
 
 آزمون سراسري شبكھ نمایندگیھاي شركت ایران خودرو 

 خدمات پس از فروشاداره 
  دفتر منطقھ ای مشھد

  
  

١٣٩۶ 
 سئواالت آزمون  مھارتي شغل تعلیق كار

 
 دقیقھ ۶٠ مدت آزمون :

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 .مي شودمربوط 
پاسخ بیش از دو .  گزینھ صحیح دارد ٢یا حداكثر  ١ ھر سوال -۴

 .گزینھ موجب حذف امتیاز سوال خواھد شد 
 .مشخص فرمائید  مداد مشكيبا  جواب سئواالت را در پاسخنامھ-۵
  . ھیچیك از سواالت نمره منفي ندارد-۶

 
 
 
 
 
 
 

   نام و نام خانوادگي: 
 كد ملي :  

 كد نمایندگي : 
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 :  ١ایراد 
بھ نمایندگي مراجعھ صندوقدار ،  ٢٠۶ مشتري با  خودرو پژو
عبور از دست انداز ھا و در ھنگام  "مي كند و بیان میدارد

محل ھاي ناصاف و ھنگام كالچ گیري از قسمت  جلوي  خودرو 
   " صداي     غیر عادي بھ گوش مي رسد 

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

كنترل سیستم كالچ با استفاده از مستندات كنترل وتنظیم  – ١   
 عملكرد كالچ .

كنترل زوایاي ھندسي چرخھا وعملكرد قطعات اكسل جلو   - ٢   
 بصورت چشمي و توسط دستگاه میزان فرمان 

 بررسي وضعیت كمك فنر ھا و فنر لول بروري رول تست  . – ٣  
كنترل جعبھ فرمان در موقع چرخش در پیچ ھاي جاده و  – ۴  

 مقاسیھ  شعاع گردش فرمان با  مستندات  .
 عیت فشار فرمان ھیدرولیك توسط دستگاه عیب یاببررسي وض –۵  

  
 براي رفع ایراد موجود چگونھ اقدام مي نماییم؟  -٢

 تعویض بلبرینگ چرخ جلو   – ١  
با تعویض قطعات كالچ بصورت كامل ایراد برطرف مي گردد   – ٢  
. 
 تعویض بازویي ھاي اكسل جلو دو طرف     -٣  
 تعویض كمك فنر ھاي جلو .                     -۴  
  با جابجایي تایرھاي جلو ایراد رفع میشود . -۵ 

 
 :  ٢ایراد 

، پارس ویا سمند بھ نمایندگي  ۴٠۵مشتري با  خودرو پژو 
مراجعھ مي كند و بیان میدارد"  در ھنگام حركت، فرمان از 

و ھمچنین مسیرمستقیم انحراف پیدا مي كند ( فرار دارد) 
 در دست انداز ھا صداي اضافي دارد    "

 قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سیستم ھا  -٣
 مجموعھ جعبھ فرمان ھیدرولیك  -سیستم فرمان – ١
 معیوب بودن  ماھكھاي اتنخاب دنده ھا   – گیربكس  - ٢
 بوش ھاي الستیكي پایھ ھیدرولیك فرمان   –فرمان  سیستم  – ٣
 قطعات الستیكھاي میل موجگیر  –تعلیق جلو خودرو سیستم   -۴
 خرابي دستھ موتور باال و یا پایین    - موتور   -۵
 

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

 زوایھ كمبر را كنترل مي كنیم.  -  ١
عملكرد جعبھ فرمان را در حین حركت ودر  تست جاده اي –  ٢     

 دست اندازھا را كنترل مي نمائیم . 
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دستھ موتورھا را باز نموده تا كنترل شود و یا  تمامي  -٣
 . آچاركشي مي نماییم   

عدم عملكرد پمپ  ھیدرولیك از ناشي عیب فوق میتواند  - ۴
 گردد . ایجاد فرمان

را  تعویض دنده ھاي گیربكس لیور و ماھكھاي عملكرد  –  ۵
 . كنترل مي كنیم 

 
بھ نمایندگي ،  ۴٠۵پژو مشتري با  خودرو :  ٣ایراد  

از قسمت عقب خودرو ، در  "مراجعھ مي كند و بیان میدارد
حین حركت مستقیم ازچرخھا صدا مي آیدضمنا در ارتفاع 

 خودرو ھیچگونھ تغییري دیده نمي شود.
 

