
 

 

 :تذكرات 

 .مشخصات خود را روي برگه سئواالت بنويسيد -1

هرگونه مغايرت به مراقبين جلسه  درصورت مشاهده مشخصات خود را كه روي پاسخنامه درج شده است كنترل و -2

 .اطالع دهيد

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

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

 .مشخص فرمائيد مشكيمداد با  جواب سئواالت را در پاسخنامه-5
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TU

موتور روغن كم  "ايراد  كيلومتر با 25000وكاركرد  TU5داراي موتور  405مشتري با خودروي پژو :  1ايراد 

 (.دود آبي ديده نمي شود)مراجعه كرده است  "مي كند 

 قطعات ميباشد؟ -ايراد  مربوط به كدام سيستم ها  -1 

 رینگ وپيستون ، یاتاقانها  و قطعات مصرفی  -سيستم  موتور-1

 واتر پمپ    –سيستم خنك كننده موتور -2

 اویل پمپ ، فشنگی روغن    –سيستم روغنكاري -3

 سنسور اكسيژن باال ، انژكتورها   سيستم سوخت رسانی -4

 استكان تایپيت هاي بهمراه ميل سوپاپ   - سر سيلندر - 5

   ؟مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير و عيب يابي  ، بررسي  جهت  - 2

 كنترل كاسه نمدهاي از لحاظ نشتی روغن – 1

 كنترل رینگ و پيستون  و بررسی ميزان فشار كمپرس داخل موتور  -2

 كنترل سوپاپ هاي موتور بهمراه سيت سوپاپ ،  -3

 بررسی عملكرد قطعات سر سيلندر  -4

 3و1گزینه   - 5

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

 با تعویض گيت و الستيك ساق سوپاپ وفيلرگيري عيب برطرف می شود  -1

 توسط ابزار فشار سنج ، ميزان فشار روغن را كنترل می نمائيم -2

 تعویض رینگ وپيستون بهمراه قطعات مورد نياز -3

 سوپاپ ها ، ميل سوپاپ وكاسه نمدتعویض قطعات سر سيلندر شامل -4

 تعویض سر سيلندر كامل -5

  ؟ دانيد مناسب مي  ايراد چه اقدامي رااطمينان از رفع  تعميرات، جهت حصولپس از   – 4

 فقط با دستگاه خطا هاي موقت  را پاك می كنيم-1

  (سرد و گرم )تست جاده در تمامی شرایط موتور   - 2

 كنترل نحوه روشن شدن در زمان استارت و دور آرام -3

 5444الی  4444بررسی عملكرد موتور در دورهاي  -4

  همه موارد -5
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صداي غير عادي از  "كيلومتر با ايراد  10000، كاركرد   TU5باموتور LXمشتري با خودروي پارس : 2ايراد 

 .مراجعه كرده است   "قسمت جلوي موتور 

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

 واترپمپ -سيستم خنك كننده موتور  - 1

  تسمه تایم  – موتور سيستم  -  2

 هرزگرد تسمه هيدروليك فرمان  -سيستم فرمان  – 3

 مجموعه شيربرقی كنستر    –سيستم سوخت رسانی  - 4

  . صحيح می باشد 4و 1گزینه   -5

   ؟درست باشد مي تواند بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير جهت-6

 بررسی ميزان خالصی تسمه تایم موتور   - 1

 تسمه هيدروليك فرمان بهمراه پایه نگهدارنده هرزگرد را كنترل می نمائيم   - 2

  تاپييت و ميل سوپاپ از لحاظ عملكرد و خوردگی كنترل   - 3

 ميل سوپاپ دود و هواكنترل چرخ دنده هاي سر   -4

  .  هيچكدام  -5

  ؟ چه اقدامي را مناسب مي دانيدموجود  ايراد رفع جهت -7

 .چرخ دنده هاي ميل سوپاپ  ایراد برطرف می شود تعویض با  – 1

 با تعویض قطعات معيوب مربوط به تسمه وپایه نگهدارنده هيدروليك ایراد رفع می گردد– 2

 مجموعه واترپمپ رفع عيب می گردد با تعویض – 3

 ایراد برطرف می شود  تنظيم خالصی تسمه تایم و دینامفقط با  –4

 .صحيح می باشد 3و1گزینه   -5

  ؟ دانيد مناسب مي  ايراد چه اقدامي رااطمينان از رفع  تعميرات، جهت حصولپس از  –8

 و شنيدن صداي موتور گرم موتور موتور در حالت سرد و كار كردبررسی  -1

 بررسی عملكرد موتور توسط دستگاه عيب یاب  – 2

 بررسی وضعيت چرخ دنده هاي سر ميل سوپاپ دود و هوا در حالت موتور روشن -3

 مختلف  در شرایطاي تست جاده  – 4

 .صحيح است 4و1گزینه  -5

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


UX

دنده ها جانمي رود و دسته دنده  "كيلومتر با ايراد     12000كاركرد  405مشتري با خودروي : 3ايراد 

 .مراجعه نموده است  "خالص شده است  

 ؟قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد  –كدام سيستم  - 9

 دیسك ، صفحه و  دوشاخه كالچ    -كالچ سيستم – 1

  ماهكها ي  گيربكس  -سيستم انتقال قدرت  – 2

  ماهك تقسيم دنده داخلی گيربكس  –انتقال قدرتسيستم – 3

 مجموعه دیفرانسيل   – سيستم محركه  -4

 و فالیویل دو شاخه بهينه كالچ  -سيستم انتقال قدرت  -5

   را پيشنهاد     مي كنيد؟براي بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير  -10

 . كنترل عملكرد مكانيزم سيستم كالچ   – 1

 .عملكرد گيربكس در دنده هاي مختلف  بررسی  -2

 .بررسی عملكرد دسته دنده واهرم بلند زیر كنسول وسط  – 3

 . صدا ي دیفرانسيل در هنگام حركت خودرو كنترل  - 4

 .صحيح می باشد   2و 1گزینه   – 5

  ؟ كداميك از موارد زير را جهت رفع ايراد مناسب مي دانيد -11

 .كامل ایراد رفع می گردد گيربكس تعویض با فقط  – 1

 .با تعویض كرانویل وپينيون ایراد رفع می گردد– 2

 .رفع می شود ایراد  تعویض كيت كالج و دوشاخه بهينهبا  –3

 .ماهك داخلی تقسيم دنده ایراد رفع می شود  تعویضبا –4

 .هيچكدام   - 5

  ؟ دانيد را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي زير كداميك از مواردانجام تعميرات پس از  –12

