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 .مشخصات خود را روي برگه سئواالت بنويسيد

درصورت مشاهده هرگونه مغايرت به  است كنترل ومشخصات خود را كه روي پاسخنامه درج شده  -2

 .مراقبين جلسه اطالع دهيد

دارد ، در صورت انتخاب بيش از يك جواب ، امتياز سوال محاسبه نخواهد يك پاسخ صحيح تنها  هر سوال -3

 . شد 

 .مي شودمطرح شده مربوط  ايرادداراي تعدادي سئوال مي باشد كه به ايراد هر  -4

 .مشخص فرمائيد مداد مشكيبا  و فقط را در پاسخنامه جواب سئواالت-5

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 سيستم ترمز، تعليق، فرمان

 

 

عبور از دست در هنگام از جلو خودرو ( لق لق ) صداي غير متعارف "پارس  با ايرادخودرو  -1ايراد 

 .انداز ها و محل هاي ناصاف به نمايندگي مراجعه كرده است

 

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

 مجموعه طبق -سيستم تعليق جلو –1 

 و خرابي كمك فنرها لولفنرهاي   -سيستم اكسل جلو   - 2 

 فرمان هيدروليك  كمك -سيستم فرمان – 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 -2

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

 جلو بررسي وضعيت كمك فنر ها و فنر لول سيستم تعليق  كنترل زواياي هندسي چرخها وعملكرد قطعات  - 2   

 سي طبق و بوشهاي طبقربر –ق جلو كنترل  سيستم تعلي – 3  

 .ه  شعاع گردش فرمان با  مستندات  يسكنترل جعبه فرمان در موقع چرخش در پيچ هاي جاده و مقا – 4  

 .مي تواند صحيح باشد 3و2گزينه  –5  

  

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

 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  

 باز كردن طبق چرخ هاي جلو  -4  

 .صحيح است 4و3گزينه  -5 

 

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

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

 كنترل عملكرد سيستم كالچ خودرو – 2   

 تست جاده اي وكنترل عملكرد جلوبندي خودرو در دست اندازها    –3   

 كنترل زواياي چرخها با استفاده از دستگاه تنظيم فرمان -4   

 .صحيح است 4و3گزينه    -5   
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در هنگام ترمز گيري ( شيرجه زدن )متمايل شدن زياد خودرو به جلو "رانا  با ايرادخودرو :   2ايراد 

 .مراجعه كرده است  به نمايندگيو صداي نامتعارف از جلو خودرو 

 

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

 پايه دسته موتور روي گيربكس –گيربكس  –1  

 و خرابي كمك فنرها لولفنرهاي   -سيستم اكسل جلو   - 2  

 شكستگي نگهدارنده الستيكي  – گيربكس – 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  

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

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

 .ه  شعاع گردش فرمان با  مستندات  يسكنترل جعبه فرمان در موقع چرخش در پيچ هاي جاده و مقا – 4  

 .مي تواند صحيح باشد 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 كمك فنر هاي جلو     -3  

 جابجايي تايرهاي جلو ايراد رفع ميشود  -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   

 . كنترل عملكرد اكسل جلودر هنگام ترمز گيري و عبور از محلهاي ناصاف –3   

 كنترل زواياي چرخها با استفاده از دستگاه تنظيم فرمان -4   

 .صحيح است 4و3گزينه    -5   

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


شنيده شدن صداي نا متعارف از قسمت عقب و احساس كندي "خودرو آريسان با ايراد  :  3ايراد

 به نمايندگي مراجعه كرده است "حركت خودرو 

 

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

 مجموعه گيربكس   -سيستم انتقال قدرت   -1 

 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 - 11

 بررسي عملكرد گيربكس در دنده هاي  مختلف  – 1         

 در سرعت هاي مختلف گاردانبررسي عملكرد  -  2         

 سطوح ناهموار در تعليق عقب مجموعه اكسل و كمك فنرهابررسي عملكرد  - 3        

 خار رينگي، كاسه تمد از نظر كيفيت بررسي وضعيت پلوس، بلبرينگ، - 4        

 .صحيح است  4و  2گزينه  - 5        

 

