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 .  ٍٞٙبْ حشوزسٕبٔي د٘ذٜ ٞب  دس  ٌيشثىغ وٙششَ ػّٕىشدسؼز جبدٜ اي ٚ  -4

 دس حبِز دٚسآساْ ٚ دسجب د٘ذٜ ٞب سا وٙششَ ٔي ٕ٘بئيٓ .  – 5

 

  : 5ايزاد 

غذاي سٍسُ اس گيزثكس  5-1كيلَهتز دردًذُ  441الي  81در سزعتْبي ثيي  "هطتزي خَدرٍ ي پژٍ پبرس  ثيبى هي كٌذ  

 (  1811. )كيلَهتز خَدرٍ   "ضٌيذُ هي ضَد  
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  ؟قطعبت در ثزٍس عيت هيتَاًذ هَثز ثبضذ  –كذام سيستن ّب - 24

 ، صفحٝ ٚ  دٚؿبخٝ والچ   ديؼه  -والچ ػيؼشٓ – 1

   دػشٝ ٔٛسٛس – ٔٛسٛسٓ ػيؼش– 2

 ٔجٕٛػٝ سّؼىٛدي   -فشٔبٖ  – 3

  ٌيشثىغ  –ػيؼشٓ ا٘شمبَ لذسر  - 4

   ٔجٕٛػٝ ديفشا٘ؼيُ   – ػيؼشٓ ٔحشوٝ  -5

 

   ؟ثزاي ثزرسي ايزاد كذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز درست هي ثبضذ - 22

 .   ٔىب٘يضْ ػيؼشٓ والچ وٙششَ ػّٕىشد - 1

 ذٜ ٞبي ٔخشّف ٍٞٙبْ حشوزػّٕىشد ٌيشثىغ دس د٘ ثشسػي  -2

 دٕخ ٚ جه ٞيذسِٚيه فشٔبٖ  . ػّٕىشد شسػيث - 3

 . ػيؼشٓ سؼّيك جّٛ دػشٝ ٔٛسٛس ٚ ثٛؽ ٞبي طجك وٙششَ - 4

  صذا ي ديفشا٘ؼيُ دس ٍٞٙبْ حشوز خٛدسٚ . وٙششَ  - 5

 

  ؟ثزاي رفع عيت هَجَد چگًَِ  اقذام  هيكٌيذ  -29

 ٔي ٌشدد . ثشطشف ٌيشثىغ ايشاد لطؼبر ٔؼيٛة سؼٛيض  سٛجٝ ثٝ دػشٛس اِؼُٕ ٌبسا٘شي ثبثب  - 1

 ثب سؼٛيض وشا٘ٛيُ ٚديٙيٖٛ ايشاد سفغ ٔي ٌشدد - 2

 . أىبٖ ثشطشف ؿذٖ ايشاد ٚجٛد داسد سؼٕٝ ػفز وٗ ديٙبْ غّطه ثب سؼٛيض -3

 .ايشاد ثشطشف ٔي ؿٛد  سؼٛيض ديؼه ٚ صفحٝ والچ ثب  -4

 . ٌشدد طشف ٔي ثش فمط ثب سٌالط ٚ يب سؼٛيض ػيٓ والچ   - 5

 

  ؟داًيذ پس اس رفع عيت كذاهيك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى اس رفع عيت هٌبست هي – 21

  .  ثشسػي ٔىب٘يضْ ػّٕىشد ٔبٞه ٞبي سؼٛيض د٘ذٜ -1

 ٚ ؿٙيذٖ صذاي ٔٛسٛس .ٔٛسٛس دس حبِز ػشد ٌٚشْ  وبس وشدثشسػي  - 2

 .دػشٍبٜ ػيت يبة  ديٙبْ ثبوٙششَ ػّٕىشد  -3

 ٌيشثىغ دس  سٕبٔي د٘ذٜ ٞب ٍٞٙبْ حشوز  . وٙششَ ػّٕىشداي ٚ  سؼز جبدٜ -4

 دس حبِز دٚسآساْ ٚ دسجب د٘ذٜ ٞب سا وٙششَ ٔي ٕ٘بئيٓ .  - 5

 : 6ايزاد 

دًذُ ّب سخت جب هي رٍد ٍ ّوچٌيي  "عٌَاى هيكٌذثِ ًوبيٌذگي هزاجعِ هي كٌذ ٍ   8711ثب كيلَهتز هطتزي خَدرٍ راًب 

  "ثسختي خالظ هي ضَد 
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 AL4 گيزثكس اتَهبتيك

 

 

 

 

 

