
 مديريت آموزش فني ايساكو

 سئواالت آزمون مکانیک  

 دقيقه  120:   مدت آزمون 

 .مشخصات خود را روي برگه سئواالت بنويسيد

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

 .مراقبين جلسه اطالع دهيد

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

 . شد 

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

 .يديمشخص فرما اد مشكيمدبا  جواب سئواالت را در پاسخنامه-5

 .سواالت نمره منفي ندارند  -6
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  سوپاپ 16، سمند و پارس  405گيربكس پژو موتور 

موتور  "كيلومتر باايراد  15000وكاركرد  XU7موتور  با LXسمندمشتري با خودروي :  اولايراد 

 .است نمودهمراجعه  " (ليتر 2كيلومتر بيش از 2000هر)روغن كم مي كند

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

 رینگ وپیستون ، یاتاقانها  -سیستم  موتور-1

 واتر پمپ    –سیستم خنک كننده موتور -2

 اویل پمپ ، فشنگي روغن    –سیستم روغنکاري -3

 استکان تایپیت هاي بهمراه میل سوپاپ   -سر سیلندر  - 4

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

 كنترل كاسه نمدهاي از لحاظ نشتي روغن – 1

 كنترل رینگ و پیستون  و بررسي میزان فشار كمپرس داخل موتور  -2

 كنترل سوپاپ هاي موتور بهمراه سیت سوپاپ ،  -3

 بررسي عملکرد قطعات سر سیلندر  -4

  ؟ مناسب مي دانيد چه اقدامي راموجود  ايراد رفع جهت -3 

 با تعویض گیت و الستیک ساق سوپاپ وفیلرگیري عیب برطرف مي شود  -1

 توسط ابزار فشار سنج ، میزان فشار روغن را كنترل مي نمائیم -2

 تعویض رینگ وپیستون بهمراه قطعات مورد نیاز  -3

 تعویض سر سیلندر كامل -4

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

 فقط با دستگاه خطا هاي موقت  را پاك مي كنیم-1

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

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

 0444الي  4444بررسي عملکرد موتور در دورهاي  -4
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صداي  "كيلومتر با ايراد  15000، كاركرد  66مدل   SLX/405پژومشتري با خودروي : دوم ايراد 

 .مراجعه كرده است  "از قسمت جلوي موتوروسايش در زمان سرد بودن  غير عادي

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

 واترپمپ -سیستم خنک كننده موتور  - 1

  تسمه تایم مجموعه  – موتور سیستم  -  2

 هرزگرد تسمه هیدرولیک فرمان  -سیستم فرمان  – 3

 مجموعه شیربرقي كنستر    –سیستم سوخت رساني  - 4

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

 تسمه تایم موتور مجموعه  وضعیت بررسي   - 1

 تسمه هیدرولیک فرمان بهمراه پایه نگهدارنده هرزگرد را كنترل مي نمائیم   - 2

  تاپییت و میل سوپاپ از لحاظ عملکرد و خوردگي كنترل   - 3

 كنترل چرخ دنده هاي سر میل سوپاپ دود و هوا  -4

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

 .میل سوپاپ  ایراد برطرف مي شود چرخ دنده هاي تعویض با  – 1

 ایراد رفع مي گرددتایم بهمراه قاب، وهرزگرد، با تعویض قطعات معیوب مربوط به تسمه– 2

 مجموعه واترپمپ رفع عیب مي گردد با تعویض – 3

 ایراد برطرف مي شود  تنظیم خالصي تسمه تایم و دینامفقط با  –4

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

 و شنیدن صداي موتور گرم موتور موتور در حالت سرد و كار كردبررسي  -1

 بررسي وضعیت چرخ دنده هاي سر میل سوپاپ دود و هوا در حالت موتور روشن -2

 مختلف  در شرایطاي تست جاده  – 3

 .صحیح است 3و1گزینه  -4
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صداي زوزه در تمامي  "كيلومتر با ايراد     10000كاركرد  405مشتري با خودروي : سومايراد 

 .مراجعه نموده است  "  دنده ها

 

 ؟قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد  –كدام سيستم  - 6

  ماهکها ي  گیربکس لیور افقي و  –سیستم انتقال قدرت  – 1

  ماهک تقسیم دنده داخلي گیربکس  –سیستم انتقال قدرت– 2

 مجموعه دیفرانسیل   – سیستم محركه  -3

 و فالیویل دو شاخه بهینه كالچ  -سیستم انتقال قدرت  -4

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

 . كنترل عملکرد مکانیزم سیستم كالچ   – 1

 .گیربکس در دنده هاي مختلف  صداي بررسي  -2

 .بلند زیر كنسول وسط  لیورو ماهک هاي كوتاهبررسي عملکرد  – 3

 . صدا ي دیفرانسیل در هنگام حركت خودرو كنترل  - 4

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

 .گیربکس كامل ایراد رفع مي گردد تعویض با فقط  – 1

 .كرانویل وپینیون ایراد رفع مي گردد با تعویض– 2

 .رفع مي شود ایراد  تعویض كیت كالج و دوشاخه بهینهبا  –3

 .ایراد رفع مي شود  ماهک هاي كوتاه،لیوربلندو دسته موتور روي گیربکس تعویضبا –4

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

 ودیفرانسیل بررسي مکانیزم عملکرد كالچ تست جاده-1

 .و شنیدن صداي موتور موتور در حالت سرد وگرم  كار كردبررسي – 2

 گیربکس در  تمامي دنده ها  كنترل عملکردتست جاده اي و -3

 .صحیح مي باشد 3و  1گزینه  – 4
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 206موتور گيربكس پژو 

پدال  " كندبه نمايندگي مراجعه و عنوان مي  5000باكاركرد 206مشتري با پژو :  چهارمايراد 

 ."جا مي رود بد ها كالچ سفت و دنده 

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

 دیسک كالچ     -كالچ سیستم – 1

  قطعات داخل گیربکس  –سیستم انتقال قدرت– 2

 مجموعه دیفرانسیل   – سیستم محركه  -3

 كابل كالچ –سیستم انتقال قدرت  -4

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

 . كنترل عملکرد مکانیزم سیستم كالچ   – 1

 عملکرد گیربکس در دنده هاي مختلف هنگام حركت بررسي  -2

  . صدا ي دیفرانسیل در هنگام حركت خودرو كنترل  - 3

 .صحیح مي باشد   2و 1گزینه  -4

  ؟رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  جهت -15

 .نویل وپینیون ایراد رفع مي گرددبا تعویض كرا– 1

 .ایراد رفع مي گرددكالچ با جایگزین نمودن دیسک –2

 .ایراد برطرف مي شود  فالیویل ویضبا تع–3

 تعویض دوشاخه بهینه و ماهک  - 4

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

 بررسي عملکرد مکانیزم  كالچ تست جاده-1

 .و شنیدن صداي شفت ورودي موتور در حالت سرد وگرم  كار كردبررسي – 2

 .در حالت دورآرام و درجا دنده ها را كنترل مي نمائیم -3

 صداي گیربکس در  تمامي دنده ها كنترل تست جاده اي و -4
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به   "لرزش در ابتداي حركت  "با ايراد 15000كاركرد– SLX  405خودروي :  پنجمايراد 