 ؟ چه اقدامي را مناسب مي دانيدموجود  ايراد رفع جهت - 11

 تعمير يا تعويض گيربگس  -1       

 تعويض ميل گاردان  - 2       

 تعميرسيستم تعليق و كمك فنرها – 3       

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

 .صحيح است 4و  3گزينه  - 5       

 

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

 تست جاده در شرايط مختلف حركتي و عدم شنيدن صداي زوزه از عقب خودرو – 1        

 تست عملكرد ديفرنسيل 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 – 4       

 صحيح است 4و3گزينه  –  5       

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ABSسيستم ترمز 

 

به  ABS MOBISو سيستم  SMSخودروي سمند موتور ملي با سيستم مالتي پلكس -4ايراد 

روشن است و كيلومتر كار نمي كند با اتصال دستگاه  ABSچراغ . نمايندگي مراجعه كرده است

 وجود ندارد ABSدياگ مشخص شد كه هيچ گونه خطايي در سيستم 

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

 FNپيكربندي اشتباه نود -سيستم مالتي پلكس-1

 BCMپيكربندي اشتباه نود -سيستم مالتي پلكس -2

 ICNپيكربندي اشتباه نود -سيستم مالتي پلكس -3

 ABSپيكربندي اشتباه نود - ABSسيستم  -4

 خرابي سنسور چرخ ها– ABSسيستم  -5

 

 باشد  ؟براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي -14

 ICNبه  CAN و از انجااز طريق شبكه CCNبه  ECUو از طريق  PTPاطالعات سرعت دراين سيستم به صورت -1

 منتقل مي شود 

 پيكربندي خاصي قرار داده نشده است ABSدر دستگاه دياگ براي اين نوع  -2

 كيلومتر عملكرد نخواهد داشت ICNدر صورت انتخاب سايز تاير نامناسب در -3

 كيلومتر عملكرد نخواهد داشت ABSدر صورت انتخاب سايز تاير نامناسب در -4

وجود نداشته باشد طبق اطالعيه فني بايد اقدام به تعويض   ABSروشن شود و هيچ خطايي در سيستم  ABSاگر چراغ -5

 در اين خودرو نمود   ABSمدول اخطار 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟ -15

 مي نماييم ICNو  FNطبق اطالعيه فني اقدام به بروز رساني نود  -1

 ذخيره مي شود طبق اطالعيه فني اقدام به بروز رساني اين نودها مينماييم CCNو  FNچون اطالعات سرعت در نودهاي -2

 2و  1موارد -3

 را اصالح مي نماييم ABSتوسط دستگاه دياگ پيكربندي -4

 دياگ عملكرد صحيح سنسورهاي چرخ را بررسي نموده و سنسور معيوب را تعويض مي نماييم توسط تست جاده و دستگاه-5

 پس از رفع عيب ، كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟ -16

 دقت كرده و توسط تست جاده از كاركرد صحيح كيلومتر مطمئن مي شويم ABSبه خاموش شدن چراغ -1

 دستگاه دياگ كاركرد صحيح سنسورهاي چرخ را بررسي مي نماييم توسط-2

 توسط دستگاه دياگ از عدم وجود خطا در كليه نودهاي مالتي پلكس مطمئن مي شويم -3

 در حالت موتور روشن دقت مي كنيم ABSبه خاموش چراغ -4

 همه موارد فوق-5
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وارد تعميرگاه  ABS mg60يك خودروي رانا با سيستم مالتي پلكس اكوماكس و يونيت -5ايراد  

