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 : 5ايزاد 

غذاي سٍسُ اس گيزثكس ضٌيذُ  5-1كيلَهتز دردًذُ  440الي  80در سزػتْبي ثيي  "بى هي كٌذ هطتزي خَدرٍ ي پژٍ پبرس  ثي 

 (  1800. )كيلَهتز خَدرٍ  "هي ضَد  
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  دػشٝ ٔٛسٛس  – ٔٛسٛسػيؼشٓ  - 2

 ٔدٕٛػٝ سّؼىٛدي   -فشٔبٖ  - 3

  ٌيشثىغ  –ػيؼشٓ ا٘شمبَ لذسر  - 4
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 ػيؼشٓ سؼّيك خّٛ دػشٝ ٔٛسٛس ٚ ثٛؽ ٞبي ًجك  .وٙششَ  – 4
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 ثب سؼٛين وشا٘ٛيُ ٚديٙيٖٛ ايشاد سفغ ٔي ٌشدد- 2

 . أىبٖ ثشًشف ؿذٖ ايشاد ٚخٛد داسد ٙبْسؼٕٝ ػفز وٗ دي غٌّه ثب سؼٛين -3

 .ايشاد ثشًشف ٔي ؿٛد  سؼٛين ديؼه ٚ كفطٝ والذ ثب  -4

 ٌشدد  ثشًشف ٔي  فمي ثب سٌالط ٚ يب سؼٛين ػيٓ والذ   - 5

 

  ؟داًيذ پس اس رفغ ػيت كذاهيك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى اس رفغ ػيت هٌبست هي – 21

  .  سؼٛين د٘ذٜ ثشسػي ٔىب٘يضْ ػّٕىشد ٔبٞه ٞبي -1

 ٚ ؿٙيذٖ كذاي ٔٛسٛس .ٔٛسٛس دس ضبِز ػشد ٌٚشْ  وبس وشدثشسػي – 2

 .دػشٍبٜ ػيت يبة  ديٙبْ ثبوٙششَ ػّٕىشد  -3

 ٌيشثىغ دس  سٕبٔي د٘ذٜ ٞب ٍٞٙبْ ضشوز  . وٙششَ ػّٕىشدسؼز خبدٜ اي ٚ -4

 سخب د٘ذٜ ٞب سا وٙششَ ٔي ٕ٘بئيٓدس ضبِز دٚسآساْ ٚ د  – 5

 

 : 6ايزاد 

دًذُ ّب سخت جب هي رٍد ٍ ّوچٌيي  "ثِ ًوبيٌذگي هزاجؼِ هي كٌذ ٍ ػٌَاى هيكٌذ  8700هطتزي خَدرٍ راًب ثب كيلَهتز 

  "ثسختي خالظ هي ضَد 
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 EF7هَتَر هلي 

 

 

 

 

 لطؼبت در ثزٍس ػيت هي تَاًذ هَثز ثبضذ؟ –كذام سيستن ّب  – 25

 اٚيُ دٕخ .  –ٔٛسٛس  – 1

 ٔدٕٛػٝ ٚاسش دٕخ  .  -ػيؼشٓ خٙه وٙٙذٜ ٔٛسٛس –2

 . وٛيُ ٚ ؿٕغ  –ػيؼشٓ اِىششيىي خٛدسٚ   - 3

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

  ًٙ ٚ ديؼشٖٛ ثٟٕشاٜ ػبيؾ خذاسٜ ػيّٙذس. سي -ٔٛسٛس –5

 

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

 .PWMوٛيُ سٛػي اثضاس ٔٛسٛس ٚ   ECUوٙششَ ػيٓ وـي ثيٗ – 1

  ٚظبٞشي . وٙششَ ِمي سيًٙ ٞب ٚ ديؼشٖٛ اص ِطبٍ خٛسدٌي ثٟٕشاٜ خٛسدٌي ثٛؽ ػيّٙذسٞب سٛػي ػبػز ا٘ذيىبسٛس –2

 .خٛا٘ذٖ خٌب ٚ وٙششَ دبسأششٞبي ٔٛسٛس ثب دػشٍبٜ ػيت يبة  – 3

 وٙششَ ٔيضاٖ فـبس سٚغٗ سٛػي اثضاس ٔخلٛف ٚ ٕٞسٙيٗ وٙششَ ٚهؼيز لٌؼبر ػشػيّٙذس  – 4

 سٛػي ِٔٛشي ٔشش.  CVVTػّٕىشد ؿيش ثشلي وٙششَ ٚهؼيز   -5

 

  ؟ثزاي رفغ ػيت هَجَد چگًَِ  الذام  هيكٌيذ   -27

 اػشىبٖ سبيذيز ٞيذسِٚيه ايشاد سفغ ٔيـٛد . سؼٛين ثب  –1

 ٌشدد . ثب سٙظيٓ ٔٛسٛس ثشًشف ٔي  ايشاد فٛق  –2

ثب سؼٛين لٌؼبر ٚ سٙظيٕبر ٔشثًٛٝ اصلجيُ ) اٚيُ دٕخ  ٚ دس كٛسر ِضْٚ  سؼٛين لٌؼبر داخّي ٔٛسٛس اص لجيُ سيًٙ ٚديؼشٖٛ ،  – 3

 يبسبلبٟ٘ب ٚ ....  (

  ٍشدد .ٔي سفغ ايشاد برؼفمي ثب سؼٕيشار لٌ –4

 ثب وٙششَ دػشٝ ػيٓ ٔٛسٛس ٚ يب سؼٛين لٌؼٝ ٔؼيٛة أىبٖ ثشًشف ؿذٖ ايشاد ٚخٛد داسد   - 5

 

  ؟داًيذ را ثزاي اطويٌبى اس رفغ ػيت هٌبست هيسيز كذاهيك اس هَارد  ايزاد ، پس اس رفغ  –28
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    ػّٕىشد اٚيُ ٔبطَٚ ٚ ػبيىّٖٛ وٙششَ – 3

  ٌيشثىغ دس د٘ذٜ ٞبي ٔخشّف  ػّٕىشد ثشسػي  -4

 دٚسٞبي ٔخشّف ٚ وٙششَ فـبس سٚغٗ  سٛػي اثضاس ٔخلٛف دس  سثشسػي ػّٕىشد ٔٛسٛسؼز خبدٜ ٚ  -5

 :  7ايزاد

درحبلت دٍرآرام خػَغب سزد ثَدى  "ثِ ًوبيٌذگي هزاجؼِ ًوَدُ ٍ ثيبى هي كٌذ    EF7هبلك خَدرٍ ي سوٌذ ثب هَتَر هلي  

 . "هَتَر غذاي غيز ػبدي دارد 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 91 سئَاالت آسهَى هْبرتي ضغل كبرضٌبس فٌي

 

 

 

 

 

  ؟ًذ هَثز ثبضذ لطؼبت در ثزٍس ػيت هيتَا –كذام سيستن ّب - 29

 اٚيُ ٔبطَٚ -ػيؼشٓ خٙه وٙٙذٜ ٔٛسٛس – 1

  اػشبسر  –ػيؼشٓ اِىششيىي خٛدسٚ  – 2
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 خٛا٘ذٖ خٌب ٚ وٙششَ دبسأششٞبي ٔٛسٛس ثب دػشٍبٜ ػيت يبة – 4
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 ثب سؼٛين ٔدٕٛػٝ لٌؼبر ٔشثٛى ثٝ سؼٕٝ سبيٓ ايشاد سفغ ٔي ٌشدد– 2

 ٔدٕٛػٝ اٚيُ ٔبطَٚ سفغ ػيت ٔي ٌشدد ثب سؼٛين – 3

 فمي ثب سؼٕيشار لٌؼٝ ايشاد ثشًشف ٔي ؿٛد  –4

 .سٙظيٓ ٔٛسٛس ايشاد ثشًشف ٔي ؿٛدثب   -5
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 ٔخشّف  دس ؿشايياي سؼز خبدٜ  – 5

 

 : 8ايزاد 

س لسوت جلَي غذاي غيز ػبدي ا "ثِ ًوبيٌذگي هزاجؼِ ٍ  ثيبى هي كٌذ  4991هطتزي ثب  خَدرٍ سوٌذ هَتَرهلي تَليذ  

 . "هَتَر ضٌيذُ هي ضَد 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 91 سئَاالت آسهَى هْبرتي ضغل كبرضٌبس فٌي
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3 - EMS  سا اص ِطبٍ دبسأششٞب ٚديىشٜ ثٙذي ٚ وب٘ىشٛس ٞبي ػيٓ وـي ٔٛسٛسECU  ٓٔٛسٛس سا وٙششَ ٔي وٙي 

 . سا سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة ثشسػي ٔي وٙيٓ ٚ ػٙؼٛس فـبس سيُ ػٛخز ٌبص  ٞٛاػٙؼٛسدٔبي  ػّٕىشد -4
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 .سؼٛين ٔي وٙيٓ  وٙششَ دغ اص سا   CVVT ؿيش ثشلي   -3
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 : 9ايزاد 

چزاؽ چك ٍ  رٍي گبس ًويزٍدخَدرٍ  "هي كٌذثِ ًوبيٌذگي هزاجؼِ هي كٌذ ٍ ثيبى دٍگبًِ سَس هطتزي ثب  سوٌذ  هَتَرهلي 

 . "رٍضي است
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ػٙؼٛس دذاَ ٚيب ٔٛسٛس  ب سؼٛين لٌؼٝث ايشاد ، دس كٛسر ػذْ ثشًشف ؿذٖ ٔي ٕ٘بئيٓ ،  داّ٘ٛديًٙسا سٛػي ديبي   ECU اثشذا  – 1

 سفغ ٔيٍشددثشلي دسيسٝ ٌبص ٚ يب دػشٝ ػيٓ ،  ػيت 

 سؼٛين لٌؼٝ ٘يبص ٘يؼز  – 2

 ثب سٙظيٓ ٔٛسٛس ايشاد ثشًشف ٔي ؿٛد  – 3

 ثشًشف ٔي ؿٛد  ٔٛسٛس ثشلي دسيسٝ ٌبص ػيت ثب سؼٕيش– 4

 ٚػذغ سٛػي ديبي ثٝ ػيؼشٓ سؼشيف ٔيٍشددثشًشف  ايشاد ؼيٛةٚ يب سؼٛين لٌؼٝ ٔ سٛػي ِٔٛشي ٔشش ثبوٙششَ دػشٝ ػيٓ ٔٛسٛس - 5

 

  ؟داًيذ كذاهيك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى اس حػَل رفغ ػيت هٌبست هي ايزادپس اس رفغ  – 10

 (  HVACػّٕىشد وِٛش اسٛٔبسيه )وٙششَ – 1

 ػٛئير ثبص ٚ ٔٛسٛس سٚؿٗ .دس ضبِز  سٛػي ديبي  ECU ػّٕىشددبسأششٞبي ثشسػي  - 2

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

 ٔخشّف دٔبي ٔٛسٛس دس سٕبٔي ؿشايي اي  سؼز خبدٜ – 4

 ؼشش  يٚ ؿيش ثشلي وٙوٙششَ ػّٕىشد اوؼيظٖ ػٙؼٛس -5

 

 :  40ايزاد 

 ثِ ًوبيٌذگي هزاجؼِ ًوَدُ است . "د چزاؽ ػيت رٍضي هيطَد ٍ گبس ًوي خَر "ثب هَتَر هلي  ثب ايزاد   LXخَدرٍي  سوٌذ 
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  ديؼشٖٛ -ٔٛسٛس -1

  د٘ذٜ صيش -ٌيشثىغ -2

  ثّجشيًٙ والج -والذ-3

 ػٛدبح ٞب -ٔٛسٛس -4

 ػيؼشٓ ػٛخز سػب٘ي ا٘ظوشٛسي ) ثٙضيٗ( -5

                              

   غحيح هي ثبضذ؟كذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز  ايزادثزاي ثزرسي -12

 وٙششَ ِمي ػٛدبح ٞبثب سٛخٝ ثٝ ا٘ذاصٜ اػشب٘ذاسد آٖ -1

 ثشسػي خالكي ص٘ديش ٔٛسٛس  -2

    ٚهؼيز ظبٞشي ٔيُ ػٛدبح ثٝ كٛسر زـٕي  وٙششَ -3

 وٙششَ ٚهؼيز ص٘ديش ػفز وٗ ٔٛسٛس-4

 وٙششَ ِمي افمي ٔيُ ًِٙ اص ًشيك فـشدٖ دذاَ والج-5

 

  ثزاي رفغ ايزاد هَجَد چگًَِ الذام هي ًوبيين؟ -19

 سٙظيٓ فيّش ػٛدبح ٞب ثب اػشفبدٜ اص ٔؼشٙذار سؼٕيشار -1

 الػيٝ فٙي كبدسٜ اص فٙي ٟٔٙذػي سؼٛين ػٛدبح ٞب ثب سٛخٝ ثٝ اً -2

 سؼٛين ٔيُ ػٛدبح -3

 ٞٛاي ٚسٚدي ٔٛسٛس سؼٛين ٔٙيفِٛذ -4

 سؼٛين يبسبلبٖ ٞبي ٔيُ ًِٙ ٔٛسٛس -5
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 ة سٛػي دػشٍبٜ ػيت يب ثشسػي دبسأششٞبي ػيؼشٓ ا٘ظوشٛس -1

  سؼز ػّٕىشدي ٔٛسٛس دس دٚس آساْ  -2

  ٞٛا ٌيشي ػيؼشٓ خٙه وٙٙذٜ دس كٛسر سؼٕيشار ٔىب٘يىي -3

 سؼز فـبس سيُ ػٛخز ثٙضيٗ -4

 سؼز ٘ـشي ٔٙيفِٛذ ٞٛا -5

 

 :  44ايزاد

   "  هَتَر غذاي غيز ػبدي دارد  ،در حبلت هَتَر رٍضي "ثيبى هيكٌذ رٍآ هطتزي ثب خَدرٍ 
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 ثبضذ؟ثزٍس ػيت هَثز  لطؼِ در- كذام سيستن-15

 ػشػيّٙذس -ٔٛسٛس -1

  د٘ذٜ صيش -ٌيشثىغ -2

 ثّجشيًٙ والذ -والذ-3

 وشا٘ٛيُ ٚ ديٙيٖٛ-يفشا٘ؼيُد -4

 ٞٛاوؾ -ػيؼشٓ ػٛخز سػب٘ي ا٘ظوشٛسي -5

 

   غحيح هي ثبضذ؟كذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز  ايزادثزاي ثزرسي  -16

 وٙششَ كذاي ػٛدبح ٞب ٔٛسٛس دس دٚس آساْ -1

 ثشسػي ػّٕىشد ٔيُ ٌبسداٖ دس دٚس دسخب ثش سٚي خه -2

    يشار بي ٔخشّف ثب سٛخٝ ثٝ ٔؼشٙذار سؼٕس ػشػشٟوٙششَ ػّٕىشدي ديفشا٘ؼيُ دس ضيٗ ضشوز ٚ د -3

 وٙششَ ٚهؼيز ص٘ديش ػفز وٗ ٔٛسٛس -4

 وٙششَ ٚهؼيز كذاي ٌيشثىغ دس ػشػشٟبي ٔخشّف ٚ د٘ذٜ ٞبي ٔشفبٚر -5

 

  ثزاي رفغ ايزاد هَجَد چگًَِ الذام هي ًوبيين؟ -17

 آزبس وـي وبُٔ خٛدسٚ  -1

 سؼٛين ثّجشيًٙ ٞبي د٘ذٜ صيش ٌيشثىغ -2

 سؼٛين ٌيشثىغ -3

 سؼٛين ديفشا٘ؼيُ ٘يبص ٕ٘ي ثبؿذ. -4

 ضاس ٔخلٛفيٙيٖٛ ثب اػشفبدٜ اص ٔؼشٙذار ٚ اثسؼٛين وشا٘ٛيُ ٚ د -5

 