 قطعات خودرو در بروز عیب موثر است –كدام سیستم  - ۵

 بلبرینگ ھاي توپي چرخ عقب -اكسل عقب – ١
 فنر پیچشي سمت راست –اكسل عقب   -٢
 فنر پیچشي سمت چپ –اكسل عقب  – ٣
 روغن زدگي سلیندر ترمز عقب  –سیستم ترمز   - ۴
براي رفع عیب موجود  -١١ رولبرینگ ژامبون عقب –اكسل عقب  -۵

  ؟چگونھ  اقدام  میكنید 
 تعویض اكسل كامل عقب   –ا
 تعویض كمك فنر ھاي عقب دوطرف خودرو –٢
 تعویض بلبرینگ ھاي توپي چرخ عقب – ٣
 با تنظیم باد وتنظیم زوایاي چرخ ایراد برطرف مي گردد  -۴
 با تعویض سیلندر ترمز چرخ روغن زده ایراد برطرف مي گرد       -۵

 

پس از رفع عیب كدامیك از موارد را براي اطمینان از حصول  - ۶  
 رفع عیب مناسب مي دانید. 

بررسي عملكرد ژامبونھاي تعلیق عقب در حین عبور از دست  – ١
 اندازھا 

كنترل خاصي سیستم تعلیق جلو و عقب بعد از تعمیرات نیاز  – ٢
 ندارد. 

ور از جاده ھاي كنترل عملكرد فنر ھاي پیچشي در ھنگام عب -٣
 ناھموار 

كنترل عملكرد سیستم تعلیق عقب در حین حركت و تایید صحت  – ۴
 عملكرد بدون صداي چرخھا. 

فقط اطمینان از درست بودن زوایاي چرخ ھاو تنظیم بودن  – ۵
 باد الستیك ھا كفایت مي كند    
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 :  ۴ایراد 
بھ نمایندگي وانت پیكان (باردو) ، مشتري با  خودرو 

شروع و ادامھ در ھنگام  "مراجعھ مي كند و بیان میدارد
حركت دائما از قسمت  عقب  خودرو صداي     زوزه  بھ گوش 

  " مي رسد 
 
 قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سیستم ھا  -٧

 مجموعھ دنده زیر گیربكس  –گیربكس  –١ 
خرابي كمك فنر ھا و مجموعھ   -سیستم تعلیق عقب   - ٢  

 فنرھاي تخت
 بلبرینگ ھاي پلوس عقب    –سیستم تعلیق عقب  – ٣  
 بلبرینگ ھاي چرخ عقب –سیستم اكسل عقب     - ۴  
عدم گشتاور مناسب (شل بودن) پیچ میل  –سیستم تعلیق عقب  -١

 پلوس عقب 
 

   ؟كدامیك از گزینھ ھاي زیر درست مي باشد فوق  براي بررسي ایراد -٨
كنترل عملكرد گیربكس در دنده ھاي  مختلف بخصوص در  – ١   

 .  ۴دنده 
 بررسي عملكرد دیفرانسیل در سرعت ھاي مختلف    - ٢   
 بررسي وضعیت كمك فنر ھا و فنر ھاي تخت بصورت چشمي  . – ٣  
بازكردن مجموعھ دیفرانسیل (كلھ گاوي) و كنترل وضعییت  – ۴  

 ظاھري كرانویل وپینیون و بلبرینگ ھاي آن.
 بررسي و كنترل  وضعیت بلبرینگ ھاي چرخ عقب  –۵  