 .  ABSشده با ايراد روشن بودن دائمي چراغ  

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

 FCMخرابي در نود -سيستم مالتي پلكس-1

 ICNپيكربندي اشتباه نود -سيستم مالتي پلكس -2

 ABSمدول اخطار – ABSسيستم  -3

 وجود ايراد در سنسورهاي چرخ– ABSسيستم  -4

 همه موارد -5

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟-18

 در شبكه قرار ندارد ABSدر سيستم راناي اكو اكس -1

روشن شده و كيلومتر از كار  ABSچراغ مي شود در صورت خرابي اين يونيت  FCMاز انجا كه اطالعات سرعت وارد نود -2

 مي افتد

 را به عهده دارد ABSوظيفه روشن كردن چراغ اخطار  ABSدراين سيستم مدول اخطار -3

 .مي رود ICNشده و از آنجا به  BCMوارد  CANتوسط شبكه   ABSاطالعات مربوط به روشن شدن چراغ اخطار -4

 .با دستگاه دياگ وجود ندارد ABSامكان عيب يابي  FCMدر صورت خرابي -5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟ -19

 را بررسي نموده و اقدام به رفع ايراد مي نماييم ABSتوسط دستگاه عيب ياب خطاهاي موجود در يونيت -1

 مي كنيم ABSاقدام به تعويض مدول اخطار  ABSدر صورت عدم وجود خطا در يونيت -2

 را بررسي مي نماييم FCMو نود  ABSنشد در مرحله اول مقاومت شبكه بين يونيت  ABSه تنها وارد يونيت اگر دستگا-3

 مي نماييم FCMاقدام به بازديد و اصالح پيكربندي نود  ABSقبل از بررسي خطاهاي يونيت  -4

 همه موارد فوق-5

 

 رفع عيب مناسب مي دانيد؟پس از رفع عيب ، كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول  -21

را بررسي مي نماييم و در پايان دوباره با  ABSابتدا كليه خطاهارا پا ک نموده و سپس توسط تست جاده عملكرد سيستم -1

 .مطمئن مي شويم ABSدستگاه دياگ از عدم وجود خطا در يونيت 

 در حالت سوئيچ باز توجه مي كنيم ABSبه خاموش شدن چراغ -2

 .مطمئن مي شويم ABSبا دستگاه دياگ از عدم وجود خطا در يونيت  -3

 .يكي از چرخ هاي جلو را از زمين بلند كرده و به عملكرد كيلومتر در صفحه كيلومتر دقت مي كنيم -4

 اطمينان حاصل مي نماييم ABSتوسط تست جاده از خاموش بودن چراغ -5
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در سطوح  ABSعدم عملكرد صحيح سيستم  ": مشتري با   خودروي  رانا   با ايراد :  6ايراد

 .به نمايندگي مراجعه كرده است " ABSناهموار به همراه روشن شدن چراغ اخطار

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

ABS

ABSABS

ABS

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير را پيشنهاد مي كنيد؟   -22

ABS

ABS 

 ؟ چه اقدامي را مناسب مي دانيدموجود  ايراد رفع جهت - 23

 

ABS 

 ؟ دانيد مناسب مي ايراد حصول اطمينان از رفع جهتكداميك از موارد را  ايرادپس از رفع  -24

ABS 

ABS
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 بخش سواالت نمایندگیهای پایلوت
 

 سيستم تعليق هايما

 

به نمايندگي مراجعه نموده و بيان ميدارد فرمان خودرو لرزش  S7مشتري با خودرو هايما  :7ايراد 

 .داشته و خودرو در چرخش فرمان نامتعادل حركت ميكند  

 كدام سيستمها و قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد ؟ -25

 بلبرينگ چرخ عقب -سيستم تعليق  - 1

 ميل فرمان –سيستم تعليق  - 2

 زواياي چرخ  -سيستم تعليق  - 3

 ديفرانسيل -سيستم انتقال قدرت  - 4

 تصادف شديد از جلو   -5

 براي بررسي ايراد كدام گزينه صحيح ميباشد ؟ -26

 تست جاده و بازديد عملكرد فرمان  - 1

 تست و عيب يابي فرمان برقي خودرو  - 2

 بازديد زواياي چرخ عقب - 3

 3و  1موارد  - 4

 3و  2موارد  -5

 موجود چگونه اقدام  مينمايد ؟براي رفع ايراد  -27

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

 .تعويض ميل فرمان  - 2

 تعويض بازويي چرخ - 3

 تنظيم زواياي چرخ عقب با دستگاه - 4

 همه موارد -5

 

