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 1 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 موتور گيربكس روآ ، آردي ، پيكان و آريسان

 

 :  1 ايراد

به نمايندگي مراجعه و  بيان مي کند در  زمان کارکرد موتور از زير خودرو صداي   49آخر سال خودروي وانت آريسان با 

 .مي باشد ( 00222غير عادي به گوش مي رسد و با فشردن کالچ صدا قطع مي شود  ) کيلومتر 

 

 قطعات در بروز عيب موثر مي باشند ؟ –يستم ها کدام س  -1

 بوش برنجي عقب ميل لنگ  –سيستم موتور   (1

 بلبرينگ کالچ  –سيستم کالچ  (2

 دنده زير  –سيستم گيربکس  (3

 صفحه کالچ ) نصب صفحه کالچ غير پري دمپر ( –سيستم کالچ  (4

 احتمال وجود همه ايرادات فوق وجود دارد .  (5

 

 سي ايراد کدام يک از گزينه هاي زير درست مي باشد ؟براي برر -0

 و عقب براي تشخيص دقيق ايراد  3قرار دادن خودرو روي جک و حرکت در دنده (1

 کنترل سطح روغن گيربکس و در صورت نياز روغن ريزي رفع آن(2

 قبل از هرگونه اقدام بايستي فراخوان اخير مربوط به گيربکس آريسان را اجرا نماييم (3

 با بررسي و کنترل همزمان بلبرينگ کالچ و بوش برنجي عقب ميلنگ جهت اطمينان بيشتر ايراد يقينا مرتفع مي شود(4

 کنترل خوردگي هزارخاري شافت و روغن گيربکس  با توپي هزار خاري صفحه کالچ که ممکن است باعث بروز صداي غير عادي شود (5

 

 کنيد ؟براي رفع عيب موجود چگونه اقدام مي  -3

 باتعويض گيربکس کامل ايراد رفع مي شود . (1

 با تعويض بلبرينگ کالچ ايراد رفع مي شود .  (2

 با تعويض بوش عقب ميل لنگ ايراد دقيقا مرتفع مي شود.  (3

 با نصب صفحه کالچ طرح پري دمپر بهينه و تعويض روغن گيربکس ايراد کامال مرتفع مي شود . (4

 تم موتور است و ارتباط به سيستم گيربکس و کالچ ندارد . ايراد مذکور از سيس (5

 

 ؟ پس ازرفع عيب کداميک از موارد رابراي اطمينان از رفع ايراد مناسب مي دانيد-9

 بررسي کارکرد خودرو در حالت سرد و گرم شدن صداي موتور (1

 تست جاده اي و کنترل عملکرد گيربکس در تمامي دنده ها در حال حرکت (2

 دور آرام و درجا دنده ها را کنترل نموده و گيربکس را تست مي کنيم . در(3

 لقي طول ميل لنگ را پس از تعويض بغل ياتاقان ها کنترل مي کنيم .  (4

 با فشردن پدال کالچ و رفع صدا اطمينان حاصل مي شود . (5
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 2 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 :0 ايراد 

ر عادي ) زوزه( به گوش مي رسد .اين صدا با کيلومتر صداي غي02مشتري با خودرو آريسان بيان مي کند در سرعت 

 گرفتن کالچ نيز ادامه دارد.

 

 قطعات در بروز عيب موثر  مي باشند ؟ –کدام سيستم ها   -5

 دنده زير و بلبرينگ شافت ورودي –گيربکس  (1

 بلبرينگ هاي چرخ عقب  -اکسل عقب (2

 بلبرينگ طرفين هوزينگ –ديفرانسيل  (3

 تکه 2نگ وسط گاردن بلبري –ميل گاردن  (4

 تمامي موارد فوق صحيح مي باشد .  (5

 

 ؟ براي بررسي ايراد کدام يک از گزينه هاي زير درست مي باشد -6

 کنترل وضعيت صداي گيربکس در سرعت هاي مختلف و دنده هاي متفاوت(1

 يراتيکنترل عملکرد ديفرانسيل در حين حرکت و در سرعت هاي مختلف با توجه به مستندات تعم(2

 ابتدا روغن گيربکس و ديفرانسيل را با روغن بهينه تعويض مي نماييم.( 3

 بلبرينگ ها و پلوس هاي چرخ عقب را مطابق با فراخوان اخير مورد بررسي قرار مي دهيم .( 4

 کنترل وضعيت ظاهري الستيک هاي چرخ عقب الزامي مي باشد . (5

 

 م ؟براي رفع عيب موجود چگونه اقدام مي نمائي-0

 تعويض کرانويل و پنيون ديفرانسيل با استفاده از مستندات و ابزار مخصوص (1

 تعويض بلبرينگ هاي چرخ عقب و در صورت لزوم تعويض محور عقب کامل مطابق با فراخوان اخير(2

عه دارد ) مورد تاييد ساپکو تعويض اکسل عقب کامل تحت هر شرايطي نياز نمي باشد زيرا طبق ائين نامه گارانتي قطعه .... زير مجمو (3

 نمي باشد (

 در صورت عدم موجودي کرانويل و پنيون ديفرانسيل کامل را تعويض نمائيد) با دستور کارشناس فني (( 4

 ممکن است با تعويض کامل گيربکس ايراد مرتفع شود يا صدا تا مقدار قابل توجهي کاهش يابد . ( 5

 

 راي اطمينان از رفع ايراد مناسب مي دانيد ؟پس ازرفع عيب کداميک از موارد راب -8

 بررسي سطح روغن ديفرانسيل و تست جاده در شرايط مختلف حرکتي( 1

 فقط قطعه معيوب تعويض گردد و ديگر به انجام کار خاصي نيازي نيست.( 2

 نماييد.کيلومتر جهت آبندي و عدم تکرار ايراد روغن ديفرانسيل را مجددا تعويض  2222پس از طي مسافت (3

 به حرکت در مي آيد . 2دقيقه مطابق با مستندات فني گذاشته و در دنده 22جهت آبندي بهتر خودرو را به مدت (4

 الزامي مي باشد . 4و  3فقط انجام گزينه ( 5
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 3 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 : 3 ايراد 

د ) صدا در دنده مشتري با خودروي وانت  آريسان با ايراد صداي زوزه در دنده هاي مختلف به نمايندگي مراجعه مي نماي

 قطع مي شود ( 9

 

 قطعات در بروز عيب موثر مي باشند ؟ –کدام سيستم ها   -4

 بلبرينگ چرخ هاي عقب  –محور عقب (1

 دنده زير –سيستم گيربکس (2

 کرانويل و پنيون –ديفرانسيل (3

 بلبرينگ وسط گاردان )کوپلينگ ( –ميل گاردان (4

 عقب ميل لنگبلبرينگ کالچ يا بوش  –سيستم کالچ (5

 

 براي بررسي ايراد کدام يک از گزينه هاي زير درست مي باشد ؟ -12

 کنترل دنده زير گيربکس (1

 بررسي لقي زياد کرانويل و پنيون ديفرانسيل (2

 بررسي  لقي زياد شافت ورودي گيربکس ) بلبرينگ شافت ( (3

 بررسي اهرم بندي ليور دسته دنده (4

 ي چدني گيربکسبررسي تاب داشتن پوسته  (5

 

 براي رفع عيب موجود چگونه اقدام مي نمائيم ؟ -11

 شروع به پرش مي کند و آزاد مي کند ˛هنگام قرار گيري در دنده مورد نظر زيردر صورت خرابي دنده (1

 مي شود. قرار داده و ترمز دستي را مي کشيم با برداشتن پا از روي پدال کالچ صداي زوزه شنيده  2خودرو را در دنده  (2

 تعويض دنده زير گيربکس (3

 ) تيز شدن دنده برنجي ( 112الي  02بررسي صداي زوزه دنده برنجي بين سرعت  (4

 هيچکدام (5

 

 پس ازرفع عيب کداميک از موارد رابراي اطمينان از رفع ايراد مناسب مي دانيد ؟ -10

 بررسي سطح روغن گيربکس (1

 در سرعت پايين 2و 1آب بندي نمودن گيربکس در دنده ي (2

 آب بندي نمودن ديفرانسيل و بلبرينگ هاي چرخ عقب با سرعت کم (3

 تست جاده در تمام شرايط  (4

 صحيح مي باشد 4و  1گزينه  (5
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 4 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 موتور خانواده پژو

 

 : 9ايراد 

ه نمايندگي ب "صداي غير عادي از موتور شنيده مي شود  "و ايراد    XU0/L3با موتور  925مشتري با خودروي پژو

 مراجعه مي نمايد .

