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 1 5931  مهارتی جلوبندی سازآزمون  سئواالت                                  

 

 سيستم ترمز، تعليق، فرمان 

  

 :  1ايراد

صدا از چرخهاي عقب در هنگام حركت مستقيم در شرايط ارتفاع "با ايراد به نمايندگيپژو پارس  ي خودرومشتري با 

 به نمايندگي مراجعه كرده است.  "استاندارد 

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم  - 1

 رينگ هاي توپي چرخ عقببلب -اكسل عقب( 1

 فنر پيچشي سمت راست وچپ –اكسل عقب   (2

 رولبرينگ ژامبون عقب –اكسل عقب  (3

 روغن زدگي سليندر ترمز عقب  –سيستم ترمز   (4

 صحيح است. 2و1گزينه (5

 جهت بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير را پيشنهاد مي كنيد؟  -2 

 رابي رولبرينگ ژامبون  كنترل سيستم تعليق عقب براي خ (1

 كنترل سيستم تعليق عقب براي پاره شدگي الستيك پايه اتاق يك سمت آن(2

 كنترل وضعيت كمك فنر و فنر هاي پيچشي از نظر روغن زدگي وشكستگي بصورت بازديد چشمي (3

 كنترل صداي توپي چرخ ها عقب در حين حركت وكنترل وضعييت بلبرينگ هاي آن (4

 حيح است.ص 4و3گزينه  (5

 

 ؟ چه اقدامي را مناسب مي دانيدموجود  ايراد رفع جهت -3 

 تعويض فنر هاي پيچشي عقب  (1

 تعويض كمك فنر هاي عقب دوطرف خودرو (2

 تعويض بلبرينگ هاي توپي چرخ هاي  عقب (3

 با تعويض سيلندر ترمز چرخ روغن زده ايراد برطرف مي گرد(4

 صحيح است. 3و2گزينه(5

 

  ؟دانيد مناسب مي ايراد حصول اطمينان از رفع جهتكداميك از موارد را  ايرادرفع  پس از - 4  

 بررسي عملكرد ژامبونهاي تعليق عقب در حين عبور از دست اندازها  (1

 سيستم تعليق جلو و عقب بعد از تعميرات كنترل خاصي  نياز ندارد.   (2

 ه هاي ناهموار كنترل عملكرد فنر هاي پيچشي در هنگام عبور از جاد(3

 كنترل عملكرد سيستم تعليق عقب در حين حركت و تاييد صحت عملكرد بدون صداي چرخها.  (4

 كنترل عملكرد سيستم تعليق عقب در حين حركت بر روي دست انداز (5
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 2 5931  مهارتی جلوبندی سازآزمون  سئواالت                                  

 

 

 :   2ايراد 

دست انداز ها و محل هاي  عبور ازدر هنگام صداي غير متعارف از جلوي خودرو  "با ايرادبه نمايندگي رانا  خودرو 

 به نمايندگي مراجعه كرده است . " ناصاف وگرفتن كالچ 

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم  -5

 پايه دسته موتور روي گيربكس –گيربكس  (1 

 و خرابي كمك فنرهافنرهاي پيچشي   -سيستم اكسل جلو   (2  

 ت چپ و راست و خرابي كمك فنر هابازويي سم -سيستم تعليق جلو (3  

 مجموعه ديسك ، صفحه وبليرينگ كالچ –سيستم كالچ     (4  

 مي تواند صحيح باشد. 3و2گزينه  (5 

 

   ؟ مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير وعيب يابي  ،  بررسي جهت -6

 .كنترل سيستم كالچ با استفاده از مستندات كنترل وتنظيم عملكرد كالچ  (1  

 جلو و وضعيت كمك فنر ها و فنر لول سيستم تعليق  بررسي عملكرد قطعات  (2  

 كنترل زواياي هندسي چرخها وفنرهاي پيچشي و خرابي كمك فنرها بشكل فيزيكي (3  

 كنترل جعبه فرمان در موقع چرخش در پيچ هاي جاده و مقايسه  شعاع گردش فرمان با  مستندات  . (4  

 تواند صحيح باشد. مي 3و2گزينه  (5  

  