  هي داًيذ؟ػيت هٌبست  حػَل رفغثزاي اطويٌبى اس  را اس هَارد يك كذام ،اس رفغ ػيت پس-18

 سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة  ثشسػي دبسأششٞبي ػيؼشٓ ا٘ظوشٛس -1

  ػّٕىشدي ٔٛسٛس دس دٚس آساْ  سؼز -2

  ٞٛا ٌيشي ػيؼشٓ خٙه وٙٙذٜ دس كٛسر سؼٕيشار ٔىب٘يىي -3

 سؼز خبدٜ دس ؿشايي ٔخشّف ضشوشي -4

 سؼز ٘ـشي ٔٙيفِٛذ ٞٛا -5

 

 

 :42ايزاد

   "كيلَهتز غذاي غيز ػبدي اس ػمت خَدرٍ  هي آيذ80در سزػت  "ثيبى هيكٌذ  رٍآ هطتزي ثب خَدرٍ 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 91 سئَاالت آسهَى هْبرتي ضغل كبرضٌبس فٌي

 آسهَى سيستن تؼليك 

 

 

 

 

 لطؼبت در ثزٍس ػيت هي تَاًذ هَثز ثبضذ؟ –كذام سيستن ّب  -19

 ٌيشثىغ دبيٝ دػشٝ ٔٛسٛس سٚي –ٌيشثىغ  –1  

 خشاثي وٕه فٙش ٞب ٚ فٙش َِٛ ٞب  -ػيؼشٓ اوؼُ خّٛ   - 2  

 ثبصٚيي ػٕز زخ ٚ ساػز  -ػيؼشٓ سؼّيك خّٛ – 3  

 ٔدٕٛػٝ ديؼه ، كفطٝ ٚثّيشيًٙ والذ –ػيؼشٓ والذ   - 4  

 دٕخ فشٔبٖ  –ػيؼشٓ فشٔبٖ ٞيذسِٚيه  -5   

 

   ؟هي ثبضذ كذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز درست فَق  ثزاي ثزرسي ايزاد -50

 وٙششَ ػيؼشٓ والذ ثب اػشفبدٜ اص ٔؼشٙذار وٙششَ ٚسٙظيٓ ػّٕىشد والذ . – 1   

 وٙششَ صٚايبي ٞٙذػي زشخٟب ٚػّٕىشد لٌؼبر اوؼُ خّٛ ثلٛسر زـٕي ٚ سٛػي دػشٍبٜ ٔيضاٖ فشٔبٖ   - 2   

 ثشسػي ٚهؼيز وٕه فٙش ٞب ٚ فٙش َِٛ ثشٚسي سَٚ سؼز  . – 3   

 ؿؼبع ٌشدؽ فشٔبٖ ثب  ٔؼشٙذار  .ٝ ؼئٛلغ زشخؾ دس دير ٞبي خبدٜ ٚ ٔمبٔبٖ دس وٙششَ خؼجٝ فش – 4   

 ثشسػي ٚهؼيز فـبس فشٔبٖ ٞيذسِٚيه سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة –5    

  

 ثزاي رفغ ايزاد هَجَد چگًَِ الذام هي ًوبيين؟  -54

 سؼٛين ثّجشيًٙ زشظ خّٛ   – 1  

 ثشًشف ٔي ٌشدد  .ثب سؼٛين لٌؼبر والذ ثلٛسر وبُٔ ايشاد  – 2  

 سؼٛين ثبصٚيي ٞبي اوؼُ خّٛ دٚ ًشف     -3  

 سؼٛين وٕه فٙش ٞبي خّٛ .                     -4  

 ثب خبثدبيي سبيشٞبي خّٛ ايشاد سفغ ٔيـٛد . -5  

 

 پس اس رفغ ػيت كذاهيك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى اس حػَل رفغ ػيت هٌبست هي داًيذ. - 52

 شد فشٔبٖ دس ضبِز دسخب اص ٘ظشػفز ٘جٛدٖ ٌشدؽ فشٔبٖثشسػي ػّٕى - 1    
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 ظيٓ فشٔبٖوٙششَ صٚايبي زشخٟب ثب اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ سٙ   -5   

 

 :  49ايزاد 

ػجَر اس دست اًذاس ّب ٍ هحل ّبي در ٌّگبم  "ثِ ًوبيٌذگي هزاجؼِ هي كٌذ ٍ ثيبى هيذاردغٌذٍلذار ،  206 َدرٍ پژٍهطتزي ثب  خ

 . " ًبغبف ٍ ٌّگبم ثِ يكجبرُ كالچ گيزي. اس لسوت  جلَي  خَدرٍ غذاي غيز ػبدي ثِ گَش هي رسذ 
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 :  41ايزاد 

در ٌّگبم حزكت، فزهبى اس   "ٌذگي هزاجؼِ هي كٌذ ٍ ثيبى هيذارد، پبرس ٍيب سوٌذ ثِ ًوبي 105هطتزي ثب  خَدرٍ پژٍ  

 "هسيزهستمين اًحزاف پيذا هي كٌذ ) فزار دارد( ٍ ّوچٌيي در دست اًذاس ّب غذاي اضبفي دارد    

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 91 سئَاالت آسهَى هْبرتي ضغل كبرضٌبس فٌي

  

 

 

 

 ر ثزٍس ػيت هَثز است لطؼبت خَدرٍ د–كذام سيستن  - 57

 ثّجشيًٙ ٞبي سٛدي زشظ ػمت -اوؼُ ػمت – 1

 فٙش ديسـي ػٕز ساػز –اوؼُ ػمت   -2

 زخ ػٕز ديسـي فٙش – ػمت اوؼُ-3

 ػمت سشٔض ػّيٙذس صدٌي سٚغٗ – سشٔض ػيؼشٓ -4
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 : 45ايزاد 

حزكت هستمين اس لسوت ػمت خَدرٍ ، در حيي  "ثِ ًوبيٌذگي هزاجؼِ هي كٌذ ٍ ثيبى هيذارد،  105پژٍ هطتزي ثب  خَدرٍ  

 اسچزخْب غذا هي آيذضوٌب در ارتفبع خَدرٍ ّيچگًَِ تغييزي ديذُ ًوي ضَد.
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 ػذْ ٌـشبٚس ٔٙبػت )ؿُ ثٛدٖ( دير ٔيُ دّٛع ػمت  –ػيؼشٓ سؼّيك ػمت  -5
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 : 46ايزاد 

ضزٍع حزكت ثِ غَرت دائن اس در   "ثِ ًوبيٌذگي هزاجؼِ هي كٌذ ٍ ثيبى هيذاردٍاًت پيكبى )ثبردٍ( ، هطتزي ثب  خَدرٍ 

  " لسوت  ػمت  خَدرٍ غذاي سٍسُ  ثِ گَش هي رسذ 
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 سٛػي ِٔٛشي ٔشش  ABSثشسػي ػّٕىشد ؿيش ٞبي ثشلي  ٚػٙؼٛس زشظ  -2
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 سشٔض زشخٟبي ػمت سسؼٛين وبِيذش ٞبي ػيّٙذ -4

 سؼٛين ثٛػشش سشٔض  -5
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 : 47وبرُ ايزاد ض

    "هي ثبضذ ٍسيستن تزهش خَة ػول ًوي كٌذدائن رٍضي  ABSچزاؽ "هطتزي ثب  خَدرٍ پژٍ  پبرس ػٌَاى هي كٌذ :  
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 وٕه فٙش ػمت زخ -ػيؼشٓ سؼّيك -2

 ٔدٕٛػٝ ثّٛن ٞيذسِٚيه  ػٙؼٛس ٞبي زشظ ٞب ٚ يب -ABSػيؼشٓ سشٔض  -3

 ثّجشيًٙ زشظ خّٛ – ABSػيؼشٓ سشٔض  -4

 ABSٔدٕٛػٝ ٔذَٚ ٚاضذ اِىششٚ٘يىي  -ػيؼشٓ سشٔض   -5
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 سؼٛين  ػٙؼٛس زشخٟبي خٛدسٚ   -1

 سؼٛين ثّجشيًٙ زشظ ٞبي ػمت ٚ خّٛ -2
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 :   48ايزاد ضوبرُ 

ثوَلغ ػول ًوي كٌذ  ٍ در ػجَر اس جبدُ ّبي ًبّوَار ضؼيف است ٍ  ABSسيستن  "هطتزي ثب  خَدرٍ  راًب  ثيبى هي دارد: 

 "رٍضي هيجبضذ ABSالهپ اخطبر
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 : 49ايزاد 

. خَدرٍ فبلذ  "ريوَت لفل هزكشي ػول ًوي كٌذ  " ٍ ثيبى هيذارد ًوَدُ ثِ ًوبيٌذگي هزاجؼِ   LXخَدرٍ راًب هطتزي ثب  

 دسدگيز ٍ ثِ تطخيع تؼويزگبُ ّيچ گًَِ دستكبري الكتزيكي رٍي خَدرٍ غَرت ًپذيزفتِ است . 
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 يه خٛدسٚ ٔـبثٝ ثٝ ؿشى خٙثي وشدٖ ثشاي سؼز دس خٛدسٚ ديٍش اػشفبدٜ ٕ٘ٛدCIM ٔذَ  ICUٔي سٛاٖ اص – 2

 دٚ اسسمبء ٚسطٖ ٘شْ افضاس ٔـىُ ثشًشف ٔي ٌشد  BCM  ٚFCMثب داّ٘ٛد ٕ٘ٛدٖ  – 3

 زـٕه ٔي ص٘ذ. IMMOثب يه وّيذ ٘يض ٚخٛد ٚاسد . دس ايٗ ضبِز زشاؽ  ECUػشيف  أىبٖ ر CIM  SIEMENSدس  _ 4

 ٘يؼز، ٘يبص ثٝ سؼشيف وّيذ   EMS، خٟز سؼٛين  CIM  SIEMENSدس ػيؼشٓ ايٕٛثاليضس اص ٘ٛع  – 5

 ثزاي رفغ ايزاد هَجَد چگًَِ الذام هي ًوبيين؟  -  79

غيش لبثُ اػشفبدٜ خٛاٞذ ؿذ ٚ ٘يبص ثٝ سؼٛين خٛاٞذ   ICUاؿشجبٜ ٚاسد ٕ٘بييٓ  ACCESS CODEثبس  SIEMENS 10  اٌش دس ػيؼشٓ -  1

 ثٛد .  

 وٙششَ يٛ٘يز ايٕٛثاليضس ٘يض سؼٛين ٌشدد.   TAG 7936   ٚICUٔي ثبيؼز  CIMاص ٘ٛع صيٕٙغ ٚ ايٕٛثاليضس  EMSخٟز سؼٛين  - 2

 )وٙششَ يٛ٘يز ايٕٛثاليضس(  ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌيشد .ICUد  ثبيذ دس ٔشضّٝ ٘خؼز كطز  ػّٕىش - 3

 ( اػشفبدٜ وشد TAG ٚ EMS ٚICUٔي سٛاٖ اص يه ػز آصٔبيـي ؿبُٔ )  EMSثشاي سؼز ػالٔز  – 4

 ( ثبػث سفغ ايشاد ٔي ٌشدد EKSثشًشف ٕ٘ٛدٖ اخشالف ٘ٛع دػشٝ ػيٓ اكّي ٚ ٔٛسٛس ) دٚ ػبص٘ذٜ ٔخشّف ٔثُ وشٚص ٚ  – 5

 س رفغ ػيت ، كذام يك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى اس حػَل رفغ ػيت هٌبست هي داًيذ؟پس ا  - 80

 إًيٙبٖ ضبكُ ٔي ٕ٘بييٓ. BCM( ٘ٛد CONFIGURATIONاص كطز ديىشثٙذي )  – 1

 ٘شْ افضاس سٕبْ وٙششَ يٛ٘يز ٞبي ػيؼشٓ ٔبِشي دّىغ  خٛد سا ثب داّ٘ٛديًٙ اسسمب  ٚ ثشٚص ٔي ٕ٘بييٓ.  - 2

 ػّٕىشد ٔٛسٛس ، ايٕٛثاليضس ، اسلبَ ٔٙبػت دػشٝ ػيٓ ٞب ٚ وٙششَ يٛ٘يز ٔٛسٛس ٌٕٔئٗ ٔي ؿٛيٓ.اص كطز  - 3

 ثٕذر ػي دليمٝ  خٛدسٚ سا دس فوبي خبسج اص سؼٕيشٌبٜ ٔي ٌزاسيٓ ثلٛسر سٚؿٗ وبس وٙذ سب سٕبْ دبسأشش ٞب سٙظيٓ ٌشدد - 4

  ٔيضاٖ ؿبسط ثبًشي سا دس ضبِز ٔٛسٛس ٌشْ وٙششَ ٔي وٙيٓ . - 5

 

 : 20يزاد ا

هزاجؼِ ٍ اظْبر هيذارد خَدرٍ   SIEMENS CIM( ثب كٌتزل يًَيت هَتَر اس ًَع ECO MUX) P6L 206هطتزي ثب خَدرٍ پژٍ  

پس اس هذتي كبركزد خَدثخَد خبهَش هي ضَد  . ثِ تبييذ تؼويزگبُ دستكبري ثزلي ٍ يب اضبفِ ًوَدى سيستن ّبي اضبفي 

 ًذاضتِ ٍ ثيطتز در چٌذ دليمِ اٍل حزكت خَدرٍ ايي اتفبق هي افتذ.
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 لطؼبت در ثزٍس ػيت هي تَاًذ هَثز ثبضذ؟ –كذام سيستن ّب  - 84

 ICNخشاثي  _ػيؼشٓ ٔبِشي دّىغ  - 1

 اؿىبَ دس ػٛوز ٚ دػشٝ ػيٓ دـز آٔذش  _ػيؼشٓ اِىششيه  - 2

 خشاثي ػٙؼٛس ويّٛٔشش _ػيؼشٓ اِىششيه  - 3

 )وٙششَ يٛ٘يز دسة سا٘ٙذٜ(DCNخشاثي  _ػيؼشٓ ٔبِشي دّىغ  - 4

 ) زٖٛ اًالػبر ويّٛٔشش دس ايٗ خٛدسٚ اص ايٗ وٙششَ يٛ٘يز اسػبَ ٔي ٌشدد (  FN –ػيؼشٓ اِىششيه  - 5

 ثزاي ثزرسي ايزاد كذام گشيٌِ ّبي سيز غحيح هي ثبضذ  ؟  _ 82

 ( ICNوٙششَ دػشٝ ػيٓ ٚ ػٛوز خّٛ آٔذش )  - 1

 ثلٛسر وبُٔ ٔي ثبؿذ .  ICN٘يبص ثٝ سؼٛين ، دـز آٔذش اص وبس افشبد  1..1اٌش ثؼذ اص ثشٚص سػب٘ي سٛػي ٘ؼخٝ  – 2

 ٔـىُ ضُ  FN( ٘يؼز . سٟٙب ثب ػٛم وشدٖ دـز آٔذش ثٝ ٕٞشاٜ  4.10ثٝ ٚسطٖ ثبال )   ICN٘يبصي ثٝ اسسمبء ٚسطٖ ٘شْ افضاس  – 3

 ٔي ؿٛد . 

 سؼٛين خّٛ آٔذش ثب يه خّٛ آٔذش يذوي اص سٚي خٛدسٚ ديٍش ٚ إًيٙبٖ اص ػيت خّٛ آٔذش - 4

 ثب دػشٍبٜ ػيت يبة ٚ دبن وشدٖ ويّٛٔشش خٌب ثٛػيّٝ دػشٍبٜ ػيت يبة )  ICN٘ذٖ ػيت دـز آٔذش ) خٛا - 5

  ثزاي رفغ ايزاد هَجَد چگًَِ الذام هي ًوبيين؟ -89

ذش ) خّٛ آٔ ICNِٚز اػٕبَ ٔيٕٙبييٓ سب ضبفظٝ ٔٛلز داخّي  5( ، ثشق  CANخّٛ آٔذش ) دبيٝ ٞبي ؿجىٝ  1ٚ  7ثٝ دبيٝ ديٗ ؿٕبسٜ  - 1

 ( دبن ؿٛد ٚ ثؼذ ػشثبسشي وـيذٜ سب ػيت ثشًشف ٌشدد.

