفاقد سيستم SDدر خودرو پژو( احد جبران كننده در سيستم ترمز چيست نقش و -46
  افزايش فشار ترمز هاي جلو  -الف
  ترمزهاي عقب به منظور جلوگيري از قفل شدن آنها رتصحيح فشا -ب
  تطبيق فشار ترمزي عقب با بار وارده به اكسل عقب -ج
  هيچكدام  -د
  

  ؟ترمز چيست  روغن مورد استفاده در سيستم -47
 DEXRON -الف
 SAEJ 703 DOT4-ب
 SAE 10W30-ج
  هيچكدام  -د
  

  ؟  EBDوظيفه -48
  الف تعديل ميزان فشار چرخهاي عقب

  جلوگيري از انحراف در زمان توقف -ب
  ANTI LOCKروشن كردن چراغ  -ج
  هيچكدام  -د
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  ...ماندو عبارتست از  ABSروش هواگيري در سيستم ترمز-49

  تگاه عيب ياب فقط با دس -الف
  فقط بصورت هواگيري معمولي  -ب
  با دستگاه عيب ياب) با آزمايش ترمز ( ابتدا هواگيري معمولي و در صورت وجود هوا  -ج
  .احتياج به هواگيري نميباشد  -د
  

  ؟وجوداردABSچند نوع سنسور در سيستم هاي -50
  نوع 2-الف
  يك نوع -ب
  نوع3-ج
  نوع4 -د

   چرخ به تبعيت از چرخ ديگر براي جلوگيري از انحراف خودرو در سر پيچ ها چهبراي وادار كردن يك  - 51
  قطعه اي بكار مي برند ؟

  ميل موج گير ) الف        
  سگدست ) ب        
  تورشن بار ) ج        
  شغالدست) د        

  
گرديد ولي همة زوايا صادق  توسط نمايندگي مجازي از نظر زواياي هندسي بررسي 206سيستم تعليق جلوي خودرو  -52

كدام مورد توسط تكنسين نمايندگي . شود بود، پس از تست جاده، در جاده مسطح فرمان خودرو به يك سمت كشيده مي
  بررسي نشده است؟  

  اع خودروتنظيم كننده ارتفاستفاده نكردن از ابزار مخصوص ) ب                                      چك نكردن باد الستيك) الف 
  الف و ج) د                             تعويض نكردن قطعات آسيب ديده) ج 

  در سيستم تعليق عقب خودرو هاي پژويي از چه نوع فنر هايي استفاده شده است؟ _ 53
  فنر هاي شمشي ) الف         
  فنرهاي لول) ب         
  تورشن بار) ج         
  فنرهاي هوايي) د         

  ؟  و مي باشد ABSمورد از مزاياي سيستم كدام  – 54
  فرمان پذيري خودرو هنگام ترمز گرفتن بر روي تمام سطوح جاده) الف        
  كاهش طول خط ترمز ) ب        
  افزايش طول عمر مفيد تايرها) ج        
  هر سه مورد) د        
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  تايرهاي ويژه برف داراي چه خصوصياتي مي باشند ؟  - 55
  طرح آج آنها به صورت بلوكي و با عمق زياد و فاصله دار به هم   )  الف
  داراي آج عرضي جهت انتقال بهتر نيرو       ) ب 
  داراي آج طولي جهت جلوگيري از لغزش     ) ج 
  الف و ج صحيح است    ) د 

  ؟       ايجاد نمي شودعيب زير , در صورتي كه فشار باد تاير كم باشد   – 56
  .    قسمت  بيروني آجها بيشتر و سريعتر سائيده ميشوند ) الف 
  .  امكان شناور شدن روي سطح آب زياد مي شود ) ب 
  .   اليه هاي الستيكي در زمان گرم شدن تمايل زيادي به جدا شدن دارند, به دليل تجمع نيروها در مركز آجها ) ج 
  .    تاير وجود دارد  امكان له شدگي تيوپ بين رينگ و حلقه داخلي) د 

  چيست ؟    )  sipe( سايپ  – 57
  جنس الستيكي كه آج تاير از آن تهيه مي شود    ) الف 
  ديواره كنار تاير را گويند ) ب 
  يكي از انواع تاير مي باشد كه در شرايط باراني از آن استفاده مي شود      ) ج 
  شيارهاي باريك روي تاير   ) د 

  

  ني كه بايستي تاير تعويض گردد ؟     بهترين زما – 58
  زماني كه آجها از بين رفته باشد    ) الف 
  زماني كه شاخص فرسايش با سطح پايه آج همتراز شده باشد     ) ب 
  يكسال پس از نصب آن زير خودرو     ) ج 
  زماني كه به تاريخ اعتبار مصرف تاير حداكثر يكماه باقي مانده است       ) د 

  
  :اگر سنسور سرعت چرخ جلو چپ آسيب ببيند   V8صندوقدار  206ر خودرو د -59

  .سرعت خودرو در پشت آمپر صفر نشان خواهد داد ) الف
  . را انجام مي دهد   ABSبا در نظر گرفتن سرعت متوسط چرخها عمل ترمز گيري در شرايط   ABSسيستم ) ب
  .چراغ عيب موتور روشن مي شود ) ج
  .مي شود  روشن  ABSچراغ ) د

  
الزم ) پس از اطمينان از عملكرد صحيح سيستم تعليـق (در صورت مراجعه خودرو با ايراد سفتي فرمان -60

  :  است ابتدا اقدام به
 NACAMتعويض ميل فرمان با نوع ) الف  

  تعويض پمپ هيدروليك فرمان)ب
 كنترل آلودگي و شي ء خارجي در پمپ ) ج 
  تعويض غربيلك فرمان) د 
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