 ؟ چه اقدامي را مناسب مي دانيدموجود  ايراد رفع جهت  -7

 تعويض بلبرينگ چرخ جلو   (1  

 با تعويض قطعات كالچ بصورت كامل ايراد برطرف مي گردد  .( 2  

 تعويض بازويي هاي اكسل جلو دو طرف و كمك فنر هاي جلو .                      (3  

 يرهاي جلو ايراد رفع ميشودجابجايي تا (4  

 صحيح است. 4و3گزينه  (5 

 

 ؟دانيد مناسب مي ايراد حصول اطمينان از رفع جهتكداميك از موارد را  ايرادپس از رفع  - 8

 بررسي عملكرد فرمان در حالت درجا از نظرسفت نبودن گردش فرمان (1    

 كنترل عملكرد سيستم كالچ خودرو (2   

 اكسل جلو در دست اندازها و در موقع گردش ودر هنگام كالچ گيري .  كنترل عملكرد (3   

 فقط كنترل زواياي چرخها با استفاده از دستگاه تنظيم فرمان (4   

 صحيح است.  1و 3گزينه   (5   
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 :  3ايراد 

منحرف شده  فرمان مسيرمستقيم دردر هنگام حركت،   " ضمن مراجعه به نمايندگي اظهار مي كند سمندخودرو  مالك

 "    نامتعارف دارددست انداز ها صداي هنگام عبور از در  وخودرو

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم  -9

 مجموعه جعبه فرمان هيدروليك  -سيستم فرمان (1

 شكستگي نگهدارنده الستيكي   – گيربكس  (2

 هيدروليك فرمان  بوش هاي الستيكي پايه  –فرمان  سيستم  (3

 قطعات الستيكهاي ميل موجگير  –تعليق جلو خودرو سيستم   (4

 خرابي دسته موتور باال و يا پايين    - موتور  (5

 

   را پيشنهاد مي كنيد؟كداميك از گزينه هاي زير  فوق  بررسي ايراد جهت   -11

 زوايه كمبر را كنترل مي كنيم.  (1

 رمان را در حين حركت ودر دست اندازها را كنترل مي نمائيم . عملكرد جعبه ف تست جاده اي (2

 . دسته موتورها را باز نموده تا كنترل شود و يا آچاركشي مي نماييم    تمامي (3

 گردد . ايجاد عدم عملكرد پمپ  هيدروليك فرماناز ناشي عيب فوق ميتواند  (4

 . صحيح است  4و2گزينه  (5

 

 ؟ونه  اقدام  ميكنيد رفع عيب موجود چگ جهت  -11

 پس از اطمينان از عملكرد نامناسب سيستم فرمان ،  مجموعه جعبه فرمان تعويض ميگردد .  (1

 فنر لول يا  كمك فنر و باز نمودن كمك فنرهاي جلو جهت تعويض (2

 باز كردن طبق چرخ هاي جلو به همراه ميل موجگير بلند جهت تعويض بوش الستيكي ميل موجگير  ( 3

 تعويض بوش هاي الستيكي جعبه فرمان ( 4

 صحيح است.  4و3گزينه   (5

 

 ؟دانيد مناسب مي ايراد حصول اطمينان از رفع جهتكداميك از موارد را  ايرادپس از رفع  -12

 كنترل فشار فرمان هيدروليك توسط ابزار مخصوص مربوطه (1

 تست عملكرد فرمان در شعاع دايره اي (2

  ترمز در حين ترمز گيري سيستم عملكردكنترل  (3

 پس از رفع  عيب نياز به كنترل و تست خاصي ندارد (4

 و در حركت مستقيم و حين دور زدن و در دست اندازهافرمان در حالت درجا  سيستم  عملكرد تست   (5

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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 : 4ايراد

 "اس كندي حركت خودرو شنيده شدن صداي نامتعارف از قسمت عقب و احس"مشتري با  خودروي آريسان با ايراد  

 به نمايندگي مراجعه كرده است.