 كذام سيستن ٍ  قطعبت در ثزٍس عيت هي تَاًذ هَثز ثبضذ؟ -25

    ٞب ٚ يب ثّٛن ٞيذسِٚيه EVMؿيشٞبي اصّي   -ٌيشثىغ  -1

                               . ٔشثٛطٝ ٌيشثىغ ٚ دػشٝ ػيٓ  EGSػيؼشٓ اِىششٚ٘يىي ايشاد  -2

 (                                       ٔٛسٛس ECU)  -ٔٛسٛس  -3

 ػٙؼٛسٞبي چشخ جّٛ     – ABSػيؼشٓ سشٔض ضذ لفُ  -4

    ػيؼشٓ اِىششيىي ثٟٕشاٜ ٔذاس خٙه وٙٙذٜ ٔٛسٛس . -5

 

    ؟كذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز درست هي ثبضذ فَق  ثزاي ثزرسي ايزاد  -  26

 .سٛسن وٙٛسسٛس  شسػي ػّٕىشد ث -1

          سٙظيٓ ٘جٛدٖ ػٛئيچ چٙذ ٔٙظٛسٜ سٚي ٌيشثىغ . - 2

                                                    .  سٛػط ديبي  يب فشاس سٚغٗ اص صفحبر داخُ ٌيشثىغ ٚٞب (  EVM) ثّٛن ٞيذسِٚيهاصّي  ؿيشٞبيثشسػي ػّٕىشدي  – 3

 .  PWMسٛػط اثضاس ٔخصٛف ِٔٛشي ٔشش ٚ يب  ABS  سشٔض  شٓوٙششَ ػّٕىشد ػيؼ-4

   سٛػط دػشٍبٜ ػيت يبة  ٌيشثىغ EGSٔٛسٛس ٚ  ECUؿجىٝ ٔبِشي دّىغ ثيٗ  وٙششَ اسسجبط  -5

 

  ؟ثزاي رفع عيت هَجَد چگًَِ  اقذام  هيكٌيذ   - 27

سؼٛيض ٔيـٛد دس صٛسر ػذْ سفغ ػيت ٔي  EVMصّي ػذد ؿيشٞبي ا 2، اثشذا سٛػط دػشٍبٜ ديبي دغ اص وٙششَ ؿيشٞبي ٞيذسِٚيه  -1

 .ثبيؼز ثّٛن ٞيذسٚ ِيه ثطٛسوبُٔ سؼٛيض ٌشدد  

 سا سؼز ٔي وٙيٓ .  ABSدس صٔبٖ ؿشبة ٌيشي ٚ ٌشفشٗ سشٔض ؿذيذ ػّٕىشد ػٙؼٛس  - 2

 سا وٙششَ ٔي وٙيٓ . ػٙؼٛس فـبسفـبسخشٚجي سٚغٗ سا سٛػط اثضاسٔخصٛف ثٟٕشاٜ  - 3

 ٚ ٕٞچٙيٗ ثشسػي دليك رسار ٚ ثشادٜ ٞبي داخُ سٚغٗ ٌيشثىغ  .ثبصديذ ػطح سٚغٗ  -4

 .  ، سؼٕيش اػبػي ٌيشثىغ ا٘جبْ ٔيذٞيٓ  ٘يبصي ثٝ وٙششَ ثب دػشٍبٜ ػيت يبة ٕ٘ي ثبؿذ - 5

 

  ؟داًيذ پس اس رفع عيت كذاهيك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى اس رفع عيت هٌبست هي  –28

 ٘ذاسد . خبصي ٝ وٙششَ ٌيشثىغ ، ٘يبصي ثايشاد دغ اص سفغ  -1

 دغ اص ػشسيض ٕ٘ٛدٖ سٚغٗ ٘يبصي ثٝ سغييش وٙشٛس سٚغٗ ٕ٘ي ثبؿذ  .  -2

 . ٕ٘ٛد سفغٔي ثبيؼز ػيٛة ثجز ؿذٜ سا سٛػط دػشٍبٜ ديبي ، وٙششَ سٚغٗ ٚ ٕٞچٙيٗ ثؼذ اص سؼٛيض لطؼبر ٔٛسد ٘يبص   -3

سٚغٗ سا ثشسػي ٚ  ػذغ دس ؿشايط وبسي ٔخشّف ٔٛسٛس) ػشد ٚ ٌشْ (  فـبسٞبي  سٛػط دػشٍبٜ ػيت يبة ٔي ثبيؼز دسٌضيٙٝ دبسأششٞب ، – 4

 سؼز جبدٜ اي ٔي ٕ٘بئيٓ . سا د٘ذٜ ٞبوٙششَ سؼٛيض 

 ٔي ثبيؼز داّ٘ٛديًٙ ؿٛد . ٌيشثىغ  EGS  دغ اص اسٕبْ وبس ، – 5

 

 :    7ايزاد 

ثب  ّبدًذُ  سزد ثَدىدر سهبى  خَدرٍ  " عٌَاى هيكٌذ ثِ ًوبيٌذگي هزاجعِ ٍ   ثب گيزثكس اتَهبتيك 217خَدرٍ  پژٍ  هبلك