 بررسی مكانيزم عملكرد كالچ تست جاده-1

 .و شنيدن صداي موتور موتور در حالت سرد وگرم  كار كردبررسی – 2

 .در حالت دورآرام و درجا دنده ها را كنترل می نمائيم -3

 گيربكس در  تمامی دنده ها  كنترل عملكردتست جاده اي و -4

 .صحيح می باشد 4و  1گزینه  – 5
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در دورهاي  4،3،2دنده هاي  "به نمايندگي مراجعه و عنوان مي كند     XUمشتري سمند با موتور :  4ايراد 

 (  .شروع حركت ايرادي ندارد ) "باال جا نمي رود 

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

 دیسك و صفحه كالچ     -كالچ سيستم – 1

 ماهكها ي گيربكس  -سيستم انتقال قدرت  – 2

  قطعات داخل گيربكس  –سيستم انتقال قدرت– 3

 مجموعه دیفرانسيل   – سيستم محركه  -4

 دو شاخه كالچ بهينه -سيستم انتقال قدرت  -5

   ؟براي بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير درست مي باشد - 14

 . كنترل عملكرد مكانيزم سيستم كالچ   – 1

 عملكرد گيربكس در دنده هاي مختلف هنگام حركت بررسی  -2

 بررسی عمل كرد دسته دنده– 3

  . صدا ي دیفرانسيل در هنگام حركت خودرو كنترل  - 4

 .صحيح می باشد   2و 1گزینه  -5

  ؟رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  جهت -15

 .گيربكس كامل ایراد رفع می گردد تعویض با  – 1

 ..با تعویض كرانویل وپينيون ایراد رفع می گردد– 2

 .با جایگزین نمودن دیسك و صفحه كالچ  ایراد رفع می گردد–3

 .ایراد برطرف می شود  فالیویل ویضبا تع–4

 تعویض دوشاخه بهينه و ماهك  - 5

  ؟دانيد مناسب مي ايرادرفع  جهت حصول اطمينان ازكداميك از موارد را  انجام تعميراتپس از  –16

 بررسی عملكرد مكانيزم  كالچ تست جاده-1

 .و شنيدن صداي شفت ورودي موتور در حالت سرد وگرم  كار كردبررسی – 2

 .در حالت دورآرام و درجا دنده ها را كنترل می نمائيم -3

 صداي گيربكس در  تمامی دنده ها كنترل تست جاده اي و -4

 .صحيح می باشد 4و  1گزینه  – 5
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به نمايندگي  مراجعه   "لرزش در ابتداي حركت  "با ايراد 15000كاركرد– SLX  405خودروي :  5ايراد 

 .نموه است 

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

 و فالیویل دو شاخه بهينه كالچ  -سيستم كالچ  – 1

  گيربكس  –سيستم انتقال قدرت – 2

 مجموعه دیفرانسيل  – سيستم انتقال قدرت  – 3

  ماهكها   -سيستم گيربكس   -4

 پين دوشاخه كالچ و كيت كالچ   –سيستم انتقال قدرت  -5

   ؟باشدبراي بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير درست مي  - 18

 بررسی عملكرد ماهكهاي انتخاب دنده – 1

 صدا ي دیفرانسيل در هنگام حركت خودروكنترل  -2

 كنترل عملكرد مكانيزم سيستم كالچ – 3

 عملكرد گيربكس در دنده هاي مختلف هنگام حركت بررسی  – 4

 .صحيح می باشد   4و 3گزینه  -5

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  -19

 می شود  ایراد برطرف تعویض ماهك انتخاب دنده روي گيربكسبا – 1

 .با تعویض كرانویل وپينيون ایراد رفع می گردد– 2

 با تعویض پين دوشاخه وكيت كالچ ایراد رفع می گردد –3

 .گيربكس كامل ایراد رفع می گرددتعویض با  –4

 .با تعویض فالیویل رفع می گردد – 5

  ؟دانيد كداميك از موارد را براي اطمينان از رفع عيب مناسب ميپس از رفع عيب  –20

 كالچمكانيزم بررسی عملكرد  تست جاده بمنظور-1

 .و شنيدن صداي موتور موتور در حالت سرد وگرم  كار كردبررسی – 2

 .در حالت دور آرام و درجا دنده ها را كنترل می نمائيم. -3

 گيربكس در  تمامی دنده ها  كنترل عملكردتست جاده اي و -4

 .صحيح می باشد 4و  1گزینه  – 5
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 .به نمايندگي مراجعه مي كند   "صداي در جاي گيربگس    "با ايراد 405خودروي :    6ايراد 

  ؟قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد  –كدام سيستم ها  - 21

 دیسك ، صفحه و دوشاخه كالچ    -كالچ سيستم – 1

 مجموعه دیفرانسيل -سيستم انتقال قدرت  – 2

  اهرم دسته دنده و ماهكها   -سيستم گيربكس – 3

 عدم مونتاژ صحيح گيربگس بر روي موتور  –سيستم گيربكس   -4

  دو شاخه بهينه كالچ  -سيستم كالچ  -5

   ؟بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير درست مي باشد جهت - 22

 . كنترل عملكرد مكانيزم سيستم كالچ   – 1

 بررسی انحراف شفت گيربگس از مركز ميل لنگ با شنيدن صدا در زمان كالچ گيري  -2

 ماهكها بررسی عمل كرد دسته دنده و– 3

  . لقی بين پنيون و كرانویل و صدا ي دیفرانسيل در هنگام حركت خودرو  كنترل  - 4

 .صحيح می باشد   3و 1گزینه  -5

 

  ؟رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  جهت -23

 .گيربكس كامل ایراد رفع می گردد تعویض كيلومتر با  5444در كاركرد كمتر از  – 1

 ..با تعویض كرانویل و پينيون ایراد رفع می گردد– 2

 .رفع می شود ایراد  و دوشاخه بهينه  تعویض كيت كالجبا  –3

 .فقط با تعميرات قطعه ایراد برطرف می شود  –4

 .بازنمودن گيربگس وتعویض بوش هاي راهنماي جاكدار با پين هاي استوانه اي  - 5

  ؟دانيد را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي زير كداميك از موارد انجام تعميرات الزمپس از  –24