 .نمايندگي  مراجعه نموه است 

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

 و فالیویل دو شاخه بهینه كالچ  -سیستم كالچ  – 1

  گیربکس  –سیستم انتقال قدرت – 2

  ماهکها   -سیستم گیربکس   -3

 پین دوشاخه كالچ و كیت كالچ   –سیستم انتقال قدرت  -4

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

 بررسي عملکرد ماهکهاي انتخاب دنده – 1

 كنترل عملکرد مکانیزم سیستم كالچ -2

 عملکرد گیربکس در دنده هاي مختلف هنگام حركت بررسي  – 3

 .صحیح مي باشد   3و 2گزینه  -4

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  -16

 مي شود  ایراد برطرف دنده روي گیربکستعویض ماهک انتخاب با – 1

 .با تعویض كرانویل وپینیون ایراد رفع مي گردد– 2

 با تعویض پین دوشاخه وكیت كالچ ایراد رفع مي گردد –3

 .با تعویض فالیویل رفع مي گردد -4

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

 كالچمکانیزم بررسي عملکرد  جاده بمنظورتست -1

 .و شنیدن صداي موتور موتور در حالت سرد وگرم  كار كردبررسي – 2

 گیربکس در  تمامي دنده ها  كنترل عملکردتست جاده اي و -3

 .صحیح مي باشد 3و  1گزینه  – 4
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به نمايندگي  "صداي در جاي گيربگس    "با ايراد TU5با موتور  206خودروي :    ششمايراد 

 .مراجعه مي كند  

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

 دیسک ، صفحه و دوشاخه كالچ    -كالچ سیستم – 1

  اهرم دسته دنده و ماهکها   -سیستم گیربکس – 2

 عدم مونتاژ صحیح گیربگس بر روي موتور  –سیستم گیربکس   -3

  دو شاخه بهینه كالچ  -سیستم كالچ  -4

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

 . كنترل عملکرد مکانیزم سیستم كالچ   – 1

 بررسي انحراف شفت گیربگس از مركز میل لنگ با شنیدن صدا در زمان كالچ گیري  -2

 ماهکها کرد دسته دنده وبررسي عمل– 3

  . لقي بین پنیون و كرانویل و صدا ي دیفرانسیل در هنگام حركت خودرو  كنترل  - 4

  ؟رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  جهت -23

 .گیربکس كامل ایراد رفع مي گردد تعویض كیلومتر با  0444در كاركرد كمتر از  – 1

 .رفع مي شود ایراد  و دوشاخه بهینه  تعویض كیت كالجبا  –2

 .فقط با تعمیرات قطعه ایراد برطرف مي شود  –3

 .بازنمودن گیربگس وتعویض بوش هاي راهنماي جاكدار با پین هاي استوانه اي  - 4

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

 بررسي مکانیزم عملکرد كالچ تست جاده -1 

 .و شنیدن صداي موتور موتور در حالت سرد وگرم  كار كردبررسي – 2

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

 .در حالت دورآرام و درجا عملکرد دسته دنده را كنترل مي نمائیم  -4
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EF7

 "بطور همزمان  STOPروشن شدن چراغ روغن و "با ايراد   1365مدل  خودروي  دنا:  هفتمايراد 

 .به نمايندگي مراجعه مي نمايد

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

 واشر سرسیلندر -سیستم موتور  –1   

 CVVT مکانیزم سوپاپها و -سیستم موتور   – 2   

 اویل ماژول  -سیستم موتور  -3   

 اویل پمپ و متعلقات آن –سیستم موتور  - 4   

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

 بررسي و كنترل وضعیت ظاهري اویل ماژول–1    

 واشر سر سیلندر و تاب سر سیلندر   كنترلبررسي و –2   

  از لحاظ عملکرد و خوردگي  CVVTتایپیت، میل سوپاپ و  استکان كنترل بررسي و  – 3   

 بازكردن موتور وكنترل قطعات داخلي سیستم روغن كاري  بررسي و  – 4   

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

 .اویل ماژول ایراد مرتفع مي گردد  تعویضبا  – 1   

 با تعویض واشر سر سیلندر و در صورت ایراد سرسیلندر نیز تعویض مي گردد  – 2   

 .برطرف مي گرددایراد قطعه لوله مکش روغن اویل پمپ با تعویض – 3   

  برطرف مي گردد  ایرادتایپیت و میل سوپاپ  با تعویض استکان – 4   

  ؟ دانيد مناسب مي  اقدامي راايراد چه اطمينان از رفع  تعميرات، جهت حصولپس از  –28

   عملکرد اویل ماژول سایکلون و تست جادهكنترل  -1

 و تست جاده گرم  موتور در حالت سرد وكنترل ناحیه نشتي  – 2

   و تست جاده رنگ آبي دود موتوركنترل -3

 و تست جاده گرم  در حالت سرد و كنترل فشار روغن و چراغ آن – 4

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


به  " افزايش بيش از حد دماي آب"با ايراد  ( EF7-TC)خودرو سورن توربو شارژ :  هشتم ايراد

 .  نمايندگي مراجعه نموده است

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها _26

  منیفولد هوا  –سیستم موتور   –1

  رادیاتور موتوروواتر پمپ  -سیستم موتور   –2

 ( waste gate)مسیر گازهاي خروجي از چدني اگزوز خرابي شیر هدررو –شارژر سیستم توربو  – 3

 ایراد  مسیر هواي ورودي –سیستم سوخت رساني   – 4

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

 توسط دیاگ عملکرد شیر برقي كنیستر  بررسي -1

  خواندن خطا و كنترل پارامترهاي موتور با دستگاه عیب یاب  -2

 (Dump valve)مدار شیر برقي تخلیه هواي پشت دریچه گاز كنترل  -3

 رادیاتور موتور و واتر پمپ و شیلنگها و سیني از نوع بهینه فیزیکي  بررسي-4

 

  ؟كنيد براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  مي -31

  پره و سیني كامپوزیتي بهینه 8رادیاتور، واتر پمپ تعویض  – 1

 بهمراه لوله هاي مربوطه  waste gateتعویض شیربرقي  – 2

  .تعویض مجموعه هواكش از نوع بهینه  – 3

 تعویض واشر آببندي بین منیفولد هوا و سرسلندر  -4

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

 عملکرد دریچه گاز و استپر موتوركنترل – 1

  دیاگ  ایکو كامل پارامترهاتوسطبررسي تست جاده وبررسي صداي موتورو  -2

 مختلف دماي موتور تست جاده در  شرایط – 3

 و شیر برقي كنیستر كنترل عملکرد اكسیژن سنسور - 4
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به  "لرزش موتور و عدم كشش "باايراد (  EF7-TC)خودروي سمند سورن توربو شارژ:  نهمايراد 