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم  - 13

 مجموعه گيربكس   -سيستم انتقال قدرت   (1

 مجموعه ديفرانسيل و ميل گاردان –سيستم انتقال قدرت  (2

 مجموعه اكسل و كمك فنرها –سيستم تعليق عقب  (3
 پلوس ، بلبرينگ و متعلقات آن – اكسل عقب (4

 صحيح است. 4و  2گزينه  (5      

 

 ؟مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير وعيب يابي  ،  بررسي جهت - 14

  بررسي عملكرد گيربكس در دنده هاي  مختلف (1
 در سرعت هاي مختلف و گاردان بررسي عملكرد ديفرانسيل ( 2

 سطوح ناهموار در وعه اكسل و كمك فنرهاتعليق عقب مجمبررسي عملكرد  ( 3
 بررسي وضعيت پلوس، بلبرينگ، خار رينگي، كاسه نمد از نظر كيفيت ( 4
 صحيح است.  4و  2گزينه  ( 5

 

 ؟ چه اقدامي را مناسب مي دانيدموجود  ايراد رفع جهت - 15

 تعمير يا تعويض گيربگس  (1

 تعمير يا تعويض ديفرانسيل وميل گاردان  ( 2

 تعميرسيستم تعليق و كمك فنرها ( 3

 تعويض پلوس، بلبرينگ، خار رينگي، كاسه نمد( 4

 صحيح است. 4و  2گزينه  (5

 

 ؟دانيد مناسب مي ايراد حصول اطمينان از رفع جهتكداميك از موارد را  ايرادپس از رفع  - 16

 ب خودروتست جاده در شرايط مختلف حركتي و عدم شنيدن صداي زوزه ديفرانسيل  از عق (1

 تست عملكرد ديفرانسيل در دنده هاي باال   (2
 تست عملكرد وضعيت سيستم تعليق بر روي سطوح ناهموار  (3
 تست جاده در شرايط مختلف حركتي و مقايسه با وضعيت ابتدايي طبق فراخوان مربوطه (4

 صحيح است 4و3گزينه  (5
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 : 5ايراد 

 صدا و پله مي كند . در هنگام چرخش فرمان "ي مراجعه مي كند و بيان ميداردبه نمايندگ 415 مشتري با  خودرو پژو

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  -17

 خرابي دسته موتور باال و يا پايين    - موتور (1

 معيوب بودن  ماهكهاي اتنخاب دنده ها و يا اهرم تعويض دنده   – گيربكس  (2

 كاليپر لنتهاي جلو   –كاسه هاي چرخ  –ترمز  سيستم  (3

 كمك فنرها  –تعليق خودرو سيستم   (4

 مجموعه جعبه فرمان هيدروليك   -سيستم فرمان   (5

 

   ؟كداميك از گزينه هاي زير درست مي باشد فوق  براي بررسي ايراد   -18

 . يم را كنترل مي كن تعويض دنده هاي گيربكس ليور و ماهكهاي عملكرد  (1

خودرو در شرايط مختلف دست اندازها و  همچنين عملكرد جعبه فرمان را در حين دور زدن و گردش در  تست جاده اي (2

 دوطرف را كنترل مي نمائيم . 

 . دسته موتورها را باز نموده تا كنترل شود ويا آچاركش مي نمائيم    تمامي  (3

 بروز گردد . ABSمز ترعدم عملكرد نامناسب عيب فوق ميتواند از  (4

 چرخ .بودن زواياي هندسي عدم تنظيم  (5

  را انجام ميدهيد .كداميك از گزينه هاي و فرمان ذكر شده سيستم تعليق  عيب رفعبراي  -19

 توسط دستگاه ميزان فرمان الكترونيكي  چرخها هندسي زوايايتنظيم نمودن  (1

 فنر لول يا  ر وكمك فن باز نمودن كمك فنرهاي جلو جهت تعويض  ( 2

تعويض بوش هاي طبق و همچنين بوشهاي ميل موجگير توسط  باز كردن طبق چرخ هاي جلو به همراه ميل موجگير بلند جهت (3

 ابزارهاي مخصوص زير . 

 

 

 

 

 

 

 توسط ابزار مخصوص روبرو                                   خودرواستاندارد  كنترل ارتفاع   (4

 مجموعه جعبه فرمان تعويض ميگردد .    مينان از عملكرد نامناسب سيستم فرمان ،  پس از اط (5

                                                                                  

 پس از رفع عيب كداميك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد.  -21

 و همچنين در حركت  حين دور زدن فرمان در حالت درجا  سيستم  بررسي عملكرد (1

 دست اندازها در تمامي  اي تست جاده (2

 دستگاه عيب ياب  توسط سيستم ترمز الكترونيكي كنترل پارامترهاي  (3

 كنترل پارامترهاي عملكردي موتور با استفاده از دستگاه عيب ياب  (4

 هائي نمي باشد . نيازي به تست جاده اي و كنترل ن (5
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 : 6ايراد 