 ، ايٗ وٙششَ يٛ٘يز سا سيؼز ٔي وٙيٓ سب ويّٛٔشش كفش ٌشدد . ICNثباػشفبدٜ اص ٔٙٛ داّ٘ٛديًٙ  - 2

 أىبٖ ثشًشف ؿذٖ ايشاد ٚخٛد داسد.ذش آٔ  ثب سؼٛين دـز - 3

 ، ويّٛٔشش ثٝ ضبِز ػبثك خٛد ثبص ٔي ٌشدد.. 4.10سػب٘ي ثٝ ٚسطٖ  ايشاد ثشًشف ٚ ثؼذ اص ثشٚص 0..1ثب ٚسطٖ   CCNثب داّ٘ٛد  - 4

 ٚ ثشداؿشٗ ػشثبسشي ثشاي سيؼز ؿذٖ ضبفظٝ ويّٛٔشش لجّي ٔي ثبؿذ FNلجُ اص سؼٛين خّٛ آٔذش خذيذ ٘يبص ثٝ داّ٘ٛد  - 5

 پس اس رفغ ػيت ، كذام يك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى اس حػَل رفغ ػيت هٌبست هي داًيذ؟  - 81

 إًيٙبٖ ضبكُ ٔي وٙيٓ. CANاص كطز اسلبَ ػٛوز آٔذش ٚ ػذْ لٌؼي دس ػيٓ ٞبي ؿجىٝ  - 1

 سؼز سٕبٔي ػّٕىشدٞبي خّٛآٔذش ) زشاغٟب ، سبوٛٔششٞب، ويّٛٔشش( - 2

 لجُ اص سطٛيُ ثٝ ٔـششي FN   ٚCCNداّ٘ٛد ٚ اسسمبء - 3

 )اوٛ ٔذ( ثشٚد ECO MODEٝ سب خٛدسٚ ثٝ ٚهؼيز ثشاي ػٝ دليمٝ دغ اص خبٔٛؽ وشدٖ خٛدسٚ ، وبسي ثٝ خٛدسٚ ٘ذاؿش - 4

 أذش خذيذ ٚ ػز ٕ٘ٛدٖ ويّٛٔشش لجُ اص سطٛيُ ثٝ ٔـششي يّٛٔشش لجّي خٛدسٚ ثٝ دـزسؼشيف و – 5

 :24زاد اي

هطتزي ثب خَدرٍ دًب  ثِ ًوبيٌذگي هزاجؼِ ٍ اظْبر هي دارد كيلَهتز خَدرٍ  ثػَرت ًبگْبًي پزش كزدُ ٍ افشايص غيز  

ػبدي داضتِ است  ثِ تبييذ تؼويزگبُ دستكبري ثزلي ٍ يب اضبفِ ًوَدى سيستن ّبي اضبفي ًذاضتِ ٍ هطتزي الذاهي ثزاي 

 است . كن كزدى كيلَهتز غيز لبًًَي ًذاضتِ 
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 لطؼبت در ثزٍس ػيت هي تَاًذ هَثز ثبضذ؟ –كذام سيستن ّب  - 85

 ICN) وٙششَ يٛ٘يز   CCN _ػيؼشٓ وِٛش  – 1

 ػٙؼٛس فـبس ٌبص وِٛش –ػيؼشٓ ٔبِشي دّىغ  – 2

 دػشٝ ػيٓ ثخبسي  ٚ داؿجٛسد –ػيؼشٓ  اِىششيه  -3

 سِٝ وِٛش  -ػيؼشٓ وِٛش  - 4

 ) وٙششَ يٛ٘يز داخُ ٔٛسٛس (FN -ػيؼشٓ ٔبِشي دّىغ  - 5

 

 ثزاي ثزرسي ايزاد كذام گشيٌِ ّبي سيز غحيح هي ثبضذ  ؟ - 86

 ٔي وٙيٓ ثؼذ ثٝ ػشاؽ سفغ ايشاد ٔي سٚيٓاثشذا ثب دػشٍبٜ ؿبسط ٌبص ٔمذاسي ٌبص وِٛش سا ؿبسط  - 1

 دس كٛسر ؿبسط ٌبص وِٛش ثيؾ اص ضذ ٔدبص ، أىبٖ لٌغ ٚ ٚكُ وٕذشػٛس ٚخٛد داسد  - 2

 (  ٔي ثبؿذ  SELF DIAGNOSISايٗ خٛدسٚ داساي ػيؼشٓ وِٛش خٛدػيت يبة )  - 3

 ب وِٛش ػبِٓ ٞؼشٙذ . ػٙؼٛس ٔشسجي ث 5اٌش كفش ثؼذ اص ٕٔيض زـٕه ثض٘ذ يؼٙي ٕٞٝ   S1.0دس ٔذ  -4

 سٟٙب ػٙؼٛس دٔبي اسبق ، ػٙؼٛس دٔبي ٞٛاي ٔطيي ، لبثُ ػيت يبثي خٛدوبس دس دبُ٘ وِٛش خٛدسٚ  ٔي ثبؿذ. -5

 

 ثزاي رفغ ايزاد هَجَد چگًَِ الذام هي ًوبيين؟ - 87

ثٝ ٔؼٙبي  A/Cؼبَ ٕ٘ٛدٖ وّيذ( ثب فؼبَ ٚ غيش فAIR CONDITION SWدس ٔٙٛ دبسأششٞب دس كٛسر سغييش ٚهؼيز وّيذ وِٛش )  – 1

 ٔي ثبؿذ.    A/Cخشاثي دبُ٘ 

دس كٛسر ػذْ سغييش دبسأششٞبي وّيذ وِٛش دس ٔٙٛ دبسأششٞب ضشٕب ٔي ثبيؼز ٚهؼيز وب٘ىشٛس اسلبَ دػشٝ ػيٓ ثخبسي ٚ داؿجٛسد سا   - 2

 اص ِطبٍ ثشلشاسي كطيص ) ؿُ ٘جٛدٖ ٚ ػمت وـيذٖ دبيٝ ٞب ( ثشسػي ٌشدد .

 اػز FNثٝ ٔؼٙبي ػبِٓ ثٛدٖ وٕذشػٛس ٚ ٘ٛد   FNوٕذشػٛس دس سؼز ػٍّٕش اص ًشيك  فؼبَ ؿذٖ - 3

 ) فٗ ثب ػشػز وٓ ( سا ثب ٞٓ فـبس ٔي دٞيٓ A/C  ٚ FAN DOWNثشاي ٚاسد ؿذٖ ثٝ ٔذ ػيت يبثي خٛدوبس ػيؼشٓ وِٛش وّيذ  – 4

 ( اسسجبًي ثب ػيؼشٓ وِٛش ٘ذاسد. (FNوٙششَ يٛ٘يز ٔطفظٝ ٔٛسٛس  _ 5

 

 پس اس رفغ ػيت ، كذام يك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى اس حػَل رفغ ػيت هٌبست هي داًيذ؟  - 88

 ٚ والذ وٕذشػٛس A/Cثشسػي ػّٕىشد وّيذ  -1

 ثشسػي دٔبي ٞٛاي خشٚخي اص دسيسٝ ٞبي سٛصيغ ٞٛاي اسبق ػش٘ـيٗ -2

 وٙششَ ٔيضاٖ دٚس ٔٛسٛس دس ضبِز سٕبْ ثبس-3

 س خبٔٛؽ ٚ ػٛئير ثبصضبِز ٔٛسٛثشسػي فـبس وٕذشػٛس دس -4

     وٙششَ ٚهيز ٞٛاي خشٚخي اص دسيسٝ ٞبي سٛصيغ ٞٛاي اسبق ػش٘ـيٗ دس ضبِز ػّٕىشد ثخبسي -5

 :22ايزاد 

هطتزي ثب خَدرٍ دًب ثِ ًوبيٌذگي هزاجؼِ داضتِ ٍ اظْبر هي دارد كَلز كبر ًوي كٌذ . در ٌّگبم پذيزش خَدرٍ هطخع  

 كوپزسَر كَلزاغال  ػول ًوي كٌذ.   A/Cگزديذ ثب سدى دكوِ 
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 لطؼبت در ثزٍس ػيت هي تَاًذ هَثز ثبضذ؟ –كذام سيستن ّب  - 89

 ) وٙششَ يٛ٘يز ػمت خٛسدٚ( RNخشاثي ٘ٛد  -ػيؼشٓ ٔبِشي دّىغ  - 1

 CCNثي ٘ٛد خشا -ػيؼشٓ ٔبِشي دّىغ   -2

 DDNيب  PDNخشاثي ٘ٛد  -ػيؼشٓ ٔبِشي دّىغ  - 3

 خشاثي ػيؼشٓ ٞٛؿٕٙذ ػٕٙذ -ػيؼشٓ اِىششيىي  –4

 FNخشاثي ٘ٛد -ػيؼشٓ ٔبِشي دّىغ  –5

 ثزاي ثزرسي ايزاد كذام گشيٌِ ّبي سيز غحيح هي ثبضذ   -90

 يت ثبؿٙذ .ٔي سٛا٘ٙذ ٔٙـب ػ  RN –CCN-DCNدس كٛسر ػُٕ ٘ىشدٖ ؿيـٝ ثبالثش ػمت ،  –1

 ٔي سٛا٘ٙذ ٔٙـب ػيت ثبؿٙذ .  DCN –CCN-FNدس كٛسر ػُٕ ٘ىشدٖ ؿيـٝ ثبالثش خّٛ ،  – 2

ثذِيُ اػشفبدٜ اص وٙششَ يٛ٘يز ٞبي ٔبِشي دّىغ ػبصٜ دٛيؾ ، ثشاي سؼز لٌؼبر ثب لٌؼبر خبيٍضيٗ . ٘يبص ثٝ سؼشيف وٙششَ يٛ٘يز  - 3

 .ٞب ثب دػشٍبٜ ػيت يبة ثٝ خٛدسٚ ٔي ثبؿذ 

 ٔخشُ ؿٛد ػالٜٚ ثش ؿيـٝ ثبالثشٞب ، ػّٕىشد لفُ ٔشوضي ٞٓ لٌغ خٛاٞذ ؿذ DCNٚ يب  RNٌش ػّٕىشد يىي اص دٚ ٘ٛد ا - 4

ٚ سؼز ػٍّٕشٞب ٔي ؿٛيٓ ٚ دغ اص فؼبَ ٕ٘ٛدٖ ؿيـٝ ؿبٌشد ،اٌش ؿيـٝ ثبالثش فؼبَ ؿٛد  DCNدس دػشٍبٜ ػيت يبة ٚاسد ٔٙٛ  - 5

 بِٓ اػزٔٛسٛس ؿيـٝ ثبالثش ٚ دػشٝ ػيٓ دسة ؿبٌشد ػ

 ثزاي رفغ ايزاد هَجَد چگًَِ الذام هي ًوبيين؟ – 94

 ٞير ٘ٛع سٙظيٕبسي ٔشثٛى ثٝ ؿيـٝ ثبالثشٞب ٚخٛد ٘ذاسد. CONFIGURATIONثب سٛخٝ ثٝ ٘ٛع ػيؼشٓ ٔبِشي دّىغ ، دس ٔٙٛ  - 1

 CCNالع اص ٚهؼيز دسٞب ،ثٝ ٘ذاسد . سٟٙب ػيٍٙبِي خٟز اً CCN اػز ٚ سثٌي ثٝ  PDN  ٚDDNػّٕىشد ؿيـٝ ثبالثش ٔشثٛى ثٝ  - 2

 اسػبَ ٔي ٌشدد

( دػشٛس ٔي دٞذ ٚ  RNثشق ادٚار ػمت خٛدسٚ سا ٔؼشميٕب اسػبَ ٕ٘ي وٙذ ثّىٝ ثٝ وٙششَ يٛ٘يز ػمت خٛدسٚ )  CCN دس ايٗ خٛدسٚ -3     

RN . ثشق ٔٛسٛس ؿيـٝ ثبالثش ػمت سا سبٔيٗ ٔي ٕ٘بيذ 

 ٛد وٙششَ يٛ٘يز سؼجيٝ ؿذٜ اػز .سٚي خ RNفيٛصٞبي ٔشثٛى ثٝ وٙششَ يٛ٘يز - 4     

5 -  ٛٙٔPUBLIC CONFIGURATION   دس ايٗ ٘ٛع خٛدسٚ ثشاي دػششػي ثٝ ثشخي سٙظيٕبر اػز وٝ دس ٔٙٛ وٙششَ يٛ٘يز ٞبي

 ٔبِشي دّىغ غيش فؼبَ اػز  .

 پس اس رفغ ػيت ، كذام يك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى اس حػَل رفغ ػيت هٌبست هي داًيذ؟  - 92

 ىشد ؿيـٝ ثبالثش ػمت سا اص دٚ ػٕز سا٘ٙذٜ ٚ دسة ٔشثًٛٝ زه ٔي ٕ٘بييٓ.ػّٕ -1

 اص لشاس ٌشفشٗ ٔٙبػت ؿيـٝ ، ثش سٚي ٔىب٘يضْ ؿيـٝ ثبالثش ) سىيٝ ٌبٜ ٚ سؼٕٝ ( إًيٙبٖ ضبكُ ٔي ٕ٘بييٓ. - 2

 دسثٟب دس ػٕٙذ ٔبِشي دّىغ إًيٙبٖ ضبكُ ٔي ٕ٘بييٓ.اص داّ٘ٛديًٙ كطيص  -3      

 ثٛدٖ ثش٘بٔٝ ٘شْ افضاس ٘ٛدٞبي دسثٟب إًيٙبٖ ضبكُ ٔي ٕ٘بييٓ. اص ثشٚص - 4

 إًيٙبٖ ضبكُ ٔي ٕ٘بييٓ CCN-DCN-RNٕ٘ٛدٖ ٘ٛدٞبي   RESETاص  -5 

 : 29ايزاد 

اجؼِ ًوَدُ ٍ اظْبر هي دارد ضيطِ ثبالثز ػمت چپ ػول ًوي كٌذ ) هبلتي پلكي سبسُ پَيص ( هز  SMSهطتزي ثب خَدرٍ سوٌذ هبلتي پلكس 

 . در تست اًجبم ضذُ هطخع گزديذ ضيطِ ثبالثز ػمت ًِ اس كليذ رٍي درة ػمت ٍ ًِ كليذ ضيطِ ثبالثز سوت راًٌذُ ػول ًوي كٌذ 
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 ، پبرس ٍ سوٌذ 105ثزق پژٍ

 

 

 

 ؟ هيجبضٌذهَثز  ايزادخَدرٍ در ثزٍس  يب سيستوْبي كذام سيستن - 99

 ( ػيؼشٓ ثشق خٛدسٚ ) لفُ ٔشوضي ( 1

 ثشق خٛدسٚ ) اسٛٔبسيه سإٞٙب ( ( ػيؼشٓ 2

 ( ػيؼشٓ ٔذيشيز ٔٛسٛس ) سِٝ دٚثُ ( 3

 ( ACU( ػيؼشٓ ثشق خٛدسٚ )  4

 ( ٕٞٝ ٔٛاسد 5

 .  جْت ثزرسي ايزاد ثػَرت استبًذارد كذام گشيٌِ ّب غحيح هيجبضذ - 91

 .( ثب اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ ػيت يبة الذاْ ثٝ ا٘ذاصٜ ٌيشي دبسأشش لفُ دسثٟب ٔيٕٙبييٓ  1

 ( دسػيؼشٓ ٞـذاسدٞٙذٜ دبسأشش ضؼبػيز ؿٛن ػٙؼٛس سا ثشسػي ٔيٕٙبييٓ . 2

 ( ثشسػي ثلذا دس آٔذٖ ػيشٖ ) آطيش ( خٟز كطز ػّٕىشد ؿشايي دصدٌيش . 3

 1ٚ3( ٔٛاسد  4

 ( ٔٛاسد فٛق دس ثشسػي ايشاد اِضأي ٘ذاسد 5

 . 