 . "  ٍ حبلت اضطزاري داردرٍضي  SPORT  ٍSNOWٍ چزاغ  تعَيض ضذُ ضزثِ
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 كذام سيستن ٍ  قطعبت در ثزٍس عيت هي تَاًذ هَثز ثبضذ؟ - 29

 . وبثُ ا٘شخبة د٘ذٜ  –د٘ذٜ  سؼٛيض ٔىب٘يضْ -1

 ػيؼشٓ ٔذيشيز ٌيشثىغ (   ) EGS –ػيؼشٓ ؿجىٝ ٔبِشي دّىغ  -2

 دػشٝ ػيٓ دـز داؿجٛسد ٚ خشاثي جّٛ آٔذش -ػيؼشٓ اِىششيىبَ   -3

 ٞب . EVMػذْ ػّٕىشد ٔٙبػت  ؿيشٞبي ثشلي اصّي  -ٔجٕٛػٝ ثّٛن ٞيذسِٚيه   -4

 ػذْ سٙظيٓ ػٛئيچ چٙذ ٔٙظٛسٜ   -ػيؼشٓ اِىششيىبَ   – 5

 ص هَثزي دارد ؟ كذاهيك اس هَارد سيز در عولكزد ًبهٌبست اًتخبة دًذُ ّب ثب جلَ آهپز ًق - 91

1 - EGS .   ٌيشثىغ ٘يبص ثٝ ديىشٜ ثٙذي د اسد 

 . ABSػذْ وبسائي ٘بٔٙبػت ػيؼشٓ سشٔض  - 2

 . EGS- ٚBSI ٔٛسٛسECUلطغ اسسجبط ؿجىٝ ٔبِشي دّىغ دس اسسجبط ثب  -3

 سٙظيٓ ٘جٛدٖ وبثُ ، ػٛئيچ چٙذ ٔٙظٛسٜ سٚي ٌيشثىغ  . - 4

 يه وٝ ٔي ثبيؼز سٛػط اثضاس ٔخصٛف سٙظيٓ ٌشدد .  سٙظيٓ ٘جٛدٖ ٔبٞه داخّي ثّٛن ٞيذسِٚ - 5

 

  ؟ثزاي رفع عيت هَجَد چگًَِ  اقذام  هيكٌيذ   -  94

 لشاسدادٜ ػذغ  وبثُ سا سٙظيٓ ٔي ٕ٘بئيٓ .  Pطجك دػشٛس اِؼُٕ ٔٛجٛد، دغ اص ثبص ٕ٘ٛدٖ ػٛئيچ ، دػشٝ ٘ذٜ سا دس حبِز  - 1

2- EGS .  ٌٓيشثىغ سا سؼٛيض ٔيٕٙبئي 

 ػٛئيچ چٙذ وبسٜ سا سٙظيٓ ٔي ٕ٘بئيٓ .                                                            ، دػشٛس اِؼُٕ ٔطبثك سٙظيٓ وبثُ ، دس صٛسر ػذْ سفغ ػيت سٛػط ِٔٛشي ٔششدغ اص  -3

بيؼز سٛػط اثضاس ػيت ايجبد ؿذٜ ٔي سٛا٘ذ ٔشثٛط ثٝ ػذْ سٙظيٓ ٔبٞه داخّي ثّٛن ٞيذسِٚيه ثبؿذ وٝ دسايٗ صٛسر ٔي ث -4

 ٔخصٛف سٙظيٓ ٌشدد  .

 اسػبَ ؿٛد   5445ٌيشثىغ ٘يبص ثٝ سؼٕيش اػبػي داخّي داسد وٝ ثبيذ ثٝ سؼٕيشٌبٜ  دبيّٛر  - 5

 

  ؟داًيذ هٌبست هي اس رفع ايزاد پس اس رفع عيت كذاهيك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى  –   92

ب  سؼٛيض لطؼبر ٔٛسد ٘يبص ٔي ثبيؼز ػيٛة ثجز ؿذٜ سا سٛػط دػشٍبٜ ديبي دغ اص ثشسػي سٙظيٓ وبثُ ٚ ػٛئيچ چٙذ ٔٙظٛسٜ  ٚي -1

دبن ٕ٘ٛدٜ ٚ ػّٕىشد دػشٝ سا دس د٘ذٜ ٞبي ٔخشّف دس ٔٙٛي  دبسأششٞب ثشسػي ٚ  ػذغ دس ؿشايط وبسي ٔخشّف سؼز جبدٜ اي ٔي 

 ٕ٘بئيٓ . 