 انجام داد ؟پس از رفع عيب كداميك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب بايد   -28

 تست جاده - 1

 كنترل زواياي چرخهاي عقب - 2

 تست با دستگاه عيب ياب - 3

 3و  1موارد  - 4

 همه موارد -5
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 H30 CROSSسيستم تعليق 

 

 در هنگام "به نمايندگي مراجعه مي كند و بيان ميدارد،   H30cross مشتري با  خودرو:  8ايراد 

شنيده  صدا از چرخ به راستفرمان  گردش حركت به جلو دسته دنده لرزش دارد و هنگام

 ."ميشود

 

 ؟قطعات خودرو در بروز عيب موثر است –كدام سيستم  -29

 بلبرينگ هاي چرخ جلو  -اكسل جلو – 1

 فنر لول سمت راست –اكسل جلو   -2

 طبق سمت راست  –اكسل جلو  –3

 پمپ هيدروليك فرمان   -سيستم فرمان  –4

 پلوس سمت راست  –اكسل جلو -5

 

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

 كنترل سيستم تعليق جلو براي شكستگي فنر لول  سمت راست  – 1

 كنترل سيستم تعليق جلو براي خرابي طبق هاي دو طرف 2

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

 كنترل صداي توپي چرخ ها جلودر حين حركت   4

 .  كنترل وضعيت ظاهري و عملكردي پلوس سمت راست – 5

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  - 31
 تعويض بلبرينگ هاي چرخ جلو    ا

 تعويض فنر لول كمك جلو سمت راست  2

 تعويض طبق هاي دو طرف جلو  3

 تعويض پلوس چرخ جلو سمت راست  -4

 با تعويض جعبه فرمان  ايراد برطرف مي گرد       -5

 

 دانيد؟از حصول رفع عيب مناسب مي پس از رفع عيب كداميك از موارد را براي اطمينان  -  32 

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

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

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

 . ملكرد بدون صداي چرخهاكنترل عملكرد سيستم تعليق جلو در حين حركت و تاييد صحت ع  4

 كنترل عملكرد سيستم تعليق جلو در حين حركت و صحت عملكرد در سر پيچها      5
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 سيستم تعليق تندر

 

ترمز خودرو ضعيف است و پدال  " بيان مي نمايد 1396مشتري با  خودرو تندر  مدل  : 9 ايراد 

 "ترمز تا انتهاي كورس براحتي پايين مي رود 

 باشد؟در بروز عيب موثر مي تواند  خودرو  قطعات –ها سيستمكدام -33

 شير خروجي چرخ جلو چپ  -ABSسيستم ترمز  -1

 ديسك چرخ جلو چپ  –سيستم تعليق -2

 كمك فنر جلو راست –سيستم تعليق -3

 كمك فنر جلو چپ –سيستم تعليق -4

 نشتي در لوله ترمز چرخ عقب راست -ABSسيستم ترمز  -5

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -34

 بررسي  كمك فنر جلو راست -1

 بررسي كمك فنر جلو چپ  -2

 بررسي وضعيت لوله هاي ترمز چرخ ها -3

 بررسي وضعيت ديسك چرخ جلو چپ -4

 بررسي وضعيت ديسك چرخ جلو چپ -5

 

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟ -35

 نشتي لوله ترمز چرخ عقب راست رفع -1

 تعويض ديسك چرخ جلو چپ  - 2

 تعويض ديسك چرخ جلو چپ -3

 تعويض كمك فنر جلو راست -4

 تعويض كمك فنر جلو چپ -5

 

