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 ثررظي دبرأشرٞبي ظيعشٓ ا٘صوشٛر)ٌبز ٚ ثٙسيٗ( سٛظط دظشٍبٜ ػيت يبة  - 1

  جبدٜ سعز  - 2

  ٞٛا ٌيري ظيعشٓ خٙه وٙٙذٜ در ـٛرر سؼٕيرار ٔىب٘يىي - 3

 سعز ريُ ظٛخز ثٙسيٗ از ٘ظر ٘ؽشي  - 4

 در ظرػز ٞبي ثعيبر ثبال سعز جبدٜ خٛدرٚ - 5

  

 9ايزاد:

خَد ثِ در حبلت هَتَر رٍشي چزاغ اًژكتَر رٍشي ٍ سيستن  "ثيبى هيكٌذ   91دٍگبًِ سَس هذل  175هشتزي ثب خَدرٍ  
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 قطعبت در ثزٍس عيت هي تَاًذ هَثز ثبشذ؟ –كذام سيستن ّب  _24

 (Tag)  داخُ وّيذ چيخ ظز  –ظيعشٓ ايٕٛثاليسر    - 1

 ) وٙشرَ يٛ٘يز ٔروسي (    CCN–ظيعشٓ اِىشريىي  – 2

 EVMؼيرثرلي  – ٌيرثىط اسٛٔبسيه  – 3

  ٔٛسٛر ثرلي دريچٝ ٌبز   -ٔٛسٛر  ECU  –ظيعشٓ ظٛخز رظب٘ي  – 4

 دظشٝ ظيٓ اـّي ٔٛسٛر -ظيعشٓ ظٛخز رظب٘ي  - 5

 

   ؟كذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز درست هي ثبشذ فَق  ثزاي ثزرسي ايزاد _22

 فؽبر ظٙج وٙشرَ فؽبر دٕخ ثٙسيٗ ٚ ريُ ظٛخز سٛظط اثسار ٔخفٛؾ -1

 ٔٛسٛر ثرلي دريچٝ ٌبز ثٛظيّٝ دظشٍبٜ ػيت يبة ٚ ِٔٛشي ٔشر ٔٛسٛر ٚ ECU  ، وٙشرَ ظيٓ وؽي – 2

 دردٚر آراْ ٚ دٚرٞبي ٔخشّف  (  ٚ ثررظي وبُٔ دبرأشرٞب در ٚضؼيز ٔٛسٛر رٚؼٗ )خٛا٘ذٖ خطب ثب دظشٍبٜ ػيت يبة  –3

 (TRIGER) ػّٕىرد چرخ د٘ذٜ رٚي ٔيُ ظٛدبح ٚضؼيز  وٙشرَ –4

 وٙشرَ ٚضؼيز سبيٓ ٔٛسٛر سٛظط دظشٍبٜ ػيت يبة – 5

 

  ؟ثزاي رفع عيت هَجَد چگًَِ  اقذام  هيكٌيذ  _29

 .ثرطرف ٌردد  ػيتٕٔىٗ اظز داّ٘ٛديًٙ   ثب ػّٕيبر  –1

 ٔي ؼٛد  رفغ ايراد ٚ سؼٛيض ؼٕغ  ثب سٙظيٓ ٔٛسٛر   – 2

 )وٙشرَ يٛ٘يز ٔروسي(  CCN  ٚFNسؼٛيض  – 3

 سؼٛيض وبسبِيعز    - 4

ػيت ثرطرف  دظشٝ ظيٓ ٔٛسٛر ٚ يب ٔٛسٛر ثرلي دريچٝ ٌبز ،  ثب سؼٛيضا٘جبْ ؼذٜ در ٔرحّٝ ثبال ،   ثب سٛجٝ ثٝ ثررظي ٞبي – 5

 .ٔي ؼٛد 

 

  ؟هٌبست هيذاًيذ، عيت  شذى ثزاي اطويٌبى اس رفع سيز را كذاهيك اس هَارد ، پس اس رفع عيت  _21