 يذ ؟جْت تطخيع لطؼِ هؼيَة در رفغ ايزاد ثِ چِ رٍضي الذام هيكٌ - 95

 ( اثشذا الذاْ ثٝ ثبص ٕ٘ٛدٖ دػشٝ سإٞٙب ٚ ثشسػي وب٘ىشٛسٞبي آٖ ٔيٕٙبييٓ . 1

ثٝ دػشٝ ػيٓ اكّي ٔيٕٙبييٓ ٚ ػذغ ثب ا٘شخبة ضبِز سٚؿٙبئي زشاؽ ػمفي اسٛٔبسيه ثب  ACU( اثشذا ثٝ ثشسػي فالؿش ثذٖٚ اسلبَ 2

 ثؼشٗ دسثٟب خبٔٛؽ ؿذٖ آٟ٘ب سا ثشسػي ٔيىٙيٓ .

ي بييٓ ٚ ػذغ ثب ا٘شخبة ضبِز سٚؿٙبيٚ فالؿش سا ثذٖٚ اسلبَ ػيؼشٓ ٞـذاس دٞٙذٜ ثٝ دػشٝ ػيٓ اًبق ثشسػي ٔيٕٙ( اثشذا سإٞٙب  3

 زشاؽ ػمفي اسٛٔبسيه ثب ثؼشٗ دسثٟب خبٔٛؽ ؿذٖ آٟ٘ب سا ثشسػي ٔيٕٙبييٓ .

ٛس ٔشثًٛٝ ثبػث خبٔٛؽ ؿذٖ زشاؽ ( دغ اص ثشسسػي ثٙذ فٛق الذاْ ثٝ سؼٛين ػٛئير الدسي ٔيٕٙبييٓ وٝ ثب خذا وشدٖ آٖ اص وب٘ىش 4

 ػمفي ٌشدد .

 1ٚ2 ( ٔٛاسد 5

 چگًَِ اس رفغ ايزاد ٍ ػذم تكزار آى اطويٌبى حبغل هيٌوبييذ ؟ -  96

 ( الذاْ خبكي ٘يبص ٕ٘يجبؿذ . 1

 ( فؼبَ ٕ٘ٛدٖ لفُ ٔشوضي اص ًشيك سيٕٛر وٙششَ ٚ ثشسػي ػيؼشٓ دصدٌيش خٛدسٚ 2

 ٛئير ٚ ٔغضي لفُ دسثٟب ٚ ثشسػي ثبص ٚ ثؼز دسثٟب ٚ ػّٕىشد دصدٌيش .( فؼبَ ٕ٘ٛدٖ لفُ ٔشوضي اص ًشيك ػ 3

 ( ثشسػي ديٙبْ ٚ اػشبسر اص ٘ظش كطز ػّٕىشد آٟ٘ب 4

 ( ٘يبصي ثٝ سؼز ٟ٘بيي ٘يؼز .  5

 : 21ايزاد 

خَدرٍ ، ثِ ًوبيٌذگي هزاجؼِ هيٌوبيذ  ثب ايزاد فؼبل ضذى فالضز، پس اسلفل ًوَدى EF7داراي هَتَر  LXخَدرٍي سوٌذ 

 ."ضوٌب خَدرٍي هَرد ًظز داراي سيستن دسدگيز استبًذارد خط تَليذ  هيجبضذ

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 91 سئَاالت آسهَى هْبرتي ضغل كبرضٌبس فٌي

 

 

 

 ؟ هيجبضٌذهَثز  ايزادخَدرٍ در ثزٍس  يب سيستوْبي كذام سيستن - 97

 ػيؼشٓ ثشق خٛدسٚ ) ديٙبْ ٚ اػشبسر ( -1

 ٔذيشيز ٔٛسٛس ) ايٕٛثياليضس ( ػيؼشٓ -2

 ػيؼشٓ ثشق خٛدسٚ ) ٔدٕٛػٝ ٔغضي ػٛئير ( -3

 ػيؼشٓ آػبيـي خٛدسٚ ) وِٛش ٚ ثخبسي ( -4

 ٕٞٝ ٔٛاسد -5

 ؟ جْت ثزرسي ايزاد ثِ غَرت استبًذارد كذام گشيٌِ ّب غحيح هيجبضذ - 98

َ يٛ٘يز ٔٛسٛس ٔيـٛيٓ ٚ دبسأشش ٔشثٛى ثٝ ػِٛٛ٘ٛئيذ اػشبسر ٚاسد ٔٙٛي وٙشش OBDثب اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ ػيت يبة اص ًشيك وب٘ىشٛس  -1

 سا ثشسػي ٔيٕٙبييٓ .

 كطيص ٕ٘يجبؿذ .   (1ثشاي ثشسػي ايٗ ايشاد ٔٛسد ) -2

ثب اػشفبدٜ اص سإٞٙبي سؼٕيشار ػبيز ٟٔٙذػي ايؼبوٛ الذاْ ثٝ ثشسػي فيٛصٞبي خؼجٝ فيٛص اكّي خٛدسٚ دس ٔدبٚسر ٔٛسٛس ثشف دبن  -3

 يٓ .وٗ ٔيٕٙبي

 دس ٚهؼيز ػٛئير ثبص ٔٛسٛس خبٔٛؽ الذاْ ثٝ ثشق سػب٘ي ٔؼشميٓ اص ػش ٔثجز ثبًشي ثٝ ديٗ ٔثجز ػِٛٛ٘ٛئيذ اػشبسر ٔيٕٙبييٓ  -4

 ( دس سـخيق ايشاد ٔٛثش ٕ٘يجبؿذ . 4ٔٛسد سٛهيص دادٜ ؿذٜ دس ثٙذ )  -5

 غحت ػولكزد ثبطزي خَدرٍ كذام گشيٌِ غحيح ًويجبضذ ؟ ثزرسي ثزاي - 99

ِٚز  4/12( وٝ داساي ضذالُ ٔيضاٖ ؿبسط لبثُ لجَٛ   66Ah /L3 640Aـخلبر ثبًشي اػشب٘ذاسد خٛدسٚي فٛق ) ػشثي اػيذ ٔ -1

 ٔيجبؿذ .

 ثب اسلبَ وٛسبٜ ٕ٘ٛدٖ لٌجٟبي ثبًشي ٚ ٔـبٞذٜ لٛع اِىششيىي لٛي آٖ ، كطز ػّٕىشد ثبًشي سبئيذ ٔيـٛد . -2

 ثٝ ثشسػي ػّٕىشد آٖ ٔيٕٙبييٓ .ثب اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ سؼشش ثبًشي الذاْ  -3

 ثذٖٚ سغييش دس خشيبٖ ( ( I = 60A  &   t = 3minؿشايي سؼز ثبًشي خٛدسٚي فٛق ٚ كطز ػّٕىشد آٖ ػجبسر اػز اص :   -4

 1ٚ2ٔٛسد  -5

 چگًَِ اس رفغ ايزاد ٍ ػذم تكزار آى اطويٌبى حبغل هيٌوبيين ؟ -400

 الذاْ ثٝ سٕبع ثب ٔـششي خٟز سشخيق خٛدسٚ ٚ ثشسػي خٛدسٚي خٛيؾ ٚ اػالْ ايشادٞبي ثشًشف ٘ـذٜ . -1

 الذاْ دس خٟز سؼز خبدٜ ٚ ثشسػي ٔيضاٖ ؿبسط ثبًشي خذيذ ٚ ؿشايي كطز ػّٕىشد ؿبسط ديٙبْ -2

ّٝ لجُ اص سشخيق سٛػي دػشٍبٜ ػيت ثشسػي ديىشٜ ثٙذي وٙششَ يٛ٘يز ٔشوضي خٛدسٚ ٌٔٙجك ثب ػيؼشٕٟبي آػبيـي دس آخشيٗ ٔشض -3

 يبة

دس خلٛف كطز ؿبسط  ديٙبْ ، دس ٍٞٙبْ خبٔٛؽ ثٛدٖ خٛدسٚ ِٚشبط ثبًشي وٕشش اص ِٚشبط ديٙبْ دس ٍٞٙبْ سٚؿٗ ثٛدٖ ٔٛسٛس ثبؿذ أب  -4

 ِئٛ فشا٘ؼٝ ( . ِٚز ثبؿذ ) ٌٔٙجك ثب اػشب٘ذاسد ؿشوز اػشبْ كٙؼز سطز ِيؼب٘غ ٚا 1/14ثٟشضبَ ِٚشبط ثبًشي وٛزىشش يب ٔؼبٚي 

 2ٚ3ٌضيٙٝ  -5

 : 25ايزاد 

ثب ايزاد ثگيز ، ًگيز در استبرت سدى خَدرٍ ثِ ًوبيٌذگي هزاجؼِ ًوَدُ است ٍ ثز رٍي خَدرٍ دسدگيز  SLX 405خَدرٍي 

  هتفزلِ ًػت هيجبضذ  .  
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 PWMثٌٛس ظبٞشي ٚ ثب اثضاسٔخلٛف  وٙششَ ٚهؼيز ػٙؼٛس دٔبي آة –5

 

  ؟كٌيذ ثزاي رفغ ػيت هَجَد چگًَِ  الذام  هي -409
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 :  26 ايزاد

 ثِ ًوبيٌذگي هزاجؼِ ًوَدُ است . "ثب هَتَر هلي  ثب ايزاد  چزاؽ چك رٍضي هيطَد ٍ گبس ًوي خَرد   LXخَدرٍي  سوٌذ 
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  ؟هٌبست هيذاًيذ، ػيت  ضذى ثزاي اطويٌبى اس رفغ سيز را كذاهيك اس هَارد ، پس اس رفغ ػيت  -408

 سؼشيف ٔدذد وّيذ  ٚوٙششَ ايٕٛثاليضس   -1    

 CCN كطيص ديىشٜ ثٙذي صإًيٙبٖ ا  - 2      

 فيٛص ٞبي خؼجٝ فيٛص وبِؼىٝ اي  ٕٞٝوٙششَ   - 3

  ٔٛسٛس ثب دػشٍبٜ ػيت يبةECU وبُٔ ٔٙٛٞبي  وٙششَ   -4

 اي  سؼز خبدٜ ا٘دبْ  ثشسػي ػّٕىشد ٔٛسٛس دس ضبِز ػشد ٌٚشْ ٔٛسٛس ٚ   -5

 

 

 :  27ايزاد 

ثِ  "چزاؽ چك هَتَر در پطت آهپز رٍضي است "ثب  ايزاد   TU5 JP4L4هطتزي ثب  خَدرٍي پژٍ پبرس هجْش ثِ هَتَر  

 .  ًوبيٌذگي  هزاجؼِ هي ًوبيذ
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 بت در ثزٍس ػيت هي تَاًذ هَثز ثبضذ؟لطؼ –كذام سيستن ّب -409

  ػٛير ػٝ ٔشضّٝ اي – ػيؼشٓ سٟٛيٝ اسٛٔبسيه  -1

 دذاَ ٌبص  ػٙؼٛس ٔٛسٛس اِىششيىي دسيسٝ ٌبص ٚ –ػيؼشٓ ػٛخز سػب٘ي   - 2

 ٔٛسٛس ( ECU) وٙششَ يٛ٘يز خٛدسٚ  -ػيؼشٓ خٙه وٙٙذٜ ٔٛسٛس  -3

 سدػشٝ ػيٓ ٔٛسٛ–ػيؼشٓ اِىششيىي خٛدسٚ   - 4

 ٙذ ٔٙظٛسٜ  ػٛئير ز -ٓ ٌيشثىغ اسٛٔبسيه ػيؼش - 5

 

   ؟هي ثبضذ غحيحكذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز ػيت  فَق ، ثزاي ثزرسي  -440

 وٛيُ ٚ ٚايش ٞبي ؿٕغ ٔٛسٛس  فيضيىيوٙششَ  – 1

 سٛػي اثضاس فـبس ػٙحدٕخ ثٙضيٗ ٚ ػّٕىشد ؿيش ثشلي وٙيؼشش  ِِٛٝ خشٚخيوٙششَ فـبس  –2

 ٚوٙششَ دػشٝ ػيٓ سٛػي ِٔٛشي ٔشش سأششٞبي ٔٛسٛس ثب دػشٍبٜ ػيت يبة خٛا٘ذٖ خٌب ٚ وٙششَ دب – 3

 ثٛػيّٝ دػشٍبٜ ػيت يبة  ٚ يب ِٔٛشي ٔشش  ٔٛسٛس ثشلي دسيسٝ ٌبصٚ  ػٙؼٛس دذاَ ٌبص  ،  ECU ثيٗ دػشٝ ػيٓوٙششَ  –4

 PWMثٌٛس ظبٞشي ٚ ثب اثضاسٔخلٛف  وٙششَ ٚهؼيز ػٙؼٛس دٔبي آة –5

 

  ؟كٌيذ چگًَِ  الذام  هي ثزاي رفغ ػيت هَجَد -444

 سؼٛين لٌؼٝ ٘يبص ٘يؼز  – 1

 سٙظيٓ ٔٛسٛس ٔي وٙيٓ – 2

  دسيسٝ ٌبصي ثشلي سا سؼٕيش ٔيىٙيٓ.– 3

ٚػذغ سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة ثٝ ػيؼشٓ ثشًشف  ايشاد ٚ يب سؼٛين لٌؼٝ ٔؼيٛة سٛػي ِٔٛشي ٔشش ثبوٙششَ دػشٝ ػيٓ ٔٛسٛس -4

 سؼشيف ٔيٍشدد.  