دور زدن قسمت اكسل در هنگام  "به نمايندگي مراجعه مي كند و بيان ميداردصندوقدار ،  216 مشتري با  خودرو پژو

 . " عقب صداي غير عادي ميدهد 

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  - 21

 فنر ها و فنر لول هاخرابي فنر كمك   -سيستم اكسل جلو  (1 

 دسته موتور روي گيربكس  –گيربكس   (2

 واتر پمپ  -سيستم خنك كننده رادياتور (3

 ميل هاي تعادل عقب بهمراه بوش هاي الستيكي –سيستم اكسل عقب     (4

 پمپ فرمان  –سيستم فرمان هيدروليك   (5

   ؟باشدكداميك از گزينه هاي زير درست مي  فوق  براي بررسي ايراد - 22

 كنترل عملكرد و لقي بوش ماهك هاي انتخاب دنده  .  (1

 كنترل زواياي هندسي چرخها بهمراه  تنظيم ميل پيچشي اكسل عقب توسط سيستم الكترونيكي ميزان فرمان   (2

 بررسي وضعيت كمك فنر ها و فنر لول بروري رول تست  . (3

 ه و مقاسيه با شعاع گردش فرمان با  مستندات  .كنترل جعبه فرمان در موقع چرخش در پيچ هاي جاد (4

 كنترل اكسل عقب و ژامبون از لحاظ ميل هاي تعادل و بوش هاي مربوطه توسط ابزار مخصوص تحت بار .  ( 5

 

   

 

 

 

 
 

 را انجام ميدهيد.  كداميك از گزينه هاي و فرمان ذكر شده سيستم تعليق  عيب رفعبراي  - 23

 بطور كامل .  تعويض اكسل عقب    (1

 تعويض قطعه نياز نيست با آچار كشي رفع ميگردد  .  (2

 تعويض بلبرينگ ژامبون عقب .                                                           (3

 تعويض ميل هاي تعادل با بوش هاي الستيكي .                     (4

 ميشود . با هواگبري سيستم ترمز چرخهاي عقب رفع (5

 

 پس از رفع عيب كداميك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد. - 24

 بررسي عملكرد فرمان در حالت درجا  ( 1

 تست ساكن خودرو با دستگاه ( 2

 كنترل عملكرد اكسل جلو وعقب در دست اندازها و در موقع گردش .  ( 3

 مسافت مشخص كنترل وضعيت الستيك ها پس از طي (4

 نياز به كنترل نهائي نمي باشد .   (5
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 ABSسئواالت آزمون سيستم ترمز 

 

 :  7ايراد

در سطوح ناهموار به همراه روشن شدن چراغ  ABSعدم عملكرد صحيح سيستم  "مشتري با   خودروي  رانا   با ايراد : 

 به نمايندگي مراجعه كرده است. " ABSاخطار

 

 باشد؟در بروز عيب موثر مي تواند  خودرو  ات قطع– كدام سيستم- 25

 تاب داشتن  اكسل عقب –سيستم تعليق  (1

 مجموعه كاليپر هاي ترمز – ABSسيستم ترمز  (2

 ABSسنسور هاي چرخ ها و يا مجموعه بلوك هيدروليك و واحد الكترونيكي  -ABSسيستم ترمز  (3

 بلبرينگ چرخ جلو – ABSسيستم ترمز  (4

 صحيح است.  4و3گزينه   (5
 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير را پيشنهاد مي كنيد؟   -26

 بررسي عملكرد سيستم تعليق در حين حركت(1

  ABSبررسي و تست  اهمي بلوك هيدروليك سيستم   (2

 بررسي و كنترل عملكرد بوستر ترمز (3

 عيب يابتوسط دستگاه   ABSخواندن عيوب  موجودو كنترل پارمترهاي مدول (4

 برسي عملكرد كاليپرهاي ترمز و عدم نشتي روغن ترمز (5

 

 ؟ چه اقدامي را مناسب مي دانيدموجود  ايراد رفع جهت - 27

 تعويض  سنسور چرخهاي جلوي خودرو   (1

 تعويض كاليپرهاي ترمز (2

 و هواگيري سيستم ترمز با استفاده از دستگاه عيب يابABSتعويض مدول  (3

 ترمز با بوستر با مشخصات  مناسب تعويض بوستر (4

 صحيح است 3و  2گزينه  (5

 