 قطعات در بروز عيب موثر مي باشند ؟ –کدام سيستم ها  -13

 اويل پمپ .  –موتور    (1

 کنترل فيلر سوپاپها )شيم گيري(   -سرسيلندر   (2

 مجموعه اويل ماژول   -سيستم خنک کننده موتور  (3

 سنسور موقعيت ميل سوپاپ –سيستم سوخت رساني    (4

 2و 1نه گزي  (5

 

   ؟مي باشد صحيحکداميک از گزينه هاي زير وعيب يابي  ،  بررسي جهت  - 19

 موتور را باز کرده و قطعات را کنترل مي کنيم (1

 بازديد  سر سيلندر جهت کنترل قطعات (2

 بازديد فشار  اويل پمپ (3

 بازديد وبررسي  کمپرس سيلندرها   (4

 بازديدتايم ميل لنگ و ميل سوپاپ  (5

 

 ؟ چه اقدامي را مناسب مي دانيدموجود  يرادا رفع جهت  -15

 تعمير اساسي موتور (1

 شيم گيري مجدد  (2

 فقط تعويض واشر سرسيلندر  (3

 تعويض اويل پمپ (4

 تعويض ياتاقان هاي متحرك  (5

 

  ؟دانيد حصول اطمينان از رفع عيب مناسب مي جهتکداميک از موارد را  ايرادپس از رفع   – 16

 چک کردن موتور در هنگام استارت (1

 پاك کردن خطا با دستگاه (2

 فقط تست جاده (3

 بررسي صداي موتور پس از رفع عيب وتست جاده در شرايط مختلف (4

 4و1گزينه  (5
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 5 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 : 5ايراد 

دماي موتور  با ال و چراغ اخطار  "کيلومتر با  ايراد  02222وکارکرد  XUMمشتري با خودرو پژو پارس مجهز به موتور  

 کرده است. به نمايندگي مراجعه"روشن STOPو  روغن

  

 قطعات ميباشد؟ -ايراد  مربوط به کدام سيستم ها  -10

 درب رادياتور   –سيستم خنک کننده موتور  (1

 بوش سيلندر و ياتاقانهاي متحرك ،سرسيلندر و واشرآن  -موتور  (2

 فشنگي روغن موتور    –سيستم روغنکاري  (3

 حسگر دماي آب  –هوزينگ ترموستات (4

  اي هيدروليکاستکان تايپيت ه  - سر سيلندر (5

 

   ؟مي باشد صحيحکداميک از گزينه هاي زير و عيب يابي  ، بررسي  جهت  - 18

 کنترل سوپاپ هاي موتور بهمراه سيت سوپاپ ،  (1

 کنترل رينگ و پيستون  ، بوش سيلندر، سرسيلندر و واشرآن و ياتاقانهاي ثابت و متحرك   (2

 کنترل ميل لنگ ، شاتون ، سوپاپها  (3

 کردن سر سيلندرباز  (4

 3و2گزينه   (5

 

  ؟ چه اقدامي را مناسب مي دانيدموجود  ايراد رفع جهت -14 

 با فيلرگيري عيب برطرف مي شود   (1

 بعد از روشن کردن موتور سطح روغن را بررسي مي کنيم (2

 تعويض قطعات معيوب و آسيب ديده (3

 تعويض سر سيلندر و شيم گيري   (4

 تعويض واشر سر سيلندر  (5

 

  ؟ دانيد مناسب مي  ايراد چه اقدامي رااطمينان از رفع  تعميرات، جهت حصولاز  پس  – 02

 فقط با دستگاه خطا هاي موقت  را پاك مي کنيم (1

 تست جاده در تمامي شرايط موتور )سرد و گرم ( (2

 کنترل نحوه روشن شدن در زمان استارت و دور آرام  (3

 4222الي  2222بررسي دماي موتور در دورهاي   (4

 به تست جاده نمي باشد نياز   (5
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 6 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 : 6ايراد 

کيلومتر به نمايندگي مراجعه کرده و بيان ميكند  0222باالي  با کارکرد TU5مشتري با خودرو ي پژو پارس   موتور   

 . "خودرو روغن موتور کم  ميكند  در صورتيكه دود آبي ديده نمي شود  "

 

 قطعات ميباشد؟ -عيب مربوط به کدام سيستم ها  -01

 الستيک ساق سوپاپ -سيستم موتور  (1

 اويل پمپ – روغنکاري موتورسيستم   (2

  رينگ و پيستون  -موتورسيستم   (3

 ياتاقان – روغن کاري موتورسيستم    ( 4

 شاتون  –سيستم موتور  (5

 

   ؟ مي باشد صحيحکداميک از گزينه هاي زير و عيب يابي  ، بررسي  جهت - 00

 استفاده از ابزار فشار سنج روغن کنترل فشار روغن با (1

  اندازه گيري کمپرس موتور با استفاده  از کمپرس سنج (2

 کنترل لقي رينگ ها و پيستون از لحاظ فيزيکي (3

 هر سه گزينه صحيح ميباشد( 4

 صحيح ميباشد3و2گزينه  (5

 

 ؟ چه اقدامي مناسب استرفع عيب موجود  جهت -03

 تعويض قطعات ميل سوپاپ  (1

 ي مجدد و تعويض واشر سر سيلندرشيم گير (2

 تعويض واشر سرسيلندر (3

 تعويض رينگ و  پيستون  (4

 تعويض اويل پمپ (5

 

 ؟ دانيد حصول اطمينان از رفع عيب مناسب مي جهتکداميک از موارد را  ايرادپس از رفع  – 09

 چک کردن موتور درهنگام استارت و تست جاده(1

 اده در شرايط مختلفپاك کردن خطاهاي موقت  با دستگاه و تست ج(2

 بازديد سطح روغن و تست جاده (3

 تست جاده در حالت دور آرام موتور  (4

 4و2گزينه (5
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 7 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 :  0ايراد 

 "صداي غير عادي از قسمت جلوي موتور  "کيلومتر با ايراد  5222، کارکرد   TU5با موتور  026مشتري با  خودروي پژو 

 به نمايندگي مراجعه کرده است.

 

  ؟قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد  –سيستم ها  کدام- 05

 واترپمپ -سيستم خنک کننده موتور  (1

  استارت  –سيستم الکتريکي خودرو ( 2

 تسمه دينام–هرزگرد، تسمه سفت کن تسمه تايم ، تسمه تايم  (3

 موتور دريچه گاز    –سيستم سوخت رساني    (4

  صحيح مي باشد.  3و  2گزينه  (5

 
   ؟درست باشد مي تواند بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير جهت-06

 بررسي ميزان خالصي تسمه تايم موتور  ( 1

 تسمه دينام را از لحاظ کيفيت بررسي مي نمائيم   ( 2

  تاپييت و ميل سوپاپ از لحاظ عملکرد و خوردگي کنترل   ( 3

 کنترل چرخ دنده هاي سر ميل سوپاپ دود و هوا  ( 4

  صحيح ميباشد.   2و  1گزينه  (5

 
  ؟ چه اقدامي را مناسب مي دانيدموجود  ايراد رفع جهت -00

 چرخ دنده هاي ميل سوپاپ  ايراد برطرف مي شود .تعويض با  (1

 با تعويض قطعات معيوب مربوط به تسمه تايم  يا تسمه دينام ايراد رفع مي گردد( 2

 گردد مجموعه واترپمپ رفع عيب مي با تعويض ( 3

 ايراد برطرف مي شود  تنظيم خالصي تسمه تايم و دينامفقط با  (4

 صحيح مي باشد. 4و1گزينه   (5

 
  ؟ دانيد مناسب مي  ايراد چه اقدامي رااطمينان از رفع  تعميرات، جهت حصولپس از  –08

 سطح روغن موتور   فشار روغن و  کنترل  (1

 و شنيدن صداي موتور موتور گرم موتور در حالت سرد و کار کردبررسي ( 2

 بررسي وضعيت چرخ دنده هاي سر ميل سوپاپ دود و هوا در حالت موتور روشن (3

 مختلف  در شرايطاي تست جاده  (4

 صحيح است. 4و3گزينه  (5
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 8 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 : 8ايراد 

 به نمايندگي مراجعه نموده است . "کالچ لرزش دارد  "مشتري با خودروي رانا با عيب  

 

 ؟قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد  –يستم ها کدام س - 04

 ديسک ، صفحه و  دوشاخه کالچ    -کالچ سيستم  (1

  ماهک هاي گيربکس-سيستم انتقال قدرت (2

  گيربکس  –سيستم انتقال قدرت (3

 مجموعه ديفرانسيل   – سيستم محرکه  (4

 و فاليويل دو شاخه بهينه کالچ  -سيستم انتقال قدرت  (5

 
   را پيشنهاد مي کنيد؟براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير  - 32

 . کنترل عملکرد مکانيزم سيستم کالچ   (1

 عملکرد گيربکس در دنده هاي مختلف هنگام حرکت بررسي  (2

 بررسي عملکرد دسته دنده .( 3

 . صدا ي ديفرانسيل در هنگام حرکت خودرو . کنترل  (4

 مي باشد  .صحيح  2و 1گزينه   (5

 
  ؟ کداميک از موارد زير را جهت رفع ايراد مناسب مي دانيد -31

 گيربکس کامل ايراد رفع مي گردد .تعويض با  (1

 با تعويض کرانويل وپينيون ايراد رفع مي گردد..( 2

 رفع مي شود .ايراد  و دوشاخه بهينه  تعويض کيت کالجبا  (3

 .شود  فقط با تعميرات قطعه ايراد برطرف مي (4

 هر چهار گزينه مي تواند صحيح باشد. ( 5

 

  ؟ دانيد را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي زير کداميک از موارد انجام تعميرات الزمپس از  –30