 بررسی مكانيزم عملكرد كالچ تست جاده -1      

 .و شنيدن صداي موتور موتور در حالت سرد وگرم  كار كردبررسی – 2

 با گرفتن و رها كردن كالچ در شرایط موتور روشن و خالص خودرو -3

 گيربكس در  تمامی دنده ها كنترل عملكردتست جاده اي و -4

 .در حالت دورآرام و درجا عملكرد دسته دنده را كنترل می نمائيم  – 5
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EF7

به نمايندگي  "بطور همزمان  STOPروشن شدن چراغ روغن و "با ايراد   1395مدل  خودروي  دنا:  7ايراد 

 .مراجعه مي نمايد

  ؟قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد  –كدام سيستم ها -25

 سر سيلندر -سيستم موتور  –1    

 واشر سرسيلندر -سيستم موتور  – 2    

 CVVT مكانيزم سوپاپها و -سيستم موتور   – 3   

 اویل ماژول  -سيستم موتور  -4   

 اویل پمپ و متعلقات آن –سيستم موتور  - 5   

   ؟مي باشدصحيح بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير  جهت -26

 بررسی و كنترل وضعيت ظاهري اویل ماژول–1    

 واشر سر سيلندر و تاب سر سيلندر   كنترلبررسی و –2   

  از لحاظ عملكرد و خوردگی  CVVTتایپيت، ميل سوپاپ و  استكان كنترل بررسی و  – 3   

 بازكردن موتور وكنترل قطعات داخلی سيستم روغن كاري  بررسی و  – 4   

 بررسی قسمت كاسه نمد عقب ميل لنگ و ساق سوپاپ  توسط ابزار مخصوص  –5   

  ؟ چه اقدامي را مناسب مي دانيدموجود  ايراد رفع جهت -27

 .اویل ماژول ایراد مرتفع می گردد  تعویضبا  – 1   

 با تعویض واشر سر سيلندر و در صورت ایراد سرسيلندر نيز تعویض می گردد  – 2   

 .برطرف می گرددایراد قطعه لوله مكش روغن اویل پمپ با تعویض – 3   

  برطرف می گردد  ایرادتایپيت و ميل سوپاپ  استكانبا تعویض  – 4   

 . می شود رفع آچاركشی ناحيه آببندي ایرادبا   - 5   

  ؟ دانيد مناسب مي  ايراد چه اقدامي رااطمينان از رفع  تعميرات، جهت حصولپس از  –28

   عملكرد اویل ماژول سایكلون و تست جادهكنترل  -1

 و تست جاده گرم  در حالت سرد و موتوركنترل ناحيه نشتی  – 2

   و تست جادهدستگاه عيب یاب  سيستم موتور باكنترل عملكرد  -3

   و تست جاده رنگ آبی دود موتوركنترل -4

 و تست جاده گرم  در حالت سرد و كنترل فشار روغن و چراغ آن – 5
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به  "صداي غير عادي موتوردر زمان سرد بودن "با ايراد  ( EF7-TC)خودرو سورن توربو شارژ :  8ايراد

 .  نمايندگي مراجعه نموده است

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها _29

  منيفولد هوا  –سيستم موتور   –1

 موتور الكتریكی دریچه گاز و پدال گاز  –سيستم سوخت رسانی   - 2

 (رادیاتور خنك كننده هوا) كولر اینتر   -سيستم موتور   –3

 ( waste gate)مسير گازهاي خروجی از چدنی اگزوز خرابی شير هدررو –سيستم توربو شارژر  – 4

 ایراد  مسير هواي ورودي –سيستم سوخت رسانی   – 5

   ؟مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير عيب يابي  فوق ، براي بررسي  -30

 مسير منيفولد هوا و مجموعه دریچه گاز كنترل  – 1

 توسط دیاگ عملكرد شير برقی كنيستر  بررسی –2

  خواندن خطا و كنترل پارامترهاي موتور با دستگاه عيب یاب  –3

 (Dump valve)مدار شير برقی تخليه هواي پشت دریچه گاز كنترل  – 4

  كنترل فيزیكی محل نصب توربو شارژر به چدنی اگزوز–5

 

  ؟كنيد براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  مي -31

  واشر آببندي چدنی اگزوز و مجموعه توربو تعویض قطعه – 1

 بهمراه لوله هاي مربوطه  waste gateتعویض شيربرقی  – 2

  .تعویض مجموعه هواكش از نوع بهينه  – 3

 تعویض واشر آببندي بين منيفولد هوا و سرسلندر  -4

 صحيح است  2و  1گزینه   – 5

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

 عملكرد دریچه گاز و استپر موتوركنترل – 1

  دیاگ  ایكو كامل پارامترهاتوسطبررسی تست جاده وبررسی صداي موتورو  -2

 مختلف دماي موتور تست جاده در  شرایط – 3

 و شير برقی كنيستر كنترل عملكرد اكسيژن سنسور - 4

 عملكرد سنسور دماي آب با دستگاه عيب یابدقيق  بررسی -5
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به نمايندگي  "لرزش موتور و عدم كشش "باايراد (  EF7-TC)خودروي سمند سورن توربو شارژ:  9ايراد 

 . مراجعه نموده است 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها -33

 عملكرد مكانيزم توربوشارژر  -سوخت رسانی سيستم   –1

 موتور الكتریكی دریچه گاز  –سوخت رسانی  سيستم  - 2

 منيفولد هوا -سيستم موتور   –3

 (دریچه هدر رو) waste gateشيلنگ   -سيستم توربوشارژر  – 4

 ایراد قطعات داخل موتور  - سيستم موتور  – 5

   ؟مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير و عيب يابي ، بررسي  جهت -34

 چشمی اینتر كولر توربوشارژر كنترل  – 1

 آببندي محل نصب مجموعه توربوشارژركنترل   –2

  عيب بابی با دستگاه و كنترل پارامترهاي موتور   –3

  بررسی ميزان فشار كمپرس داخل موتور توسط ابزار مخصوص  –4

 BOOSTكنترل مدار هواي ورودي به دریچه گاز و سنسور توربوشارژر–5

 