ٔٛسٛس ثشلي دسيسٝ ٌبص ٚ يب ثب سؼٛين  ايشاد ، دس كٛسر ػذْ ثشًشف ؿذٖ ٔي ٕ٘بييٓ ،  داّ٘ٛدسٛػي ػيت يبة سا   ECU اثشذا – 5 

 سفغ ٔيٍشدددػشٝ ػيٓ ،  ػيت 

 

  ؟داًيذ كذاهيك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى اس رفغ ػيت هٌبست هي ايزادپس اس رفغ  -442

  ػّٕىشد وِٛش اسٛٔبسيه ٚ دُٙ آٖوٙششَ – 1

 ػّٕىشد ػٙؼٛس دٔبي آة ثب دػشٍبٜ ػيت يبة دليك وٙششَ  -2

 ٔخشّف دٔبي ٔٛسٛس دس  ؿشايي سؼز خبدٜ –3

 ٚ ؿيش ثشلي وٙيؼشش  وٙششَ ػّٕىشد اوؼيظٖ ػٙؼٛس - 4

 ػٛئير ثبص ٚ ٔٛسٛس سٚؿٗ دس ضبِز  سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة ECU وبُٔ دبسأششٞبي ثشسػي  -5

 :  28ايزاد 

چزاؽ ػيت هَتَر رٍضي ضذُ است ٍ خَدرٍ  گبس  ًوي خَرد ٍ دٍر هَتَر اس حذٍد "ثيبى هي كٌذ  207هطتزي خَدرٍي  پژٍ

rpm 4500  ثبالتز ًوي رٍد" 
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 آسهَى سيستن كَلز

 

 

 

 

 ثبضذ؟ ػيت هَثز  ثزٍسدر  هي تَاًذ ؼبت خَدرٍ لط-ْبكذام سيستو-449

 دشاسٛسػٙؼٛس دٔبي ا -ػيؼشٓ ٔذيشيز ٔٛسٛس -1       

 دسيسٝ ٞبي خؼجٝ ثخبسيسغييش ٚهؼيز  ٔىب٘يضْ –ػيؼشٓ سٟٛيٝ ٌٔجٛع   -2       

 ػٙؼٛس خٌي فـبس ٌبص وِٛش–ػيؼشٓ سٟٛيٝ ٌٔجٛع  -3       

 ص ػشٔبصاوٕجٛد ٌب –ػيؼشٓ سٟٛيٝ ٌٔجٛع  -4       

 سِٝ لٌغ وٗ وٕذشػٛس  -ػيؼشٓ ٔذيشيز ٔٛسٛس -5       

 

 ثزاي ثزرسي ايزاد كذام گشيٌِ ّبي سيز غحيح است؟ -441

 خؼجٝ ثخبسي ٚ ٔىب٘يضْ اسلبَ آٖ ثٝ وّيذ ا٘شخبة ضبِز وِٛش ٚ ثخبسي mixig flap )  )دسيسٝ اخشالىوٙششَ ػّٕىشد  -1

 ٛػي اثضاسٔٙبػت وٙششَ فـبس ِِٛٝ دش فـبس ٚ وٓ فـبس س -2

 ثشسػي ٚخٛد خٌبي دايٕي ٔشثٛى ثٝ فـبس ٌبص سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة  -3

 ػٙدؾ ٔيضاٖ  فـبس ٌبص ػشٔبصا سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة  -4

 وٙششَ ػّٕىشد سِٝ لٌغ وٗ وِٛش سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة -5

 رفغ ايزاد هَجَد چگًَِ الذام هي ًوبييذ ثزاي -445

 د ٞٛاي سبصٜ سؼٛين ٔٛسٛس دسيسٝ ٚسٚ -1

 ثشلشاسي اسلبَ كطيص اٞشْ دسيسٝ اخشالى ثٝ وّيذ ا٘شخبة ضبِز وِٛش ٚ ثخبسي  -2

 سؼٛين خؼجٝ ثخبسي دس كٛسر ِضْٚ  -3

 ٌشْ ٌبص ػشٔبصا 300ؿبسط  -4

 سؼٛين سِٝ لٌغ وٗ وٕذشػٛس اص  ٘ٛع ٔؼٕٛال ثؼشٝ ثب ٘ٛع ٔؼٕٛال ثبص  -5

 

 ؟را ثزاي اطويٌبى اس رفغ ػيت هٌبست هي داًيذز كذام يك اس هَارد سي ايزادپس اس رفغ  -446

 وٙششَ دٔبي ٞٛاي خشٚخي اص دسيسٝ ٞبي سٛصيغ  ٞٛاي اسبق ػش٘ـيٗ دس ضبِز ػّٕىشد وِٛش -1

 ػّٕىشد وّيذ ا٘شخبة ٚهؼيز دسيسٝ اخشالى خؼجٝ ثخبسيوٙششَ -2

 وٙششَ دٚس ٔٛسٛس دس ضبِز سٕبْ ثبس- 3

 ٜ اوٛديبي ثشسػي سفغ خٌبي ٔشثًٛٝ  سٛػي دػشٍب -4

 سؼز فـبس ٌبص دس ٔذاس وِٛش سٛػي دػشٍبٜ اوٛديبي  -5

 

 

 : 29ايزاد 

 ًيوِ سزد  َّاي  در حبلت كَلز رٍضي  اس دريچِ ّبي سيستن كَلز خَدرٍ "ثيبى هي دارد :  105هطتزي ثب خَدرٍ پژٍ 

    "تَسيغ هي ضَد 
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 ثبضذ؟ ػيت هَثز  ثزٍسدر  هي تَاًذ لطؼبت خَدرٍ -ْبكذام سيستو-447

 ٌبص ػشٔبصا –سٟٛيٝ ٌٔجٛع ػيؼشٓ  -1

 سِٝ لٌغ وٗ وِٛش – ػيؼشٓ ٔذيشيز ٔٛسٛس -2

 ػٙؼٛس فـبس ٌبص وِٛش –سٟٛيٝ ٌٔجٛع ػيؼشٓ  -3

 ٘ـشي ؿذيذ اص وٙذا٘ؼٛس -سٟٛيٝ ٌٔجٛع ػيؼشٓ -4

 ٚخٛد ٞٛا دس ٔذاس  -سٟٛيٝ ٌٔجٛعػيؼشٓ  -5

 

 ثزاي ثزرسي ايزاد كذام گشيٌِ ّبي سيز غحيح است؟-448

 ثشسػي كطز ػّٕىشد ػٙؼٛس فـبس ٌبص وِٛش سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة اوٛديبي-1

 ثشسػي فـبس ٌبص دس ٔذاس دش فـبس سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة اوٛديبي-2

 دسيسٝ ٚسٚد ٞٛاي سبصٜثشسػي ػّٕىشد  -3

 ثشسػي ٔيضاٖ ٌبص ٔٛخٛد دس ٔذاس سٛػي دػشٍبٜ ؿبسط ٚ ثبصيبفز ٌبص وِٛش-4

 دشاسٛس ثٌٛس زـٕي ثشسػي ٚهؼيز ػّٕىشد ػٙؼٛس دٔبي ا-5

 

 رفغ ايزاد هَجَد چگًَِ الذام هي ًوبييذ ثزاي -449

 ٌشْ ٌبص وِٛش اهبفي  ؿبسط ٔي ٕ٘بييٓ 200  -1      

 ز وِٛش سا ثب دػشٍبٜ ػيت يبة دبن ٔي وٙيٓ. خٌبي وٙششَ يٛ٘ي -2

 ٌشْ ٌبص سٛػي دػشٍبٜ ٔٙبػت  510ثشسػي ٔيضاٖ ٌبص ٔٛخٛد دس ٔذاس ٚ سخّيٝ ثبصيبفز ٚ ؿبسط ٔدذد  -3

 سؼٕيش ٔطُ ٘ـشي صيبد وٙذا٘ؼٛس -4

 سؼٛين سِٝ لٌغ وٗ وٕذشػٛس اص  ٘ٛع ٔؼٕٛال ثؼشٝ ثب ٘ٛع ٔؼٕٛال ثبص   -5      

 

 ؟را ثزاي اطويٌبى اس رفغ ػيت هٌبست هي داًيذكذام يك اس هَارد سيز  ايزاد پس اس رفغ -420

 ػٙؼٛس فـبس ٌبص وِٛش  سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبةثشسػي ػّٕىشد  -1  

   ثشسػي دٔبي ٞٛاي خشٚخي اص دسيسٝ ٞبي سٛصيغ ٞٛاي اسبق ػش٘ـيٗ -2  

 وٙششَ ٔيضاٖ دٚس ٔٛسٛس دس ضبِز سٕبْ ثبس-3  

 سيسٝ ٞٛاي سبصٜ ثشسػي ٚهؼيز د  -4  

 ثب دػشٍبٜ ػيت يبة اوٛديبي ثشسػي دٔبي ِِٛٝ ٞبي فـبس هؼيف ٚ فـبس لٛي -5  

 

 

 :  90ايزاد 

َّاي خزٍجي اس دريچِ ّبي  هبلتي پلكس ( ثيبى هي دارد : هيشاى سزهبيص  4991) هذل  LXهطتزي ثب خَدرٍ ي سوٌذ 

 " ًسجتب كن استكَلز 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 91 سئَاالت آسهَى هْبرتي ضغل كبرضٌبس فٌي

 CNGهْبرت 

 

 

 

 

 

  ثبضذ؟ثزٍس ػيت هَثز  لطؼبت در-ّب كذام سيستن -424

 دسيسٝ ٌبص-ٔٛسٛس -1

  3وـٛئي -ٌيشثىغ -2

   ؿيش ثشلي-ػيؼشٓ ثشلي -3

 ا٘ظوشٛسٌبص-ٌبص ( ػيؼشٓ ػٛخز سػب٘ي ا٘ظوشٛسي ) ثٙضيٗ ٚ -4

 ٞيسىذاْ -5

 

   غحيح هي ثبضذ؟كذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز  ايزادثزاي ثزرسي  -422

 ا٘ظوشٛس ثٙضيٗ  ثشسػي ػّٕىشد -1

 أٛالسٛس  ٔٛخٛد ثشسٚي ػيؼشٓ ٌبص ػٛص    سؼٛين  -2

   ثشسػي اسلبَ ِِٛٝ ٔخضٖ ٌبص ثٝ سيٍالسٛس -3

  ثشسػي ثشق ؿيش ثشلي ٔخضٖ  -4

 ّىشد فيّشش ٌبص ثشسػي ػٕ  -5

 

 ثزاي رفغ ايزاد هَجَد چگًَِ الذام هي ًوبيين؟ -429

 دػشٍبٜ ػيت يبة   ٔؼيٛة ٚدبن وشدٖ خٌب ثب ثب سؼٛين لٌؼبر اِىششيىي -1

  ثب ِٔٛشي ٔشش ٚ سٙظيٕبر الصْٔؼيٛة ٔىب٘يىي  ٝلٌؼ سؼٛين -2

  سؼٛين ا٘ظوشٛسٞبي ػٛخز)ثٙضيٗ ٚ ٌبص(ثب اثضاس ٟٔٙذػي  -3

 1ٚ2ٔٛاسد  -4

  2ٚ3ٔٛاسد -5

 

 ؟را ثزاي اطويٌبى اس رفغ ػيت هٌبست هي داًيذكذام يك اس هَارد سيز  ايزاد پس اس رفغ -421

 ٘ـشي ٚ اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ ػيت يبة    فمي وٙششَ -1

 ثشسػي لٌؼبر ٔىب٘يىي اص ِطبٍ ٘لت كطيص ٚ ٌـشبٚس ٔٙبػت  -2

  ٞٛاٌيشي ػيؼشٓ خٙه وٙٙذٜ دس كٛسر سؼٕيشار ٔىب٘يىي -3

  ثب ػٛخز ٌبص ٚ ثٙضيٗ سؼز خبدٜ -4

 سؼز خٛدسٚ دس ضبِز ػبوٗ ٚػٛير ثبص  -5

 94ايزاد:

ى  ٍ پس اس سَخت گيزي هجذد اس اتوبم گبس هخش ثؼذ "اظْبر هي ًوبيذ   دٍگبًِ سَس 99پبرس ثب هذلهطتزي خَدرٍ پژٍ   

   "خَدرٍ رٍي گبس كبر ًوي كٌذ
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  ثبضذ؟ثزٍس ػيت هَثز  لطؼبت در-ّب كذام سيستن-425

  سؼٕٝ سبيٓ-ٔٛسٛس -1

  ٔبٞه وٛسبٜ-ٌيشثىغ -2

  ٘ـبٍ٘ش ػٛخز -اِىششيىيػيؼشٓ  -3

 ػيؼشٓ ػٛخز سػب٘ي ا٘ظوشٛسي ) ثٙضيٗ ٚ ٌبص ( -4

 ٞيسىذاْ -5

 

   غحيح هي ثبضذ؟كذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز  ايزادثزاي ثزرسي  -426

 ٌبص ٚ ٔـبٞذٜ دبسأششٞب ػٍّٕش ٞب ٚ خٛا٘ذ خٌبي اضشٕبِي    ECUثشسػي ثشلشاي اسسجبى دػشٍبٜ ػيت يبة ثب  -1 

 ٌبص ٚ ثٙضيٗ  ECUداّ٘ٛد وشدٖ  -2 

  ٌبص ECUفمي داّ٘ٛد  -3

 ثشػي أٛالسٛس  ثٝ كٛسر زـٕي -4

 ٕٞٝ ٔٛاسد  -5

 

 ثزاي رفغ ايزاد هَجَد چگًَِ الذام هي ًوبيين؟ -427

   ٔىب٘يىي ٝثب سؼٛين لٌؼ -1

 ٚ ٔؼشفي آٖ سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة سٛس ٌبص سٌٛال لٌؼٝ اِىششٚ٘يىي ٚ سؼٛين -2

  ECUداّ٘ٛديًٙ   -3

  ٚ ٔىب٘يىي ٔؼيٛة لٌؼٝ اِىششٚ٘يىي سؼٛينفمي ثب  -4

   ٞيسىذاْ -5

 

 ؟را ثزاي اطويٌبى اس رفغ ػيت هٌبست هي داًيذكذام يك اس هَارد سيز  ايزاد پس اس رفغ -428

 اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ ػيت يبة    ثب ثشسػي ٘ـشي -1

 ثشسػي لٌؼبر ٔىب٘يىي اص ِطبٍ ٘لت كطيص ٚ ٌـشبٚس ٔٙبػت  -2

 ػيؼشٓ خٙه وٙٙذٜ دس كٛسر سؼٕيشار ٔىب٘يىي  ٘ـشي -3

  وّيذ سجذيُ ٌبص ثٝ ثٙضيٗسؼز  -4

 ثشسػي خٌب سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة   -5

 

 92ايزاد:

ػولكزد رگالتَر لجالً در ًوبيٌذگي ثزرسي "  ًوي كٌذخَدرٍ رٍي گبس كبر  "اػالم هي كٌذ   EF7هطتزي ثب خَدرٍسوٌذ 

 ضذُ ٍ سبلن هيجبضذ ثب ايي ٍجَد خَدرٍ هزاجؼِ هجذد داضتِ است.
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 ثبضذ؟ثزٍس ػيت هَثز  لطؼِ در- كذام سيستن-429

 دسيسٝ ٌبص-ٔٛسٛس -1

 ٔٛسٛس ػيؼشٓ خشلٝ ص٘ي -2

  اػشذش ٔٛسٛس ٌبص-CNGػيؼشٓ ػٛخز سػب٘ي -3

  ٌبص ECU–ػيؼشٓ ثشلي خٛدسٚ  -4

 سٌٛالسٛس -ٌبص ػيؼشٓ ػٛخز سػب٘ي -5

                        

   غحيح هي ثبضذ؟كذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز  ايزادثزاي ثزرسي -490

 سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبةٔـبٞذٜ دبسأشش فـبس ػٛخز دس ضبِز ٔٛسٛس خبٔٛؽ   -1

 ٘ـشي سٌٛالسٛس سٛػي وف كبثٖٛ يب فْٛ ٘ـشي ػٙح   وٙششَ  -2

 دس سيُ ػٛخز    ثٙضيٗفـبس  وٙششَ ٔيضاٖ  -3

 يٗوٙششَ ػّٕىشد زـٕي ٘ـبٍ٘ش ثٙض -4

 ٕٞٝ ٔٛاسد فٛق -5

 

  ثزاي رفغ ايزاد هَجَد چگًَِ الذام هي ًوبيين؟ -494

 ٚ دس كٛسر ٔؼيٛة ثٛدٖ سؼٛين لٌؼٝ ٔشثٛىثشسػي دبسٔششٞب سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة   -1

 ثشسػي دبسٔششٞب سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبةسؼٛين سيٍالسٛس ٚ  -2

 سؼٛين ؿيش ثشلي -3

  سؼٛين ٔٙيفِٛذ -4

 1ٚ2ٌضيٙٝ  -5

 

 ؟را ثزاي اطويٌبى اس رفغ ػيت هٌبست هي داًيذكذام يك اس هَارد سيز  ايزاد پس اس رفغ -492

 ثشسػي دبسأششٞبي ػيؼشٓ ا٘ظوشٛس)ٌبص ٚ ثٙضيٗ( سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة  -1

  خبدٜ سؼز  -2

  ٞٛا ٌيشي ػيؼشٓ خٙه وٙٙذٜ دس كٛسر سؼٕيشار ٔىب٘يىي -3

 سؼز سيُ ػٛخز ثٙضيٗ اص ٘ظش ٘ـشي  -4

 دس ػشػز ٞبي ثؼيبس ثبال ؼز خبدٜ خٛدسٚس -5

 

 

 

  99ايزاد:

خَد ثِ در حبلت هَتَر رٍضي چزاؽ اًژكتَر رٍضي ٍ سيستن  "ثيبى هيكٌذ   91دٍگبًِ سَس هذل  105رٍ هطتزي ثب خَد 

