
 

 

 
 مديريت آموزش فني ايساكو

 

 

 

 سئواالت آزمون  مهارتي شغل گاز سوز كار   

90

 مشخصات خود را روي برگه سئواالت بنويسيد -

كنترل  ودر صورت مشاهده هرگونه مغايرت  به مراقبين مشخصات خود را كه روي پاسخنامه درج شده است  -2

 جلسه اطالع دهيد

 ..بيش از يك پاسخ صحيح داشته باشد مي تواند  جواب سئواالت  -3

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

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

 

1

1

 دريچه گاز-موتور-1

 دنده برنجي-گيربكس-2

  دوشاخه كالج-كالچ-3

  گازECU–سيستم برقي خودرو -4

 (بنزين) انژكتوري  -سيستم سوخت رساني-5

 

2

 مشاهده پارامتر فشار سوخت در حالت موتور خاموش  -1

 نشتي سنجي رگوالتور توسط كف صابون يا فوم نشتي سنج    -2

 در ريل سوخت    بنزينمشاهده فشار  -3

 كنترل عملكرد چشمي نشانگر بنزين-4

 همه موارد فوق-5

 

3

 بررسي پارمترها توسط دستگاه عيب ياب  -1

 پارمترها توسط دستگاه عيب ياببررسي تعويض ريگالتور و -2

 تعويض شير برقي-3

  تعويض منيفولد-4

 گزينه الف و ب-5

4

 توسط دستگاه عيب ياب ( گاز و بنزين)بررسي پارامترهاي سيستم انژكتور-1

  تجربي تست -2

  سيستم خنك كننده در صورت تعميرات مكانيكيهوا گيري -3

 تست ريل سوخت -4

  تست جاده خودرو -5
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5

 دريچه گاز-موتور-1

  3كشوئي -گيربكس-2

   شير برقي-سيستم برقي-3

 انژكتور-(بنزين و گاز ) سيستم سوخت رساني انژكتوري -4

 هيچكدام-5

6

 برروي گاز    نبا فعال يا غير فعال بودن سيستم انژكتور بنزين زمان قرار داشت -1

 با جايگزيني قطعه اموالتور  نو با اموالتور  موجود برروي سيستم گاز سوز    -2

   بررسي لوله مخزن گاز به ريگالتور -3

  بررسي برق شير برقي مخران -4

 بررسي فيلتر گاز  -5

 

7

 با تعويض قطعات الكتريكي  و معرفي آن توسط دستگاه عيب ياب -1

 مكانيكي و تنظيمات الزم  هقطع تعويض-2

 در صورت عدم عملكردقطعه الكترونيكي تعويض گردد  با بارگذاري قطعه الكترونيكي و -3

 مورد نظر را تعويض مي نمائيم فقط قطعه-4

   همه موارد-5

8

 بررسي نشتي و استفاده از دستگاه عيب ياب   -1

 بررسي قطعات مكانيكي از لحاظ نصب صحيح و گشتاور مناسب -2

 هواگيري سيستم خنك كننده در صورت تعميرات مكانيكي -3

 تست جاده -4

 تست خودرو در حالت ساكن وروشن -5
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9

  تسمه تايم-موتور-1

  ماهك كوتاه-گيربكس-2

  نشانگر سوخت -الكتريكيسيستم -3

- بنزين و گاز ) سيستم سوخت رساني انژكتوري -4

 هيچكدام-5

10

 گاز و مشاهده پارامترها عملگر ها و خواند خطاي احتمالي   ecuبررسي برقراي ارتباط دستگاه عيب ياب با -1 