 ٚ سؼريف ٔجذد وّيذ وٙشرَ ايٕٛثاليسر   -1    

 CCN ـحيح ديىرٜ ثٙذي زاطٕيٙبٖ ا  – 2      

 فيٛز ٞبي جؼجٝ فيٛز وبِعىٝ اي  ٕٞٝوٙشرَ   – 3

 ٔٛسٛر ثب دظشٍبٜ ػيت يبة ECU وبُٔ ٔٙٛٞبي  وٙشرَ   -4

 اي  سعز جبدٜ ا٘جبْ  ٔٛسٛر ٚ ثررظي ػّٕىرد ٔٛسٛر در حبِز ظرد ٌٚرْ   -5

 

 :  6ايزاد 

ثِ  "در پشت آهپز رٍشي است  هَتَرچزاغ چك "ثب  ايزاد   TU5 JP4L4هشتزي ثب  خَدرٍي پژٍ پبرس هجْش ثِ هَتَر  

 ًوبيٌذگي  هزاجعِ هي ًوبيذ  .
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 قطعبت در ثزٍس عيت هي تَاًذ هَثز ثبشذ؟ –كذام سيستن ّب _25

  ظٛيچ ظٝ ٔرحّٝ اي – اسٛٔبسيه  سٟٛيٝظيعشٓ  –1

 دذاَ ٌبز ظٙعٛر ٔٛسٛر اِىشريىي دريچٝ ٌبز ٚ  –ظيعشٓ ظٛخز رظب٘ي   - 2

 ٔٛسٛر ( ECU) وٙشرَ يٛ٘يز خٛدرٚ  -ظيعشٓ خٙه وٙٙذٜ ٔٛسٛر  –3

 ردظشٝ ظيٓ ٔٛسٛ–ظيعشٓ اِىشريىي خٛدرٚ   - 4

 ٙذ ٔٙظٛرٜ  ظٛئيچ چ -ظيعشٓ ٌيرثىط اسٛٔبسيه  – 5

 

   ؟هي ثبشذ صحيحكذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز فَق ،   عيتثزاي ثزرسي  -26

 وٛيُ ٚ ٚاير ٞبي ؼٕغ ٔٛسٛر  فيسيىيوٙشرَ  – 1

 سٛظط اثسار فؽبر ظٙجدٕخ ثٙسيٗ ٚ ػّٕىرد ؼير ثرلي وٙيعشر  ِِٛٝ خرٚجيوٙشرَ فؽبر  –2

 ٚوٙشرَ دظشٝ ظيٓ سٛظط ِٔٛشي ٔشر خٛا٘ذٖ خطب ٚ وٙشرَ دبرأشرٞبي ٔٛسٛر ثب دظشٍبٜ ػيت يبة  – 3

 ظيّٝ دظشٍبٜ ػيت يبة  ٚ يب ِٔٛشي ٔشر ثٛ ٔٛسٛر ثرلي دريچٝ ٌبزٚ  ظٙعٛر دذاَ ٌبز  ،  ECU ثيٗ دظشٝ ظيٓوٙشرَ  –4

 PWMثطٛر ظبٞري ٚ ثب اثسارٔخفٛؾ  وٙشرَ ٚضؼيز ظٙعٛر دٔبي آة –5

 

  ؟كٌيذ ثزاي رفع عيت هَجَد چگًَِ  اقذام  هي -27

 سؼٛيض لطؼٝ ٘يبز ٘يعز  – 1

 ٔي وٙيٓسٙظيٓ ٔٛسٛر  – 2

  ثرلي را سؼٕير ٔيىٙيٓ. دريچٝ– 3

ثٝ  ٚظذط سٛظط دظشٍبٜ ػيت يبةثرطرف  ايراد ٚ يب سؼٛيض لطؼٝ ٔؼيٛة سٛظط ِٔٛشي ٔشر ثبوٙشرَ دظشٝ ظيٓ ٔٛسٛر -4

 ظيعشٓ سؼريف ٔيٍردد.  