 دغ اص سفغ ػيت ػيؼشٓ ؿجىٝ ٔبِشي دّىغ وٙششَ ٌشدد  .  -2

 ػيت ٌيشثىغ  ، ٘يبصي ثٝ وٙششَ خبصي  ٘ذاسد . دغ اص سفغ  -3

 سا داّ٘ٛديًٙ ٔي ٕ٘بئيٓ .  EGS٘شْ افضاس  -4

 ػّٕىشد سٛسن وٙٛسسٛس سا ثشسػي ٔي ٕ٘بئيٓ .  -5

 :   8ايزاد 

دًذُ اًتخبة ضذُ ثب  "هي كٌذ يبى ث ثِ ًوبيٌذگي هزاجعِ ٍ  (  AL4 ) گيزثكس اتَهبتيك پبرسهطتزي ثب  خَدرٍ  پژٍ 

 .  " ًطبى هيذّذ ----ّوبٌّگي ًذارد ٍ ثػَرت  ًطبًگز جلَ آهپز
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 EF7هَتَر هلي 

 

 

 

 

 

 قطعبت در ثزٍس عيت هي تَاًذ هَثز ثبضذ؟ –كذام سيستن ّب  – 99

 .اٚيُ دٕخ   –ٔٛسٛس  - 1

 . ٔجٕٛػٝ ٚاسش دٕخ   -ػيؼشٓ خٙه وٙٙذٜ ٔٛسٛس -2

 . وٛيُ ٚ ؿٕغ  –ػيؼشٓ اِىششيىي خٛدسٚ   - 3

  ٚ ػٙؼٛس ٔٛلؼيز ٔيُ ػٛدبح .  CVVTؿيش ثشلي  –ي ػيؼشٓ ػٛخز سػب٘  - 4

  سيًٙ ٚ ديؼشٖٛ ثٟٕشاٜ ػبيؾ جذاسٜ ػيّٙذس.  -ٔٛسٛس -5

 

   ؟كذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز درست هي ثبضذ فَق ، ثزاي ثزرسي ايزاد  - 91

 .PWMوٛيُ سٛػط اثضاس ٔٛسٛس ٚ   ECUوٙششَ ػيٓ وـي ثيٗ - 1

  ِحبظ خٛسدٌي ثٟٕشاٜ خٛسدٌي ثٛؽ ػيّٙذسٞب سٛػط ػبػز ا٘ذيىبسٛس ٚظبٞشي . وٙششَ ِمي سيًٙ ٞب ٚ ديؼشٖٛ اص -2

 .خٛا٘ذٖ خطب ٚ وٙششَ دبسأششٞبي ٔٛسٛس ثب دػشٍبٜ ػيت يبة  - 3

  ػشػيّٙذس سٛػط اثضاس ٔخصٛف ٚ ٕٞچٙيٗ وٙششَ ٚضؼيز لطؼبر فـبس سٚغٗوٙششَ ٔيضاٖ  - 4

 شي ٔشش.سٛػط ِٔٛ  CVVTػّٕىشد ؿيش ثشلي وٙششَ ٚضؼيز   -5

 

  ؟ثزاي رفع عيت هَجَد چگًَِ  اقذام  هيكٌيذ   -95

 اػشىبٖ سبيذيز ٞيذسِٚيه ايشاد سفغ ٔيـٛد . سؼٛيض ثب  –1

 ٌشدد . ثب سٙظيٓ ٔٛسٛس ثشطشف ٔي  ايشاد فٛق  -2

جيُ سيًٙ ٚديؼشٖٛ ، سؼٛيض لطؼبر داخّي ٔٛسٛس اص ل ِضْٚ  دس صٛسراٚيُ دٕخ  ٚ  ثب سؼٛيض لطؼبر ٚ سٙظيٕبر ٔشثٛطٝ اصلجيُ ) - 3

 ( يبسبلبٟ٘ب ٚ .... 

  ٍشدد .ٔي سفغ ايشاد برفمط ثب سؼٕيشار لطؼ -4

 ثب وٙششَ دػشٝ ػيٓ ٔٛسٛس ٚ يب سؼٛيض لطؼٝ ٔؼيٛة أىبٖ ثشطشف ؿذٖ ايشاد ٚجٛد داسد   - 5

 

  ؟داًيذ را ثزاي اطويٌبى اس رفع عيت هٌبست هيسيز كذاهيك اس هَارد  ايزاد ، پس اس رفع  –96

 دس سٕبٔي ؿشايط اي  سؼز جبدٜ دبن وشدٖ خطبٞبي ٔٛلز ٚ  - 1

   CVVTٔجٕٛػٝ  ؿيش ثشلي  وٙششَ ػّٕىشد -2

    ػّٕىشد اٚيُ ٔبطَٚ ٚ ػبيىّٖٛ وٙششَ - 3

  ٌيشثىغ دس د٘ذٜ ٞبي ٔخشّف  ػّٕىشد ثشسػي  -4

 اس ٔخصٛف سٛػط اثض سٚغٗ دٚسٞبي ٔخشّف ٚ وٙششَ فـبس دس  سثشسػي ػّٕىشد ٔٛسٛسؼز جبدٜ ٚ  -5

 