 
 براي رفع ایراد موجود چگونھ اقدام مي نماییم؟  -٩ 

 تعویض بلبرینگ چرخ ھاي عقب  – ١  
با تعویض دنده زیر گیربكس بصورت كامل ایراد برطرف مي  – ٢  

 گردد  .
 تعویض فنرھاي تخت  دو طرف اكسل عقب    -٣  
 تعویض كامل دیفرانسیل (كلھ گاوي) .                     -۴  
بستن پیچ پلوس عقب طبق مستندات تعمیراتي خودرو با  -۵ 

 استفاده از آچار تركمتر
 ABSترمز سئواالت آزمون سیستم 

 : ۵ایراد شماره 
 ABSچراغ مشتري با  خودرو پژو  پارس عنوان مي كند :  "

  مي باشد وسیستم ترمز خوب عمل نمي كند     "دائم روشن 
 
در بروز عیب موثر مي تواند  خودرو  قطعات –ھا كدام سیستم- ١٠

 باشد؟
 مجموعھ بلوك شیرھاي ھیدرولیك   -ABSسیستم ترمز   - ١
 سنسور سرعت خودرو –سوخت رساني  سیستم   -٢
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 صفحھ نمایشگر -سیستم برق - ٣
 سنسورھاي چرخ جلو و عقب   -ABSسیستم ترمز  -۴
 بلبرینگ چرخ جلو  –سیستم اكسل جلو  -۵

 

 براي رفع ایراد موجود چگونھ اقدام مي نمایید؟ - ١١
 تعویض سنسور چرخ جلو یا سنسور چرخ عقب  -١
 تعویض بلیرینگ چرخ جلو  -٢
 تعویض شیر برقي ورودي چرخ جلو -٣
 تعویض كالیپر ھاي سیلند ترمز چرخھاي عقب -۴
 تعویض بوستر ترمز  -۵
 

پس از رفع عیب كدام یك از موارد زیر را براي اطمینان از  - ١٢   
 رفع عیب مناسب مي دانید؟

و  ABSتست جاده  خودرو  و اطمینان از صحت عملكرد سیستم  -١
 طارخاموش شدن المپ اخ

با دستگاه عیب یاب از پاك شدن خطاي دائمي مربوطھ  مطمئن  -٢
 مي شویم

با ا ستفاده از مولتي متر وضعیت تعداد قطب ھاي مغناطیسي  -٣
 بلبرینگ چرخھاي جلو  را بررسي مي نماییم

 تعویض روغن ترمز   -۴
 شیر برقي چرخ مورد نظر را با المپ تست كنترل مي كنیم.  -۵

 :  ۶ایراد شماره 
 ABSمشتري با  خودرو  رانا  بیان مي دارد: " سیستم 

بموقع عمل نمي كند  و در عبور از جاده ھاي ناھموار ضعیف 
 روشن نمي باشد " ABSاست و المپ اخطار

 
 براي بررسي ایراد كدام گزینھ ھاي زیر صحیح است؟   - ١٣

 بررسي عملكرد سیستم تعلیق در حین حركت -١
  ABSرسي و تست  اھمي بلوك ھیدرولیك سیستم بر  -٢
 بررسي و كنترل عملكرد بوستر ترمز -٣
 توسط دستگاه عیب یاب  ABSخواندن عیوب  موجود در مدول  -۴
 با استفاده دستگاه عیب یاب  ABSكنترل پارمترھاي مدول  -۵

 
 براي رفع ایراد موجود چگونھ اقدام مي نمایید؟- ١۴

 تعویض  سنسور چرخھاي خودرو   -١
 تعویض بلبرینگ چرخ ھاي عقب و جلو -٢
 ABSتعویض مدول  -٣
 ھواگیري سیستم ترمز با استفاده از دستگاه عیب یاب  -۴
 تعویض بوستر ترمز با بوستر با مشخصات  مناسب -۵
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پس از رفع عیب كدام یك از موارد زیر را براي اطمینان از رفع  -١۵