 پس از رفع عيب كدام يك از موارد زير را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟ -36

 تست جاده و بررسي عملكرد سيستم ترمز و پدال ترمز  -1

 تست  ميزان صداي كمك فنرها -2

 تست سنسور سرعت خودرو  -3

 تست  ديسك چرخ عقب -4

 تست وضعيت سيبك فرمان -5
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 سيستم تعليق سوزوكي

 

 از قسمت جلوي "به نمايندگي مراجعه مي كند و بيان ميداردسوزوكي، مشتري با  خودرو:  11ايراد 

 ."خودرو ، از شروع حركت ، ازچرخها صدا مي آيد

 

 ؟قطعات خودرو در بروز عيب موثر است –كدام سيستم  -37

 بلبرينگ هاي چرخ جلو -اكسل جلو – 1

 فنر لول سمت راست –اكسل جلو   -2

 فنر لول سمت چپ –اكسل جلو  – 3

 پمپ ترمز اصلي   –سيستم ترمز  -4

 جعبه فرمان  –سيستم فرمان  -5

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

 كنترل سيستم تعليق جلو براي شكستگي فنر لول ها   – 1

 كنترل سيستم تعليق جلو براي پاره شدگي الستيك دياق ميل موجگير 2

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

 كنترل صداي بلبرينگ هاي چرخ هاي  جلو در حين حركت   4

 كنترل عملكرد فرمان در سرپيچ ها   – 5

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  - 39
 تعويض اكسل كامل جلو  ا

 تعويض كمك فنر هاي جلو  2

 تعويض بلبرينگ هاي چرخ جلو  3

 با تنظيم باد وتنظيم زواياي چرخ ايراد برطرف مي گردد  -4

 با تعويض جعبه فرمان ايراد برطرف مي گرد       -6

 

  ؟پس از رفع عيب كداميك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد -   41

 بررسي عملكرد تعليق جلو در حين عبور از دست اندازها   1

 . كنترل خاصي بر روي سيستم تعليق جلو بعد از تعميرات نياز ندارد  2

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

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

 م بودن باد الستيك ها كفايت مي كند    فقط اطمينان از درست بودن زواياي چرخ هاو تنظي  5

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 سيستم تعليق كپچر

 

هنگام ترمز   "به نمايندگي مراجعه مي كند و بيان ميداردكپچر ،  مشتري با  خودرو - 11ايراد 

 ."كيلومتر در ساعت فرمان لرزش دارد 121الي  91گيري در سرعتهاي 

 

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

 بوستر ترمز  -سيستم ترمز  – 1

 فنر لول سمت راست –اكسل جلو   -2

 فنر لول سمت چپ –اكسل جلو  – 3

 پمپ ترمز اصلي   –سيستم ترمز  -4

 ديسك چرخ هاي جلو  –سيستم تعليق   -5

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

 كنترل سيستم تعليق جلو براي شكستگي فنر لول ها   – 1

 كنترل سيستم تعليق جلو براي پاره شدگي الستيك دياق ميل موجگير– 2

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

 وضعيت ديسك چرخ هاي جلوكنترل  – 4

 ترمزچوب كردن كنترل  – 5

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  - 43
 تعويض اكسل كامل جلو  –ا

 تعويض كمك فنر هاي جلو  –2

 ديسك چرخ هاي جلوتعويض  – 3

 .زاويه كستر در تعميرگاه  ايراد برطرف مي گرددبا تنظيم  -4

 با تعويض جعبه فرمان 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 تعليق جلو در حين عبور از دست اندازها  – 1

 . كنترل خاصي بر روي سيستم تعليق جلو بعد از تعميرات نياز ندارد – 2

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

 . ترمز وسيستم  فرمان   كنترل عملكرد سيستم تعليق جلو در حين حركت و تاييد صحت عملكرد – 4

 فقط اطمينان از درست بودن زواياي چرخ هاو تنظيم بودن باد الستيك ها كفايت مي كند     – 5
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