 :  9ايزاد 

سزد ثَدى  رحبلت دٍرآرام خػَغبد "هزاجعِ ًوَدُ ٍ ثيبى هي كٌذ ثِ ًوبيٌذگي   EF7ثب هَتَر هلي خَدرٍ ي سوٌذ  هبلك 

 . " َتَر غذاي غيز عبدي دارده
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  ؟قطعبت در ثزٍس عيت هيتَاًذ هَثز ثبضذ  –كذام سيستن ّب - 97

 اٚيُ ٔبطَٚ -ػيؼشٓ خٙه وٙٙذٜ ٔٛسٛس - 1

  اػشبسر  –ػيؼشٓ اِىششيىي خٛدسٚ  - 2

 ٞشصٌشد ٚ سؼٕٝ ػفز وٗ سؼٕٝ سبيٓ  -ٔٛسٛس - 3

  سؼٕٝ ديٙبْ   –ٔٛسٛس   - 4

   ٔٛسٛس دسيچٝ ٌبص   –ػيؼشٓ ػٛخز سػب٘ي   - 5

   ؟ثزاي ثزرسي ايزاد كذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز درست هي ثبضذ -98

  ٚضؼيز ظبٞشي سؼٕٝ ديٙبْ  ثبصديذ– 1

 ثصٛسر چـٕي ٚؿٙيذاسي سبيٓ غّطه سؼٕٝ ػفز وٗ  ىشدػّٕ ثشسػي – 2

  سبدييز ٚ ٔيُ ػٛدبح اص ِحبظ ػّٕىشد ٚ خٛسدٌي وٙششَ  – 3

 خٛا٘ذٖ خطب ٚ وٙششَ دبسأششٞبي ٔٛسٛس ثب دػشٍبٜ ػيت يبة – 4

   دػشٝ ػيٓ ٔٛسٛس ٚ اصّي وٙششَ  –5

 

  ؟ثزاي رفع عيت هَجَد چگًَِ  اقذام  هيكٌيذ  -99

 .ثشطشف ٔي ؿٛد ايشاد  شخ د٘ذٜ ٞبي ٔيُ ػٛدبح چسؼٛيض ثب  – 1

 ايشاد سفغ ٔي ٌشدد ٔجٕٛػٝ لطؼبر ٔشثٛط ثٝ سؼٕٝ سبيٓثب سؼٛيض – 2

 ٔجٕٛػٝ اٚيُ ٔبطَٚ سفغ ػيت ٔي ٌشدد ثب سؼٛيض – 3

 فمط ثب سؼٕيشار لطؼٝ ايشاد ثشطشف ٔي ؿٛد  –4

 ثب سٙظيٓ ٔٛسٛس ايشاد ثشطشف ٔي ؿٛد  -5

 

  ؟داًيذ هيك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى اس رفع عيت هٌبست هيپس اس رفع عيت كذا –11

 ػطح سٚغٗ ٔٛسٛس   فـبس سٚغٗ ٚ  وٙششَ  -1

 ٚ ؿٙيذٖ صذاي ٔٛسٛس ٔٛسٛس دس حبِز ػشد ٌٚشْ ٔٛسٛس وبس وشدثشسػي – 2

 دػشٍبٜ ػيت يبة  ثب ػيؼشٓ وٙششَ ػّٕىشد  -3

 ػيؼشٓ ػٛخز سػب٘ي ٚ جشلٝ وٙششَ ػّٕىشد -4

 ٔخشّف  دس ؿشايطاي  سؼز جبدٜ – 5

 

 : 41ايزاد 

 قسوت جلَي غذاي غيز عبدي اس "ثِ ًوبيٌذگي هزاجعِ ٍ  ثيبى هي كٌذ  4991 تَليذهطتزي ثب  خَدرٍ سوٌذ هَتَرهلي  

 . "هَتَر ضٌيذُ هي ضَد 
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  ؟در ثزٍس عيت هيتَاًذ هَثز ثبضذ  هزثَط  قطعبتي سيز ،  سيستن ّب يك اسكذاهدر - 14

 . سِٝ ٞبي سٚي ػيٙي فٗ   -ػيؼشٓ ٔذاس خٙه وٙٙذٜ ٔٛسٛس  -1

 . ػٛئيچ دـز دذاَ سشٔض  -  ABSػيؼشٓ سشٔض اِىششٚ٘يىي   -2

 ٔٛسٛس.  EMS٘شْ افضاسي  -ػيؼشٓ ػٛخز سػب٘ي ٚ جشلٝ ص٘ي   -3

 ٔٛسٛس.  ECUدػشٝ ػيٓ   - ػيؼشٓ اِىششيىي  -4

   CVVTؿيش ثشلي  -ػيؼشٓ صٔب٘جٙذي ػٛدبدٟب  -5

 

   ؟هي ثبضذ غحيحكذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز عيت يبثي  فَق ، ثزاي ثزرسي   -12