  ecuدانلود كردن -2 

 توسط  روشن شدن چراغ عيب سيستم انژكتور -3

 به صورت چشمي رسي اموالتوربر-4

 همه موارد -5

11

   مكانيكي هبا تعويض قطع-1

 و معرفي آن توسط دستگاه عيب ياب ريگالتور گاز  قطعه الكترونيكي و تعويض-2

 با بارگذاري قطعه الكترونيكي ودر صورت عدم عملكردقطعه الكترونيكي تعويض گردد  -3

 ذاري قطعه الكترونيكي گفقط با بار-4

   هيچكدام-5

12

 بررسي نشتي و استفاده از دستگاه عيب ياب   -1

 بررسي قطعات مكانيكي از لحاظ نصب صحيح و گشتاور مناسب -2

 هواگيري سيستم خنك كننده در صورت تعميرات مكانيكي -3

  كليد تبديل گاز به بنزينتست -4

 بررسي خطا توسط دستگاه عيب ياب  -5
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13

 رله دور كند فن _سيستم الكتريكي خودرو  – 1

 دسته سيم اصلي _الكتريكي خودرو سيستم  – 2

 دسته سيم سيني فن _سيستم الكتريكي خودرو  -  3

 سنسور قهوه اي دماي آب –سيستم خنك كاري  – 4

 موتور ECU –سيستم  سوخت رساني   -5

14

 ط دستگاه خطاهاي موجود را بررسي مي نماييماز آنجا كه خودرو انژكتوري مي باشد ابتدا توس– 1

 چون دور كند فن كار نمي كند ابتدا سالم بودن  رله دور كند فن را بررسي مي نماييم– 2

 .   از انجا كه در دور تند يكي از فن ها كار مي كند ايراد نمي تواند مربوط به اتصاالت بدنه باشد– 3

 سط نقشه بررسي مي نماييمبرق تغذيه و منفي هاي يونيت فن را تو_ 4

 كدام  هيچ – 5

15

 در مورد سيستم فن همواره ابتدا بايد رله هاي فن را بررسي نمود كه بهترين روش براي اين كار تعويض انها مي باشد-  1

 ها و بررسي وضعيت انها استفاده نموداز تست عملگرهاي دستگاه دياگ مي توان براي فعال كردن فن – 2

 بهترين روش براي تست يونيت فن استفاده از دستگاه عيب ياب مي باشد – 3

 مي توان توسط نقشه مربوط به فن از سالم بودن سيم كشي فن اطمينان حاصل نمود – 4

 با توجه به نوع ايراد و بررسي دقيق نقشه سيم كشي مربوط به فن  مي توان با اطمينان به خرابي موتور فن سمت شاگرد پي برد  -5

16

 در دور تند مشاهده كرداي دماي آب را كشيده تا وضعيت فن ها را سوكت قهوه – 1

 با كولر گرفتن وضعيت عملكرد فن ها را بررسي مي نماييم  - 2

 توسط دستگاه دياگ از صحت عملكرد سيستم خنك كاري اطمينان حاصل مي نماييم – 3

يب اجازه مي دهيم خودرو گرم شود تا بتوان عملكرد فن را در دماي صحيح مشاهده كرد سپس توسط تست جاده از رفع ع – 4

 اطمينان حاصل مي نماييم

 همه موارد– 5
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17

 مجموعه قفل دربها  -سيستم الكتريكي – 1

 دسته سيم سيني فن  –سيستم الكتريكي   - 2

 استارت موتور  –سيستم الكتريكي  – 3

 يونيت قفل مركزي _سيستم الكتريكي    - 4

 همه  موارد  – 5

 

18

 .توسط اهمتر اقدام به اندازه گيري ولتاژ باطري ريموت كنترل مينماييم -1

 .براي تعريف ريموت كنترل ميبايست توسط دستگاه عيب ياب اقدام نماييم   -2

 .ريموت و گيرنده راديويي نياز به سنكرون نمودن دارنند   – 3

 .با استفاده از دياگرامهاي برق خودرو اقدام به بررسي عملكرد مغزي سوئيچ مينماييم   – 4

 .هيچ يك از پاسخ ها صحيح نميباشد   -5

 