 بررسي مکانيزم عملکرد کالچ تست جاده (1

 و شنيدن صداي موتور .موتور در حالت سرد وگرم  کار کردبررسي ( 2

 درجا دنده ها را کنترل مي نمائيم. در حالت دورآرام و (3

 صداي گيربکس در  تمامي دنده ها کنترل تست جاده اي و (4

 صحيح مي باشد. 4و  1گزينه  (5
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 0 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 : 4ايراد 

 . "کالچ سفت مي باشد  "مشتري با خودروي سمند به نمايندگي مراجعه مي نمايد و عنوان ميكند 

 

 ؟عيب ميتواند موثر باشد قطعات در بروز  –کدام سيستم ها   – 33

 ديسک و صفحه کالچ    -کالچ سيستم  (1

  ماهک هاي گيربکس–سيستم انتقال قدرت  (2

  گيربکس  –سيستم انتقال قدرت( 3

 مجموعه ديفرانسيل   – سيستم محرکه  (4

 و فاليويل دو شاخه بهينه کالچ  -سيستم انتقال قدرت  (5

 
   ؟نه هاي زير درست مي باشدبراي بررسي ايراد کداميک از گزي - 39

 . کنترل عملکرد مکانيزم سيستم کالچ   (1

 عملکرد گيربکس در دنده هاي مختلف هنگام حرکت بررسي  (2

 کرد دسته دندهبررسي عمل (3

  ي ديفرانسيل در هنگام حرکت خودرو . صداکنترل (4

 صحيح مي باشد  . 2و 1گزينه  (5

 

  ؟م  ميكنيد رفع عيب موجود چگونه  اقدا جهت -35

 گيربکس کامل ايراد رفع مي گردد .تعويض با  (1

 با تعويض کرانويل وپينيون ايراد رفع مي گردد..( 2

 با جايگزين نمودن ديسک و صفحه کالچ ايراد مرتفع مي گردد.( 3

 .فقط با تعميرات قطعه ايراد برطرف مي شود  (4

 تعويض دوشاخه بهينه و ماهک  ( 5

 

  ؟دانيد مناسب مي ايرادرفع  جهت حصول اطمينان ازکداميک از موارد را  عميراتانجام تپس از  -36

 بررسي مکانيزم عملکرد کالچ تست جاده( 1

 و شنيدن صداي شفت ورودي .موتور در حالت سرد وگرم  کار کردبررسي ( 2

 در حالت دورآرام و درجا دنده ها را کنترل مي نمائيم. (3

 گيربکس در  تمامي دنده ها  کردکنترل عملتست جاده اي و ( 4

 صحيح مي باشد. 4و  1گزينه  (5
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 12 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 : 12ايراد 

به نمايندگي مراجعه  "سفتي کالچ ولرزش در ابتداي حرکت  "با ايراد TU5 مجهز به موتور   026مشتري با خودروي  

 کرده است.

 

 ؟قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد  –کدام سيستم ها  - 30

 کابل کالچ  -دوشاخه کالچ -انتقال قدرت  سيستم (1

  ماهک ها –سيستم انتقال قدرت  (2

  گيربکس  –سيستم انتقال قدرت(3

 مجموعه ديفرانسيل   –سيستم انتقال قدرت   (4

 و فاليويل دو شاخه بهينه کالچ -سيستم انتقال قدرت  (5

 

   ؟براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير درست مي باشد - 38

  کنترل عملکرد مکانيزم سيستم کالچ و فاليويل  (1

 عملکرد گيربکس در دنده هاي مختلف هنگام حرکت بررسي  (2

 بررسي عمل کرد دسته دنده( 3

  صدا ي ديفرانسيل در هنگام حرکت خودرو . کنترل  (4

 صحيح مي باشد  . 2و 1گزينه  (5

 

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  -34

 گيربکس کامل ايراد رفع مي گردد .تعويض با  (1

 با تعويض کرانويل وپينيون ايراد رفع مي گردد..(2

 با تعويض دوشاخه وکابل کالچ ايراد رفع مي گردد (3

 .فقط با تعميرات قطعه ايراد برطرف مي شود  (4

 هر چهار گزينه صحيح مي باشد.  ( 5

 

  ؟دانيد اي اطمينان از رفع عيب مناسب ميپس از رفع عيب کداميک از موارد را بر-92

 بررسي مکانيزم عملکرد کالچ تست جاده بمنظور (1

 و شنيدن صداي موتور .موتور در حالت سرد وگرم  کار کردبررسي ( 2

 در حالت دور آرام و درجا دنده ها را کنترل مي نمائيم.( 3

 گيربکس در  تمامي دنده ها  کنترل عملکردتست جاده اي و ( 4

 صحيح مي باشد. 4و  1گزينه   (5
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 11 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 : 11ايراد 

دنده ها به سختي جا  "به نمايندگي مراجعه مي نمايد و عنوان مي کند XU0/L3مشتري با خودروي پژو پارس با موتور  

 . "مي رود

 

 ؟قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد  –کدام سيستم ها  -91

 چ  ديسک ، صفحه و  دوشاخه کال  -کالچ سيستم  (1

  ماهک ها و دسته دنده –سيستم گيربکس  (2

  کشويي دنده گيربکس  –سيستم انتقال قدرت (3

 مجموعه ديفرانسيل   – سيستم محرکه (4

 دو شاخه بهينه کالچ -سيستم انتقال قدرت  (5

  

   ؟براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير درست مي باشد  -90

 . کالچ    کنترل عملکرد مکانيزم سيستم(1

    2و 1کشويي دنده  بررسي عملکرد  (2

 کرد دسته دندهبررسي عمل (3

  لقي بين پنيون و کرانويل و صدا ي ديفرانسيل در هنگام حرکت خودرو .  کنترل  (4

 صحيح مي باشد  . 2و 1گزينه  (5

 

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  -93

 رفع مي گردد . گيربکس کامل ايرادتعويض با  (1

 با تعويض کرانويل وپينيون ايراد رفع مي گردد..(2

 رفع مي شود .ايراد  تعويض کيت کالچ با  (3

 .فقط با تعميرات قطعه ايراد برطرف مي شود  (4

 هر چهار گزينه صحيح مي باشد.  ( 5

 

  ؟دانيد پس از رفع عيب کداميک از موارد را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي –99

 بررسي مکانيزم عملکرد کالچ تست جاده (1

 و شنيدن صداي موتور .موتور در حالت سرد وگرم  کار کردبررسي ( 2

 در حالت دورآرام و درجا دنده ها را کنترل مي نمائيم. (3

 گيربکس در  تمامي دنده ها  کنترل عملکردتست جاده اي و (4

 صحيح مي باشد. 3و 1گزينه   (5
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 12 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 :  10ايراد  

 . به نمايندگي مراجعه کرده است  "زوزه گيربكس  "به نمايندگي با ايراد EF0ري با خودروي سمند با موتور مشت

 

 ؟قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد  –کدام سيستم ها  -95

 ديسک ، صفحه و دوشاخه کالچ    -کالچ سيستم (1

  ماهک ها  –سيستم انتقال قدرت  (2

  اهرم نگهدارنده سيم کالچ -سيستم انتقال قدرت  (3

 مجموعه ديفرانسيل   – سيستم انتقال قدرت  (4

  دو شاخه بهينه کالچ -سيستم انتقال قدرت  (5

 

   ؟براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير درست مي باشد - 96

 . کنترل عملکرد مکانيزم سيستم کالچ   (1

 ماهکها بررسي  (2

 هبررسي عمل کرد دسته دند( 3

  لقي بين پنيون و کرانويل و صدا ي ديفرانسيل در هنگام حرکت خودرو .  کنترل  (4

 صحيح مي باشد  . 2و 1گزينه  (5

 

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  -90

 گيربکس کامل ايراد رفع مي گردد .تعويض کيلومتر با  5222در کارکرد کمتر از  (1

 ون ايراد رفع مي گردد..با تعويض کرانويل و پيني(2

 رفع مي شود .ايراد  و دوشاخه بهينه  تعويض کيت کالجبا  (3

 . با تعويض ماهکها ايراد رفع مي گردد (4

 هر چهار گزينه صحيح مي باشد.  (5

 

  ؟دانيد پس از رفع عيب کداميک از موارد را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي –98

 ملکرد کالچبررسي مکانيزم ع تست جاده (1

 و شنيدن صداي موتور .موتور در حالت سرد وگرم  کار کردبررسي ( 2

 در حالت دورآرام و درجا عملکرد دسته دنده را کنترل مي نمائيم. (3

 گيربکس در  تمامي دنده ها کنترل عملکردتست جاده اي و ( 4

 صحيح مي باشد. 4و  1گزينه  (5
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 13 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 EF0موتور ملي       

 

 : 13ايراد 

 "موتور   يصداي غير عادي از ناحيه جلو "کيلومتر{ ايراد 5222}کارکرد EF0در خودروي  سمند دوگانه سوز با موتور 

  مشاهده گرديده است.