   "  تغييز ٍضؼيت هيذّذ.ثٌشيي رٍي اس حبلت گبس ثِ خَد 
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  ؟در ثزٍس ػيت هيتَاًذ هَثز ثبضذ  هزثَط  لطؼبتي سيز ،  سيستن ّب يك اسكذاهدر - 499

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

 . ػٛئير دـز دذاَ سشٔض  -  ABSػيؼشٓ سشٔض اِىششٚ٘يىي   -2

 ٔٛسٛس.  EMS٘شْ افضاسي  -٘ي ٚ خشلٝ ص٘ي ػيؼشٓ ػٛخز سػب  -3

 ٔٛسٛس.  ECUدػشٝ ػيٓ   - ػيؼشٓ اِىششيىي  -4

   CVVTؿيش ثشلي  -ػيؼشٓ صٔب٘جٙذي ػٛدبدٟب  -5

 

   ؟هي ثبضذ غحيحكذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز ػيت يبثي  فَق ، ثزاي ثزرسي   -491

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

 اسسجبى ثيٗ ػٙؼٛس دذاَ ٚ ٔٛسٛس ثشلي دسيسٝ ٌبص سا سٛػي ػيت يبة وٙششَ ٔي ٕ٘بئيٓ  .    - 2

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

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

  ثٟٕشاٜ ػٙؼٛسٞبي ٔشثٛى وٙششَ ٔي ؿٛد سا   ؿيش ػشٔخضٖ ػّٕىشد  – 5

 

  ؟كٌيذ ثزاي رفغ ػيت هَجَد چگًَِ  الذام  هي - 495

 .، دػشٝ ػيٓ ٔٛسٛس سا سؼٛين ٔي ٕ٘بئيٓ EMSدغ اص إًيٙبٖ اص دػشٝ ػيٓ  -1

 . ٔدٕٛع ػبيىّٖٛ سا سؼٛين ٔي وٙيٓ  -2

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

 ، دػشٝ ػيٓ ثٟيٙٝ سؼٛين ٔي ؿٛد . وٙششَ دػشٝ ػيٓ ٞبي اكّي ٔٛسٛس اص ِطبٍ ايٙششوب٘ىشٛسٞبدغ اص  -4

 سٌالسٛس ٌبص سا سؼٛين ٔي وٙيٓ . -5

 

  ؟داًيذ ت هييك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى اس حػَل رفغ ػيت هٌبس كذام ايزادپس اس رفغ  – 496

 دس ضشوز  ثشسٚي ٌبص ٚ ثٙضيٗ  . سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة ٚ ٕٞسٙيٗ سؼز خٛدسٚ EMSثشسػي وّيٝ دبسأششٞبي  - 1

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

 سؼز خبدٜ اي دس د٘ذٜ ٞبي ٔخشّف ٚ ؿشايي ٔشفبٚر ا٘دبْ ٔي دٞيٓ . -3

 ي سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة ٕ٘ي ثبؿذ .  ي٘يبص ثٝ سؼز ٟ٘ب -4

 ضبكُ ؿٛد . إًيٙبٖ  CCN  ٚICNثٙذي ديىش– 5

 

 :  91ايزاد 

چزاؽ چك ٍ  رٍي گبس ًويزٍدخَدرٍ  "هي كٌذثِ ًوبيٌذگي هزاجؼِ هي كٌذ ٍ ثيبى دٍگبًِ سَس هطتزي ثب  سوٌذ  هَتَرهلي 

 . "رٍضي است
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 ثزق تٌذر

 

 

 

 

 ثبضذ؟در ثزٍس ػيت هَثز هي تَاًذ  خَدرٍ  لطؼبت –ْب كذام سيستو-497

  UCH-ػشلزػيؼشٓ هذ -1

 ػٙؼٛس دٔبي ٔبيغ خٙه وٙٙذٜ ٔٛسٛس-ػيؼشٓ ٔذيشيز ٔٛسٛس -2

 دٕخ ثٙضيٗ–ػيؼشٓ ٔذيشيز ٔٛسٛس  -3

 ABSٔذاس ثشلي سشٔض  -ػيؼشٓ سؼّيك ٚ ؿبػي خٛدسٚ-4

 سِٝ فٗ دٚس وٙذ-ػيؼشٓ فٗ خٙه وٙٙذٜ  خٛدسٚ  -5

  

 ثزاي ثزرسي ايزاد كذام گشيٌِ ّبي سيز غحيح است؟   -498 

 ٕخ ثٙضيٗ ثٝ سٚؽ زـٕيثشسػي د  -1

 ثشسػي سشا٘غ دب٘ذس ثب اػشفبدٜ اص اٞٓ ٔشش  -2

 ٔٛسٛس سٛػي اٞٓ ٔشش ECUثشسػي    -3

 سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة UCHثشسػي  -4

 ٔٛسٛس سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة   ECUثشسػي ػيؼشٓ هذػشلز  -5

 

 ثزاي رفغ ايزاد هَجَد چگًَِ الذام هي ًوبييذ؟ -499

 ػٛئير سا ا٘دبْ داد  يبة ٔيشٛاٖ دس كٛسر ِضْٚ ٔؼشفي  شٍبٜ ػيتثب اػشفبدٜ اص دػ -1

  ثب ثبص وشدٖ ػٛئير ٚ سٚؿٗ ؿذٖ زشاغٟبي دـز آٔذش اص ؿٙبػبئي ػٛئير إًيٙبٖ ضبكُ وشد  -2

 ثب اػشفبدٜ اص وّيذ سٚي دـز آٔذش ٚ ثبصوشدٖ ػٛئير  خٌب دبن ٔي ؿٛد -3

 ٔٛسٛس UCH  ٚECUسفغ ايشاد لٌؼي ٔؼيش ػيٓ وـي ٔيبٖ  -4

 خٛدسٚ ثب يه خٛدسٚي ٔـبثٝ ٔٛخٛد دس سؼٕيشٌبٜ   UCHثب خبثدب وشدٖ  -5

 

 ؟داًيذ يك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى اس حػَل رفغ ػيت هٌبست هي كذام ايزادپس اس رفغ   -410

 سؼز سٚؿٗ ؿذٖ خٛدسٚ -1

 ٚهؼيز ػيؼشٓ ايٕٛثاليضس سا وٙششَ ٔي وٙيٓ ثب ا ػشفبدٜ اص دػشٍبٜ ػيت يبة -2

 ثب اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ ػيت يبةا٘ذاصٜ ٌيشي ٔيضاٖ فـبس ػٛخز دس ٍٞٙبْ سٚؿٗ ثٛدٖ خٛدسٚ  -3

4- REPROGRAM  ٗوشدٖ وٙششَ يٛ٘يز داخُ اسبق ػش٘ـيUCH 

 ٞيسىذاْ -5     

 

 :95ايزاد 

  "خَدرٍ استبرت هي خَرد ٍلي  رٍضي ًويطَد "هطتزي ثب خَدرٍي  تٌذرثيبى هي دارد: 
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 هكبًيك تٌذر

 

 

 

 

 ثبضذ؟در ثزٍس ػيت هَثز هي تَاًذ  خَدرٍ  لطؼبت –ْب كذام سيستو-414

 دِٛي ٔيُ ًِٙ –ػيؼشٓ ٔٛسٛس  -1

 فيّش صيبدي دس ػٛدبح دٚد -ػيؼشٓ ٔٛسٛس -2

 وٕجٛد ٌبص وِٛش -ػيؼشٓ وِٛش-3

 سيًٙ ٞبي دسيسٝ ٌبصٚا -ػيؼشٓ ٔٛسٛس-4

 4ٚ 1ٌضيٙٝ   -5

 

 ثزاي ثزرسي ايزاد كذام گشيٌِ ّبي سيز غحيح است؟   -412

 ثشسػي ٔيضاٖ فيّش ػٛدبح ٞبي ٞٛا سٛػي اثضاس ٔخلٛف  -1

 سؼز إٞي دسيسٝ ٌبص -2

 ثشسػي زـٕي دِٛي ػش ٔيُ ًِٙ ٚ ٚهؼيز ٔٙديذ آٖ -3

 ثشسػي ٘طٜٛ لشاس ٌيشي ػٙؼٛس ٔخ  -4

 ثشسػي ٚهؼيز  دسيسٝ ٌبص ٚ ٞٛصيًٙ آٖ -5

 

 اي رفغ ايزاد هَجَد چگًَِ الذام هي ًوبييذ؟ثز -419

 سؼٛين دِٛي ػش ٔيُ ًِٙ ٚ دس كٛسر ِضْٚ سؼٕٝ ديٙبْ -1

 سيًٙ ٔيبٖ دسيسٝ ٌبص ٚ ٔٙيفِٛذ ٞٛاٚسؼٛين ا -2

 سؼٛين ٔٙديذ دِٛي ػش ٔيُ ًِٙ -3

 ؿبسط ٌبص وِٛش ثٝ ا٘ذاصٜ وبفي -4

 3ٚ  2ٌضيٙٝ  -5

 

 را ثزاي اطويٌبى اس حػَل رفغ ػيت هٌبست هي داًيذ؟ پس اس رفغ ػيت كذام يك اس هَارد سيز -411

 سؼز خبدٜ ٚ ثشسػي دٚس آساْ دس وّيٝ ضبِز ٞبي ثبس ٔٛسٛس  ) دس ضبِز دس خب ٚ ضشوز خٛدسٚ ( -1

 سؼز خبدٜ ثشاي وٙششَ ٔذاس خٙه وبسي ٔٛسٛس  -2

 سؼز ٔٙديذ دِٛي ٔيُ ًِٙ -3

 سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة  سؼز ػّٕىشد ٔذاس دٚس آساْ دس ثبسٞبي ٔخشّف ٔٛسٛس -4

 سؼز ػذْ ٘ـشي خذيذ دس ٔذاس وِٛش -5

 

 :96ايزاد ضوبرُ 

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

 

 

 

 

 

 ثبضذ؟ثزٍس ػيت هَثز  درهي تَاًذ  خَدرٍ  لطؼبت –ْب كذام سيستو-415

 ػٙؼٛس ػشػز خٛدسٚ –ػيؼشٓ ػٛخز سػب٘ي  -1

  UCHوٙششَ يٛ٘يز داخُ اسبق  -ػيؼشٓ اِىششيؼيشٝ -2

 وٕه فٙشٞب -ػيؼشٓ سؼّيك -3

 ثّجشيًٙ زشظ خّٛ – ABSػيؼشٓ سشٔض  -4

 سٛدي/ثّجشيًٙ زشظ ػمت-ABSػيؼشٓ سشٔض   -5

 

 است؟  ثزاي ثزرسي ايزاد كذام گشيٌِ ّبي سيز غحيح  -416

 ثشسػي وٕه فٙش ٞبي خّٛ  -1

  ABSثشسػي إٞي ثّٛن ٞيذسِٚيه ػيؼشٓ   -2

 ثشسػي ػّٕىشد ػٙؼٛس ػشػز خٛدسٚ سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة -3

  ABSثشسػي كذاي دٕخ ثشلي سشٔض -4

 ثشسػي ٚهؼيز سؼذاد لٌت ٞبي ٔغٙبًيؼي ٞذف )ؿبخق ( زشظ ٞب -5

 

 وبييذ؟زاي رفغ ايزاد هَجَد چگًَِ الذام هي ًث -417

 UCHسؼٛين وٙششَ يٛ٘يز داخُ اسبق ػش٘ـيٗ  -1

 ػذد 44لٌت ٔغٙبًيؼي ثٝ خبي  43سؼٛين سٛدي زشظ ػمت دس كٛسر إًيٙبٖ اص ٚخٛد  -2

 ػذد 41لٌت ٔغٙبًيؼي ثٝ خبي  47سؼٛين سٛدي زشظ ػمت دس كٛسر إًيٙبٖ اص ٚخٛد  -3

 سؼٛين وٕه فٙش ٞبي خّٛ -4

  2ٚ4ٌضيٙٝ  -5

 يت كذام يك اس هَارد سيز را ثزاي اطويٌبى اس رفغ ػيت هٌبست هي داًيذ؟س اس رفغ ػپ -418

 سؼز خبدٜ  خٛدسٚ  -1

 ثب ا ػشفبدٜ اص دػشٍبٜ ػيت يبة  ٚهؼيز سؼذاد لٌت ٞبي ٔغٙبًيؼي زشظ ٔٛسد ٘ظش سا ثشسػي ٔي ٕ٘بييٓ -2

 سؼز وٕه فٙشٞب ثب اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ ػيت يبة.  -3

 ظشثشسػي صٚايبي زشظ ٔٛسد ٘ -4

 سٙظيٓ صاٚيٝ وٕجش زشظ ٞب  -5

 :97 ايزاد ضوبرُ 

 هطتزي ثب  خَدرٍ تٌذر ثيبى هي دارد:  

 "هي ضَد در پطت آهپز رٍضي ABSكيلَهتز ثز سبػت گبّي چزاؽ  420در سزػت ّبي ثبالي  "
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 آسهَى هْبرتي سيستن تؼليك ٍفزهبى سَسٍكي

 

 

 

 

 لطؼبت خَدرٍ در ثزٍس ػيت هَثز است –كذام سيستن  - 419

 دبيٝ ٔٛسٛس -ػيؼشٓ ٔٛسٛس - 1

 هشثٝ خٛسدٌي ؿبػي –ػيؼشٓ سؼّيك خّٛ   -2

 LSD -ػيؼشٓ سشا٘ؼفش  - 3

 ًجك  –ػيؼشٓ سؼّيك ػمت   - 4

 فٙش َِٛ –ػيؼشٓ سؼّيك خّٛ   -5

 

 .ثزاي ثزرسي ايزاد كذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز درست هي ثبضذ -450

 ػيؼشٓ سؼّيك ػمت خشاة ثٛدٖ ًجك دبييٗ يه ػٕز آٖ - 1

 ٔٛسٛس يه ػٕز آٖ دبسٜ ؿذٌي الػشيه دبيٝ - 2

 وٙششَ ٚهؼيز وٕه فٙش ٚ فٙش َِٛ اص ٘ظش سٚغٗ صدٌي ٚؿىؼشٍي ثلٛسر ثبصديذ زـٕي -3

 وٙششَ ٚهؼيز ؿبػي ٚوٙششَ صٚايبي زشظ ثب اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ ٔيضاٖ فشٔبٖ - 4

 ػذْ سٙظيٓ صٚايبي زشخٟبي ػمت. -5

 

  ؟ثزاي رفغ ػيت هَجَد چگًَِ  الذام  هيكٌيذ  -454

 غشثيّه فشٔبٖ سؼٛين   –ا

 ٘ـشي سٚغٗ خؼجٝ فشٔبٖ ٚ ػيّٙذس فشٔبٖ سا ثشًشف ٔي وٙيٓ –2

 فٙش َِٛ وٕه فٙش ٞبي خّٛ سا سؼٛين ٔي وٙيٓ – 3

 ثب سٙظيٓ ثبد ٚ صٚايبي زشظ ايشاد ثشًشف ٔي ٌشدد  -4

 ثب آزبسوـي ػيؼشٓ سؼّيك ػمت ايشاد ثشًشف ٔي ٌشدد. -5

 

 ثزاي اطويٌبى اس حػَل رفغ ػيت هٌبست هي داًيذ.  پس اس رفغ ػيت كذاهيك اس هَارد را - 452

 ثشسػي ػّٕىشد فشٔبٖ دس ضيٗ ضشوز ٔؼشميٓ ٚإًيٙبٖ اص كطز ػّٕىشد آٖ - 1

 وٙششَ خبكي ػيؼشٓ سؼّيك خّٛ ٚ ػمت ثؼذ اص سؼٕيشار ٘يبص ٘ذاسد.  - 2

 وٙششَ دبسأششٞبي ػيؼشٓ سشٔض ثب اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ ػيت يبة  -3