 

  اقدامات الزم جهت رفع ايراد كدام يك از موارد زير است؟ -35

 تعویض لوله هاي بهينه مدار هواي ورودي به دریچه گاز  – 1

  waste gateتعویض شيلنگ وكيوم  – 2

  .تعویض رینگ وپيستون وقطعات مصرفی مورد نياز– 3

 .  Dump valveتعویض اینتر كولر و شيلنگ هاي متصل به  -4

 ( اطالعيه فنی ) ي ورودي از نوع بهينه  تعویض منيفولد هوا– 5

  ؟ دانيد مناسب مي  ايراد چه اقدامي رااطمينان از رفع  تعميرات، جهت حصولپس از  -36

  بررسی عملكرد موتور در شرایط مختلف بهمراه تست جاده – 1

 عملكرد سنسور دماي آب با دستگاه عيب یاب دقيق كنترل  -2

 دمایی مختلف در شرایطكنترل پارمترهاي توسط دیاگ  – 3

 rpm 4444 توربوشارژر در دورآرام ودورعملكرد  بررسی- 4

  توسط دیاگ  ECU پارامترهاي بررسی فقط   -5
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موتور روشن مي شود ولي با فشردن پدال گاز  "مشتري با خودروي  پژو پارس بيان مي كند 

 "دور موتور باال نمي رود و المپ اخطار روشن شده است

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها _37

 سنسور دماي آب  – سيستم سوخت رسانی   –1

 موتور الكتریكی دریچه گاز و پدال گاز  –سيستم سوخت رسانی   - 2

 سنسور فشار هوا و دما  –سوخت رسانی سيستم   –3

 كوئل   – سوخت رسانی و جرقهسيستم   -4

 وایر هاي شمع   –سيستم جرقه – 5

   ؟مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير عيب يابي  فوق ، براي بررسي  -38

  سنسور دماي آب با دستگاه عيب یاب از طریق ليست اندازه گيري پارامترهاكنترل  – 1

 سيستم جرقه با دستگاه عيب یاب از طریق ليست اندازه گيري پارامترهاكنترل  –2

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

  گاز موتور برقی دریچهو  سنسور پدال گاز خواندن خطا با دستگاه عيب یاب و كنترل پارامتر  –4

 رله دوبل سيستم سوخت رسانی طبق مستندات فنی كنترل وضعيت –5

 

  ؟كنيد براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  مي -39

  .با تعویض سنسور فشار و دما  ایراد برطرف می گردد – 1

 .خطا و پاك كردن سيستم جرقه ایراد برطرف می گردد با خواندن – 2

  .با تعویض كوئل  ایراد بر طرف می گردد–3

 .  با تعویض دسته سيم اصلی موتور ایراد برطرف می گردد -4

 .با تعویض موتور برقی دریچه گاز و  یا  سنسور پدال گاز ایراد برطرف می گردد – 5

  ؟دانيد از حصول رفع عيب مناسب مي كداميك از موارد را براي اطمينان -40

 كنترل عملكرد كوئل با دستگاه عيب یاب كفایت می كند – 1

  . كنترل چشمی دسته سيم اصلی موتور صورت پذیرد -2

 كنترل سيستم سوخت رسانی با دستگاه عيب یاب و تست جاده – 3

 و شير برقی كنيستر   كنترل عملكرد اكسيژن سنسور - 4

 د كاتاليست كانورتورعملكركنترل   -5
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موتور در حالت بنزين دچار لرزش موتور و كاهش قدرت در "مشتري با  وانت آريسان با  ايراد  :  11ايراد 

 .به نمايندگي  مراجعه مي نمايد   "حركت وريپ زدن مي گردد 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  _41

 پمپ بنزین و رگالتور تعدیل فشار سوخت  –سيستم سوخت رسانی   - 1

  سوكت سيم هاي ورودي مغزي سویچ –سيستم الكتریكی  – 2

 اویل پمپ روغن  – سيستم موتور  – 3

 ((TAGتگ هاي سوئيچ   –سيستم ایموبالیزر   – 4

 سنسور فشار هواي محيط  -سيستم سوخت رسانی  - 5

 

   ؟كداميك از گزينه هاي زير درست مي باشد فوق  براي بررسي ايراد _42

 كنترل وضعيت فيلر هاي سوپاپ هاي دود -1

 كنترل و تست سيم هاي ورودي به مغزي سوئيچ  – 2

 كنترل وضعيت تایم موتور با توجه به مستندات فنی –3

 سنسور فشار دماي هواي ورودي با دستگاه عيب یابعملكرد  وضعيت  كنترل –4

 عملكردپمپ بنزین و رگالتور فشار بنزین با توجه به مستندات تعميراتیكنترل – 5

 

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  _43

 .با فيلر گيري سوپاپ ها  ایراد برطرف می گردد –1

   تعویض پمپ بنزین ایراد برطرف می گرددبا   –2

 كنترل عملكرد اویل پمپ با فشار سنج روغن  – 3

 .تعویض استپر موتور ایراد برطرف می گرددبا   -4

 تعویض كاتاليست كانورتور   – 5

 

  ؟دانيد مناسب مي، عيب  شدن براي اطمينان از رفع زير را كداميك از موارد  _44

 و مدارات ارتباطی آنكنترل سيستم ایموبالیزر   -1  

 كنترل عملكرد سيستم روغنكاري موتور  – 2  

  كاتاليست كانورتورعملكرد كنترل   –  3 

 كنترل عملكرد پمپ بنزین و رگالتور فشار آن    - 4 

  در دور آرام  موتور شدن  بررسی عملكرد موتور در حالت سرد وگرم اي و تست جاده انجام   - 5
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كيلومتر در ساعت  صداي غير عادي از عقب 80در سرعت  "مشتري با خودرو روآ بيان ميكند  :  12ايراد

  "خودرو  مي آيد

 باشد؟بروز عيب موثر  قطعه در- كدام سيستم-  45

 سرسيلندر-موتور-1

  دنده زیر-گيربكس-2

  بلبرینگ كالج-كالچ-3

 كرانویل و پينيون-دیفرانسيل-4

 هواكش-سيستم سوخت رسانی انژكتوري-5

 