 ؟ دانيد مناسب مي ايراد حصول اطمينان از رفع جهتكداميك از موارد را  ايرادپس از رفع  -28

 و كنترل با دستگاه عيب ياب ABSتست جاده  خودرو  و بررسي عملكرد ترمز  (1

 ب ياب  وضعيت تعداد قطب هاي مغناطيسي چرخ مورد نظر را بررسي مي نماييم.با ا ستفاده از دستگاه عي (2

 اطمينان كسب مي نماييم. ABSاز تغيير ورژن نرم افزار كنترل يونيت   (3

 شير برقي چرخ مورد نظر را با المپ تست فعال مي كنيم. (4

 صحيح است. 3و  1گزينه(5
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 : 8ايراد شماره 

 به نمايندگي مراجعه مي نمايد .˛در بعضي مواقع   ABSايراد روشن شدن چراغ ترمزدستي و  با CECخودرو پژو پارس 

 مي باشد و سيستم فاقد خطا است ( MGH81)نوع ترمز :ماندو 

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد ؟ -كدام سيستم -29

  CECت يوني -ستم الكتريكييس(1

  ABSنسورهاي دسته سيم اصلي و س -سيستم الكتريكي(2

  ABSرله  –سيستم الكتريكي ترمز (3

  MGH08مدوالتور  -  ABSسيستم ترمز (4

 هيچكدام(5

 

 براي بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير درست مي باشد ؟-31

 ( 1335-30بررسي اتصال بدنه كنار بوستر ترمز مطابق با اطالعيه فني ) (1

 را قرائت مي كنيم.  FAULTدستگاه عيب ياب همچنين  بررسي ارسال اطالعات سرعت خودرو در (2

 ايراد مذكور تا اطالع ثانوي فاقد راهكار بوده و نيازي به تعويض قطعه نمي باشد .  (3

 ايراد كامال مرتفع مي شود .   ABSبا اعمال تغييرات در دسته سيم اصلي  يمطابق با اطالعيه فراخوان اخير مهندس( 4

 ي باشد . صحيح م 3و  2گزينه (5

 

 براي رفع عيب موجود چگونه اقدام مي كنيد ؟-31

 ( جهت رفع ايراد و ارائه طريق راهكارCRMارجاع خودرو به دفتر منطقه اي )( 1

 ضمن توجيه مشتري به ايشان قول مساعد داده كه در صورت ارائه با فرد مشتري تماس حاصل مي شود .  (2

  ABSق با مستندات الكتريكي تعويض يا تعمير دسته سيم اصلي مطاب( 3

 با نوع بهينه آن  ABSپنج پايه 2تعويض رله  (4

 ( مي نمائيم. configurationرا با آخرين ورژن دستگاه ايكودياگ دانلود نموده سپس اقدام به پيكره بندي )   CECابتدا يونيت ( 5

 

 مي دانيد ؟پس ازرفع عيب كداميك ازموارد را براي اطمينان ازرفع ايراد مناسب -32

 تست جاده در تمام شرايط و بررسي ايراد توسط دستگاه مولتي برند.( 1

 با دستگاه ايكودياگ ABSبررسي ارسال اطالعات سنسورهاي ( 2

 كنترل عملكرد سيستم گيربكس و كالچ (3

 خودرو صرفنظر نمايد CRMاز مشتري تعهد كتبي گرفته تا از شكايت ( 4

 شد .همه موارد فوق صحيح مي با( 5
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 سواالت مختص به نمايندگيهاي

 پايلوت

 

 :  9ايراد  

عبور از دست انداز ها و محل هاي در هنگام  "به نمايندگي مراجعه مي كند و بيان ميداردسوزوكي ، مشتري با  خودرو 

 . "ناصاف صدا از قسمت جلوي خودرو مي آيد.و فرمان پذيري خوبي ندارد   

 

 طعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ق –كدام سيستم ها  -33

 پايه دسته موتور روي گيربكس –گيربكس  (1 

 خرابي كمك فنر ها و فنر لول ها  -سيستم تعليق جلو   ( 2  

 سيبك هاي زير كمك  -سيستم تعليق جلو ( 3  

 مجموعه ديسك ، صفحه وبليرينگ كالچ –سيستم كالچ     ( 4  

 پمپ فرمان  –سيستم فرمان هيدروليك   (5 

 