 . نمايندگي مراجعه نموده است 

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

 عملکرد مکانیزم توربوشارژر  -سوخت رساني سیستم   –1

 موتور الکتریکي دریچه گاز  –سوخت رساني  سیستم  - 2

 منیفولد هوا -سیستم موتور   –3

 (دریچه هدر رو) waste gateشیلنگ   -سیستم توربوشارژر  – 4

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

 چشمي اینتر كولر توربوشارژر كنترل  – 1

 آببندي محل نصب مجموعه توربوشارژركنترل   –2

  عیب بابي با دستگاه و كنترل پارامترهاي موتور –3

 BOOSTكنترل مدار هواي ورودي به دریچه گاز و سنسور توربوشارژر -4

 

 

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

 تعویض لوله هاي بهینه مدار هواي ورودي به دریچه گاز   -1

  waste gateتعویض شیلنگ وكیوم   -2

 .  Dump valveتعویض اینتر كولر و شیلنگ هاي متصل به  -3

 ( اطالعیه فني ) ي ورودي از نوع بهینه  تعویض منیفولد هوا – 4

  ؟ دانيد مناسب مي  اقدامي راايراد چه اطمينان از رفع  تعميرات، جهت حصولپس از  -36

  بررسي عملکرد موتور در شرایط مختلف بهمراه تست جاده  -1

 عملکرد سنسور دماي آب با دستگاه عیب یاب دقیق كنترل  -2

 دمایي مختلف در شرایطكنترل پارمترهاي توسط دیاگ  -3

 rpm 4444 توربوشارژر در دورآرام ودورعملکرد  بررسي - 4
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 ABSترمزسیستم 

 

به نمايندگي مراجعه نموده و بيان مي كند پس از  61مدل   LXمشتري با خودرو سمند  :دهم ايراد 

هيچ خطايي  ABSضمنا در مدوالتور . دائم روشن است  EBDو   ABSچراغ اخطار    CCNتعويض 

 .وجود ندارد

 

 قطعات در بروز عيب موثر مي باشد؟ –كدام سيستم ها -37

 CCNپیکربندي  -سیستم مالتي پلکس -1

 FNنرم افزار –سیستم مالتي پلکس  -2

 DDNپیکربندي  –سیستم مالتي پلکس  -3

 CCNنرم افزار  –سیستم مالتي پلکس  -4

 براي بررسي ايراد فوق كداميك از گزينه هاي زير صحيح مي باشد؟ -38

 CCN بررسي پیکربندي -1

 DDNكنترل پیکربندي -2

 CCNرم افزاري بررسي ورژن ن-3

 FNبررسي ورژن نرم افزاري -4

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟ -36

 CCNدانلودینگ -1

 FNدانلودینگ یونیت  -2

 .ایراد مرتفع مي باشد CCNبا پیکربندي صحیح  -3

 .ایراد رفع مي گردد FNبا پیکربندي صحیح  -4

 

 جهت اطمينان از حصول رفع ايراد مناسب مي دانيد؟پس از رفع ايراد كداميك از موارد را  -40

 EBDو  ABSتست جاده خودرو اطمینان از خاموش شدن چراغ -1

 .در حالت عادي خاموش شود كفایت میکند ABS اگر چراغ اخطار -2

 .باتوجه به عدم ایراد عملکردي سیستم ترمز  فقط پاك كردن خطا الزامي مي باشد-3

 .شدصحیح مي با 3و  1گزینه -4
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به نمايندگي مراجعه و مشتري بيان مي  66مدل  LX- EF7مشتري با خودرو سمند  :يازدهم ايراد 

ضمنا در سيستم ترمز خطايي وجود ندارد و نوع سيستم . دائم روشن است ABS كند چراغ اخطار

 مي باشد YouFinترمز 

 

 قطعات در بروز عيب موثر مي باشد؟ –كدام سيستم ها -41

 مدوالتور ترمز -ABSسیستم ترمز -1

 سنسور هاي چرخ ABSسیستم ترمز -2

 اتصال بدنه كنار بوستر ترمز سیستم الکتریکي -3

 پیکربندي اشتباه مدوالتور -  ABSسیستم -4

 

 براي بررسي ايراد فوق كداميك از گزينه هاي زير صحيح مي باشد؟-42

 سفت بودنكنترل اتصال بدنه كنار بوستر ترمز به لحاظ -1

 و انتخاب صحیح سایز الستیک ABSبررسي پیکربندي -2

 و نوع نرم افزار مربوطه ABSكنترل و بررسي پارامترهاي مدوالتور -3

 تست جاده اي خودرو و اطمینان از ارسال پالس توسط سنسور هاي چرخ-4

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم ؟-43

 طرح یوفین ABSتعویض مدوالتور -1

 اینچ 10اینچ به  14اصالح سایز الستیک از -2

 تمیز كردن اتصال بدنه كنار بوستر-3

 (مطابق با اطالعیه فني اخیر)چرخ ها با سنسور طرح بهینه  ABSتعویض سنسور -4

 

 پس از رفع ايراد كداميك از موارد را جهت اطمينان از رفع ايراد مناسب مي دانيد؟-44

 ABSنان از خاموش شدن چراغ تست جاده و اطمی-1

 .درصورت چوب كردن ترمز روي بامپ ها این مورد استراتژي محسوب مي شود-2

 .از مدار خارج شده و چراغ اخطار آن روشن مي شود ABSباشد  9gدر سیستم مذكور اگر اختالف شتاب باالتر از -3

 .همه موارد فوق صحیح مي باشد-4
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 روآ ،پیکان و آریسان و دیفرانسیل موتور گیربکس

به نمايندگي مراجعه و مشتري  30000با كاركرد  66خودرو وانت آريسان با مدل  :دوازدهم ايراد 

بيان ميكند  فقط هنگام دنده عقب و ابتداي حركت از ناحيه زير  خودرو صداي غير عادي به گوش 

 .مي رسد و سپس با گرفتن كالچ صدا قطع مي شود 

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند مؤثر باشد ؟-ام سيستم هاكد-45

 بلبرینگ كالچ –سیستم كالچ -1
 بلبرینگ شافت ورودي گیربکس –سیستم انتقال قدرت -2

 بلبرینگ عقب میل لنگ -سیستم موتور-3

 دنده زیر گیربکس –سیستم انتقال قدرت -4

 