19

 .مي نماييم  CCNابتدا با استفاده از دستگاه عيب ياب اقدام به تغيير پيكر بندي نود  – 1

 .اقدام به تعويض ريموت بهمراه گيرنده قفل مركزي مينماييم  – 2

با استفاده از مدارك تعميرات اقدام به بررسي عملكرد تك به تك عملگرهاي دربها با تحريك آنها نموده و مجموعه قفل برقي   – 3

 .معيوب دربها را شناسائي و تعويض مينماييم 

 .ف ريموت دكمه قفل و باز روي ريموت را مي فشاريم تا تعريف صورت پذيرد پس از وارد شدن به منو ريموت براي تعري – 4

 4و  2و  1موارد  -5

20

 ن و موتور خاموشبررسي عملكرد قفل مركزي توسط دكمه هاي ريموت و مغزي سويچ درب خودرو در حالت موتور روش – 1

 بررسي پيكره بندي كنترل يونيت ايموبياليزر – 2

 بررسي دكمه شيشه باالبر  – 3

 بررسي  محرك با دستگاه عيب ياب جهت اطمينان از عملكرد آنها -4

  4و  3و  2و  1موارد  –5
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21

 كالسكه ايجعبه فيوز   -سيستم الكتريكي   – 1

 ICNپيكره بندي   -سيستم الكتريكي   - 2

 مجموعه روشنائي سقفي و سوئيچ الدري  -سيستم الكتريكي  – 3

 3و  2موارد   - 4

 .صحيح ميباشد  4و  3و  2و  1موارد   - 5

22

 .برق روشنائي اصلي از برد الكترونيكي مجموعه جلوآمپر گرفته شده است  SLX 405در خودرو -1

 .جعبه فيوز اصلي زير داشبورد ندارد  SLX 405در خودرو  -2

با استفاده از مدارك تعميراتي با استفاده از مولتيمتر اقدام به تست عملكرد ميكرو سوئيچ الدري از طريق اينتركانكتور ستون  – 3

 .اييم دربها مينم

 . با استفاده از دستگاه عيب ياب اقدام به تست عملكرد رله روشنائي اصلي مينماييم  – 4

  .  هيچكدام از موارد ؛ روش استاندارد عيب يابي سيستم فوق نميباشد  -5

 

23

 .مينماييم با تعويض جلوآمپر اقدام به بررسي روشنائي -1

 . در جعبه فيوز اصلي فيوز روشنائي سقفي را تعويض ميكنيم   -2

 .با استفاده از مولتيمتر ميكرو سوئيچ با عملكرد نامناسب را شناسائي و تعويض مينماييم  – 3

را  BCMعملكرد روشنائي سقفي را بررسي و در صورت عدم راندمان مناسب ابتدا  BCMتوسط دستگاه عيب ياب از منوي  – 4

 .مي نماييم  BCMدانلود كرده و در صورت عدم رفع اشكال اقدام به تعويض نود 

  .  صحيح ميباشد  4و  2موارد  -5

24

 بررسي عملكرد جلوآمپر در حاالت مختلف – 1

 توسط دستگاه عيب ياب و پاك كردن تمامي خطاها BCMبررسي نود  – 2

 توسط دستگاه عيب ياب و  پاك كردن تمامي خطاها FNبررسي نود  – 3

 دانلود و بروزرساني نودهاي مالتي پلكس -4

 بررسي عملكرد روشنائي سقفي در شرايط موتور روشن و خاموش با اقدام بر روي تك به تك دربهاي خودرو –5
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25