 ـبسػٙح فـبس ٔذاس ٞيذسِٚيه فشٔبٖ سا ا٘ذاصٜ ٔي ٌيشيٓ. ثب دػشٍبٜ ف - 4

 إًيٙبٖ اص دسػز ثٛدٖ صٚايبي زشظ ٞبٚ سٙظيٓ ثٛدٖ ثبد الػشيه ٞب     - 5

 

 : 98ايزاد 

 هطتزي ثب خَدرٍ سَسٍكي ثيبى هي كٌذ در ٌّگبم حزكت، فزهبى خَدرٍ ثِ يك سوت كطيذُ هي ضَد 
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 لطؼبت خَدرٍ در ثزٍس ػيت هَثز است –كذام سيستن  - 459

 ًجك دبييٗ -ػيؼشٓ سؼّيك ػمت – 1

 زٟبس ؿبخٝ فشٔبٖ –ػيؼشٓ سؼّيك خّٛ   - 2

 LSD -ػيؼشٓ سشا٘ؼفش  – 3

 ًجك ثبال –ػيؼشٓ سؼّيك ػمت   - 4

 فٙش َِٛ –ػيؼشٓ سؼّيك خّٛ   -5

 

  شيٌِ ّبي سيز درست هي ثبضذ.اس گ ثزاي ثزرسي ايزاد كذاهيك -451

 وٙششَ ػيؼشٓ سؼّيك ػمت خشاة ثٛدٖ ًجك ٞبي ٞش دٚ ػٕز – 1

 دبسٜ ؿذٌي الػشيه دبيٝ ٔٛسٛس يه ػٕز آٖ – 2

 وٙششَ ٚهؼيز وٕه فٙشخّٛ ٚفٙش َِٛ اص ٘ظش سٚغٗ صدٌي ٚؿىؼشٍي ثلٛسر ثبصديذ زـٕي – 3

 سٙظيٓ ٘جٛدٖ صٚايبي زشظ ٚ ثبد الػشيه ٞب ي خّٛ – 4

 ثشسػي ػذْ سٙظيٓ صٚايبي زشخٟبي ػمت ثب اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ سٙظيٓ فشٔبٖ. – 5

 

  ؟رفغ ػيت هَجَد چگًَِ  الذام  هيكٌيذ  -455

 سؼٛين غشثيّه فشٔبٖ  – 1

 ثب سؼٛين ٞشدٚ ًجك ػمت ايشاد فغ ٔي ٌشدد. –2

 فٙش َِٛ وٕه فٙش ٞبي خّٛ سا سؼٛين ٔي وٙيٓ – 3

 ػمت ايشاد ثشًشف ٔي ٌشدد  ثب سٙظيٓ ثبد ٚسٙظيٓ صٚايبي زشظ -4

 ثب آزبسوـي ػيؼشٓ سؼّيك خّٛ ايشاد ثشًشف ٔي ٌشدد. -5

 

 پس اس رفغ ػيت كذاهيك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى اس حػَل رفغ ػيت هٌبست هي داًيذ.  -456

 ثشسػي ػّٕىشد فشٔبٖ دس ضيٗ ضشوز ٚإًيٙبٖ اص كطز ػّٕىشد آٖ –1

 ت ثؼذ اص سؼٕيشار ٘يبص ٘ذاسد. وٙششَ خبكي ػيؼشٓ سؼّيك خّٛ ٚ ػم – 2

 وٙششَ ػّٕىشد ػيؼشٓ سؼّيك ػمت دس ضبَ ضشوز ٚ ػجٛس اص دػز ا٘ذاصٞب  -3

 ثب دػشٍبٜ فـبسػٙح فـبس ٔذاس ٞيذسِٚيه فشٔبٖ سا ا٘ذاصٜ ٔي ٌيشيٓ.  –4

 إًيٙبٖ اص دسػز ثٛدٖ صٚايبي زشظ ٞبٚ سٙظيٓ ثٛدٖ ثبد الػشيه ٞبي ػمت   – 5

 

 

 :99ايزاد 

هطتزي ثب خَدرٍ سَسٍكي ثيبى هي كٌذ در ٌّگبم حزكت اس رٍي جبدُ ّبي ًبّوَار،اس لسوت ػمت غذا ضٌيذُ هي ضَد 

 ر سبيص ضذُ اًذٍالستيك ّب دچب
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 لطؼبت خَدرٍ در ثزٍس ػيت هَثز است –كذام سيستن  - 457

 دٕخ ٞيذسِٚيه فشٔبٖ -ػيؼشٓ فشٔبٖ – 1

 هشثٝ خٛسدٌي ؿبػي –ػيؼشٓ سؼّيك خّٛ   -2

 دػشٝ ٔٛسٛسٞب –ػيؼشٓ ٔٛسٛس  – 3

 ٔبسدير ٞيذ سِٚيه فشٔبٖ  –شٓ فشٔبٖ ػيؼ  - 4

 فٙش َِٛ –ػيؼشٓ سؼّيك خّٛ   -5

 

 .ثزاي ثزرسي ايزاد كذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز درست هي ثبضذ -458

 وٙششَ فـبس ٞيذسِٚيه فشٔبٖ ثب اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ سؼز فـبس ثش ًجك ٔؼشٙذار فٙي خٛدسٚ – 1

 دبسٜ ؿذٌي الػشيه دبيٝ ٔٛسٛس يه ػٕز آٖ – 2

 وٙششَ ٚهؼيز ػيجه صيش وٕه فٙش ػٕز ساػز اص ٘ظش ِمي ثلٛسر ثبصديذ زـٕي –3

 وٙششَ ٚهؼيز ؿبػي ٚوٙششَ صٚايبي زشظ ثب اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ ٔيضاٖ فشٔبٖ – 4

 وٙششَ خؼجٝ فشٔبٖ اص ٘ظش ٘ـشي سٚغٗ ٚ ِك ٘جٛدٖ ٔيُ ؿب٘ٝ اي فشٔبٖ دس دٛػشٝ خؼجٝ فشٔبٖ. – 5

 

  ؟الذام  هيكٌيذ   ثزاي رفغ ػيت هَجَد چگًَِ -459

 سؼٛين غشثيّه فشٔبٖ   –ا

 ٘ـشي سٚغٗ خؼجٝ فشٔبٖ ِٚمي ٔيُ ؿب٘ٝ اي فشٔبٖ دس دٛػشٝ خٛد سا ثشًشف ٔي وٙيٓ –2

 فٙش َِٛ وٕه فٙش ٞبي خّٛ سا سؼٛين ٔي وٙيٓ – 3

 ثب سٙظيٓ ثبد ٚ صٚايبي زشظ ايشاد ثشًشف ٔي ٌشدد  -4

 ف ٔي ٌشدد.ثب سؼٛين دٕخ ٞيذسِٚيه فشٔبٖ ايشاد ثشًش -5

 

 پس اس رفغ ػيت كذاهيك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى اس حػَل رفغ ػيت هٌبست هي داًيذ.  - 460

 ثشسػي فشٔبٖ دس ضيٗ ضشوز ٔؼشميٓ ٌٚشدؽ ثٝ دٚ ًشف سب إًيٙبٖ اص كطز ػّٕىشد آٖ ثذػز آيذ. – 1

 وٙششَ خبكي ثش سٚي ػيؼشٓ فشٔبٖ ثؼذ اص سؼٕيشار ٘يبص ٘ذاسد.  – 2

 دبسأششٞبي ػيؼشٓ سشٔض ثب اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ ػيت يبة  وٙششَ -3

 ٞٛاٌيشي اصٔخضٖ  دٕخ  ٞيذسِٚيه فشٔبٖ . – 4

 إًيٙبٖ اص دسػز ثٛدٖ صٚايبي زشظ ٞبٚ سٙظيٓ ثٛدٖ ثبد الػشيه ٞب  – 5

 

 

 : 10ايزاد 

 خَدرٍ سَسٍكي ثيبى هي كٌذ در ٌّگبم گزدش فزهبى خَدرٍ ثِ دٍ سوت چپ ٍ راست فزهبى غذا هي دّذ  هطتزي ثب 
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 هَتَر سَسٍكي

 

 

 

 

   ؟ ثبضذ هَثز هيتَاًذ ػيت ثزٍس در لطؼبت –كذام سيستن ّب    -464

 CANؿجىٝ    -ػيؼشٓ وٙششَ ٔٛسٛس  – 1

  )ٔذَٚ وٙششَ ٔٛسٛس(  ECM –ػيؼشٓ وٙششَ ٔٛسٛس  –2

 )ٔذَٚ وٙششَ سدٟيضار ثذ٘ٝ( BCM  -ىششيىي ػيؼشٓ اِ – 3

 )اػشبسر ثذٖٚ ػٛئير(KEY lessٔذَٚ   –ػيؼشٓ اِىششيىي   - 4

 (ICM)ٔذَٚ ايٕٛثياليضس   –ػيؼشٓ ايٕٛثياليضس   - 5

 

   ؟ثزاي ثزرسي ايزاد كذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز درست هي ثبضذ -462

 دػشٍبٜ ػيت يبة  DATA listٙٛي وٙششَ دبسأششٞبي ٔذَٚ ٔٛسٛس ثب اػشفبدٜ اص ٔ  – 1

 وٙششَ إٞي فيٛص ٞبي داخُ  اسبق   -2

 ايٕٛثياليضس data listدس ٔٙٛي SDM3000 وٙششَ ػيؼشٓ ايٕٛ ثياليضس ثب اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ ػيت يبة -3

 ثلٛسر سؼز إٞي ٚ دػشٍبٜ ػيت يبة   CANوٙششَ وب٘ىشٛس ٞب ٚ ػيٓ وـي ٔذاسؿجىٝ  -4

 دػشٍبٜ ػيت يبة  ثب اػشفبدٜ اص ٔٙٛي خٛا٘ذٖ خٌب ٔٛسٛس ECMوٙششَ  – 5

 

  ؟ثزاي رفغ ػيت هَجَد چگًَِ  الذام  هيكٌيذ  -469

 اكالش ٔي ٌشدد.  ICMثب سؼٛين ٔذَٚ وٙششَ ايٕٛثياليضس  –1

 ششَ ٔذاس ػيٓ وـي ٚدس كٛسر ٘يبص سؼٛين لٌؼٝ ٔٛسٛس اِىششيىي دسيسٝ ٌبص ايشاد سفغ ٔيٍشددثب وٙ – 2

 وذ ػٛئير ايشاد سفغ ٔي ٌشدد ثب سؼشيف – 3

 5                                                      ثب اسلبَ ٔدذد وب٘ىشٛس آ٘شٗ ٌيش٘ذٜ وذ ػٛئير دس خبي خٛد ايشاد ثشًشف  ٔي ؿٛد  – 4

 ٔٛسٛس  ٚ دبن وشدٖ آٟ٘ب سفغ ايشاد ٔي ٌشدد. ECMثبخٛا٘ذٖ خٌبٞبي ٔٛلز ٔٛخٛد دس ضبفظٝ   -

 

 ؟ داًيذ اس رفغ ػيت كذاهيك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى اس رفغ ػيت هٌبست هيپس  -461

 سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة  KEY LESSوٙششَ دبسأششٞبي ٔذَٚ   - 1

 ثٝ ا٘دبْ وبس خبكي ٘يبص ٘يؼز   -2

 SDM 3000ٔٛسٛس  ثب اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ  ECMثب إًيٙبٖ اص خبٔٛؽ ؿذٖ الٔخ اخٌبس ٚ ٘ذاؿشٗ ايشاد دس ضبفظٝ   -3

 سؼز خبدٜ دس ؿشايي ٔخشّف ضشوشي ٚػذْ سٚؿٗ ؿذٖ الٔخ اخٌبس ٔٛسٛس  -4

 فمي ٌٕٔئٗ ؿٛيٓ الٔخ اخٌبس خبٔٛؽ ؿذٜ اػز وبفي اػز.  - 5

 

 :   14 ايزاد

كٌذ، هَتَر رٍضي هي ضَد ٍلي گبس ًوي خَرد )دٍر هَتَر ثبال ثيبى هي  سي سي2100هطتزي ثب خَدرٍي سَسٍكي هَتَر

 ًوي رٍد( ٍ الهپ اخطبرهَتَر رٍضي ضذُ است .
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   ؟ ثبضذ هَثز هيتَاًذ ػيت ثزٍس در لطؼبت –كذام سيستن ّب    -465

 سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة اص ًشيك ٔٙٛي ػٍّٕشٞب  LSDزه وشدٖ ٔٛسٛس ػٍّٕش  – 4WDػيؼشٓ  – 1

 شٙذارًجك ٔؼ والذ ثلٛسر آصٔبيؾ وٙششَ كفطٝ والذ ديؼه ،كفطٝ ،ثّجشيًٙ    -ػيؼشٓ والذ– 2

 ٔٛسٛس فٗ ٞب سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة -ٔٛسٛس وٙٙذٜ خٙه ػيؼشٓ – 3

  ثّجشيًٙ ؿفز ٚسٚدي ثلٛسر سؼز خبدٜ اي   -ػيؼشٓ ٌيشثىغ   - 4

 ثٛؽ سٝ ٔيُ ًِٙ ثلٛسر وٙششَ زـٕي –ٔٛسٛس   - 5

 

   ؟زاي ثزرسي ايزاد كذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز درست هي ثبضذث -466 

 ه والذ اص ٘ظش ٘ـشي سٚغٗ ٚ داؿشٗ ٞٛا دس ٔذاس اص ًشيك ػّٕىشد دذاَ والذوٙششَ ٔذاس ٞيذسِٚي  – 1

 وٙششَ زـٕي ثّجشيًٙ ؿفز ٚسٚدي ٌيشثىغ  -2

  SDM3000 ثب اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ ػيت يبة 4WDوٙششَ ػّٕىشد ؿؼشي ػيؼشٓ  -3

 ثشسػي وبسوشد ٔٛسٛس ثب ؿٙيذٖ كذاي آٖ دس دٚسٔٛسٛس ٞبي ٔخشّف  -4

 ػيؼشٓ والذوٙششَ ػّٕىشد – 5

 

  ؟ثزاي رفغ ػيت هَجَد چگًَِ  الذام  هيكٌيذ   -467

 ثب سٙظيٓ وٛسع دذاَ والذ ٔـىُ سفغ ٔي ٌشدد  – 1

  ثٛؽ سٝ ٔيُ ًِٙ ٔٛسٛس ايشاد سفغ ٔي ؿٛد.سؼٛين ثب  – 2

 ثب سؼٛين ٔدٕٛػٝ لٌؼبر والذ ػيت اكالش ٔي ٌشدد. – 3

 ًشف  ٔي ؿٛدثب وٙششَ ػٌص سٚغٗ والذ ٚ ٞٛاٌيشي ايشاد ثش  – 4

 سا سؼٛين ٕ٘بيذ.  LSDثشاي سفغ ايشاد لٌؼٝ   - 5

 

 ؟ داًيذ پس اس رفغ ػيت كذاهيك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى اس رفغ ػيت هٌبست هي  -468

 وٙششَ دبسأششٞبي ٔٛسٛس سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة   - 1

 وٙششَ ػّٕىشد ػيؼشٓ والذ  - 2

 وٙششَ ػٌص سٚغٗ ٌيشثىغ ٚ سشا٘ؼفش -3

 وٙششَ ػّٕىشد سشا٘ؼفش  -4

 سؼز خبدٜ دس ؿشايي ٔخشّف ضشوشي   - 5

 

 

 : 12ايزاد

كيلَهتز در ضزٍع حزكت ثب ثزداضتي پب اس رٍي كالچ ،اتبق خَدرٍ ٍ هَتَر آى لزسش پيذا هي 5000خَدرٍ سَسٍكي ثب كبركزد 

 كٌذ ٍپس اس آى لزسش لطغ هي گزدد.
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 ثزق سَسٍكي

 

 

 

 