 .  سا ثشسػي ٔي وٙيٓ   CVVTػّٕىشد ػٙؼٛس ٔيُ ػٛدبح ٚ ؿيش ثشلي   -1     

 .   اسسجبط ثيٗ ػٙؼٛس دذاَ ٚ ٔٛسٛس ثشلي دسيچٝ ٌبص سا سٛػط ػيت يبة وٙششَ ٔي ٕ٘بئيٓ   - 2

3 - EMS  وب٘ىشٛس ٞبي ػيٓ وـي  دبسأششٞب ٚديىشٜ ثٙذي ٚسا اص ِحبظ ٔٛسٛسECU  ٓٔٛسٛس سا وٙششَ ٔي وٙي 

 . سا سٛػط دػشٍبٜ ػيت يبة ثشسػي ٔي وٙيٓ ٚ ػٙؼٛس فـبس سيُ ػٛخز ٌبص  ٞٛاػٙؼٛسدٔبي  ػّٕىشد -4

 . ثٟٕشاٜ ػٙؼٛسٞبي ٔشثٛط وٙششَ ٔي ؿٛد سا   ؿيش ػشٔخضٖ ػّٕىشد  - 5

 

  ؟كٌيذ ِ  اقذام  هيثزاي رفع عيت هَجَد چگًَ - 19

 .سا سؼٛيض ٔي ٕ٘بئيٓ ، دػشٝ ػيٓ ٔٛسٛس EMSدػشٝ ػيٓ دغ اص اطٕيٙبٖ اص  -1

 . ٔجٕٛع ػبيىّٖٛ سا سؼٛيض ٔي وٙيٓ  -2

 .سؼٛيض ٔي وٙيٓ  وٙششَ دغ اص سا   CVVT ؿيش ثشلي   -3

 ٝ سؼٛيض ٔي ؿٛد .، دػشٝ ػيٓ ثٟيٙ وٙششَ دػشٝ ػيٓ ٞبي اصّي ٔٛسٛس اص ِحبظ ايٙششوب٘ىشٛسٞبدغ اص  -4

 السٛس ٌبص سا سؼٛيض ٔي وٙيٓ .ٛسٌ -5

 

  ؟داًيذ كذاهيك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى اس حػَل رفع عيت هٌبست هي ايزادپس اس رفع  – 11

 دس حشوز  ثشسٚي ٌبص ٚ ثٙضيٗ  . سٛػط دػشٍبٜ ػيت يبة ٚ ٕٞچٙيٗ سؼز خٛدسٚ EMSثشسػي وّيٝ دبسأششٞبي  - 1

 ٜ ا٘ذاصي صٔبٖ فٗ ٞب دس دٚس آساْ ٚدٚس سٙذ .وٙششَ ػّٕىشد سا -2

 سؼز جبدٜ اي دس د٘ذٜ ٞبي ٔخشّف ٚ ؿشايط ٔشفبٚر ا٘جبْ ٔي دٞيٓ . -3

 ٘يبص ثٝ سؼز ٟ٘بئي سٛػط دػشٍبٜ ػيت يبة ٕ٘ي ثبؿذ .   -4

 حبصُ ؿٛد . اطٕيٙبٖ  CCN  ٚICNديىشٜ ثٙذي  - 5

 

 

 

 : 44ايزاد 

چزاغ ٍ  رٍي گبس ًويزٍدخَدرٍ  "هي كٌذثِ ًوبيٌذگي هزاجعِ هي كٌذ ٍ ثيبى دٍگبًِ سَس هطتزي ثب  سوٌذ  هَتَرهلي 

 . "چك رٍضي است
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 قطعبت در ثزٍس عيت هي تَاًذ هَثز ثبضذ؟ –كذام سيستن ّب  - 15

 ػٛئيچ جٙذ ٔٙظٛسٜ   -ػيؼشٓ ٌيشثىغ اسٛٔبسيه  – 1

  دشاسٛس اٚػٙؼٛس دٔبي  – ػيؼشٓ وِٛش اسٛٔبسيه  – 2

  ٌبص دذاَ ٚ ٌبص دسيچٝ اِىششيىي ٔٛسٛس –ػب٘ي ػيؼشٓ ػٛخز س  - 3

 ٔٛسٛس ( ECU) وٙششَ يٛ٘يز خٛدسٚ  -ػيؼشٓ خٙه وٙٙذٜ ٔٛسٛس  –4

 دػشٝ ػيٓ ٔٛسٛس  –ػيؼشٓ اِىششيىي خٛدسٚ   -  5

 

   ؟هي ثبضذ غحيحكذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز عيت يبثي  فَق ، ثزاي ثزرسي  - 16

 سٛػط دػشٍبٜ ديبي  ٚيب ِٔٛشي ٔشش ٔٛسٛس ثشلي دسيچٝ ٌبص ٚ ػٙؼٛس دذاَ ٌبص  ،   ECUٟبي اصّي ٚدػشٝ ػيٕ وٙششَ – 1