   صحيح مي باشد؟كداميك از گزينه هاي زير  ايرادبراي بررسي -46 

 كنترل صداي سوپاپ ها موتور در دور آرام-1

 بررسی عملكرد ميل گاردان در دور درجا بر روي جك-2

    كنترل عملكردي دیفرانسيل در حين حركت و در سرعتهاي مختلف با توجه به مستندات تعمييرات  -3

 زنجير سفت كن موتوركنترل وضعيت -4

 كنترل وضعيت صداي گيربكس در سرعتهاي مختلف و دنده هاي متفاوت-5

 

  براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟ -47

 آچار كشی كامل خودرو -1

 تعویض بلبرینگ هاي دنده زیر گيربكس -2

 تعویض گيربكس-3

 .تعویض دیفرانسيل نياز نمی باشد-4

 پينيون با استفاده از مستندات و ایزار مخصوصتعویض كرانویل و -5

 

  مي دانيد؟عيب مناسب  حصول رفعبراي اطمينان از  را از موارد يك كدام ،از رفع عيب پس-48

 توسط دستگاه عيب یاب  بررسی پارامترهاي سيستم انژكتور-1

  تست عملكردي موتور در دور آرام -2

  تعميرات مكانيكیهوا گيري سيستم خنك كننده در صورت -3

 تست جاده در شرایط مختلف حركتی-4

 تست نشتی منيفولد هوا-5
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   "  موتور صداي غير عادي دارد  ،در حالت موتور روشن "مشتري با خودرو روآ بيان ميكند    : 13ايراد

 باشد؟بروز عيب موثر  قطعه در- كدام سيستم-49

  پيستون-موتور-1

  دنده زیر-گيربكس-2

  بلبرینگ كالج-كالچ-3

 سوپاپ ها-موتور-4

 (بنزین) سيستم سوخت رسانی انژكتوري -5

 

   صحيح مي باشد؟كداميك از گزينه هاي زير  ايرادبراي بررسي -50 

 كنترل لقی سوپاپ هابا توجه به اندازه استاندارد آن-1

 بررسی خالصی زنجير موتور -2

    كنترل وضعيت ظاهري ميل سوپاپ به صورت چشمی  -3

 كنترل وضعيت زنجير سفت كن موتور-4

 كنترل لقی افقی ميل لنگ از طریق فشردن پدال كالج-5

 

  براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟ -51

 تنظيم فيلر سوپاپ ها با استفاده از مستندات تعميرات -1

 تعویض سوپاپ ها با توجه به اطالعيه فنی صادره از فنی مهندسی  -2

 تعویض ميل سوپاپ-3

 هواي ورودي موتور تعویض منيفولد-4

 تعویض یاتاقان هاي ميل لنگ موتور-5

 

  مي دانيد؟عيب مناسب  حصول رفعبراي اطمينان از  را از موارد يك كدام ،از رفع عيب پس-52

 توسط دستگاه عيب یاب  انژكتوربررسی پارامترهاي سيستم -1

  تست عملكردي موتور در دور آرام -2

  هوا گيري سيستم خنك كننده در صورت تعميرات مكانيكی-3

 تست فشار ریل سوخت بنزین-4

 تست نشتی منيفولد هوا-5
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خودرو فقط در دنده  "ا ايراد بكيلومتر  60000اتوماتيك با كاركرد  207پژو مشتري با خودروي : 14ايراد

 .به نمايندگي مراجعه نموده است  "عقب حركت دارد 

 كدام سيستم و  قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ - 53

 شيرهاي برقی اصلی و شير برقی خنك كن روغن -سيستم گيربكس   -1 

 و سنسور تيپ ترونيك TCU –سيستم گيربكس   -2

 عدم تنظيم سوئيچ چند منظوره  -سيستم الكتریكی  گيربكس    -3

 بلوك هيدروليك ،  عدم تنظيم سوپاپ دستی   -سيستم گيربكس  -4

 سنسور چرخهاي جلو  – ABSسيستم ترمز  -5

 

 ؟  مي باشدصحيح بررسي ايراد  جهتكداميك از گزينه هاي زير   - 54

1 - TCU   (ECU  گيربكس  ) نياز بهDownloading    د ارد. 

 سنسور تيپ ترونيك   - ABSو عملكرد  EGSعدم ارتباط در شبكه مالتی پلكس بين  - 2

 .توسط دستگاه ایكودیاگ  در شرایط مختلف كنترل شود      EVMعملكرد  شيرهاي برقی اصلی  – 3

 .كنترل یونيت گيربكس  موتور و ECU ارتباط شبكه مالتی پلكس در ارتباط با  -  4

 تنظيم نبودن ماهك داخلی بلوك هيدروليك كه می بایست توسط ابزار مخصوص تنظيم گردد -5

 

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد   -  55

 . تعویض می شود   Shift lockمحرك مغناطيسی مربوط به  – 1

 .گردد رفع عيب  می ( گيربكس ECU ) TCUبا بروزآوري  -2

 . با بازنمودن قاب بلوك هيدروليك ، ميل انتخاب دستی داخل بلوك هيدروليك توسط ابزار مخصوص تنظيم می شود   -3

را رفع نموده در صورت عدم رفع سنسور تيپ ترونيك كنترل  می  ABSابتدا پس از بررسی با دستگاه عيب یاب  ایراد در سيستم ترمز  -4

 .شود 

 . است   صحيح 4و 1گزینه  – 5

 

  ؟ دانيد مناسب مي ايراد را براي اطمينان از رفع زير كداميك از موارد انجام تعميراتپس   – 56

پس از رفع ایراد ، توسط دستگاه عيب یاب  عملكرد دسته دنده  را در دنده هاي مختلف در منوي  پارامترها بررسی و  سپس در شرایط  -1

 . كاري مختلف تست جاده اي می نمائيم 

 . پس از رفع عيب سيستم شبكه مالتی پلكس را كنترل كرده و تست جاده  می كنيم -2

 .گيربكس  ، نيازي به كنترل خاصی  نداردپس از رفع عيب   -3

 .را دانلودینگ می نمائيم   ABSو (  كنترل یونيت گيربكس   )  EGSنرم افزار  -4

 . صحيح می باشد 4و  1گزینه -5
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 105الي  100در سرعتهاي بين  "با گيربكس دستي بيان مي كند  S7مشتري خودروي هايما   : 15ايراد 