 

 قطعات ميباشد؟ -عمده ترين عيب مربوط به کدام سيستم ها-94

 اويل ماژول -سيستم خنک کننده موتور(1

  استارت  –سيستم الکتريکي خودرو (2

 تسمه دينام–هرزگرد و تسمه سفت کن، تسمه تايم  -موتور (3

  موتور دريچه گاز    –سيستم سوخت رساني   (4

  صحيح مي باشد.  2و 1گزينه   (5

 

   ؟ مي باشد صحيحکداميک از گزينه هاي زير و عيب يابي  ، بررسي  جهت - 52

  بازديد وضعيت ظاهري تسمه دينام  ( 1

 (  Backside fabricتسمه تايم بهمراه ميزان خالصي ) بررسي کيفيت و مارك ( 2

  تاپييت و ميل سوپاپ از لحاظ عملکرد و خوردگي کنترل  ( 3

 خواندن خطا و کنترل پارامترهاي موتور با دستگاه عيب ياب ( 4

  صحيح ميباشد.   3و  1گزينه  (5

 

 ؟ چه اقدامي را مناسب مي دانيدموجود  ايراد رفع جهت -51

 چرخ دنده هاي ميل سوپاپ  ايراد برطرف مي شود .تعويض با  ( 1

 IK 622226182تعويض تسمه تايم )پيرو اطالعيه فني ( باشماره فني  ( 2

 مجموعه اويل ماژول رفع عيب مي گردد با تعويض  ( 3

 فقط با تعميرات قطعه ايراد برطرف مي شود  (4

 ايراد برطرف مي شود وتايم صحيح با تنظيم موتور  (5

 

  ؟ دانيد مناسب مي  ايراد چه اقدامي رااطمينان از رفع  تعميرات، جهت حصولپس از  – 50

 چک کردن موتور درشرايط سرد وگرم موتور(1

 2222تست موتور در دور (2

 بازديد سطح روغن و تست جاده(3

 پاك کردن خطا بهمراه تست جاده در شرايط مختلف (4

 صحيح است 2و1گزينه (5
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 14 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 :  19ايراد 

 مراجعه مي نمايد . "نشتي روغن از ناحيه فوقاني موتور  "با ايراد   EF0خودروي  سمند

 

  ؟قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد  –کدام سيستم ها -53

 سر سيلندر -سيستم موتور   (1

 واشر سرسيلندر -سيستم موتور (2

 سوپاپها -سيستم موتور  (3

 ات و واشر آنهوزينگ ترموست -سيستم خنک کاري   (4

  صحيح مي باشد.   2و1گزينه هاي  (5

 

   ؟مي باشدصحيح بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير  جهت-59

  بررسي و کنترل وضعيت ظاهري ترموستات و فشنگي آب   (1

 واشر سر سيلندر و تاب سر سيلندر   کنترلبررسي و  (2

  حاظ عملکرد و خوردگي تايپيت و ميل سوپاپ از ل استکان کنترلبررسي و  (3

 بازکردن موتور وکنترل قطعات داخلي  (4

  بررسي قسمت کاسه نمد عقب و ساق سوپاپ   (5

 

  ؟ چه اقدامي را مناسب مي دانيدموجود  ايراد رفع جهت -55

 هوزينگ ترموستات ايراد مرتفع مي گردد . تعويضبا  (1

 نيز تعويض مي گردد.تعويض واشر سر سيلندر و در صورت لزوم سر سيلندر  (2

 برطرف مي گردد.ايراد سايکلون با تعويض ( 3

  با تعويض درب سوپاپ ايراد برطرف مي گردد . (4

 . مي شود رفع آچارکشي ناحيه آببندي ايرادبا   ( 5

 

 

  ؟ دانيد مناسب مي  ايراد چه اقدامي رااطمينان از رفع  تعميرات، جهت حصولپس از  –56

   لون و تست جادهعملکرد سايککنترل  (1

 و تست جاده گرم  موتور در حالت سرد وکنترل ناحيه نشتي  ( 2

   و تست جادهدستگاه عيب ياب  سيستم باکنترل عملکرد  (3

   و تست جاده رنگ آبي دود موتورکنترل (4

   کنترل بلوکه سيلندر  موتور و تست جاده ( 5
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 15 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 :15ايراد 

مي کند هنگام گاز دادن ن  به نمايندگي مراجعه و بيا 9222با کيلومتر  (  EF0) وزدوگانه س موتورملي مالک خودرو سمند 

 . بي خارج مي شود )کمپرس سيلندرها و الستيک ساق سوپاپ فاقد ايراد است (آاز اگزوز دود 

 

 عيب موثر مي باشد ؟کدام سيستم قطعات در بروز  – 50

 ) شير تنظيم فشار ) سايکلون –موتور  (1

 رينگ و پيستون  –موتور سيستم  (2

 الستيک گايد –سيستم موتور  (3

 شير يک طرفه سايکلون  –سيستم موتور  (4

  3و  2موارد  (5

 

 براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير درست است ؟-58

 کنترل صداي موتور در دماي مختلف  (1

 د باش 232psi-182کمپرس گيري سيلندرها که اين مقدار بايد حدود (2

 باز نمودن سوپاپ يک طرفه سايکلون و تست مکش(3

 کنترل لقي رينگ ها و پيستون از لحاظ سايش (4

 صحيح مي باشد  4و  2موارد  (5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي کنيد ؟ -54

 با تعويض الستيک ساق سوپاپ ايراد برطرف مي شود . (1

 زم طبق مستندات فني ايراد رفع مي گرددبا تعويض سرسيلندر و انجام اقدامات ال (2

 باتعويض سوپاپ يک طرفه بين منيفولد و سايکلون ايراد کامل رفع مي گردد (3

 با تعويض يکدست رينگ و پيستون موتور ايراد برطرف مي شود ( 4

 دسته سيم موتور (تعويض  )ممکن است مدار انژکتورها اتصال بدنه دائم داشته باشد و انژکتورها يک سره پاشش کنند ( 5

 

 پس از رفع عيب کداميک از موارد را براي اطمينان از رفع ايراد مناسب مي دانيد ؟ -62

 تست جاده در تمام شرايط و کنترل سطح روغن موتور(1

 اندازه گيري فشار روغن با استفاده از فشارسنج( 2

 يوب کفايت مي کند (پس از رفع عيب کار خاصي الزم نيست انجام پذيرد ) تعويض قطعه مع (3

 بررسي عملکرد سيستم خنک کننده در حالت سرد و گرم و با استفاده از دستگاه عيب ياب ( 4

 اندازه گيري مجدد ميزان کمپرس سيلندرها( 5
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 16 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 سيستم انژکتور

 

 :16ايراد 

به تعميرگاه  "ي شود صبح ها موتور با استارت خوردن زياد   روشن   م "زيمنس با ايراد  ECUبا  026خودروي  پژو  

 است . مراجعه نموده

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –کدام سيستم ها -61

  استپر موتور -مجموعه هوزينگ دريچه گاز  (1

 موتور الکتريکي دريچه گاز و پدال گاز  –سيستم سوخت رساني   (2

 کويل و واير شمع-سيستم جرقه   (3

 ردسته سيم موتو–سيستم الکتريکي خودرو   (4

 سيستم استارت و باتري (5

 

   ؟باشد صحيح مي تواندکداميک از گزينه هاي زيرعيب يابي  ،  و بررسي جهت-60

 کويل و واير هاي شمع موتور  فيزيکيکنترل  (1

 توسط ابزار فشار سنجپمپ بنزين و عملکرد شير برقي کنيستر  لوله خروجيکنترل فشار  (2

  پارامترهاي موتور با دستگاه عيب ياب  خواندن خطا و کنترل (3

 بويسيله دستگاه عيب ياب  و يا مولتي متر  موتور برقي دريچه گازو  سنسور پدال گاز  ،  ECU بين دسته سيمکنترل  (4

 PWMبطور ظاهري و با ابزارمخصوص  کنترل وضعيت سنسور دماي آب (5

 

  ؟ اقدامات الزم جهت رفع ايراد کدامند -63

  فيزيکي قطعات سيستم سوخت رساني کنترل (1

 تنظيم موتور مي کنيم (2

  دريچه گازي برقي را تعمير ميکنيم.(3

 وسپس توسط دياگ به سيستم تعريف ميگردد.  برطرف  ايراد و يا تعويض قطعه معيوب توسط مولتي متر باکنترل دسته سيم موتور (4

 رفع ميگردداستپر موتور ايراد با تعويض  ايراد ، در صورت عدم برطرف شدن ، مي نماييم  دانلودينگرا توسط عيب ياب   ECU ابتدا (5

 

  ؟ دانيد مناسب مي  ايراد چه اقدامي رااطمينان از رفع  تعميرات، جهت حصولپس از  -69

  عملکرد کولر اتوماتيک و پنل آنکنترل (1

 عملکرد سنسور دماي آب با دستگاه عيب ياب دقيق کنترل  (2

 مختلف دماي موتور در  شرايط   هتست جاد (3

 و شير برقي کنيسترکنترل عملکرد اکسيژن سنسور (4

  توسط دياگ  ECU کامل پارامترهاي بررسي  (5

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 17 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 :  10ايراد 

چراغ چک  در پشت "ايراد  با   1349 مدل   EMS:SIEMENSبا    TU5مشتري با  خودروي رانا مجهز به موتور  