 باشد ؟براي بررسي ايراد كدام يك از گزينه هاي زير درست مي -46

 كنترل عملکرد مکانیزم سیستم كالچ -1
 (واشر تنظیم )كنترل لقي شافت ورودي گیربکس -2

 بررسي مقطعي بودن صدا در شرایط مختلف -3

 (بررسي درگیري بلبرینگ كالچ بادیسک )كنترل و بررسي میزان خالصي پدال كالچ -4

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نمائيم ؟-47

 .تعویض كامل گیربکس ایراد رفع مي گردد با -1
 .با توجه به كیلومتر كاركرد خودرو فقط قطعات معیوب را تعویض مي نماییم -2

 .بلبرینگ كالچ را تعویض مي نماییم و میزان خالصي را دیسک در حد استاندارد تست مي كنیم -3

شافت ورودي گیربکس ، مجموعه گیربکس را كامل  با تعویض بلبرینگ سوزني عقب میل لنگ و در صورت خط انداختن-4
 .تعویض مي نمائیم 

 

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

 تست جاده بررسي عملکرد دنده هاي گیربکس در حالت سرد -1
 تست جادهبررسي تست صدا در حالت دنده عقب و ابتداي حركت و بعد  -2

 تعویض كامل روغن گیربکس با توجه به تعمیرات آن -3

 رگالژ و خالصي پدال كالچ -4
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كيلومتر  4500با كاركرد OHVG2مشتري با خودرو وانت آريسان مجهز با موتور  :سيزدهم  ايراد 

با ايراد روشن بودن چراغ روغن و صداي غير عادي در موتور به نمايندگي مراجعه نموده است، با 

 ؟گزينه هاي صحيح را پيدا نماييد توجه به مزمن بودن ايراد 

 

 قطعات در بروز ايراد نمي تواند مؤثر باشد؟–كدام سيستم -46

 سفت كن زنجیر تایم -سیستم موتور-1
 بوش هاي میل سوپاپ -سیستم موتور-2

 یاتاقان هاي ثابت ومتحرك -سیستم موتور-3

 سوپاپ هاسیستم موتور -4

 براي بررسي ايراد كدام يك از گزينه هاي زير درست مي باشد ؟-50

بررسي مي ابتدا فشار روغن را اندازه گیري مي نمائیم و در صورت افت فشار روغن كارتل را باز و وضعیت پمپ روغن را 
 .نمائیم 

 .میل سوپاپ را از جاي خود خارج نموده و تکیه گاه میل سوپاپ را به لحاظ خط افتادگي كنترل مي كنیم -2

 .رادیاتور آب و سپس سیني جلو موتور را باز نموده و قطعات را كنترل مي نمائیم -3

 .همه موارد فوق صحیح مي باشد -4

 اقدام مي نمائيم ؟براي رفع ايراد موجود چگونه -51

 .در صورت خرابي سفت كن تایم به تنهایي فقط قطعه معیوب را تعویض مي نماییم  -1
 .میل سوپاپ فقط قطعه ي آسیب دیده  میل سوپاپ را به تنهایي تعویض مي نمائیم  در صورت سایش -2

 .در صورت آسیب دیدن زنجیر تایم و نفوذ ذرات خارجي به كارتل موتور كامل تعویض مي شود  -3

 همه موارد فوق صحیح مي باشد 

 

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

 تست جاده بررسي عملکرد دنده هاي گیربکس -1
 بررسي تست صدا در حالت دنده عقب و ابتداي حركت و بعد  تست جاده-2

 تعویض كامل روغن گیربکس با توجه به تعمیرات آن -3

 هیچکدام از موارد صحیح نمي باشد -4
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 سيستم انژكتور

 

بيان   ECM SEIMENSبا (  cc 1600)  آريان 206مشتري با خودروي  پژو :  چهاردهمايراد

 "موتور بد روشن مي شود و درحالت كاركرد دور آرام نوسان دور موتور دارد "مي كند 

 

 

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

 استپر موتور  – سیستم سوخت رساني   –1

 موتور الکتریکي دریچه گاز و پدال گاز  –سیستم سوخت رساني   - 2

 سنسور فشار هوا و دما  –سوخت رساني سیستم   –3

 تگ سوئیچ  – ایموبیالیزرسیستم   -4

 

   ؟مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير عيب يابي  فوق ، براي بررسي  -54

 كنترل عملکرد استپر موتور با دستگاه عیب یاب و بررسي مدار الکتریکي آن طبق مستندات فني– 1

 . كنترل ایموبیالیزر با دستگاه عیب یاب، در قسمت پارامترها آنتن گیرنده كد ، شناسایي ولي سوئیچ تعریف شده وجود ندارد –2

 كنترل مدار الکتریکي موتور الکتریکي دریچه گاز و پدال گاز   – 3

 سنسور فشار هوا ودما طبق مستندات فني كنترل وضعیت –4

 

  ؟كنيد اقدام  مي براي رفع عيب موجود چگونه  -55

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

 .با خواندن خطا و پاك كردن آن ایراد برطرف مي گردد – 2

  . با تعویض استپر موتور طبق دستورالعمل تعمیراتي ایراد رفع مي گردد –3

 .برطرف مي گرددبا تعویض موتور برقي دریچه گاز و یا  سنسور پدال گاز ایراد  – 4

 

  ؟دانيد كداميك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي -56

 .كنترل خاصي مورد نیاز نیست – 1

 دستگاه عیب یاب كوئل وسیگنال اولیه آن توسط عملکرد دقیق كنترل  -2

 تست روشن شدن خودرو و كنترل خاموش شدن المپ ایموبیالیزر  – 3

 عملکرد  صحیح استپر موتور در دور آرام  پارامتر هاي  كنترل یونیت موتور با دستگاه عیب یاب  و اطمینان از كنترل -4
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موتور روشن مي  "بيان مي كند  TU5با موتور   مشتري با خودروي پژو پارس:  پانزدهم ايراد

 "شود ولي با فشردن پدال گاز دور موتور باال نمي رود و المپ اخطار روشن شده است

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها _57

 سنسور دماي آب  – سیستم سوخت رساني   –1

 موتور الکتریکي دریچه گاز و پدال گاز  –سیستم سوخت رساني   - 2

 سنسور فشار هوا و دما  –سوخت رساني سیستم   –3

 كوئل   – سوخت رساني و جرقهسیستم   -4

 

   ؟مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير عيب يابي  فوق ، براي بررسي  -58

  گیري پارامترهاسنسور دماي آب با دستگاه عیب یاب از طریق لیست اندازه كنترل  – 1

 سیستم جرقه با دستگاه عیب یاب از طریق لیست اندازه گیري پارامترهاكنترل  –2

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

  گاز موتور برقي دریچهو  سنسور پدال گاز خواندن خطا با دستگاه عیب یاب و كنترل پارامتر  –4