  ٔٛسٛس ؿٕغ ٞبي ٚايش ٚ وٛيُ ظبٞشي وٙششَ – 2

 سٛػط اثضاس فـبس ػٙج وٙيؼشش ثشلي ؿيش ػّٕىشد ٚ ثٙضيٗ دٕخ خشٚجي فـبس وٙششَ – 3

 دػشٝ ػيٓ سٛػط ِٔٛشي ٔشش ٚوٙششَ  يبة ػيت دػشٍبٜ ثب ٔٛسٛس دبسأششٞبي وٙششَ ٚ خطب خٛا٘ذٖ – 4

 PWMآة ثطٛس ظبٞشي ٚ ثب اثضاسٔخصٛف  دٔبي ػٙؼٛس ٚضؼيز وٙششَ –5

 

  ؟كٌيذ ثزاي رفع عيت هَجَد چگًَِ  اقذام  هي - 17

ٔٛسٛس ػٙؼٛس دذاَ ٚيب  ثب سؼٛيض لطؼٝ ايشاد ، دس صٛسر ػذْ ثشطشف ؿذٖ ٔي ٕ٘بئيٓ ،  داّ٘ٛديًٙسا سٛػط ديبي   ECU اثشذا  – 1

 سفغ ٔيٍشدددسيچٝ ٌبص ٚ يب دػشٝ ػيٓ ،  ػيت ثشلي 

  ٘يؼز ٘يبص لطؼٝ سؼٛيض – 2

  ؿٛد ٔي ثشطشف ايشاد ٔٛسٛس سٙظيٓ ثب – 3

 ثشطشف ٔي ؿٛد  سؼٕيشٔٛسٛس ثشلي دسيچٝ ٌبص ػيت  ثب– 4

  ٓ سؼشيف ٔيٍشدد.  ٚػذغ سٛػط ديبي ثٝ ػيؼشثشطشف  ايشاد ٚ يب سؼٛيض لطؼٝ ٔؼيٛة سٛػط ِٔٛشي ٔشش ثبوٙششَ دػشٝ ػيٓ ٔٛسٛس - 5

 

  ؟داًيذ كذاهيك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى اس حػَل رفع عيت هٌبست هي ايزادپس اس رفع  – 18

 (  HVACػّٕىشد وِٛش اسٛٔبسيه ) وٙششَ– 1

 ػٛئيچ ثبص ٚ ٔٛسٛس سٚؿٗ .دس حبِز  سٛػط ديبي  ECU ػّٕىشددبسأششٞبي ثشسػي  - 2

 ثب دػشٍبٜ ػيت يبة ػّٕىشد ػٙؼٛس دٔبي آة دليك وٙششَ  -3

 ٔخشّف دٔبي ٔٛسٛس دس سٕبٔي ؿشايط جبدٜ اي  سؼز – 4

 ٚ ؿيش ثشلي وٙؼشش  وٙششَ ػّٕىشد اوؼيظٖ ػٙؼٛس -5

 

 

 :  42ايزاد 

ثِ ًوبيٌذگي هزاجعِ ًوَدُ  "چزاغ عيت رٍضي هيطَد ٍ گبس ًوي خَرد  "ايزاد  ثب هَتَر هلي  ثب  LXخَدرٍي  سوٌذ 

 .است 
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 هَتَر گيزثكس رٍا

 

 

 

 

 ثبضذ؟ثزٍس عيت هَثز  قطعِ در- كذام سيستن-19

  ديؼشٖٛ-ٔٛسٛس -1

  د٘ذٜ صيش-ٌيشثىغ-2

  ثّجشيًٙ والج-والچ-3

 ػٛدبح ٞب-ٔٛسٛس -4

 ػيؼشٓ ػٛخز سػب٘ي ا٘ظوشٛسي ) ثٙضيٗ( -5

                                 

   غحيح هي ثبضذ؟كذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز  ايزادثزاي ثزرسي -51

 ِمي ػٛدبح ٞبثب سٛجٝ ثٝ ا٘ذاصٜ اػشب٘ذاسد آٖوٙششَ -1

 ثشسػي خالصي ص٘جيش ٔٛسٛس -2

    وٙششَ ٚضؼيز ظبٞشي ٔيُ ػٛدبح ثٝ صٛسر چـٕي  -3

 وٙششَ ٚضؼيز ص٘جيش ػفز وٗ ٔٛسٛس-4

 وٙششَ ِمي افمي ٔيُ ًِٙ اص طشيك فـشدٖ دذاَ والج-5

 