 به نمايندگي  مراجعه مي نمايد  . "الزم را ندارد آمپر روشن است  و موتور کشش 

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –کدام سيستم  -65

 (ICUکنترل يونيت  ايموباليزر  )–سيستم ايموباليزر    (1

 ) کنترل يونيت مرکزي (    CCN–سيستم الکتريکي  (2

 EVMشيربرقي  – گيربکس اتوماتيک  (3

  کوئل دوبل موتور   –اني سيستم سوخت رس (4

 استپر موتور  -سيستم سوخت رساني  (5

 

   ؟کداميک از گزينه هاي زير درست مي باشد فوق  براي بررسي ايراد -66

 فشار سنج کنترل فشار پمپ بنزين و ريل سوخت توسط ابزار مخصوص (1

 ب ياب و مولتي متر موتور برقي دريچه گاز بوسيله دستگاه عيموتور و ECU  ، کنترل سيم کشي (2

 دردور آرام و دورهاي مختلف  ( و بررسي کامل پارامترها در وضعيت موتور روشن )خواندن خطا با دستگاه عيب ياب  (3

 (TRIGER) عملکرد چرخ دنده روي ميل سوپاپ وضعيت  کنترل (4

 کنترل وضعيت تايم موتور توسط دستگاه عيب ياب (5

  ؟اقدام  ميكنيد  براي رفع عيب موجود چگونه  -60

 .برطرف گردد  عيبممکن است دانلودينگ   با عمليات  (1

 مي شود  رفع ايراد و تعويض شمع  با تنظيم موتور   (2

 )کنترل يونيت مرکزي(  FNو  CCNتعويض  (3

 تعويض کاتاليست کانورتور    (4

 .عيب برطرف مي شود  دوبل ، کوئل  انجام شده در مرحله با ال ،  با تعويض  با توجه به بررسي هاي (5

 

  ؟مناسب ميدانيد، عيب  شدن براي اطمينان از رفع زير را کداميک از موارد ، پس از رفع عيب  -68

 و مدارات ارتباطي آنکنترل سيستم ايموباليزر   (1

 CCN صحيح پيکره بندي زاطمينان ا  (2

 فيوز هاي جعبه فيوز کالسکه اي  همهکنترل   (3

 دياگ و انجام تست جاده اي موتور با دستگاه عيب ياب ECU امل منوهاي ک کنترل   (4

 کنترل و تست خاصي الزم نيست صورت پذيرد.    (5
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 18 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 : 18ايراد

چراغ عيب موتور روشن ميشود  و مصرف "بيان مي کند  1349مدل  EMS : SSATبا  925GLXمشتري خودروي   

 "بنزين آن زياد است 

 

 ات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟قطع –کدام سيستم -64

  سوئيچ فشار روغن – سيستم روغنکاري موتور  (1

 موتور الکتريکي دريچه گاز و پدال گاز  –سيستم سوخت رساني   (2

 موتور ( ECU) کنترل يونيت خودرو  -سيستم خنک کننده موتور  (3

 شمع يکي از سيلندرهاي موتور – سوخت رسانيسيستم   (4

 اکسيژن سنسور باال دستي کاتاليست   –سوخت رساني  سيستم (5

 

   ؟مي باشد صحيحکداميک از گزينه هاي زير عيب يابي  فوق ، براي بررسي  -02

 کويل و واير هاي شمع موتور  فيزيکيکنترل  ( 1

 توسط ابزار فشار سنجپمپ بنزين و عملکرد شير برقي کنيستر  لوله خروجيکنترل فشار  (2

 و کنترل عملکرد اکسيژن سنسور ا و کنترل پارامترهاي موتور با دستگاه عيب ياب خواندن خط (3

 بويسيله دستگاه عيب ياب  و يا مولتي متر  موتور برقي دريچه گازو  سنسور پدال گاز  ،  ECU بين دسته سيمکنترل  (4

 PWMبطور ظاهري و با ابزارمخصوص  کنترل وضعيت سنسور دماي آب (5

  ؟کنيد يب موجود چگونه  اقدام  ميبراي رفع ع -01

  استپر موتور را تعويض مي کنيم. (1

 شمع موتوررا تعويض مي کنيم (2

  دريچه گازي برقي را تعويض ميکنيم.( 3

 اکسيژن سنسور را تعويض مي کنيم.   (4

موتور برقي دريچه تعويض با  ايراد ، در صورت عدم برطرف شدن مي نماييم ،  دانلودينگرا توسط عيب ياب   ECU ابتدا (5 

 رفع ميگرددگاز و يا دسته سيم ،  عيب 

 

  ؟دانيد کداميک از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي ايرادپس از رفع  -00

  عملکرد سيستم روغنکاري موتورکنترل (1

 عملکرد سنسور دماي آب با دستگاه عيب ياب دقيق کنترل  (2

    تست جادهانجام  (3

 با دستگاه عيب ياب  کنترل عملکرد اکسيژن سنسورانجام تست جاده و   (4

 موتور برقي دريچه گاز و سنسور پدال گاز کامل پارامترهاي بررسي  (5
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 10 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 : 14ايراد 

 در ابتداي روشن نمودن موتور"به نمايندگي مراجعه نموده و بيان مي کند  BOSCHدوگانه   EF0مشتري خودرو سمند 

 "هنگام سرد بودن ( موتور لرزش شديد دارد و پس از چند ثانيه لرزش آن برطرف مي شود.) خصوصا  

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد ؟–کدام سيستم ها  -03

 انژکتور بنزين  –سيستم سوخت رساني  (1

 واشر سرسيلندر  –سيستم موتور  (2

 روغن موتور  –سيستم روغن کاري  (3

 انژکتور هاي گاز  –ني سيستم سوخت رسا (4

 دسته سيم موتور ) غير بهينه ( –سيستم الکتريکي  (5

 
 براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير درست مي باشد ؟ -09

 کنترل پاشش انژکتورهاي بنزين با استفاده از دستگاه عيب ياب  (1

 باشد( مي   FR4DEاز نوع    EF7کنترل جرقه شمع ) شمع استاندارد موتور  (2

 کنترل مقدار کمپرس جهت  تست خرابي  واشر سرسيلندر  (3

 بد کار کردن اوايل صبح  طبيعي است  CNGبه دليل روشن شدن موتور با سوخت   EF7در موتور  (4

 هيچکدام  (5

 
 براي رفع عيب  موجود چگونه اقدام مي کنيد ؟ -05

 عدد انژکتور را با دستگاه انژکتور شور شستشو مي دهيم 4ش هزينه هر بق با مستندات فني مهندسي براي جلوگيري از افزايامط (1

 را تعويض مي نماييم .  CNGانژکتورهاي معيوب (2

 روشن مي شود   CNGتحت هر شرايط با سوخت   EF7اصال ايراد از سيستم سوخت رساني بنزين نيست زيرا موتور  (3

 تعويض مي نماييم  25/2اب  غير مجاز باالي واشر سر سيلندر و سر سيلندر را در صورت وجود ت (4

 دسته سيم کويل جرقه را با  دسته سيم بهينه جايگزين مي نماييم.  (5

 

 پس از رفع عيب کداميک از موارد را براي اطمينان از رفع ايراد مناسب مي دانيد ؟ -06

 PPSخواندن خطاهاي دائم و موقت با استفاده از دستگاه   (1

 CVVT مجموعه شير برقي  کنترل عملکرد (2

 با استفاده از  ايکو دياگ CNGبررسي ميزان پاشش انژکتورهاي   (3

 فقط قطعه معيوب را تعويض نموده و نياز به تست  خاصي ندارد .  (4

 تست جاده و بررسي عملکرد موتور در دورهاي مختلف و رفع خطا با استفاده از دستگاه ايکودياگ (5
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 22 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 : 02 ايراد

 با ايراد روشن شدن چراغ چک به نمايندگي مراجعه  SMSمولتي پلكس   EF0ودرو سمند با موتور ملي مالک خ

 ) خودرو ايراد عملكردي ندارد ( فقط در دستگاه عيب ياب خطاي ذيل مشاهده مي شود . 