 

  ؟كنيد براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  مي -56

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

 .با خواندن خطا و پاك كردن سیستم جرقه ایراد برطرف مي گردد – 2

  .با تعویض كوئل  ایراد بر طرف مي گردد–3

 .یراد برطرف مي گرددبا تعویض موتور برقي دریچه گاز و  یا  سنسور پدال گاز ا – 4

 

  ؟دانيد كداميك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي -60

 كنترل عملکرد كوئل با دستگاه عیب یاب كفایت مي كند – 1

 كنترل سیستم سوخت رساني با دستگاه عیب یاب و تست جاده – 2 

 و شیر برقي كنیستر   كنترل عملکرد اكسیژن سنسور - 3

 عملکرد كاتالیست كانورتوركنترل   -4
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 AL4 602پژو  گیربکس اتوماتیک

 

خودرو  "ا ايراد بكيلومتر  65000اتوماتيك با كاركرد  207پژو مشتري با خودروي : شانزدهم ايراد

 .نمايندگي مراجعه نموده است به  "فقط در دنده عقب حركت دارد 

 كدام سيستم و  قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ - 61

 شیرهاي برقي اصلي و شیر برقي خنک كن روغن -سیستم گیربکس   -

 و سنسور تیپ ترونیک TCU –سیستم گیربکس   -2

 عدم تنظیم سوئیچ چند منظوره  -سیستم الکتریکي  گیربکس    -3

 بلوك هیدرولیک ،  عدم تنظیم سوپاپ دستي   -سیستم گیربکس -4

 ؟  مي باشدصحيح بررسي ايراد  جهتكداميك از گزينه هاي زير   - 62

TCUECUDownloading

EGSABS 

EVM 

 

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد   - 63

 . تعویض مي شود   Shift lockمحرك مغناطیسي مربوط به  –

 .رفع عیب  مي گردد ( گیربکس ECU ) TCUبا بروزآوري  -2

 . با بازنمودن قاب بلوك هیدرولیک ، میل انتخاب دستي داخل بلوك هیدرولیک توسط ابزار مخصوص تنظیم مي شود   -3

ت عدم رفع سنسور تیپ ترونیک كنترل  را رفع نموده در صور ABSابتدا پس از بررسي با دستگاه عیب یاب  ایراد در سیستم ترمز -4
 .مي شود 

 

  ؟ دانيد مناسب مي ايراد را براي اطمينان از رفع زير كداميك از موارد انجام تعميراتپس   – 64

پس از رفع ایراد ، توسط دستگاه عیب یاب  عملکرد دسته دنده  را در دنده هاي مختلف در منوي  پارامترها بررسي و  سپس در  -

 . شرایط كاري مختلف تست جاده اي مي نمائیم 

 . پس از رفع عیب سیستم شبکه مالتي پلکس را كنترل كرده و تست جاده  مي كنیم -2

 .، نیازي به كنترل خاصي  ندارد  پس از رفع عیب گیربکس  -3

 .را دانلودینگ مي نمائیم   ABSو (  كنترل یونیت گیربکس   )  EGSنرم افزار -  4    
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شروع حركت خودرو  "با ايراد   گيربكس اتوماتيك   207پژو خودروي  مالك:  هفدهم ايراد

 . به نمايندگي مراجعه كرده است " بسختي همراه با لرزش  مي باشد  

 كدام سيستم ها و  قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ -65

–

EGS

ABS–

 

    ؟ مي باشدصحيح بررسي ايراد  جهتكداميك از گزينه هاي زير   -  66

–EVM-lu / EVM-pl 

ABS  (EGS)PPS

 

  ؟ عمليات الزم جهت رفع ايراد كدام است  - 67

 .، در صورت عدم رفع  عیب، بلوك هیدرو لیک تعویض مي گردد  توسط دستگاه دیاگ EVM كنترل شیرهاي هیدرولیک 

  كنترل مي كنیم  سنسور فشاررا توسط ابزارمخصوص بهمراه  گیربکس روغن  - 2

 .پس از پیاده نمودن گیربکس نسبت به تعویض تورك كنورتور اقدام مي نمائیم  – 3

 .  شود پس از كنترل دماي روغن شیر برقي خنک كن روغن تعویض مي   -4

 

  ؟ دانيد مناسب مي  ايراد چه اقدامي رااطمينان از رفع  تعميرات، جهت حصولپس از   –68

 .ندارد خاصي گیربکس ، نیازي به كنترل ایراد پس از رفع  -

 . پس از سرریز نمودن روغن نیازي به تغییر كنتور روغن نمي باشد   -2

 دانلودینگ شودمي بایست  گیربکس  EGS  پس از اتمام كار ، -3

 .تست جاده اي مي نمائیم ( سرد و گرم )  و  سپس در شرایط كاري مختلف موتوركنترل  توسط دستگاه عیب یاب   – 4
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  CNGسیستم دوگانه سوز 

 

دوگانه سوز سازه پويش اعالم مي كند پس از هر   EF7مشتري با خودرو سمند  : هيجدهم ايراد

واقع در جلو آمپر از بين   CNGمرتبه سوختگيري خودرو روي گاز كار نميكند و چراغ هاي نمايشگر 

 .(ساعت روي گاز كار مي كند 1خودرو پس از . )رفته است

 

 قطعات در بروز عيب موثر ميباشد؟ –كدام سيستم ها -66 

 رگالتور گاز –سیستم سوخت رساني -1

 CNGشیر مخزن  –سیستم سوخت رساني -2

 ECUآمپر سبز رنگ كنار جعبه  30رله هاي  –سیستم الکتریک -3

 فیلتر داخلي گاز –سیستم سوخت رساني -4

 

 ايراد كداميك از گزينه هاي زير صحيح مي باشد؟ براي بررسي-70

 .روي رگالتور را مورد بررسي قرار مي دهیدبا استفاده از دستگاه عیب یاب و تست عملگرها ، شیر برقي -1

 .به وسیله یک ابزار فلزي چند ضربه به بدنه شیر مخزن وارد نموده تا از حالت قفل خارج گردد-2

 .مشاهده گردد ، رگالتور دچار نشتي داخلي شده است  Leak detectionدر صورتیکه خطاي -3

 .كنترل مي نماییم با دستگاه دیاگ وضعیت قفل شدن شیر برقي مخزن را-4

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم ؟-71

 تعویض رگالتور-1

 CNGتعویض شیر مخزن -2

 (TANK Pressure) تعویض سنسور فشار پیزو الکتریک روي رگالتورگاز -3

 CNGتعویض شیر برقي مخزن -4

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

 (Low pressure Leak) بررسي نشتي داخلي با دستگاه عیب یاب -1

 CNGتست جاده و ساكن خودرو هنگام استفاده از -2

 كم فشار و هواگیري سیستم خنک كننده  CNGتست نشتي سیستم -3

 .تعداد مخازن گاز را تعریف مي نماییم  othersبا استفاده از دستگاه عیب یاب از منوي -4
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با رگالتور سازه پويش به نمايندگي مراجعه و  SSATدوگانه سوز  405خودرو پژو  :نوزدهم ايراد