   ؟كداميك از گزينه هاي زير درست مي باشد فوق  براي بررسي ايراد -34

 كنترل سيستم كالچ با استفاده از مستندات كنترل وتنظيم عملكرد كالچ . ( 1

 كنترل زواياي هندسي چرخها وعملكرد قطعات اكسل جلو بصورت چشمي و توسط دستگاه ميزان فرمان . ( 2

 ي رول تست  .رو مك فنر ها و فنر لول بربررسي وضعيت ك (3

 ه  شعاع گردش فرمان با  مستندات  .سكنترل جعبه فرمان در موقع چرخش در پيچ هاي جاده و مقاي (4

 بررسي وضعيت فشار فرمان هيدروليك توسط دستگاه عيب ياب. (5

  

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟  -35

 جلو . تعويض بلبرينگ چرخ  (1

 با تعويض قطعات كالچ بصورت كامل ايراد برطرف مي گردد  . (2

 تعويض سيبك هاي زير كمك دو طرف.     (3

 تعويض كمك فنر هاي جلو .                     (4

 با جابجايي تايرهاي جلو ايراد رفع ميشود . (5

 

 ؟عيب مناسب مي دانيد پس از رفع عيب كداميك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع - 36

 بررسي عملكرد فرمان در حالت درجا از نظرسفت نبودن گردش فرمان (1

 كنترل عملكرد سيستم كالچ خودرو (2

 تست جاده وكنترل عملكرد اكسل جلو در دست اندازها   (3

 كنترل وضعيت فشار هيدروليك فرمان  (4

 رمانكنترل زواياي چرخها با استفاده از دستگاه تنظيم ف   (5
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 :  11ايراد 

الستيك هاي عقب خودرو الستيك سايي   "دارد به نمايندگي مراجعه مي كند و بيان مي سوزوكي  خودرويمشتري با 

 " دارد

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم -37

 مجموعه جعبه فرمان هيدروليك  -سيستم فرمان (1

 روجي ترانسفر بلبرينگ شفت خ  –ترانسفر   (2

 بوش هاي الستيكي طبق پايين دو طرف   –سيستم تعليق عقب   (3

 قطعات الستيكهاي ميل موجگير  –تعليق جلو خودرو سيستم   (4

 چهار شاخه گاردان    -سيستم انتقال قدرت    (5

 

   ؟كداميك از گزينه هاي زير درست مي باشد فوق  براي بررسي ايراد   -38

 عقب خودرو و اتصاالت و قطعات و بوش هاي الستيكي با ابزارهاي مربوطه كنترل مي كنيم.زواياي چرخ   (1

 عملكرد جعبه فرمان را در حين حركت ودر دست اندازها را كنترل مي نمائيم .  تست جاده اي  (2

 . عملكرد ترانسفر را طبق مستندات تعميراتي بررسي مي كنيم     (3

 .رسي مي كنيماتصاالت گاردان عقب را بر (4

 . زواياي هندسي چرخ جلو را با دستگاه تنظيم فرمان بررسي مي كنيم  (5
 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟  -39

 پس از اطمينان از عملكرد نامناسب سيستم فرمان ،  مجموعه جعبه فرمان تعويض ميگردد . (1

  گاردان عقبچهار شاخه هاي  باز نمودن گاردان جهت تعويض (2

 باز كردن طبق چرخ هاي جلو به همراه ميل موجگير بلند جهت تعويض بوش الستيكي ميل موجگير  ( 3

 تعويض بوش هاي الستيكي طبق چرخ هاي عقب و تنظيم زواياي هندسي چرخ هاي عقب( 4

 با كوتاه كردن فنر لول عقب  خودروعقب  ارتفاع  تنظيم  (5

 

  ؟ز موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيدپس از رفع عيب كداميك ا -41

 كنترل فشار فرمان هيدروليك توسط ابزار مخصوص مربوطه (1

 عملكرد ترانسفر در حين حركت  تست  (2

  گاردان در حين حركت عملكرد صحت كنترل (3

 پس از رفع  عيب نياز به كنترل و تست خاصي ندارد(4

 سيستم تعليق عقب و پس از آن اطمينان از درست بودن زواياي چرخ عقب عملكردجاده و كنترل  تست   (5
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از قسمت عقب خودرو ، از شروع  "به نمايندگي مراجعه مي كند و بيان ميداردسوزوكي، مشتري با  خودرو:  11ايراد  