 سنسور دماي آب  – سيستم سوخت رساني   –1

 موتور الكتريكي دريچه گاز و پدال گاز  –سيستم سوخت رساني   - 2

 سنسور فشار هوا و دما  –سوخت رساني سيستم   –3

 كوئل   – سوخت رساني و جرقهسيستم   -4

 واير هاي شمع   –سيستم جرقه – 5

26 

  سنسور دماي آب با دستگاه عيب ياب از طريق ليست اندازه گيري پارامترهاكنترل  – 1

 سيستم جرقه با دستگاه عيب ياب از طريق ليست اندازه گيري پارامترهاكنترل  –2

 پارامتر سنسور دما وفشارهواي وروديو كنترل  با دستگاه عيب ياب خواندن خطا – 3

  گاز موتور برقي دريچهو  سنسور پدال گاز پارامتر خواندن خطا با دستگاه عيب ياب و كنترل  –4

 رله دوبل سيستم سوخت رساني طبق مستندات فني كنترل وضعيت –5

 

27 

  .با تعويض سنسور فشار و دما  ايراد برطرف مي گردد – 1

 .برطرف مي گرددبا خواندن خطا و پاك كردن سيستم جرقه ايراد  – 2

  .با تعويض كوئل  ايراد بر طرف مي گردد–3

 .  با تعويض دسته سيم اصلي موتور ايراد برطرف مي گردد -4

 .با تعويض موتور برقي دريچه گاز و  يا  سنسور پدال گاز ايراد برطرف مي گردد – 5

28

 كنترل عملكرد كوئل با دستگاه عيب ياب كفايت مي كند – 1

  . كنترل چشمي دسته سيم اصلي موتور صورت پذيرد -2

 كنترل سيستم سوخت رساني با دستگاه عيب ياب و تست جاده – 3

 و شير برقي كنيستر   كنترل عملكرد اكسيژن سنسور - 4

 عملكرد كاتاليست كانورتوركنترل   -5
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29

 سنسور دور موتور  – سيستم سوخت رساني   –1

 موتور الكتريكي دريچه گاز و پدال گاز  –سيستم سوخت رساني   - 2

 انژكتور ها  –سوخت رساني سيستم   –3

 آنتن گيرنده كد سوئيچ  – ايموبياليزرسيستم   -4

   Icu –سيستم ايموبياليزر  – 5

30 

  كنترل عملكرد پمپ بنزين – 1

 . كنترل ايموبياليزر با دستگاه عيب ياب، در قسمت پارامترها آن آنتن گيرنده كد شناسايي ، ولي سوئيچ تعريف شده وجود ندارد –2

وكنترل كردن دسته سيم و سنسور دور  عيب ياب دستگاه موتور با  سيستم سوخت رساني خواندن خطا و كنترل پارامترهاي – 3

 موتور توسط مولتي متر طبق مستندات 

 انژكتورها و همچنين عملكرد انژكتورها در زمان روشن بودن موتور طبق مستندات فني  موتور و  ECU بين دسته سيمكنترل  –4

 سنسور فشار هوا ودما طبق مستندات فني كنترل وضعيت –5

 

31 

  .با تعويض سنسور فشار و دما  ايراد برطرف مي گردد – 1

 .با خواندن خطا توسط دستگاه عيب ياب و پاك كردن آن ايراد برطرف مي گردد – 2

  .با تعويض كنترل يونيت ايموبياليزر و تعريف سوئيچ ايراد بر طرف مي گردد–3

 .برطرف مي گرددبا تعويض انژكتور معيوب ايراد  -4

 .با تعمير سرسيلندر و آبندي نمودن سوپاپ ها ايراد رفع مي شود – 5

32

 .كنترل خاصي مورد نياز نيست – 1

 با دستگاه عيب ياب  كوئل عملكرد دقيق كنترل  -2

 تست روشن شدن خودرو و كنترل خاموش شدن المپ ايموبياليزر به همراه كنترل عملكرد موتور با دستگاه عيب ياب – 3

 كنترل سيستم سوخت رساني با دستگاه عيب ياب و عملكرد موتور در دورآرام و درحين حركت   – 4

 خواندن خطا و پاك كردن آن با دستگاه عيب ياب كفايت مي كند  -5
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