پيغام خطاي نشان داده . كار نميكند  CNGمشتري بيان مي كند چراغ چك روشن است وموتور با 

 :شده توسط دستگاه 

CNG shut off valve at tank-below minimum threshold 

 .مي باشد

 قطعات در بروز عيب موثر ميباشد؟ –كدام سيستم ها -73

 دسته سیم موتور –سیستم الکتریکي -1

 مقاومت شبیه ساز شیر مخزن گاز –سیستم الکتریکي -2

 شیر برقي رگالتور –سیستم سوخت رساني -3

 هیچکدام-4

 براي بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير صحيح مي باشد؟-74

 ي شیر مخزن گازبررسي مدار الکتریک-1

 .اهم باشد 184كنترل مقاومت شیر برقي باید -2

 (shut off valve)اندازه گیري مقاومت شیر برقي رگالتور گاز -3

 .صحیح مي باشد 2و  1موارد -4

 

 براي رفع ايراد موجود چه اقدامي مي نماييم ؟-75

 شیر مخزن( كوركن ) تعویض مقاومت -1

 موتورتعمیر یا تعویض دسته سیم -2

 تعویض شیر برقي رگالتورگاز-3

 هیچکدام-4

 

 پس از رفع عيب كداميك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد ؟-76

 كنترل عملکرد دقیق اتصال بدنه مربوط به تغذیه شیر برقي رگالتور گاز-1

 خواندن خطا و بررسي پارامترها توسط دستگاه عیب یاب-2

 گاز با استفاده از آخرین ورژن عیب یاب ECUدانلود -3

 .صحیح مي باشد 2و  1موارد -4
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كروز زيمنس با رگالتوره قاره سبز به نمايندگي مراجعه و EMSبا  EF7خودرو سمند  : بيستمايراد 

و كم شدن حجم مخزن چراغ چك CNGمشتري اظهار مي دارد پس از استفاده كامل از سوخت 

پيغام خطاي نشان داده شده توسط .موتور از گاز به بنزين تغيير وضعيت مي دهدروشن شده و 

 :دستگاه عيب ياب

CNG RAIL PRESSURE SENSOR –GAZ PRESSURE IS LOW(IF GAS PRESSURE IN LOW 
SIDE<1.8BAR 

 (خودرو خارج از گارانتي مي باشد)

 

 قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد؟–كدام سيستم ها -77

 رگالتور گاز -سیستم گازسوز-1

 CNGسنسور فشارریل  -سیستم گازسوز-2

 ECUنرم افزار  -سیستم مدیریت موتور -3

 CNGریل سوخت  -سیستم گازسوز -4

 جهت بررسي و عيب يابي ،كداميك از گزينه هاي زير صحيح است؟-78

 بررسي و كنترل فشار خروجي رگالتور گاز-1

 CNGبررسي فشار ریل -2

 موتور EMSبررسي برنامه نرم افزاري -3

 بررسي فشار منیفولد هوا توسط دستگاه عیب یاب -4 

 جهت رفع ايراد موجود چه اقدامي را مناسب مي دانيد؟-76

 موتور EMSدانلود -1

 دانلود رگالتور گاز-2

 CNGتنظیم فشار خروجي رگالتور گاز یا خارج نمودن شیلنگ پشت ریل -3

 CNGیل تعویض سنسور فشار ر-4

 پس از رفع ايراد كداميك از موارد را جهت حصول اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟-80

 پاك كردن خطا با دستگاه در صورت ثبت عیوب-1

 بررسي پارامترهاي موثر در دور آرام-2

 بررسي فشار خروجي رگالتور-3

 .همه موارد فوق صحیح است -4
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به نمايندگي مراجعه و بيان  Boschمدل   EMSبا   EF7سمندمالك خودروي  :بيست و يكم ايراد

 .(خاموش است CNGچراغ سبز .)كار نميكند CNGمي كند چراغ چك روشن است و موتور با 

 :دستگاه عيب يابخطاي ضمنا 

CNG Leak from low pressure system : while SOVs closed, CNG vail mass reduction in a 
short time. 

 

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

 CNGانژكتور  -سیستم گاز سوز -1

 رگالتور گاز -سیستم گازسوز -2

 CNGشیر مخزن  -سیستم گازسوز -3

 شیلنگ خروجي رگالتور به ریل انژكتور –سیستم گازسوز -4

 

 جهت بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير صحيح ميباشد؟-82

 (نشتي خارجي)بررسي نشتي اطراف رگالتور گاز -1

 كنترل نشتي داخل انژكتور گاز-2

 ( Leak detetion) بررسي وكنترل نشتي داخل رگالتور گاز -3

 (CNG) بررسي مهره ماسوره شیلنگ خروجي متصل به ریل انژكتور -4

 

 جهت رفع ايراد موجود چه اقدامي را مناسب مي دانيد ؟-83

 CNGتعویض شیلنگ خروجي رگالتور به ریل -1

 موتور با آخرین ورژن ایکودیاگ  ECUدانلود -2

 تعویض رگالتور گاز مدل سازه پویش-3

 تعویض انژكتور گاز معیوب به همراه اورینگ آببندي-4

 پس از تعميرات ، جهت حصول اطمينان از رفع ايراد چه اقدامي را مناسب مي دانيد؟-84

 و تست نشتي مجدد با دستگاه نشت یاب  CNGبررسي كاركرد موتور با -1

 تست جاده در شرایط مختلف-2

 پاك كردن خطا توسط دستگاه عیب یاب-3

 .همه موارد صحیح مي باشد-4
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دوگانه سوز با رگالتور سازه پويش به  Boschمدل   EF7مشتري با خودرو  : بيست و دوم ايراد

نمايندگي مراجعه نموده و اظهار مي دارد هنگام سوختگيري در جايگاه ، گاز با مدت زمان طوالني 

 .وارد مخزن مي شود

 