 ."حركت مستقيم، ازچرخها صدا مي آيد

 

 موثر است؟  قطعات خودرو در بروز عيب–كدام سيستم  -41

 بلبرينگ هاي توپي چرخ عقب -اكسل عقب( 1

 فنر لول سمت راست –اكسل عقب   (2

 فنر لول سمت چپ –اكسل عقب  (3

 روغن زدگي سليندر ترمز عقب  –سيستم ترمز   (4

 بوش هاي طبق دو طرف –اكسل عقب ( 5

 .؟براي بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير درست مي باشد -42

 سيستم تعليق عقب براي شكستگي فنر لول  يك سمت  كنترل (1

 كنترل سيستم تعليق عقب براي پاره شدگي الستيك پايه اتاق يك سمت آن( 2

 كنترل وضعيت كمك فنر ها از نظر روغن زدگي وپاره گي الستيك هاي پايه آن بصورت بازديد چشمي (3

 ت بلبرينگ هاي آنكنترل صداي توپي چرخ ها عقب در حين حركت وكنترل وضعيي (4

 فقط كنترل تنظيم بودن زواياي چرخهاي عقب كفايت مي كند.   (5

 

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  - 43

 تعويض اكسل كامل عقب   (1

 تعويض كمك فنر هاي عقب دوطرف خودرو (2

 تعويض بلبرينگ هاي توپي چرخ عقب (3

 راد برطرف مي گردد با تنظيم باد وتنظيم زواياي چرخ اي (4

 با تعويض سيلندر ترمز چرخ روغن زده ايراد برطرف مي گرد      ( 5

 

 پس از رفع عيب كداميك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟  - 44  

 بررسي عملكرد طبق هاي تعليق عقب در حين عبور از دست اندازها  (1

 جلو و عقب بعد از تعميرات نياز ندارد. كنترل خاصي سيستم تعليق  (2

 كنترل عملكرد فنر هاي لول در هنگام عبور از جاده هاي ناهموار  (3

 كنترل عملكرد سيستم تعليق عقب در حين حركت و تاييد صحت عملكرد بدون صداي چرخها. (4

 ي كند   فقط اطمينان از درست بودن زواياي چرخ هاو تنظيم بودن باد الستيك ها كفايت م (5
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 تندر تعليق كار

 

 :12ايراد شماره 

 "از جلوي خودرو صداي تق تق شنيده ميشود" بيان مي نمايد 1395مشتري با  خودرو تندر مدل  

 

 باشد؟در بروز عيب موثر مي تواند  خودرو  قطعات – كدام سيستم-45

 سگدست–سيستم جلوبندي  (1

 كمك راست –سيستم جلوبندي  (2

 لنت چرخ جلو–جلوبندي  سيستم( 3

 جعبه فرمان–سيستم جلوبندي ( 4

 بوستر ترمز–سيستم جلوبندي ( 5

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -46

 بررسي ظاهري و عملكرد كمك هاي جلو  (1

 بررسي وضعيت عملكرد بوستر ترمز (2

 بررسي نشتي روغن هيدروليك  (3

 جلو و عقب بررسي عملكرد لنت ترمز (4

 بررسي وضعيت سگدست (5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟ -47

 تعويض كمك جلو چپ و راست (1

 تعويض كمك جلو راست (2

 تعويض كمك جلو چپ (3

 تعويض بوستر ترمز (4

 تعويض جعبه فرمان( 5

 

 ع عيب مناسب مي دانيد؟پس از رفع عيب كدام يك از موارد زير را براي اطمينان از حصول رف -48

 تست جاده و عيب يابي جلوبندي خودرو با استفاده از دستگاه عيب ياب (1

 تست جاده و بررسي وضعيت عملكردي جلوبندي خودرو  (2

 تست عملكرد چراغ اخطار ايراد در پشت امپر (3

 تست فشار روغن هيدروليك (4

 تست عملكرد بوستر ترمز (5

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 13 5931  مهارتی جلوبندی سازآزمون  سئواالت                                  

 

 تعليق كپچر

 

 : 13شماره    ايراد

مالك خودرو كپچر با ايراد عملكرد ترمز ضعيف است ) چوب مي كند (  مراجعه نموده و مطرح مي كند اين حالت فقط  

 در موقع گرفتن كولر در سرعت پايين خصوصا زمانيكه خودرو در حالت دنده عقب قرار ميگيرد  نشان مي دهد . 