 لطؼبت خَدرٍ در ثزٍس ػيت هَثز است . –كذام سيستن  - 469

 كّيدػشٝ ػيٓ ا  -ٔٛسٛس – 1

 الٔخ اخٌبس ايٕٛثياليضس -ػيؼشٓ اِىششيىي خٛدسٚ  - 2

 آ٘شٗ ٌيش٘ذٜ سيٕٛر دـز سشٔض دػشي –ػيؼشٓ اِىششيىي خٛدسٚ  – 4

  ((ECMٔذَٚ ٔٛسٛس –ػيؼشٓ ػٛخز سػب٘ي   - 4

 ٌيش٘ذٜ دػشٍيشٜ دسة ػمت خٛدسٚ –ػيؼشٓ لفُ ٔشوضي  -5

 

   ؟ثبضذ ثزاي ثزرسي ايزاد كذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز درست هي -470

 دػشٍبٜ ٚ دبن ٕ٘ٛدٖ آٟ٘ب  DTC checkدس ٔٙٛي  BCMثشسػي وذٞبي خٌبي ثجز ؿذٜ دس ضبفظٝ  – 1

 وٙششَ ِٚشبط ثبًشي سيٕٛر ثبًشي سٛػي ِٚز ٔشش –2

 سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة  key lessوٙششَ دبسأششٞبي ٔذَٚ   -3

 BCMوٙششَ ػّٕىشد ػٛئير الي دسة ٞبي خٛدسٚ دس ٔٙٛي دبسأششٞبي  – 4

 خشاة ثٛدٖ دٌٕٝ سٚي دػشٍيشٜ دسة سا٘ٙذٜ اص ًشيك ثبصديذ زـٕي – 5

 

  ؟ثزاي رفغ ػيت هَجَد چگًَِ  الذام  هيكٌيذ   -474

 وٙششَ ِٚشبطي ثبًشي خٛدسٚ ٚدس كٛسر ٘يبص سؼٛين آٖ   – 1

  SDM3000سؼشيف وذ ػٛئير ثب اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ ػيت يبة  – 2

 ػيٓ ٞب ٔشثٛى ثٝ ػيؼشٓ سٚؿٙبيي وٙششَ ٚهؼيز ػٛوز ٞب ٚ دػشٝ –3

 سؼٛين ثبًشي سيٕٛر وٙششَ  -4

 وٙششَ ػّٕىشد وّيذ ٞبي الي دسة ٞب ٚثب ػٙىشٖٚ وشدٖ سيٕٛر ايشاد ثشًشف ٔي ٌشدد. -5

 

 ؟ داًيذ پس اس رفغ ػيت كذاهيك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى اس رفغ ػيت هٌبست هي  -472

 DATA LISTػيت يبة دس ٔٙٛي  سٛػي دػشٍبٜ BCMوٙششَ دبسأششٞبي   - 1

 وٙششَ ػّٕىشد سيٕٛر وٙششَ   -2

 آصٔبيؾ ػّٕىشد اػشبسر ثذٖٚ وّيذ ٚ سٚؿٗ ٕ٘ٛدٖ ٔٛسٛس خٛدسٚ ثب آٖ  -3

 وٙششَ دبسأششٞبي ٔذَٚ وّيذ ثذٖٚ اػشبسر اص ًشيك ٔٙٛي دػشٍبٜ ػيت يبة  -4

 اي إًيٙبٖ اص سفغ ػيت ٘يبص ٘يؼزوٙششَ خبكي ثش  - 5

 

 : 19ايزاد 

 هي گَيذ: لفل هزكشي آى ػول ًوي كٌذ ٍ ثب ريوَت درة ّب ثبس ًوي ضًَذ 2100هطتزي ثب خَدرٍ سَسٍكي
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 لطؼبت خَدرٍ در ثزٍس ػيت هَثز است . –كذام سيستن  -479

 دػشٝ ػيٓ اكّي  -ٔٛسٛس - 1

 key lessسيٕٛر وٙششَ ٚ ٔذَٚ  -ػيؼشٓ اِىششيىي خٛدسٚ  - 2

 آ٘شٗ ٌيش٘ذٜ سيٕٛر –ػيؼشٓ اِىششيىي خٛدسٚ  -3

 ((ECMٔذَٚ ٔٛسٛس –ػيؼشٓ ػٛخز سػب٘ي   - 4

 ٌيش٘ذٜ دػشٍيشٜ دسة ػمت خٛدسٚ  –ػيؼشٓ لفُ ٔشوضي   - 5

 

   ؟ثزاي ثزرسي ايزاد كذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز درست هي ثبضذ  -471

 دػشٍبٜ ٚ دبن ٕ٘ٛدٖ آٟ٘ب  DTC checkدس ٔٙٛي  BCMؿذٜ دس ضبفظٝ ثشسػي وذٞبي خٌبي ثجز  – 1

 سٛػي ِٚز ٔشش سيٕٛر وٙششَوٙششَ ِٚشبط ثبًشي سيٕٛر  – 2

 سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة  key lessوٙششَ دبسأششٞبي ٔذَٚ   -3

 ػٙىشٖٚ وشدٖ سيٕٛر وٙششَ ًجك دػشٛساِؼُٕ وشبة ٞبي سؼٕيشاسي  – 4

 ٍيشٜ دسة سا٘ٙذٜ اص ًشيك ثبصديذ زـٕيٕٝ سٚي دػشخشاة ثٛدٖ دو –5

 

  ؟ثزاي رفغ ػيت هَجَد چگًَِ  الذام  هيكٌيذ  - 475

 وٙششَ ِٚشبطي ثبًشي خٛدسٚ ٚدس كٛسر ٘يبص سؼٛين آٖ   – 1

  SDM3000سؼشيف وذ ػٛئير ثب اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ ػيت يبة  – 2

 يوٙششَ ٚهؼيز ػٛوز ٞب ٚ دػشٝ ػيٓ ٞب ٔشثٛى ثٝ ػيؼشٓ سٚؿٙبي – 3

 سؼٛين ثبًشي سيٕٛر وٙششَ  -4

 فمي ثب ػٙىشٖٚ وشدٖ سيٕٛر ايشاد ثشًشف ٔي ٌشدد. -5

 

 ؟ داًيذ پس اس رفغ ػيت كذاهيك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى اس رفغ ػيت هٌبست هي -476

 DATA LISTسٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة دس ٔٙٛي  BCMوٙششَ دبسأششٞبي   -1

 سؼز خبدٜ دس ؿشايي ٔخشّف ضشوشي   -2

 آصٔبيؾ ػّٕىشد اػشبسر ثذٖٚ وّيذ ٚ سٚؿٗ ٕ٘ٛدٖ ٔٛسٛس خٛدسٚ ثب آٖ  -3

 وٙششَ دبسأششٞبي ٔذَٚ وّيذ ثذٖٚ اػشبسر اص ًشيك ٔٙٛي دػشٍبٜ ػيت يبة  -4

 وٙششَ خبكي ثشاي إًيٙبٖ اص سفغ ػيت ٘يبص ٘يؼز  - 5

 

 : 11زاد اي

ػول ًوي كٌذ. خَدرٍ فمط ثب لزار  (key less)ثيبى هي كٌذ سيستن استبرت ثذٍى كليذ  2100هطتزي ثب خَدرٍ سَسٍكي

 گزفتي سَئيچ در هغشي سَئيچ رٍضي هي ضَد.
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 AL4گيزثكس اتَهبتيك 

 

 

 

 

 كذام سيستن ٍ  لطؼبت در ثزٍس ػيت هي تَاًذ هَثز ثبضذ؟ -477

    يهٞب ٚ يب ثّٛن ٞيذسِٚ EVMؿيشٞبي اكّي   -ٌيشثىغ  -1

                               . ٔشثًٛٝ ٌيشثىغ ٚ دػشٝ ػيٓ  EGSػيؼشٓ اِىششٚ٘يىي ايشاد  -2

 ٔٛسٛس (                                       ECU)  -ٔٛسٛس  -3

 ػٙؼٛسٞبي زشظ خّٛ     – ABSػيؼشٓ سشٔض هذ لفُ  -4

    ػيؼشٓ اِىششيىي ثٟٕشاٜ ٔذاس خٙه وٙٙذٜ ٔٛسٛس . -5

 

    ؟كذاهيك اس گشيٌِ ّبي سيز درست هي ثبضذ فَق  ثزاي ثزرسي ايزاد  -  478

 .سٛسن وٙٛسسٛس  ثشسػي ػّٕىشد  -1

          سٙظيٓ ٘جٛدٖ ػٛئير زٙذ ٔٙظٛسٜ سٚي ٌيشثىغ . - 2

                                              بي سٛػي دي يب فشاس سٚغٗ اص كفطبر داخُ ٌيشثىغ ٚٞب (  EVM) ثّٛن ٞيذسِٚيهاكّي  ؿيشٞبيثشسػي ػّٕىشدي  – 3

 .  PWMسٛػي اثضاس ٔخلٛف ِٔٛشي ٔشش ٚ يب  ABS  سشٔض  وٙششَ ػّٕىشد ػيؼشٓ-4

   سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة  ٌيشثىغ EGSٔٛسٛس ٚ  ECUؿجىٝ ٔبِشي دّىغ ثيٗ  وٙششَ اسسجبى  -5

 

  ؟ثزاي رفغ ػيت هَجَد چگًَِ  الذام  هيكٌيذ   -479

سؼٛين ٔيـٛد دس كٛسر ػذْ سفغ  EVMػذد ؿيشٞبي اكّي  2، اثشذا سٛػي دػشٍبٜ ديبي دغ اص وٙششَ ؿيشٞبي ٞيذسِٚيه  -1

 .ػيت ٔي ثبيؼز ثّٛن ٞيذسٚ ِيه ثٌٛسوبُٔ سؼٛين ٌشدد  

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

 سا وٙششَ ٔي وٙيٓ . ػٙؼٛس فـبساثضاسٔخلٛف ثٟٕشاٜ فـبسخشٚخي سٚغٗ سا سٛػي  - 3

 ثبصديذ ػٌص سٚغٗ ٚ ٕٞسٙيٗ ثشسػي دليك رسار ٚ ثشادٜ ٞبي داخُ سٚغٗ ٌيشثىغ  . -4

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

  ؟داًيذ ٌبى اس رفغ ػيت هٌبست هيپس اس رفغ ػيت كذاهيك اس هَارد را ثزاي اطوي  -480

 ٘ذاسد . خبكي ٌيشثىغ ، ٘يبصي ثٝ وٙششَ ايشاد دغ اص سفغ  -1

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

  ٕٛد٘ سفغٔي ثبيؼز ػيٛة ثجز ؿذٜ سا سٛػي دػشٍبٜ ديبي ، وٙششَ سٚغٗ ٚ ٕٞسٙيٗ ثؼذ اص سؼٛين لٌؼبر ٔٛسد ٘يبص   -3

فـبسٞبي سٚغٗ سا ثشسػي ٚ  ػذغ دس ؿشايي وبسي ٔخشّف ٔٛسٛس) ػشد ٚ  سٛػي دػشٍبٜ ػيت يبة ٔي ثبيؼز دسٌضيٙٝ دبسأششٞب ، – 4

 سؼز خبدٜ اي ٔي ٕ٘بئيٓ . سا د٘ذٜ ٞبوٙششَ سؼٛين ٌشْ (  

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

 :    15ايزاد 

در سهبى سزد ثَدى دًذُ ّب ثب  خَدرٍ  "ػٌَاى هيكٌذ  ثِ ًوبيٌذگي هزاجؼِ ٍ  زثكس اتَهبتيك ثب گي 207خَدرٍ  پژٍ  هبلك

 . " رٍضي ٍ حبلت اضطزاري دارد  SPORT  ٍSNOWتؼَيض ضذُ ٍ چزاؽ  ضزثِ
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 كذام سيستن ٍ  لطؼبت در ثزٍس ػيت هي تَاًذ هَثز ثبضذ؟ - 484

 خبة د٘ذٜ  .وبثُ ا٘ش –ٔىب٘يضْ  سؼٛين د٘ذٜ  -1

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

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

 ٞب . EVMػذْ ػّٕىشد ٔٙبػت  ؿيشٞبي ثشلي اكّي  -ٔدٕٛػٝ ثّٛن ٞيذسِٚيه   -4

 ػذْ سٙظيٓ ػٛئير زٙذ ٔٙظٛسٜ   -ػيؼشٓ اِىششيىبَ   – 5

 

 كذاهيك اس هَارد سيز در ػولكزد ًبهٌبست اًتخبة دًذُ ّب ثب جلَ آهپز ًمص هَثزي دارد ؟  -482

1 - EGS .   ٌيشثىغ ٘يبص ثٝ ديىشٜ ثٙذي د اسد 

 . ABSػذْ وبسائي ٘بٔٙبػت ػيؼشٓ سشٔض  - 2

 . EGS- ٚBSI ٔٛسٛسECUلٌغ اسسجبى ؿجىٝ ٔبِشي دّىغ دس اسسجبى ثب  -3

 ٛئير زٙذ ٔٙظٛسٜ سٚي ٌيشثىغ  .سٙظيٓ ٘جٛدٖ وبثُ ، ػ - 4

 سٙظيٓ ٘جٛدٖ ٔبٞه داخّي ثّٛن ٞيذسِٚيه وٝ ٔي ثبيؼز سٛػي اثضاس ٔخلٛف سٙظيٓ ٌشدد .   - 5

 

  ؟ثزاي رفغ ػيت هَجَد چگًَِ  الذام  هيكٌيذ   -  489

 ثُ سا سٙظيٓ ٔي ٕ٘بئيٓ . لشاسدادٜ ػذغ  وب P٘ذٜ سا دس ضبِز دًجك دػشٛس اِؼُٕ ٔٛخٛد، دغ اص ثبص ٕ٘ٛدٖ ػٛئير ، دػشٝ  - 1

2- EGS .  ٌٓيشثىغ سا سؼٛين ٔيٕٙبئي 

                                            دغ اص سٙظيٓ وبثُ ، دس كٛسر ػذْ سفغ ػيت سٛػي ِٔٛشي ٔشش ٌٔبثك دػشٛس اِؼُٕ ، ػٛئير زٙذ وبسٜ سا سٙظيٓ ٔي ٕ٘بئيٓ .                 -3

ذ ٔشثٛى ثٝ ػذْ سٙظيٓ ٔبٞه داخّي ثّٛن ٞيذسِٚيه ثبؿذ وٝ دسايٗ كٛسر ٔي ثبيؼز سٛػي اثضاس ػيت ايدبد ؿذٜ ٔي سٛا٘ -4

 ٔخلٛف سٙظيٓ ٌشدد  .

 اسػبَ ؿٛد   .504ٌيشثىغ ٘يبص ثٝ سؼٕيش اػبػي داخّي داسد وٝ ثبيذ ثٝ سؼٕيشٌبٜ  دبيّٛر  - 5

  ؟داًيذ هٌبست هي داس رفغ ايزا پس اس رفغ ػيت كذاهيك اس هَارد را ثزاي اطويٌبى  – 481

سؼٛين لٌؼبر ٔٛسد ٘يبص ٔي ثبيؼز ػيٛة ثجز ؿذٜ سا سٛػي دػشٍبٜ ديبي ٙظٛسٜ ٚيب دغ اص ثشسػي سٙظيٓ وبثُ ٚ ػٛئير زٙذ ٔ -1

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

 ٕ٘بئيٓ . 

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

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

 سا داّ٘ٛديًٙ ٔي ٕ٘بئيٓ .  EGS٘شْ افضاس  -4

 ػّٕىشد سٛسن وٙٛسسٛس سا ثشسػي ٔي ٕ٘بئيٓ .  -5

    :16  ايزاد

دًذُ اًتخبة ضذُ ثب  "هي كٌذ ثيبى  ثِ ًوبيٌذگي هزاجؼِ ٍ  (  AL4) گيزثكس اتَهبتيك  پبرسهطتزي ثب  خَدرٍ  پژٍ 

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