              Multi Plective mixture regulation adaptation factor is Exeded 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد ؟ –تم ها کدام سيس  -00

 دسته سيم موتورغير بهينه  –سيستم الکتريکال  (1

  Public  configurationانتخاب اشتباه سوخت خودرو در منوي  –سيستم برقي  (2

 LSUسنسور اکسيژن  –سيستم برقي  (3

 LSFسنسور اکسيژن  –کاتاليست کانورتور  (4

 را با اخرين ورژن دانلود مي نماييم   EMSبالفاصله در صورت بروز خطاهاي مذکور فورا  –سيستم الکتريکي  (5

 

 براي بررسي ايراد فوق کداميک از گزينه هاي زير درست است ؟  -08

  PWM توسط   CVVTموتور و شير  ECUکنترل سيم کشي بين   (1

 بايستي زير يک باشد (  LSFو مقدار پارامتر   2الي   1/32بين   LSUکنترل پارامترهاي سنسور اکسيژن  باال و پايين ) پارامتر  (2

 کنترل پارامتر حسگر فشار چند راهه و دماي ريل گاز  (3

 ) زيرا ممکن است دما يا فشار گاز خارج از محدوده باشد ( AIR SYSTEMکنترل پارامتر   (4

 ي مهندسي باشيد .ايراد مذکور تا اطالع ثانوي فاقد راهکار بوده و منتظر فن (5

 اقدام به روشن شدن چراغ چک نموده و راننده را از وجود ايراد مطلع مي کند .   ECUدر اين مواقع 

 

 براي رفع عيب موجود چگونه اقدام مي کنيد ؟  -04

 با تعويض آينه جلو راست به همراه سنسور دماي محيط ايراد کامال مرتفع مي شود .   (1

 پايه قهوه اي پشت چراغ جلو چپ )نفوذ آب و سولفاته شدن  ( 32با کنترل کانکتور  (2

 با تعويض کاتاليست کانورتور ايراد برطرف مي گردد . (3

 با تغيير نوع بنزين سوپر به معمولي ايراد کامال مرتفع خواهد شد .  (4

 هيچکدام از موارد فوق صحيح نمي باشد .  (5

 

 را براي اطمينان از حصول رفع ايراد  مناسب است ؟پس از رفع عيب کداميک از موارد زير  -82

 پاك کردن خطاهاي موقت  ناشي از کانکتور اصلي دسته سيم  (1

 را دقيقا کنترل مي نماييم .  Air intake information توسط دستگاه عيب ياب  پارامتر  (2

 سنسور با همديگر موازي هستند (  2زيرا اين  بررسي پارامترهاي مربوط به سنسور دماي محيط و سنسور فشار ميني فولد ) (3

 مي نماييم .   ECUحتما مطابق بابخشنامه شرکت ايپکو اقدام به بروز رساني   (4

 نشتي داخل انژکتورهاي گاز و بنزين را با دستگاه عيب ياب بررسي مي نماييم ) ممکن است نشتي موجب خام سوزي و به هم  (5

 (زدن نسبت استوکيو متريک شود 
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 21 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 :  01 ايراد

به نمايندگي مراجعه و بيان مي کند چراغ چک روشن  BOSCHمدل  EMSدو گانه سوز با سيستم   EF0خودرو سمند 

 است حتما خودرو ايراد عملكردي ندارد. پس از عيب يابي خطاهاي ذيل مشاهده مي گردد:

Two possibilities Exist: Eithere a Wrong Gearbox is installed on the vehicle which needs to 

be replaced or the clutch 

 

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

 موتورEMS –سيستم الکتريکي  (1

    EF7نصب اشتباه گيربکس دنا روي خودروي سمند   –سيستم مکانيکي (2

 لغزش مي شود ( نصب صفحه کالچ با قطر متفاوت )که باعث -سيستم مکانيکي(3

 صحيح مي باشد .  3و  2گزينه  (4

 هيچکدام (5

 براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير درست مي باشد ؟-80

 بررسي و کنترل ليبل و بارکد گيربکس نصب شده روي خودرو (1

 بررسي و تست لغزش صفحه کالچ مطابق با دستور العمل تعميرات(2

 موتور)ايراد مذکور در ورژن هاي قبلي مشاهده مي شود (  ECUکنترل ورژن نرم افزار(3

 ECUکنترل پارامترهاي (4

 EMSو ارسال اطالعات سرعت خودرو به  ABSکنترل پارامترهاي سيستم (5

 

 براي رفع عيب موجود چگونه اقدام مي کنيد ؟-83

 موتور ورژن جديد  EMSتعويض (1

 معيوب ABSتعويض سنسور (2

 ع ثانوي فاقد راهکار بوده و منتظر اعالم از سوي فني و مهندسي باشيدايراد مذکور تا اطال(3

 بوده زيرا اين نوع مدوالتور گمان مي کند خودرو سنسور سرعت دارد .  ABSطبق نظريه شرکت کروز ايراد از مدوالتور (4

 همخواني ندارد   ABSر مدوالتور نصب شده چرخ جلو با نرم افزا ABSمطابق با بررسي هاي صورت گرفته مشخص گرديد سنسورهاي (5

  

 ؟پس ازرفع عيب کداميک ازموارد را براي اطمينان ازرفع ايراد مناسب مي دانيد -89

 کنترل عملکرد سيستم با دستگاه عيب ياب (1

 هواگيري سيستم ترمز با استفاده از دستگاه ايکودياگ(2

 تست جاده در تمام شرايط(3

 د کفايت مي کند .خاموش شو ABSدر صورتي که چراغ (4

 صحيح مي باشد .  3و  1گزينه (5
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 22 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 :  00ايراد 

 ."صداي غير عادي هوا شنيده مي شود":دارد مييندگي مراجعه کرده و اظهار( به نما EF0-TCسمند سورن توربو شارژ )

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –کدام سيستم ها - 85

  راستپر موتو -سيستم سوخت رساني (1

 موتور الکتريکي دريچه گاز و پدال گاز  –سيستم سوخت رساني   ( 2

 منيفولد هوا  -سيستم موتور (3

 waste gateنشتي  شيلنگ   –سيستم توربو  ( 4

 ECUمشکل نرم افزاري -سيستم انژکتور  ( 5

 

   ؟مي باشد صحيحکداميک از گزينه هاي زير عيب يابي  فوق ، براي بررسي  -86

  يزيکي منيفولد هوا دريچه گاز و استپر موتورفکنترل  (1

 توسط ابزار فشار سنجپمپ بنزين و عملکرد شير برقي کنيستر  لوله خروجيکنترل فشار  (2

  خواندن خطا و کنترل پارامترهاي موتور با دستگاه عيب ياب  (3

 يا مولتي متر بويسيله دستگاه عيب ياب  و  موتور برقي دريچه گازو  کنترل سنسور پدال گاز  (4

 waste gateشيلنگ  کنترل فيزيکي(5

 

  ؟کنيد براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  مي -80

  استپر موتور دريچه گاز و تعويض قطعه (1

 waste gateتعويض شيلنگ  (2

  دريچه گازي برقي را تعمير ميکنيم.( 3

 وسپس توسط دياگ به سيستم تعريف ميگردد.  برطرف  ايراد وبو يا تعويض قطعه معي توسط مولتي متر باکنترل دسته سيم موتور (4

 تعويض منيفولد هوا( 5

 

  ؟دانيد کداميک از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي ايرادپس از رفع  -88

 و استپر موتور  عملکرد دريچه گازکنترل (1

 عملکرد سنسور دماي آب با دستگاه عيب ياب دقيق کنترل  (2

 مختلف دماي موتور در  شرايط   تست جاده (3

 و شير برقي کنيستر کنترل عملکرد اکسيژن سنسور (4

  توسط دياگ و کنترل صداي کارکرد عادي موتور   ECU کامل پارامترهاي بررسي  (5
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 23 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 : 03ايراد 

خودرو کشش ندارد  وچراغ دماي آب باال  مي رود ، "( باايراد  EF0-TCمشتري با خودروي  سمند سورن توربو شارژ) 

 . به نمايندگي مراجعه کرده است ."چک روشن است

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –کدام سيستم ها -84

 Boostبررسي  شيلنگ  –عملکرد مکانيزم توربوشارژر -سيستم توربو  (1

 موتور الکتريکي دريچه گاز و پدال گاز  –سيستم سوخت رساني   ( 2

 منيفولد هوا -سيستم موتور   (3

 waste gateپاره شدن شيلنگ   -سيستم توربو ( 4

 ECUمشکل نرم افزاري  -سيستم سوخت رساني  (5

 

   ؟مي باشد صحيحکداميک از گزينه هاي زير و عيب يابي ، بررسي  جهت -42

  فيزيکي منيفولد هواکنترل  (1

 توسط ابزار فشار سنجبرقي کنيستر  پمپ بنزين و عملکرد شير لوله خروجيکنترل فشار  (2

  Boostخواندن عيب با دستگاه و کنترل شيلنگ  (3

 بوسيله دستگاه عيب ياب  و يا مولتي متر  موتور برقي دريچه گازو  کنترل سنسور پدال گاز  (4

 waste gateشيلنگ  کنترل فيزيکي(5

 

  اقدامات الزم جهت رفع ايراد کدام يک از موارد زير است؟ -41

 Boostجا زدن شيلنگ  (1

 waste gateتعويض شيلنگ وکيوم  (2

  دريچه گازي برقي را تعمير ميکنيم.( 3

 وسپس توسط دياگ به سيستم تعريف ميگردد.  برطرف  ايراد و يا تعويض قطعه معيوب توسط مولتي متر باکنترل دسته سيم موتور (4

 تعويض منيفولد هوا (5

 

  ؟ دانيد مناسب مي  ايراد چه اقدامي رااطمينان از رفع  تعميرات، جهت حصولپس از  -40

  عملکرد دريچه گازکنترل (1

 عملکرد سنسور دماي آب با دستگاه عيب ياب دقيق کنترل  (2

 مختلف دماي موتور در  شرايط  تست جاده کنترل سيستم توسط دياگ و  (3

 و شير برقي کنيستر  کنترل عملکرد اکسيژن سنسور (4

 توسط دياگ ECU پارامترهاي رسي برفقط   (5
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 24 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 سمند 925مباني برق و برق پژو پارس 

 