 خطار ي روشن نمي شود ( .) دستگاه هيچ خطائي را ثبت نميكند و چراغ ا

 

 باشد؟در بروز عيب موثر مي تواند  خودرو  قطعات – كدام سيستم-49

 pop off valveشير برقي   –سيستم مديريت  توربو شارژر   (1

 عدم ارتباط كنترل يونيت موتور و ترمز   –سيستم مالتي پلكس  (2

 موتور الكتريكي انتخاب دنده  –سيستم گيربكس  (3

 شيرهاي هيدروليكي    – ESPترمز  سيستم (4

 هيچكدام   (5

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -51

 عملكرد سنسور توربوشارژر و شير برقي تخليه هواي پشت در يچه گاز  بررسي  (1

 ESPبررسي كاركرد سنسور سرعت چرخ و سنسورهاي مرتبط با  ترمز  (2

 ت موتور و همچنين عملكرد سيستم گيربكس بهمراه مكانيزم ترمز توسط دستگاه كليپ  كنترل پارامترهاي مديري (3

 )كنترل يونيت فرمان برقي( EPSبا يونيت  UCHكنترل ارتباط شبكه مالتي پلكس  (4

 صحيح است  4و  1جواب هاي  (5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟-51

 رفع ايراد مي شود      ESPاز و با دانلودينگ با تعويض موتور برقي دريچه گ (1

 دسته سيم بين مديريت موتور  ومديريت گيربكس تعويض گردد  (2

ثبت شده و  شركت رنو پارس بررسي نموده و در حال حاضر مجوز خاصي بمنظور رفع ايراد ارائه  ASTIاين عيب درسيستم ( 3

 نشده است  

 رددرفع ايراد ميگ ESPبا تعويض مجموعه  (4

 صحيح است  2و  1گزينه  (5

 

 پس از رفع عيب كدام يك از موارد زير را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟ -52

 در صورت ثبت شدن عيوب موقت پاك نموده و درشرايط مختلف، تست جاده مي نمائيم   ( CLIP) توسط دستگاه عيب ياب (1

 فقط تست جاده اي انجام مي دهيم  (2

 ياز به تست وكنترل نهائي نمي باشد ن  (3

 كيلومتر  58در سرعتهاي باالي  ESPتست عملكردي سيستم ترمز  (4

 EPSبا يونيت  UCHكنترل نهائي پارامترهاي   (5
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 تعليق هايما

 

ام چرخهاي عقب خودرو سايش زودهنگ"به نمايندگي مراجعه نموده و بيان ميدارد  S7: مشتري با خودرو هايما 14ايراد

 "دارند درحاليكه كاركرد خودرو باال نيست .

 

 : كدام سيستمها و قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد ؟ 53

 بلبرينگ چرخ عقب -( سيستم تعليق 1

 بازويي باال و پايين –( سيستم تعليق 2

 زواياي چرخ  -( سيستم تعليق 3

 ديفرانسيل -( سيستم انتقال قدرت 4

  (  تصادف شديد از جلو5

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه صحيح ميباشد ؟ - 54

 ( تست جاده و بازديد عملكرد فرمان 1

 ( تست و عيب يابي فرمان برقي خودرو 2

 ( بازديد زواياي چرخ عقب3

 3و  1( موارد 4

 3و  2( موارد 5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام  مينمايد ؟ -55

 چرخ عقب آن را تعويض ميكنيم( در صورت ايراد داشتن بلبرينگ 1

 ( در صورت باالنس نبودن چرخها ، انها را باالنس ميكنيم .2

 ( تعويض بازويي چرخ3

 ( تنظيم زواياي چرخ عقب با دستگاه4

 همه موارد (5

 

 پس از رفع عيب كداميك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب بايد انجام داد ؟ -56

 ( تست جاده1

 زواياي چرخهاي عقب( كنترل 2

 ( تست با دستگاه عيب ياب3

 2و  1( موارد 4

 ( هيچكدام5
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