  ثزاي رفع ايزاد هَجَد چگًَِ اقذام هي ًوبيين؟ -54

 يٓ فيّش ػٛدبح ٞب ثب اػشفبدٜ اص ٔؼشٙذار سؼٕيشارسٙظ -1

 سؼٛيض ػٛدبح ٞب ثب سٛجٝ ثٝ اطالػيٝ فٙي صبدسٜ اص فٙي ٟٔٙذػي  -2

 سؼٛيض ٔيُ ػٛدبح -3

 ٞٛاي ٚسٚدي ٔٛسٛس سؼٛيض ٔٙيفِٛذ -4

 سؼٛيض يبسبلبٖ ٞبي ٔيُ ًِٙ ٔٛسٛس -5

 

  هي داًيذ؟عيت هٌبست  عحػَل رفثزاي اطويٌبى اس  را اس هَارد يك كذام ،اس رفع عيت پس-52

 سٛػط دػشٍبٜ ػيت يبة  ثشسػي دبسأششٞبي ػيؼشٓ ا٘ظوشٛس-1

  سؼز ػّٕىشدي ٔٛسٛس دس دٚس آساْ -2

  ٞٛا ٌيشي ػيؼشٓ خٙه وٙٙذٜ دس صٛسر سؼٕيشار ٔىب٘يىي-3

 سؼز فـبس سيُ ػٛخز ثٙضيٗ -4

 سؼز ٘ـشي ٔٙيفِٛذ ٞٛا-5

 

 

 

 :49ايزاد

   "  هَتَر غذاي غيز عبدي دارد  ،در حبلت هَتَر رٍضي "يبى هيكٌذ  ث  رٍآ  هطتزي ثب خَدرٍ  

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 91 سئَاالت آسهَى هْبرتي ضغل هكبًيك
 

 

 

 

 

 

 ثبضذ؟ثزٍس عيت هَثز  قطعِ در- كذام سيستن-59

 ػشػيّٙذس-ٔٛسٛس -1

  د٘ذٜ صيش-ٌيشثىغ-2

  ثّجشيًٙ والج-والچ-3

 وشا٘ٛيُ ٚ ديٙيٖٛ-ديفشا٘ؼيُ -4

 ٞٛاوؾ-ػيؼشٓ ػٛخز سػب٘ي ا٘ظوشٛسي -5

                                 

   غحيح هي ثبضذ؟كذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز  ايزادثزاي ثزرسي -51 

 وٙششَ صذاي ػٛدبح ٞب ٔٛسٛس دس دٚس آساْ-1

 ثشسػي ػّٕىشد ٔيُ ٌبسداٖ دس دٚس دسجب ثش سٚي جه -2

    شار ي ٔخشّف ثب سٛجٝ ثٝ ٔؼشٙذار سؼٕيوٙششَ ػّٕىشدي ديفشا٘ؼيُ دس حيٗ حشوز ٚ دس ػشػشٟب -3

 ٚضؼيز ص٘جيش ػفز وٗ ٔٛسٛسوٙششَ -4

 وٙششَ ٚضؼيز صذاي ٌيشثىغ دس ػشػشٟبي ٔخشّف ٚ د٘ذٜ ٞبي ٔشفبٚر-5

 

  ثزاي رفع ايزاد هَجَد چگًَِ اقذام هي ًوبيين؟ -55

 آچبس وـي وبُٔ خٛدسٚ -1

 سؼٛيض ثّجشيًٙ ٞبي د٘ذٜ صيش ٌيشثىغ -2

 سؼٛيض ٌيشثىغ-3

 سؼٛيض ديفشا٘ؼيُ ٘يبص ٕ٘ي ثبؿذ.-4

 ضاس ٔخصٛفٔؼشٙذار ٚ اثٛيُ ٚ ديٙيٖٛ ثب اػشفبدٜ اص سؼٛيض وشا٘-5

 

  هي داًيذ؟عيت هٌبست  حػَل رفعثزاي اطويٌبى اس  را اس هَارد يك كذام ،اس رفع عيت پس-56

 سٛػط دػشٍبٜ ػيت يبة  ثشسػي دبسأششٞبي ػيؼشٓ ا٘ظوشٛس -1

  سؼز ػّٕىشدي ٔٛسٛس دس دٚس آساْ  -2

  سؼٕيشار ٔىب٘يىي ٞٛا ٌيشي ػيؼشٓ خٙه وٙٙذٜ دس صٛسر -3

 سؼز جبدٜ دس ؿشايط ٔخشّف حشوشي -4

 سؼز ٘ـشي ٔٙيفِٛذ ٞٛا -5

 

 

 

 :41ايزاد

   "كيلَهتز غذاي غيز عبدي اس عقت خَدرٍ  هي آيذ81در سزعت  "كٌذ  ثيبى هيرٍآ   هطتزي ثب خَدرٍ
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 ٍپس اس آى لزسش قطع هي گزدد.
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 :47ايزاد ضوبرُ 

    " دٍر هَتَر در حبلت دٍر آرام ًَسبى دارد ٍ دٍر هَتَر ثبال است " ثيبى هي ًوبيذ 4999هطتزي ثب  خَدرٍ تٌذر هذل  
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