ٔٛسٛر ثرلي دريچٝ ٌبز ثب سؼٛيض  ايراد ، در ـٛرر ػذْ ثرطرف ؼذٖ ٔي ٕ٘بييٓ ،  داّ٘ٛدرا سٛظط ػيت يبة   ECU اثشذا – 5 

 رفغ ٔيٍرددٚ يب دظشٝ ظيٓ ،  ػيت 

 

  ؟داًيذ رفع عيت هٌبست هي اس هَارد را ثزاي اطويٌبى اسكذاهيك  ايزادپس اس رفع  -28

  ػّٕىرد وِٛر اسٛٔبسيه ٚ دُٙ آٖوٙشرَ – 1

 ػّٕىرد ظٙعٛر دٔبي آة ثب دظشٍبٜ ػيت يبة دليك وٙشرَ  -2

 ٔخشّف دٔبي ٔٛسٛر در  ؼرايط   سعز جبدٜ –3

 ٚ ؼير ثرلي وٙيعشر  وٙشرَ ػّٕىرد اوعيصٖ ظٙعٛر - 4

 ظٛئيچ ثبز ٚ ٔٛسٛر رٚؼٗ .در حبِز  سٛظط دظشٍبٜ ػيت يبة ECU وبُٔ دبرأشرٞبي ثررظي  -5

 :  7ايزاد

ٍ دٍر هَتَر اس  ٍ خَدرٍ  گبس  ًوي خَرد شذُ است چزاغ عيت هَتَر رٍشي"ثيبى هي كٌذ  277هشتزي خَدرٍي  پژٍ

 "ثبالتز ًوي رٍد rpm4577حذٍد 
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 ، پبرس ٍ سوٌذ 175ثزق پژٍ ثزق ٍهجبًي  

 

 

 

 ؟ هيجبشٌذهَثز  ايزادخَدرٍ در ثزٍس  يب سيستوْبي كذام سيستن - 29

 لفُ ٔروسي  -( ظيعشٓ ثرق خٛدرٚ  1

 اسٛٔبسيه رإٞٙب  -( ظيعشٓ ثرق خٛدرٚ  2

 رِٝ دٚثُ  -( ظيعشٓ ٔذيريز ٔٛسٛر  3

 ( ACU( ظيعشٓ ثرق خٛدرٚ )  4

 ( ٕٞٝ ٔٛارد 5

 .  جْت ثزرسي ايزاد ثصَرت استبًذارد كذام گشيٌِ ّب صحيح هيجبشذ - 97

 ( ثب اظشفبدٜ از دظشٍبٜ ػيت يبة الذاْ ثٝ ا٘ذازٜ ٌيري دبرأشر لفُ درثٟب ٔيٕٙبييٓ . 1

 حعبظيز ؼٛن ظٙعٛر را ثررظي ٔيٕٙبييٓ .( درظيعشٓ ٞؽذاردٞٙذٜ دبرأشر  2

 ( ثررظي ثفذا در آٔذٖ ظيرٖ ) آشير ( جٟز ـحز ػّٕىرد ؼرايط دزدٌير . 3

 1ٚ3( ٔٛارد  4

 ( ٔٛارد فٛق در ثررظي ايراد اِسأي ٘ذارد . 5

 جْت تشخيص قطعِ هعيَة در رفع ايزاد ثِ چِ رٍشي اقذام هيكٌيذ ؟ - 94

 دظشٝ رإٞٙب ٚ ثررظي وب٘ىشٛرٞبي آٖ ٔيٕٙبييٓ . ( اثشذا الذاْ ثٝ ثبز ٕ٘ٛدٖ 1

ثٝ دظشٝ ظيٓ اـّي ٔيٕٙبييٓ ٚ ظذط ثب ا٘شخبة حبِز رٚؼٙبئي چراؽ ظمفي  ACU( اثشذا ثٝ ثررظي فالؼر ثذٖٚ اسفبَ 2

 اسٛٔبسيه ثب ثعشٗ درثٟب خبٔٛغ ؼذٖ آٟ٘ب را ثررظي ٔيىٙيٓ .