اين صدا در سرعتهاي باالتر از شدت  "صداي زوزه از گيربكس شنيده مي شود   5-4كيلومتر دردنده 

 .كمتري برخوردار است  

  ؟قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد  –كدام سيستم ها - 57

 اویل پمپ  -موتور روغنكاريسيستم – 1

  سوپاپ ها  – موتورسيستم – 2

 غلطك تسمه سفت كن دینام  -موتور – 3

  دیفرانسيل –سيستم انتقال قدرت  - 4

  ( لينك هاي تعویض دنده )مسيرانتقال نویزبه داخل اطاق  – سيستم محركه  -5

 

   ؟براي بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير درست مي باشد- 58

 . كنترل عملكرد غلطك تسمه سفت كن دینام  – 1

 .پمپ و جك هيدروليك فرمان   بررسی  عملكرد– 2

 سوپاپ از لحاظ عملكرد و خوردگی  استكان تاپييت و ميلكنترل  – 3

  . صدا ي دیفرانسيل در هنگام حركت خودرو كنترل  – 4

 . عملكرد گيربكس در دنده هاي مختلف هنگام حركت بررسی  –5

 

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  -59

 .گيربكس كامل ایراد رفع می گردد تعویض با  – 1

 با تعویض كرانویل وپينيون ایراد رفع می گردد– 2

 . امكان برطرف شدن ایراد وجود دارد تسمه سفت كن دینام غلطك با تعویض –3

 .فقط با تعميرات قطعه ایراد برطرف می شود  –4

 . موتور ایراد برطرف می شود سوپاپ هاي با تنظيم  - 5

 

  ؟دانيد پس از رفع عيب كداميك از موارد را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي– 60

  .  بررسی مكانيزم عملكرد ماهك هاي تعویض دنده -1

 .و شنيدن صداي موتور موتور در حالت سرد وگرم  كار كردبررسی – 2

 .دستگاه عيب یاب  دینام باكنترل عملكرد  -3

 .مجموعه گيربكس و دیفرانسيل  در  تمامی دنده ها هنگام حركت   كنترل عملكردتست جاده اي و -4

 .در حالت دورآرام و درجا دنده ها را كنترل می نمائيم   – 5
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 ."موتور بد روشن شده و در حركت ريپ ميزند".اظهار ميكند S7مشتري خودروي هايما  :  16ايراد 

  ؟قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد  –كدام سيستم ها -61

  سنسور فشار گاز    –سيستم سوخت رسانی  –1

  عدم ارتباط شبكه اصلی مالتی پلكس   –سيستم الكتریكی خودرو  – 2

 ایراد در اویل پمپ   -سيستم الكتریكی خودرو   –3

 عدم روغنكاري مناسب در اجزاي باالي موتور  -سيستم روغنكاري     -4

  پمپ بنزین   –سيستم سوخت رسانی   - 5

 

   ؟براي بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير درست مي باشد-62

  كنترل فشار بنزین در ریل سوخت با ابزار مخصوص –1

 VVTعمكرد سنسور ميل سوپاپ و  كنترل–2

  بررسی ميزان و نوع روغن موتور موجود در موتور و كنترل فشار روغن  – 3

 برسی لقی ميل لنگ با یاتاقانها و وضعيت مجموعه رینگ و پيستون – 4

  .   بازدید وضعيت مجموعه جعبه فرمان بهمراه پمپ هيدروليك –5

  ؟ميكنيد  براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  -63

 تعویض روغن با روغن مناسب و یا تعویض اویل پمپ در صورت عدم عملكرد صحيح    – 1

 .یاطاقانهاي موتور در صورت ایراد ميل لنگ رفع ایراد می شود ,با تعویض رینگ و پيستون – 2

 .برطرف می گرددایراد سوپاپهاي هوا با تعویض – 3

  .تایم  تعویض قطعات آسيب دیده مربوط به تسمه– 4

 . می شود رفع تعویض پمپ بنزین ایرادبا   - 5

 

  ؟دانيد پس از رفع عيب كداميك از موارد را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي –64

    بررسی سيستم الكتریكی و سيستم انژكتور  -1

  كنترل سيستم خنك كننده و فن ها  – 2

 دستگاه عيب یاب  سيستم باكنترل عملكرد  -3

  بررسی صداي موتور در استارت اوليه -4

 مختلف كاري موتور  جاده در شرایط ساكن و تست – 5
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H30 cross    

در هنگام پركردن باك ، بنزين پس مي زند ودر  "بيان مي كند  H30 crossمشتري با خودروي  :  17ايراد

 "مواقعي بوي بنزين حس مي گردد

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها _65

 لوله گلویی باك بنزین   – سيستم سوخت رسانی   –1

  درب باك بنزین  –  سيستم سوخت رسانی  - 2

 موتور ECU  –جرقه   سيستم   –3

 باك بنزین   –سوخت رسانیسيستم   -4

 كوئل    –سيستم جرقه   – 5

   ؟مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير عيب يابي  فوق ، براي بررسي  -66

  درب باك بنزین فيزیكیكنترل  – 1

 كنترل كوئل با استفاده از مستندات فنی و فراخوان ها  –2

 لوله گلویی باك بنزین و مخزن كنی ستر با استفاده از اطالعيه فنی صادره كنترل  –3

 عملكرد پمپ بنزین كنترل  –4

 ا با استفاده ازاطالعات فراخوانكنترل عملكرد انژكتور ه -5

 

  ؟كنيد براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  مي -67

  .با تعویض سنسور دور موتور  ایراد برطرف می گردد – 1

 .با تعویض كوئل ایراد برطرف می گردد– 2

  .با تعویض كنترل یونيت موتور  ایراد بر طرف می گردد–3

 .  با تعویض لوله گلویی باك و در صورت نشتی تعویض كنی ستر  ایراد برطرف می گردد -4

 .با تعویض موتور برقی دریچه گاز و یا  سنسور پدال گاز ایراد برطرف می گردد – 5

  ؟دانيد كداميك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي ايرادپس از رفع  -68