 ي دانید؟عیب مناسب م
 ABSتست جاده  خودرو  و بررسي عملكرد ترمز  -١
با ا ستفاده از دستگاه عیب یاب  وضعیت تعداد قطب ھاي  -٢

 مغناطیسي چرخ مورد نظر را بررسي مي نماییم.
اطمینان كسب مي  ABSاز تغییر ورژن نرم افزار كنترل یونیت   -٣

 نماییم.
 فعال مي كنیم.شیر برقي چرخ مورد نظر را با المپ تست  -۴
را   ABSبا دستگاه عیب یاب عدم وجود ایراد در سیستم ترمز   -۵

 بررسي مي نماییم.

 آزمون مھارتي سیستم تعلیق وفرمان سوزوكي 
: مشتري با خودرو سوزوكي بیان مي كند در ھنگام  ٧ایراد 

 حركت، فرمان خودرو بھ یك سمت كشیده مي شود 
 قطعات خودرو در بروز عیب موثر است –كدام سیستم  - ١۶

 پایھ موتور -سیستم موتور – ١
 ضربھ خوردگي شاسي –سیستم تعلیق جلو   -٢
 LSD -سیستم ترانسفر  – ٣
 طبق  –سیستم تعلیق عقب   - ۴
 فنر لول –سیستم تعلیق جلو   -۵

 

  ؟براي رفع عیب موجود چگونھ  اقدام  میكنید  -١٧
 تعویض غربیلك فرمان   –ا
 نشتي روغن جعبھ فرمان و سیلندر فرمان را برطرف مي كنیم –٢
 فنر لول كمك فنر ھاي جلو را تعویض مي كنیم – ٣
 با تنظیم باد و زوایاي چرخ ایراد برطرف مي گردد  -۴
 با آچاركشي سیستم تعلیق عقب ایراد برطرف مي گردد. -۵
 

حصول رفع پس از رفع عیب كدامیك از موارد را براي اطمینان از  - ١٨
 عیب مناسب مي دانید. 

بررسي عملكرد فرمان در حین حركت مستقیم واطمینان از صحت  – ١
 عملكرد آن

كنترل خاصي سیستم تعلیق جلو و عقب بعد از تعمیرات نیاز  – ٢
 ندارد. 

كنترل پارامترھاي سیستم ترمز با استفاده از دستگاه عیب  -٣
 یاب 

با دستگاه فشارسنج فشار مدار ھیدرولیك فرمان را اندازه  – ۴
 مي گیریم. 
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اطمینان از درست بودن زوایاي چرخ ھاو تنظیم بودن باد  – ۵
 الستیك ھا    

 

 :٨ایراد 
مشتري با خودرو سوزوكي بیان مي كند در ھنگام حركت از 
روي جاده ھاي ناھموار،از قسمت عقب صدا شنیده مي شود 

 دچار سایش شده اندوالستیك ھا 
 قطعات خودرو در بروز عیب موثر است –كدام سیستم  - ١٩

 طبق پایین -سیستم تعلیق عقب – ١
 چھار شاخھ فرمان –سیستم تعلیق جلو   - ٢
 LSD -سیستم ترانسفر  – ٣
 طبق باال –سیستم تعلیق عقب   - ۴
 فنر لول –سیستم تعلیق جلو   -۵

  ؟براي رفع عیب موجود چگونھ  اقدام  میكنید  -٢٠
 تعویض غربیلك فرمان  – ١
 با تعویض ھردو طبق عقب ایراد فع مي گردد. –٢
 فنر لول كمك فنر ھاي جلو را تعویض مي كنیم – ٣
 با تنظیم باد وتنظیم زوایاي چرخ عقب ایراد برطرف مي گردد  -۴
 مي گردد.با آچاركشي سیستم تعلیق جلو ایراد برطرف  -۵
 

پس از رفع عیب كدامیك از موارد را براي اطمینان از حصول رفع  -٢١
 عیب مناسب مي دانید. 