دٞٙذٜ ثٝ دظشٝ ظيٓ اطبق ثررظي ٔيٕٙبييٓ ٚ ظذط ثب ا٘شخبة حبِز  ( اثشذا رإٞٙب ٚ فالؼر را ثذٖٚ اسفبَ ظيعشٓ ٞؽذار 3

 رٚؼٙبئي چراؽ ظمفي اسٛٔبسيه ثب ثعشٗ درثٟب خبٔٛغ ؼذٖ آٟ٘ب را ثررظي ٔيٕٙبييٓ .

( دط از ثرررظي ثٙذ فٛق الذاْ ثٝ سؼٛيض ظٛئيچ الدري ٔيٕٙبييٓ وٝ ثب جذا وردٖ آٖ از وب٘ىشٛر ٔرثٛطٝ ثبػث خبٔٛغ ؼذٖ  4

 ي ٌردد .چراؽ ظمف

 1ٚ2 ( ٔٛارد 5

 چگًَِ اس رفع ايزاد ٍ عذم تكزار آى اطويٌبى حبصل هيٌوبييذ ؟ -  92

 ( الذاْ خبـي ٘يبز ٕ٘يجبؼذ . 1

 ( فؼبَ ٕ٘ٛدٖ لفُ ٔروسي از طريك ريٕٛر وٙشرَ ٚ ثررظي ظيعشٓ دزدٌير خٛدرٚ 2

 ثررظي ثبز ٚ ثعز درثٟب ٚ ػّٕىرد دزدٌير .( فؼبَ ٕ٘ٛدٖ لفُ ٔروسي از طريك ظٛئيچ ٚ ٔغسي لفُ درثٟب ٚ  3

 ( ثررظي ديٙبْ ٚ اظشبرر از ٘ظر ـحز ػّٕىرد آٟ٘ب 4

 ( ٘يبزي ثٝ سعز ٟ٘بيي ٘يعز .  5

 : 8ايزاد 

ثب ايزاد فعبل شذى فالشز پس اسقفل ًوَدى خَدرٍ داراي سيستن دسدگيز  EF7داراي هَتَر  LXخَدرٍي سوٌذ 

  استبًذارد خط تَليذ ، ثِ ًوبيٌذگي هزاجعِ ًوَدُ است  .
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 ؟ هيجبشٌذهَثز  ايزادخَدرٍ در ثزٍس  يب سيستوْبي كذام سيستن - 99

 ( ظيعشٓ ثرق خٛدرٚ ) ديٙبْ ٚ اظشبرر ( 1

 ( ظيعشٓ ٔذيريز ٔٛسٛر ) ايٕٛثياليسر ( 2

 ( ظيعشٓ ثرق خٛدرٚ ) ٔجٕٛػٝ ٔغسي ظٛئيچ ( 3

 ( ظيعشٓ آظبيؽي خٛدرٚ ) وِٛر ٚ ثخبري ( 4

 ( ٕٞٝ ٔٛارد 5

 

 ؟ جْت ثزرسي ايزاد ثِ صَرت استبًذارد كذام گشيٌِ ّب صحيح هيجبشذ - 91

ٚارد ٔٙٛي وٙشرَ يٛ٘يز ٔٛسٛر ٔيؽٛيٓ ٚ دبرأشر ٔرثٛط ثٝ  OBD( ثب اظشفبدٜ از دظشٍبٜ ػيت يبة از طريك وب٘ىشٛر  1

 ظِٛٛ٘ٛئيذ اظشبرر را ثررظي ٔيٕٙبييٓ .

 ( ثراي ثررظي ايٗ ايراد ٔٛرد اِف ـحيح ٕ٘يجبؼذ .   2

( ثب اظشفبدٜ از رإٞٙبي سؼٕيرار ظبيز ٟٔٙذظي ايعبوٛ الذاْ ثٝ ثررظي فيٛزٞبي جؼجٝ فيٛز اـّي خٛدرٚ در ٔجبٚرر  3

 ٔٛسٛر ثرف دبن وٗ ٔيٕٙبييٓ .