 .مورد نياز نيستكنترل خاصی  – 1

  تست جاده صورت پذیرد -2

 كنترل عملكرد شارژ بنزین به باك و عدم نشتی از كنی ستر  – 3

 تست عملكرد موتور در دورآرام – 4

 عملكرد سيستم جرقهكنترل  -5
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چراغ اسپرت و برفي گيربكس اتوماتيك روشن  "بيان مي كند  H30 crossمشتري با خودروي  :  18ايراد

 ".كيلومتر خودرو كارنميكندبوده و 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها _69

 سنسور دور موتور   – سيستم سوخت رسانی   –1

 موتور الكتریكی دریچه گاز و پدال گاز   –  سيستم سوخت رسانی  - 2

 سنسور كيلومتر  –سوخت رسانی  سيستم   –3

 CANشبكه    –  انتقال قدرتسيستم   -4

 گيربكس    –سيستم انتقال قدرت   – 5

   ؟مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير عيب يابي  فوق ، براي بررسي  -70

  سنسور دور موتور فيزیكیكنترل  – 1

 كنترل سنسور شفت ورودي گيربكس  –2

 بویسيله دستگاه عيب یاب  و یا مولتی متر  گازموتور برقی دریچه و  سنسور پدال گاز  موتور ،  ECU بين دسته سيمكنترل  –3

 سنسور چرخ ها طبق مستندات فنی  كنترل وضعيت –4

 كنترل فيزیكی  وضعيت سنسور كيلومتر طبق مستندات فنی -5

 

  ؟كنيد براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  مي -71

  .با تعویض سنسور شفت ورودي گيربكس ایراد برطرف می گردد – 1

 .فقط با تعویض گيربكس اتوماتيك ایراد برطرف می گردد – 2

  .با تعویض كنترل یونيت گيربكس ایراد بر طرف می گردد–3

 .  با تعویض سنسور كيلومتر گيربكس یا گيربكس اتوماتيك ایراد برطرف می گردد -4

 .با تعویض موتور برقی دریچه گاز و یا  سنسور پدال گاز ایراد برطرف می گردد – 5

  ؟دانيد كداميك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي ايرادپس از رفع  -72

 .كنترل خاصی مورد نياز نيست – 1

 با دستگاه عيب یاب  موتور عملكرد دقيق كنترل  -2

 تست جاده همراه با كنترل عملكرد گيربكس و كار كرد كيلومتر– 3

 دورآرامتست عملكرد موتورو گيربكس در  – 4

 عملكرد سيستم خنك كننده موتوركنترل  -5
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كالچ خودرو خيلي " بيان مي نمايد 1395مدل ( تندر وانت )مشتري با  خودرو تندر پيكاپ   :19ايراد 

 "باالست 

 

 

 باشد؟در بروز عيب موثر مي تواند  خودرو  قطعات –ها كدام سيستم-73

 سيم كالچ –سيستم انتقال قدرت   -1

 دوشاخه كالچ –سيستم انتقال قدرت   -2

 صفحه كالچ–سيستم  انتقال قدرت  -3

 جعبه فرمان–سيستم انتقال قدرت  -4

 بلبرینگ كالچ–سيستم انتقال قدرت  -5

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -74

 بررسی وضعيت عملكرد بلبرینگ كالچ  -1

 بررسی وضعيت عملكرد دیسك و صفحه  -2

 بررسی وضعيت عملكرد دوشاخه كالچ -3

 بررسی وضعيت عملكرد لنت ترمز جلو و عقب -4

 absبررسی وضعيت عملكرد پمپ  -5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟ -75

 تعویض جعبه فرمان -1

 absتعویض پمپ   -2

 تعویض گيربكس -3

 و صفحه تعویض دیسك -4

 تعویض بلبرینگ كالچ-5

 پس از رفع عيب كدام يك از موارد زير را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟ -76

 تست جاده  و بررسی وضعيت عملكردي سيستم كالچ -1

 عيب یابی جلوبندي خودرو با استفاده از دستگاه عيب یاب -2

 تست بوستر ترمز  -3

 هيدروليكتست فشار روغن  -4

 تست عملكرد چراغ اخطار كالچ در پشت امپر -5
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دور موتور در حالت دور آرام نوسان دارد و دور موتور باال    " مشتري با  خودرو تندر بيان مي نمايد :20ايراد 

    " است

 باشد؟در بروز عيب موثر مي تواند  خودرو  قطعات –ها كدام سيستم-77

 لنگپولی ميل  –سيستم موتور  -1

 فيلر زیادي در سوپاپ دود -سيستم موتور -2

 كمبود گاز كولر -سيستم كولر-3

 ارینگ هاي دریچه گاز -سيستم موتور-4

  4و  1گزینه هاي  -5

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -78

 بررسی ميزان فيلر سوپاپ هاي هوا توسط ابزار مخصوص  -1

 تست اهمی دریچه گاز -2

 بررسی چشمی پولی سر ميل لنگ و وضعيت منجيد آن -3

 بررسی نحوه قرار گيري سنسور مپ  -4

 بررسی وضعيت  دریچه گاز و هوزینگ آن -5

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟-79

 تعویض پولی سر ميل لنگ و در صورت لزوم تسمه دینام -1

 د هواتعویض ارینگ ميان دریچه گاز و منيفول -2

 تعویض منجيد پولی سر ميل لنگ -3

 شارژ گاز كولر به اندازه كافی -4

 2و3گزینه -5

 پس از رفع عيب كدام يك از موارد زير را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟ -80

 (در حالت در جا و حركت خودرو ) تست جاده و بررسی دور آرام در كليه حالت هاي بار موتور   -1

 تست جاده براي كنترل مدار خنك كاري موتور  -2

 تست منجيد پولی ميل لنگ -3

 تست عملكرد مدار دور آرام در بارهاي مختلف موتور توسط دستگاه عيب یاب  -4

 تست عدم نشتی جدید در مدار كولر -5
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 : مشتري با  خودرو ي كپچر بيان مي نمايد : 21ايراد شماره 

 " خودرو  استارت مي خورد ولي روشن نمي شود يا بالفاصله پس از روشن شدن خاموش مي شود    "