 قطعات در بروز ايراد موثر مي باشد ؟ –كدام سيستم ها -85

 شیر برقي مخزن –CNGسیستم سوخت رساني -1

 شیر یکطرفه سوختگیري –CNGسیستم سوخت رساني -2

 CNGشیر مخزن –CNGسیستم سوخت رساني-3
 .صحیح مي باشد 3و  2موارد -4

 براي بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير صحيح ميباشد ؟-86

 CNGبررسي باز بودن شیر دستي مخزن -1

 بررسي منفي و تغذیه شیر برقي مخزن-2

 گیريكنترل سوپاپ فشاري درون شیر یکطرفه سوخت-3

 .صحیح مي باشد 3و  1موارد -4

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم ؟-87

 CNGتعویض شیر برقي -1

 تعویض شیر یکطرفه سوختگیري-2

 تا انتها یا تعویض CNGبازنمودن شیر دستي -3

 فشار دادن سوپاپ كنترل جریان در شیر یکطرفه سوختگیري-4

 موارد را براي اطمينان از حصول رفع ايراد مناسب مي دانيد ؟پس از رفع عيب كداميك از -88

 .شیر برقي رگالتور و مخزن را توسط دستگاه عیب یاب بررسي مي كنیم-1

 .نیاز به انجام كار خاصي نمي باشد-2

 .طوري است كه نیاز به هیچگونه تستي ندارد EF7خودرو  CNGاستراتژي سیستم -3

 تگیريكنترل رفع ایراد در زمان سوخ-4
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 هایماخودروی 

 

بد  حركت گاز نميخورد وموتور در  "اظهار ميكند  S7مشتري خودروي هايما  :   سومبيست و ايراد 

 .عملكرد پمپ بنزين تست شده و سالم ميباشد .  "كار ميكند 

 

  ؟قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد  –كدام سيستم ها -86

 

 

 

  دریچه گاز   سیستم سوخت رساني   -4

 

   ؟براي بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير درست مي باشد-60

گاز با دستگاه عیب یاب كنترل عملکرد دریچه

VVT 

 

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  -61

 تعویض روغن با روغن مناسب و یا تعویض اویل پمپ در صورت عدم عملکرد صحیح     1

 .یاطاقانهاي موتور در صورت ایراد میل لنگ رفع ایراد مي شود ,با تعویض رینگ و پیستون  2

 .برطرف مي گرددایراد سوپاپهاي هوا با تعویض – 3

  .تعویض دریچه گاز – 4

 

  ؟دانيد موارد را براي اطمينان از رفع عيب مناسب ميپس از رفع عيب كداميك از  –62
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رانندگي با  "به نمايندگي مراجعه وعنوان مي كند    TC S7-مالك خودرو   -چهارمبيست و ايراد 

خودرو مشكل شده است با فشردن پدال گاز خودرو با تاخير  شتاب مي گيرد و در بعضي اوقات 

   RPM    3000موتور خاموش مي شود و بعالوه هنگام رانندگي با سرعت زياد دور موتور از   

  "افزايش پيدا نمي كند  

       

 باشد؟ موثر تواند مي عيب بروز در قطعات – ها سيستم كدام -63

 پدال گاز     -الکتریکي سیستم-1 

 پمپ بنزین     -الکتریکي سیستم-2

 گیربکس اتوماتیک –سیستم انتقال قدرت -3

 ، سوپاپ اطمینان ، سنسورها By-passسوپاپ  -سیستم توربو شارژ-4

 

 ؟ باشد مي صحيح زير هاي گزينه كدام ايراد بررسي براي  -64

 با دستگاه عیب یاب  و دسته سیم مربوطه بررسي كد هاي خطاي پدال گاز    – 1         

 انجام تست استال و اندازه گیري دبي و فشار روغن – 2         

 بررسي كد هاي خطا گیربکس اتوماتیک با دستگاه عیب یاب    - 3         

 بررسي كد هاي خطا سیستم توربو شارژ با دستگاه عیب یاب    - 4         

 

 نماييم؟ مي اقدام چگونه موجود ايراد رفع براي   - 65

 پدال گاز و دریچه گاز موتوریزه معیوب و مقدار دهي اولیه آنها  تعویض سنسور ترمز  و  – 1         

 تعویض پمپ بنزین و انژكتورها   – 2         

 تعویض قطعه معیوب و پاك كردن كد هاي خطاي گیربکس اتوماتیک   - 3         

 تعویض  سنسور فشار اینتر كولر و پاك كردن كد هاي خطا   - 4         

 

 دانيد؟ مي مناسب عيب رفع حصول از اطمينان براي را موارد از يك كدام ، عيب رفع از پس   - 66

 .عملکرد پدال گاز و دریچه گاز موتوریزه را با استفاده از دستگاه عیب یاب و  از رفع عیب اطمینان پیدا مي كنیم   – 1      

 . عملکرد پمپ بنزین را در دورهاي مختلف موتور بررسي و تست جاده انجام دهید  – 2         

 .ري موتور را تست كنید با انجام تست جاده كاركرد گیربکس وشتاب گی - 3         

 .بررسي شتاب گیري  و افزایش دور تا حد مجاز  با انجام تست جاده   - 4         
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در هنگام حركت  "كند   يمراجعه وعنوان م يندگيبه نما  S 7 مالك خودرو  -پنجمبيست و  راديا

كاركرد خودرو )  "سرعت خودرو كم و زياد ميشود  Mو  Dخودرو با سرعت ثابت و در حالت 

 (كيلو متر 45000

 

 مي تواند موثر باشد؟ بعي بروز در قطعات –ها  ستميكدام س -67    

 کیاتومات ربکسبلوك هیدرو لیک گی –انتقال قدرت  ستمیس -1 

 ABSو  TCUدسته سیم و شبکه      -مالتي پلکس    سیستم -  2

 کیاتومات ربکسسنسور هاي گی  –انتقال قدرت  ستمیس- 3

 کیاتومات ربکستورك كنورتورگی –انتقال قدرت  ستمیس- 4

 

 مي باشد ؟ حيصح ريز يها نهيكدام گز راديبررسي ا يبرا  -   68

 روغن فشار گیري بررسي عملکرد سوپاپ هاي بلوك هیدرو لیک و اندازه  – 1         

 .دنده تعویض كابل و منظوره چند سوئیچ نبودن تنظیم - 2         

 تست سنسور سرعت ورودي وخروجي ، دماي روغن با دستگاه عیب یاب  - 3         

 (stall test) كانورتور تورك عملکرد تست   - 4         

 

 م؟ييموجود چگونه اقدام مي نما راديرفع ا يبرا   - 66

                                                             روغن با دستگاه عیب یاب و در صورت رفع نشدن عیب                                                                                 فشار تعریف مجدد سوپاپ هاي بلوك هیدرو لیک و سنسور – 1         

 بلوك هیدرولیک  تعویض گردد

 دنده و تعویض روغن  تعویض كابل و منظوره چند تنظیم سوئیچ  – 2         

 تعویض سنسور  معیوب و پاك كردن كد هاي خطاي گیربکس اتوماتیک دستگاه عیب یاب  - 3         

  كانورتور تورك تعویض و گیربکس نمودن پیاده   - 4         

 

 د؟يمناسب مي دان بياز حصول رفع ع نانياطم ياز موارد را برا كي، كدام  بيپس از رفع ع   -100