 :  09ايراد 

 ( داراي ايراد ، نداشتن صداي اخطار دنده عقب به تعميرگاه مراجعه نموده است . Non Muxخودروي پارس ) 

 

 قطعات در بروز ايراد موثر ميباشد ؟ -کدام سيستمها -43

 رله فن -سيستم موتور ( 1

 مجموعه دنده يک –سيستم گيربکس   (2

 پتانسيومتر دريچه گاز –سيستم مديريت موتور   (3

 دسته سيم صندوق –سيستم الکتريکي   (4

 مجموعه باطري و دينام  –سيستم الکتريکي  (5

 

 براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير درست است ؟ -49

 آمپر از شناسائي سوئيچ اطمينان حاصل مي نمايم با باز کردن سوئيچ و روشن شدن چراغهاي پشت  (1

 عملکرد سوئيچ را با دستگاه عيب ياب کنترل  مي نماييم . (2

 عملکرد پشت آمپر را با دستگاه عيب ياب بررسي مينماييم .  (3

 بررسي عملکرد روشنائي دنده عقب در حالت سوئيچ باز .  (4

 ودن و کامل بودن محل اتصاالت اطمينان مي يابيم .با بازديد چشمي اتصاالت باطري ، از سالم ب (5

 

 براي رفع عيب موجود چگونه اقدام مينمايم ؟-45

 بررسي فيوزها ي جعبه فيوز کالسکه اي   (1

 اقدام جهت تعويض فنهاي رادياتور (2

 اتصاالت سر باطري را باز نموده اقدام به تميز نمودن قطبهاي باطري مينماييم .(3

 سيم موتور و مقايسه آن با مستندات و مدارك فني بررسي دسته  (4

 هبررسي برق و بدنه يونيت دنده عقب بر روي کانکتور مربوط (5

 

 پس از رفع ايراد کداميک از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب ميدانيد ؟ -46

 .ميليمتري تا لحظه برخورد  000داشتن صداي اخطار ممتد از آستانه فاصله (1

  ABSبررسي عملکرد سيستم ترمز  (2

 بررسي داشتن صداي بيپ در هنگام رفتن به دنده عقب بدون توجه به فاصله مانع تا سنسورها .(3

 بررسي سيستم روشنايي خودرو (4

 بررسي تمام موارد فوق (5
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 25 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 :05ايراد 

ردن و جاماندن شيشه (  به تعميرگاه داراي ايراد عملكرد غير معمول شيشه باالبر درب راننده ) گير ک 925خودروي  

 مراجعه نموده است .

 

 قطعات در بروز ايراد موثر ميباشد ؟ -کدام سيستمها -40

 رله فن -سيستم موتور (1

 RNمجموعه کنترل يونيت  –سيستم الکتريکي  (2

 پتانسيومتر دريچه گاز –سيستم مديريت موتور  (3

 دسته سيم درب راننده –سيستم الکتريکي  (4

 مجموعه استارت موتور  –سيستم الکتريکي (5

 

 براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير درست است ؟ -48

 با باز کردن سوئيچ و روشن شدن چراغهاي پشت آمپر از شناسائي سوئيچ اطمينان حاصل مي نمايم. (1

 عملکرد سوئيچ را با دستگاه عيب ياب کنترل  مي نماييم . (2

 آمپر را با دستگاه عيب ياب بررسي مينماييم .عملکرد پشت  (3

 با مولتي متر ولتاژ دو سر موتور شيشه باالبر و عملکرد کليد و کنترل يونيت شيشه باالبر را بررسي مينمايم . (4

 با بازديد چشمي از اتصال  بدنه روي گيربکس اطمينان ميابيم .(5

 

 براي رفع عيب فوق چگونه اقدام مينمايم ؟ -44

 ررسي فيوزها ي جعبه فيوز ب (1

 اقدام جهت تعويض فنهاي رادياتور(2

 اتصاالت بست باطري را باز نموده اقدام به تميز نمودن آنها مينماييم .(3

 بررسي دسته سيم موتور و مقايسه آن با مستندات و مدارك فني (4

 در صورت نياز اقدام به تعويض دسته سيم درب مينماييم .(5

 

 يراد کداميک از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب ميدانيد ؟پس از رفع ا-122

 تست عملکرد سيستم جهت صحت عملکرد آن (1

  ABSبررسي عملکرد سيستم ترمز  (2

 بررسي وضيعت ولتاژي و جرياني سيستم انژکتور(3

 بررسي سيستم روشنايي خودرو(4

 تمام موارد فوق (5
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 26 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 :06ايراد 

 ست .به تعميرگاه مراجعه نموده ا "خودرواز قفل خارج شدن بالفاصله پس از قفل نمودن  "ي پارس با ايراد مشتري با خودرو 

 

 قطعات در بروز ايراد موثر ميباشد ؟ -کدام سيستمها-121

 رله فن -سيستم موتور (1

 دسته سيم  اصلي و درب ها  –سيستم الکتريکي  (2

 ه گازپتانسيومتر دريچ –سيستم مديريت موتور (3

 دسته سيم درب صندوق  –سيستم الکتريکي  (4

 مجموعه باطري و دينام –سيستم الکتريکي (5

 

 براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير درست است ؟-120 

 در حالي که درب خودرو باز است اقدام به قفل نمودن ضامن قفل تمام دربها مينمايم و با عملکرد قفل مرکزي به دنبال رد (1

 صداي عملگر بر روي دربهاي ايراد دار ميرويم . 

 عملکرد سوئيچ را با دستگاه عيب ياب کنترل  مي نماييم . (2

 عملکرد پشت آمپر را با دستگاه عيب ياب بررسي مينماييم . (3

 مجموعه جلو آمپر را پين به پين بررسي مينماييم .  (4

 پر از شناسائي سوئيچ اطمينان حاصل مي نمايم با باز کردن سوئيچ و روشن شدن چراغهاي پشت آم (5

 

 براي رفع عيب فوق چگونه اقدام مينمايم ؟-123

 بررسي فيوزها ي جعبه فيوز  (1 

 بررسي دسته سيم موتور و مقايسه آن با مستندات و مدارك فني  (2

 اتصاالت سر باطري را باز نموده اقدام به تميز نمودن قطبهاي باطري مينماييم . (3

 اقدام جهت تعويض فنهاي رادياتور  (4

 اقدام براي تعويض عملگر يا عملگرهاي معيوب مينماييم . (5

 

 پس از رفع ايراد کداميک از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب ميدانيد ؟-129

 بررسي سيستم قفل مرکزي در حالت هاي مختلف مغزي سوييچ (1

  ABSبررسي عملکرد سيستم ترمز   (2

 بررسي غلظت آب اسيد باطري (3

 بررسي سيستم روشنايي خودرو (4

 تمام موارد فوق (5
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 27 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 آزمون سيستم کولر

 

 :00 ايراد

در حالت کولر روشن  از دريچه هاي سيستم کولر خودرو "بيان مي دارد :  SMSمشتري با خودروي  دنا با سيستم   

    "توزيع مي شود  نيمه سرد  هواي  همواره  

 

 باشد؟ عيب موثر  بروزدر  مي تواند قطعات -هاکدام سيستم-125

 FN  -الکتريکالسيستم  (1

 شير کنترل ظرفيت کمپرسور –سيستم کولر   (2

 سنسور خطي فشار گاز کولر–سيستم کولر  (3

 کمبود گاز کولر  –سيستم کولر  (4

 رله قطع کن کمپرسور -سيستم مديريت موتور (5

  

 راد کدام گزينه هاي زير صحيح است؟براي بررسي اي-126

 کنترل عملکرد شير کنترل ظرفيت کمپرسور  (1

 کنترل دماي هواي خروجي دريچه هاي کولر طبق روش استاندارد توسط مولتي متر ديجيتال  (2

 بررسي وجود خطاي دايمي مربوط به فشار گاز توسط دستگاه عيب ياب ايکو دياگ  (3

 مازا توسط دستگاه عيب ياب ايکو دياگ سنجش ميزان  فشار گاز سر (4

 کنترل عملکرد رله قطع کن کولر توسط دستگاه عيب ياب (5

 

 رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد براي -120

 تعويض موتور دريچه ورود هواي تازه  (1

 تعويض سنسور فشار گاز کولر  (2

 FNتعويض  (3

 ب گازدشارژ گاز کولر و شارژ مجدد مقدار مناس (4

 تعويض رله قطع کن کمپرسور از  نوع معموال بسته با نوع معموال باز  (5

 

 ؟را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيدپس از رفع عيب کدام يک از موارد زير  -128

 کنترل دماي هواي خروجي از دريچه هاي توزيع  هواي اتاق سرنشين در حالت عملکرد کولر (1

 سور خطي فشار گاز کولرعملکرد سنکنترل (2

 کنترل دور موتور در حالت تمام بار(3

 بررسي رفع خطاي مربوطه  توسط دستگاه عيب ياب ايکو دياگ (4

 تست فشار گاز در مدار کولر توسط دستگاه عيب ياب ايکو دياگ  (5
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 28 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 :   08ايراد 

ي کولر در حالت کولر روشن خنک دريچه هاان مي دارد : هواي خروجي از بي 49مدل  LXمشتري با خودرو ي سمند 

 نيست.