 
 باشد؟در بروز عيب موثر مي تواند  خودرو  قطعات –ها كدام سيستم-81

 سنسور موقعيت پدال گاز–سيستم سوخت رسانی  -1

 ارتباط سيمی كنترل یونيت ایربگ و كولر–سيستم مالتی پلكس  -2

 رادیاتور –سيستمتهویه  -3

 پلوس –سيستم انتقال قدرت  -4

 مپ سنسور –سيستم سوخت رسانی  -5

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -82

 تست اهمی سنسور موقعيت پدال گاز -1

 تست اهمی كنترل یونيت ایربگ -2

 هواگيري رادیاتور  -3

 تست عملكرد پلوس -4

 سنسور توسط دستگاه عيب یابتست عملكرد مپ  -5

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟ -83

 رفع اتصالی در ارتباط كنترل یونيت ایربگ و كولر -1

 تعویض سنسور دماي داخل  اتاق-2

 تعویض سنسور  پدال گاز -3

 تعویض رادیاتور -4

 تعویض مپ سنسور -5

 را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟پس از رفع عيب كدام يك از موارد زير  -84 

 عيب یابی مجدد با دستگاه كليپ و تست جاده -1

 تست اهمی سنسور دماي داخل اتاق -2

 تست نشتی رادیاتور -3

 عيب یابی كنترل یونيت  كولر  -4

 تست تاب سرسيلندر-5
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  ازجلوي خودرو "به نمايندگي مراجعه مي كند و بيان ميدارد  2400خودرو سوزوكي مشتري با  : 22ايراد

    "  و با افزايش و كاهش سرعت صدا قطع مي شود  صدا شنيده ميشود كيلومتر 80الي  60 بين سرعت 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  _85

 گيربكس  –سيستم انتقال قدرت -1

 دیفرانسيل جلو –سيستم انتقال قدرت  -2

 دیفرانسيل عقب و جلو –سيستم انتقال قدرت  -3

 بلبرینگ چرخ هاي عقب –سيستم تعليق عقب  -4

 بلبرینگ چرخ هاي جلو –سيستم تعليق جلو -5

   ؟كداميك از گزينه هاي زير درست مي باشد فوق  براي بررسي ايراد _86

 انجام تست جاده با خودرو ، تایيد ایراد بيان شده توسط مشتري  -1

 بررسی و كنترل بلبرینگ هاي شفت ورودي گيربكس -2

 بررسی و كنترل بلبرینگ هاي توپی چرخ عقب -3

 كنترل عملكرد ترانسفر در حالت درجا و حين حركت -4

 بررسی عملكرد بلبرینگ چرخ هاي جلو -5

 ؟گونه  اقدام  ميكنيد براي رفع عيب موجود چ-87

 تمامی دنده هاي برنجی گيربكس را تعویض می كنيم -1

 توپی هاي چرخ عقب را تعویض می نمایم  -2

 دیفرانسيل جلو را تعویض می كنيم -3

 . پس از بررسی و صحت صدا از دیفرانسيل جلو فقط اقدام به تعویض دنده هاي هرزگرد آن می كنيم -4

 .دیفرانسيل جلو ایراد رفع می گرددبا تعویض دنده سرپلوس -5

  ؟مناسب ميدانيد، عيب  شدن براي اطمينان از رفع زير را كداميك از موارد ، پس از رفع عيب  _88

 با دستگاه عيب یاب عملكرد ترانسفر را كنترل می كنيم -1

 انجام تست جاده در شرایط مختلف حركتی و اطمينان از عدم وجود صدا از جلوي خودرو -2

 تست جاده نياز نيست فقط قطعات دیفرانسيل را تعویض می كنيم-3

 گيربكس را از نظر تعویض دنده در سرعت هاي مختلف تست می كنيم  -4

 .       با دستگاه عيب یاب كليه كنترل یونيت هاي خودرو را كنترل می كنيم-5
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 به نمايندگي مراجعه و بيان ميدارد اتوماتيك 2400سوزوكي  مشتري با  خودرو : 23ايراد 

 "گيربكس خودرو حركت نمي كند  Dخودرو روشن مي شود ولي در وضعيت  "

 كدام سيستم خودرو در بروز عيب موثر است-89

 گيربكس  –سيستم انتقال قدرت  -1

 پلوس عقب –سيستم انتقال قدرت  -2

 پلوس جلو –سيستم انتقال قدرت  -3

 گاردان عقب  -سيستم انتقال قدرت -4

 گاردان جلو –سيستم انتقال قدرت -5

   ؟كداميك از گزينه هاي زير درست مي باشد فوق  براي بررسي ايراد _90

 كنترل وبررسی عملكرد موتور برقی ماهك هاي ترانسفر -1

 بررسی وضعيت عملكرد بلبرینگ گاردان جلو -2

  (stall test)تایيد ایراد بيان شده توسط مشتري و انجام تست استال گيربكس -3

 (stall test)تایيد ایراد بيان شده توسط مشتري وكنترل سطح روغن و تست استال گيربكس -4

  (stall test)تایيد ایراد بيان شده توسط مشتري و اندازه گيري فشار روغن و تست استال گيربكس -5

 

 ؟   عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  براي رفع-91

 با توجه به نتيجه تست استال  تعویض تورك كنورتور گيربكس اتوماتيك  -1

 با توجه به نتيجه تست استال تعویض موتور برقی ماهك هاي ترانسفر  -2

 با توجه به نتيجه تست استال تعویض بلبرینگ گاردان جلو  -3

 . با توجه به نتيجه تست استال با تعویض پلوس هاي جلو ایراد برطرف می گردد -4

 .با توجه به نتيجه تست استال با تعویض گاردان عقب ایراد برطرف می گردد   -5

  ؟مناسب ميدانيد، عيب  شدن براي اطمينان از رفع زير را كداميك از موارد  _92

 ناهنجار از گيربكس انجام تست جاده و صحت از عدم صداي-1

 انجام تست جاده در شرایط مختلف حركتی خودرو  و كنترل پارامتر هاي گيربكس با استفاده از دستگاه عيب یاب -2

 كنترل عملكرد گاردان هاي جلو وعقب از نظر صدا  -3

 كنترل عملكرد ترانسفر در شرایط مختلف كاري  -4

 كنترل سطح روغن گيربكس كفایت می كند -5
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