بررسي عملكرد فرمان در حین حركت واطمینان از صحت عملكرد  –١
 آن
كنترل خاصي سیستم تعلیق جلو و عقب بعد از تعمیرات نیاز  – ٢

 ندارد. 
كنترل عملكرد سیستم تعلیق عقب در حال حركت و عبور از دست  -٣

 اندازھا 
با دستگاه فشارسنج فشار مدار ھیدرولیك فرمان را اندازه  –۴

 مي گیریم. 
اطمینان از درست بودن زوایاي چرخ ھاو تنظیم بودن باد  – ۵

 الستیك ھاي عقب  
 آزمون مھارتي سیستم تعلیق وفرمان سوزوكي

شتري با خودرو سوزوكي بیان مي كند در ھنگام : م ٩ایراد 
 گردش فرمان خودرو بھ دو سمت چپ و راست فرمان صدا مي دھد 

 قطعات خودرو در بروز عیب موثر است –كدام سیستم  - ٢٢

 پمپ ھیدرولیك فرمان -سیستم فرمان – ١
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 ضربھ خوردگي شاسي –سیستم تعلیق جلو   -٢
 دستھ موتورھا –سیستم موتور  – ٣
 مارپیچ ھید رولیك فرمان  –سیستم فرمان   - ۴
 فنر لول –سیستم تعلیق جلو   -۵

  ؟براي رفع عیب موجود چگونھ  اقدام  میكنید  -٢٣
 تعویض غربیلك فرمان   –ا
نشتي روغن جعبھ فرمان ولقي میل شانھ اي فرمان در پوستھ  –٢

 خود را برطرف مي كنیم
 فنر لول كمك فنر ھاي جلو را تعویض مي كنیم – ٣
 با تنظیم باد و زوایاي چرخ ایراد برطرف مي گردد  -۴
 با تعویض پمپ ھیدرولیك فرمان ایراد برطرف مي گردد. -۵

پس از رفع عیب كدامیك از موارد را براي اطمینان از حصول رفع  - ٢۴
 عیب مناسب مي دانید. 

مستقیم وگردش بھ دو طرف تا بررسي فرمان در حین حركت  – ١
 اطمینان از صحت عملكرد آن بدست آید.

كنترل خاصي بر روي سیستم فرمان بعد از تعمیرات نیاز  – ٢
 ندارد. 

كنترل پارامترھاي سیستم ترمز با استفاده از دستگاه عیب  -٣
 یاب 

 ھواگیري ازمخزن  پمپ  ھیدرولیك فرمان . – ۴
ي چرخ ھاو تنظیم بودن باد اطمینان از درست بودن زوایا – ۵

   الستیك ھا 

 آزمون مھارتي سیستم تعلیق وفرمان تندر
 : مشتري با  خودرو تندر بیان مي دارد:  ١ ٠ایراد شماره

 ABSكیلومتر بر ساعت گاھي چراغ  ١٢٠"  در سرعت ھاي باالي 
 در پشت آمپر روشن مي شود"

 عیب موثر باشد؟قطعات  خودرو  مي تواند در بروز –كدام سیستمھا -٢۵
 سنسور سرعت خودرو –سیستم سوخت رساني  -١
  UCHكنترل یونیت داخل اتاق  -سیستم الكتریسیتھ -٢
 كمك فنرھا -سیستم تعلیق -٣
 بلبرینگ چرخ جلو – ABSسیستم ترمز  -۴
 توپي/بلبرینگ چرخ عقب- ABSسیستم ترمز   -۵

اطمینان از رفع پس از رفع عیب كدام یك از موارد زیر را براي  -٢۶
 عیب مناسب مي دانید؟

 تست جاده  خودرو  -١
با ا ستفاده از دستگاه عیب یاب  وضعیت تعداد قطب ھاي  -٢

 مغناطیسي چرخ مورد نظر را بررسي مي نماییم
 تست كمك فنرھا با استفاده از دستگاه عیب یاب.  -٣
 بررسي زوایاي چرخ مورد نظر -۴
 تنظیم زاویھ كمبر چرخ ھا  -۵
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