 گیربکس و بررسي پا رامترها با دستگاه عیب یاب در شرایط كاري مختلف خودرو TCUدانلود    – 1      

 .   ابی بعی دستگاه از استفاده باعدم وجود خطا اندازه گیري سطح روغن  و بررسي   – 2         

 .  میكن يم يبررس هاي مختلف موتورب عملکرد  سنسور ها را در  دور ای بیبا استفاده از دستگاه ع - 3         

 .پاك كردن خطا هاي گیربکس و انجام تست جاده در تمام حالت هاي گیربکس   - 4         
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در  "بيان مي كند  گيربكس اتوماتيكبا  S7مشتري خودروي هايما  : ششمبيست و  ايراد

 .   "كيلومتر صداي زوزه از گيربكس شنيده مي شود   105الي  65سرعتهاي بين 

 

 

  ؟قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد  –كدام سيستم ها - 101

 

 

 

 

   ؟براي بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير درست مي باشد- 102

 

 

 

 

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  -103

 

 

 

 

  ؟دانيد پس از رفع عيب كداميك از موارد را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي– 104
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 H30 CROSSخودروي 

 

موتور نشتي آب دارد و  "بيان مي كند  H30 crossمشتري با خودروي  :  هفتمبيست و ايراد

 "آمپر دماي آب باال مي رود

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها _105

 تسمه دینام   –   سیستم قواي محركه  –1

 تایپیت هیدرولیکي سرسیلندر – سیستم قواي محركه   - 2

 واتر پمپ  –سیستم خنک كننده موتور    –3

 سنسور دماي آب   –  سوخت رسانيسیستم   -4

   ؟مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير ايراد ، براي بررسي  -106

 

  سنسور دماي آب فیزیکيكنترل  – 1

 كنترل و بررسي مدار روغنکاري تایپیت هاي هیدرولیک سرسیلندر  –2

 بررسي قطعات مکانیکي سیستم خنک كننده موتور از نظر نشتي آب  –3

 موتور ، و سنسور دماي آب  ECUدسته سیم بین كنترل  –4

 

  ؟كنيد براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  مي -107

  .با تعویض واتر پمپ  ایراد برطرف مي گردد – 1

 تعویض تایپیت هاي هیدرولیکي سرسیلندر – 2

  .كنترل یونیت موتور  ایراد بر طرف مي گرددبا تعویض –3

 .با تعویض سنسور دماي آب ایراد برطرف مي گردد -4

  ؟دانيد كداميك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي -108

 .كنترل خاصي مورد نیاز نیست – 1

 با دستگاه عیب یاب  موتور عملکرد دقیق كنترل  -2

 خنک كننده موتور از نظر عدم نشتي اب به همراه تست جادهكنترل سیستم  -3

 كنترل سیستم سوخت رساني با استفاده از دستگاه عیب یاب  – 4
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در هنگام پركردن باك ،  "بيان مي كند  H30 crossمشتري با خودروي  :  بيست و هشتمايراد

 "بنزين را پس مي زند 

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها _106

 لوله گلویي باك بنزین   – سیستم سوخت رساني   –1

  مخزن كنیستر –  سیستم سوخت رساني  - 2

 موتور ECU  –سوخت رساني   سیستم   –3

 ریل سوخت انژكتور ها   –سوخت رسانيسیستم   -4

   ؟مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير ايراد  فوق ، براي بررسي  -110

  درب باك بنزین فیزیکيكنترل  – 1

 كنترل نشتي از ریل سوخت انژكتورها  –2

 لوله گلویي باك بنزین و مخزن كنیستر با استفاده از اطالعیه فني صادره كنترل  –3

 موتور با استفاده ازدستگاه عیب یاب  ECUكنترل و بررسي عملکرد  -4

 

  ؟كنيد راي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميب -111

  .با تعویض درب باك بنزین ایراد برطرف مي گردد – 1

 .با تعویض ریل سوخت انژكتور ها ایراد برطرف مي گردد– 2

  .با تعویض كنترل یونیت موتور  ایراد بر طرف مي گردد–3

 .  با تعویض لوله گلویي باك و در صورت نشتي تعویض كنیستر  ایراد برطرف مي گردد -4

  ؟دانيد كداميك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي -112

 .كنترل خاصي مورد نیاز نیست – 1

  تست جاده صورت پذیرد -2

 كنترل عملکرد شارژ بنزین به باك و عدم نشتي از كنیستر  – 3

 تست عملکرد موتور در دورآرام – 4
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 محصوالت ايكاپ

دردور آرام،  ازموتوربخصوص " كند مي بيان  2008 پژو  خودروي با مشتري:  بيست و نهمايراد 

 "صداي ناهنجارشنيده مي شود

 باشد؟ موثر تواند مي عيب بروز در قطعات  ها سيستم كدام - 113

 موتور ECUوجود خطا در     رساني سوخت سیستم -1

 پمپ فشار قوي بنزین  رساني سوخت سیستم  -2

 موتور فن راد یاتور  خنک كننده موتور سیستم  -3

 واتر پمپ   سیستم خنک كننده موتور -4

 

   باشد؟ مي صحيح زير هاي گزينه از كداميك ، فوق  يابي عيب بررسي براي - 114

 فني مستندات طبق آن الکتریکي مدار بررسي و یاب عیب دستگاه با عملکرد فن رادیاتور كنترل -1

 و بررسي سیستم خالء توربو شارژ كنترل -2

  كنترل عملکرد موتور برقي دریچه گاز  -3

 دیداري و شنیداريعملکرد پمپ فشار قوي سوخت با دستگاه عیب یاب و همچنین بصورت  كنترل -4

 

  كنيد؟ مي  اقدام  چگونه موجود عيب رفع براي - 115

  .گردد مي برطرف ایراد  پمپ فشار قوي سوخت تعویض با -1

 .گردد مي برطرف ایراد آن كردن پاك موتورو ECU خطا خواندن با -2

   .گردد مي رفع ایراد تعمیراتي دستورالعمل طبق موتور فن تعویض با -3

 .گردد مي برطرف ایراد گاز دریچه برقي موتور تعویض با -4

 

  دانيد؟ مي مناسب عيب رفع حصول از اطمينان براي را موارد از كداميك - 116

 .نیست نیاز مورد خاصي كنترل -1

 و همچنین كنترل صدا موتوردرحین روشن بودن  یاب عیب دستگاه توسط پمپ فشار قوي عملکرد دقیق كنترل -2

  ایموبیالیزر المپ شدن خاموش كنترل و خودرو شدن روشن تست -3

 دریچه گاز صحیح  عملکرد از اطمینان و  یاب عیب دستگاه با موتور یونیت كنترل  هاي پارامتر كنترل -4
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