 ز ثبطري ثٝ ديٗ ٔثجز ظِٛٛ٘ٛئيذ اظشبرر ٔيٕٙبييٓ ( در ٚضؼيز ظٛئيچ ثبز ٔٛسٛر خبٔٛغ الذاْ ثٝ ثرق رظب٘ي ٔعشميٓ از ظر ٔثج 4

 ( در سؽخيؿ ايراد ٔٛثر ٕ٘يجبؼذ . 4( ٔٛرد سٛضيح دادٜ ؼذٜ در ثٙذ )  5

 

 ؟ ًويجبشذصحت عولكزد ثبطزي خَدرٍ كذام گشيٌِ صحيح  ثزرسي ثزاي - 95

( وٝ داراي حذالُ ٔيساٖ ؼبرش لبثُ لجَٛ   66Ah /L3 640A( ٔؽخفبر ثبطري اظشب٘ذارد خٛدرٚي فٛق ) ظرثي اظيذ  1

 ِٚز ٔيجبؼذ . 4/12

 ( ثب اسفبَ وٛسبٜ ٕ٘ٛدٖ لطجٟبي ثبطري ٚ ٔؽبٞذٜ لٛض اِىشريىي لٛي آٖ ، ـحز ػّٕىرد ثبطري سبئيذ ٔيؽٛد . 2

 ( ثب اظشفبدٜ از دظشٍبٜ سعشر ثبطري الذاْ ثٝ ثررظي ػّٕىرد آٖ ٔيٕٙبييٓ . 3

ثذٖٚ سغيير در  ( I = 60A &  t = 3min( ؼرايط سعز ثبطري خٛدرٚي فٛق ٚ ـحز ػّٕىرد آٖ ػجبرر اظز از :   4

 جريبٖ (

 1ٚ2( ٔٛرد 5

 

 

 

 

 : 9ايزاد 

در استبرت خَدرٍ ثِ ًوبيٌذگي هزاجعِ ًوَدُ است ٍ ثز رٍي خَدرٍ دسدگيز  عولكزديثب ايزاد  SLX 405خَدرٍي 

  استبرت خَدرٍ گبّي عول ًوي كٌذ () هتفزقِ ًصت هيجبشذ  .  
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 چگًَِ اس رفع ايزاد ٍ عذم تكزار آى اطويٌبى حبصل هيٌوبيين ؟ - 96

 ادٞبي ثرطرف ٘ؽذٜ .( الذاْ ثٝ سٕبض ثب ٔؽشري جٟز سرخيؿ خٛدرٚ ٚ ثررظي خٛدرٚي خٛيػ ٚ اػالْ اير 1

 ( الذاْ در جٟز سعز جبدٜ ٚ ثررظي ٔيساٖ ؼبرش ثبطري جذيذ ٚ ؼرايط ـحز ػّٕىرد ؼبرش ديٙبْ 2

( ثررظي ديىرٜ ثٙذي وٙشرَ يٛ٘يز ٔروسي خٛدرٚ ٔٙطجك ثب ظيعشٕٟبي آظبيؽي در آخريٗ ٔرحّٝ لجُ از سرخيؿ سٛظط  3

 دظشٍبٜ ػيت يبة

ٍٞٙبْ خبٔٛغ ثٛدٖ خٛدرٚ ِٚشبش ثبطري وٕشر از ِٚشبش ديٙبْ در ٍٞٙبْ رٚؼٗ ثٛدٖ ( در خفٛؾ ـحز ؼبرش  ديٙبْ ، در  4

ِٚز ثبؼذ ) ٔٙطجك ثب اظشب٘ذارد ؼروز اظشبْ ـٙؼز سحز  8/14ٔٛسٛر ثبؼذ أب ثٟرحبَ ِٚشبش ثبطري وٛچىشر يب ٔعبٚي 

 ِيعب٘ط ٚاِئٛ فرا٘عٝ ( . 

 2ٚ3( فمط ٌسيٙٝ  5
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