 

 باشد؟ عيب موثر  بروزدر  مي تواند قطعات -هاکدام سيستم-124

 سنسور دماي اواپراتور –کولر سيستم  (1

 رله قطع کن کولر – سيستم مديريت موتور(2

 سنسور فشار گاز کولر –کولر سيستم (3

 خرابي موتور دريچه هواي تازه -کولر سيستم(4

 شير برقي تنظيم ظرفيت کمپرسور -لرکوسيستم (5

 

 براي بررسي ايراد کدام گزينه هاي زير صحيح است؟-112

 بررسي صحت عملکرد سنسور فشار گاز کولر توسط دستگاه عيب ياب ايکو دياگ (1

 بررسي فشار گاز در مدار پر فشار توسط دستگاه عيب ياب ايکو دياگ(2

 بررسي عملکرد دريچه ورود هواي تازه (3

 بررسي عملکرد سنسور دماي اواپراتور(4

 بررسي عملکرد رله قطع کن کولر (5

 

 رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد براي -111

 گرم گاز کولر اضافي  شارژ مي نماييم  222 (1

 خطاي سنسور فشار گاز کولر را با دستگاه عيب ياب پاك مي کنيم.  (2

 تعويض رله قطع کن کولر (3

 تور دريچه هواي تازهتعويض مو(4

 تعويض سنسور دماي اواپراتور  (5

 ؟را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيدپس از رفع عيب کدام يک از موارد زير  -110

 سنسور فشار گاز کولر  توسط دستگاه عيب ياببررسي عملکرد   ( 1

   بررسي دماي هواي خروجي از دريچه هاي توزيع هواي اتاق سرنشين (2

 کنترل ميزان دور موتور در حالت تمام بار(3

 بررسي وضعيت دريچه هواي تازه  (4

 سي عملکرد رله قطع کن کمپرسوربرر (5
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 برق مالتي پلكس

 

 : 04ايراد 

مشخص  PDSسازه پويش  به نمايندگي مراجعه و دربازديد 45 مشتري جهت تحويل گيري  خودروي دنا صفر کيلومتر   

موتور ، نشانگر دماي مايع خنک کننده و نشانگر سطح بنزين در جلو آمپر کار نمي کند ولي در شد که نشانگر دور 

 کارکرد موتورخودرو مشكلي وجود ندارد .  

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

 خرابي درجه داخل باك  _سيستم مالتي پلکس  ( 1

 سور دور موتور خرابي سن _سيستم الکتريک  ( 2

 خرابي سنسور مايع خنک کننده موتور  _سيستم الکتريک  ( 3

 CCNخرابي  _سيستم مالتي پلکس  ( 4

 پيکره بندي  –سيستم مالتي پلکس  ( 5

 براي بررسي ايراد کدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟ - 119 

 داخل باك اولين اقدام عملي خواهد بود کنترل دسته سيم مرتبط به سنسور دور موتور ، سنسور آب و درجه (1

 پيش بيني است  خطا قابل ( اهميت دارد در صورت اشتباه در پيکره بندي CANيا  PTPنوع ارتباط کنترل يونيت مالتي پلکس و موتور )  (2

        ICNقت داخلي ولت اعمال مينماييم تا حافظه مو 5( ، برق  CANجلو آمپر ) پايه هاي شبکه  8و  7به پايه پين شماره  (3

 )جلو آمپر ( پاك شود و بعد سرباتري کشيده تا عيب برطرف گردد.

 ، از روي خودرو ديگر و اطمينان از عيب جلو آمپر) بسبب مشکل ثبت کيلومتر(  يدکيFNبا يک جلو آمپر و  FNتعويض جلو آمپر و  (4

 ن خطا بوسيله دستگاه عيب ياببا دستگاه عيب ياب و پاك کرد )  ICNخواندن عيب پشت آمپر )  (5

  براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟ -115

 ، اين کنترل يونيت را ريست مي کنيم تا ايراد برطرف گردد . ICNاستفاده از منوي دانلودينگ  با (1

 تغيير مي دهيم  CAN ) را به ) EMSمراجعه و نوع پيکره بندي  CONFIGURATIONگزينه  CCNبراي رفع ايراد به منوي  (2

  ECU CONFIGURATIONو   PUBLIC CONFIGURATIONبراي رفع ايراد ،در پيکره بندي مي بايست هر دو منو ( 3

 انتخاب گرددCANبصورت يکسان و 

 گردد..، کيلومتر به حالت سابق خود باز مي  4912ايراد برطرف و بعد از بروز رساني به ورژن  8902با ورژن   CCNبا دانلود  (4

و برداشتن  FNبا تعويض جلو آمپر مشکل بر طرف ميگردد اما بايد توجه داشت قبل از تعويض جلو آمپر جديد نياز به دانلود  (5

 سرباتري براي ريست شدن حافظه کيلومتر قبلي مي باشد

 پس از رفع عيب ، کدام يک از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟  -116

 را بررسي مي کنيم تا يقين حاصل گردد قطعي وجود ندارد. CANسيم هاي شبکه  (1

 ها، کيلومتر(ردهاي جلوآمپر ) چراغها ،عقربه چک نمودن و بررسي تمامي عملک (2

 قبل از تحويل به مشتري CCNو   FNدانلود و ارتقاء (3

 )اکو مود ( برود ECO MODEته تا خودرو به وضعيت براي سه دقيقه پس از خاموش کردن خودرو ، کاري به خودرو نداش (4

 امپر جديد و ست نمودن کيلومتر قبل از تحويل به مشتريتعريف کيلومتر قبلي خودرو به پشت ( 5
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 :32ايراد

مراجعه و اظهار ميدارد   SIEMENS CIM 0 ( با کنترل يونيت موتور از نوعECO MUX) L6P 026مشتري با خودرو پژو  

ز مدتي کارکرد خودبخود خاموش مي شود  .گاهي اوقات با قطع و وصل کردن اتصال بسط باتري دوباره خودرو پس ا

بدون اشكال روشن مي شود. چراغ ايمو دائم روشن است .  به تاييد تعميرگاه دستكاري برقي و يا اضافه نمودن سيستم 

 هاي اضافي نداشته است . 

 مي تواند موثر باشد؟ قطعات در بروز عيب –کدام سيستم ها  -110

 داخل محفظه موتور( MUX) کنترل يونيت   FCM -سيستم مالتي پلکس (1

 HIGH SPEEDاز نوع   CANقطعي شبکه  –سيستم مالتي پلکس  (2

 رله استارت -سيستم الکتريکي ( 3

 ) کنترل يونيت  موتور( EMS –سيستم سوخت رساني  (4

 ر(آنتن )ترانسپوند –سيستم  ايموباليزر   (5

 براي بررسي ايراد کدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟ - 118

  3922( و ارتقا نرم افزار داخلي کنترل يونيت به ورژن 0928با آخرين ورژن دياگ) BCMدانلود نمودن  ( 1

 گر وجود ندارد.( براي تست در خودرو ديECU, ICU,TAGبه تنهايي و بودن ست عوض کردن ) CIM2 مدل  ICUامکان استفاده از  ( 2

 نيست.   TAGنيازي به تعويض  ECUدر زمان تعريف  CIM2  SIEMENSدر  ( 3

بنا به تعداد مورد  TAGيا  دو  TAGنيز عوض گردد  . مي توان از يک  TAGحتما بايد  ECUدر زمان تعريف  CIM2  SIEMENSدر  ( 4

 نياز سوئيچ استفاده نمود. 

اشتباه است ) مثال بجاي استفاده   TAGبه معناي استفاده از  INVALID TPاليزر عبارت در قسمت تعيين وضعيت منو ايموب ( 5

 استفاده نمود ( 7035با شماره  TAGاز  7036با شماره  TAGاز 

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟  -  114

بعلت مسائل اميني قفل خواهد شد و ECUبار  3ز بار مجاز به دادن کد اشتباه هستيم . پس ا 3تنها  EMSدر زمان تعريف  (1

 امکان استفاده مجدد وجود ندارد . 

 کنترل يونيت ايموباليزر با هم  تعويض ميگردد.   ICUو   TAG 7036، تراشه  CIM 2از نوع زيمنس  EMSبراي تعويض  (2

 نمود .)کنترل يونيت ايموباليزر(  خودرو را ريست ICUبراي برطرف شدن ايراد بايد   (3

 امکان رفع ايراد وجود دارد.   CIMبه زيمنس CIM2موتور از زيمنس ECUبا تغيير پيکره بندي  (4

 و تعريف توسط دياگ با کد سويئچ خودرو و اطمينان از ارتباط کامل    EMSبا تعويض  (5

 نيد؟پس از رفع عيب ، کدام يک از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دا  -102

 اطمينان حاصل مي نماييم. BCM( نود CONFIGURATIONاز صحت پيکربندي )  ( 1

 نرم افزار تمام کنترل يونيت هاي سيستم مالتي پلکس  خود را با دانلودينگ ارتقا  و بروز مي نماييم.  ( 2

 مطمئن مي شويم.از صحت عملکرد موتور ، ايموباليزر ، اتصال مناسب دسته سيم ها و کنترل يونيت موتور  ( 3

 بمدت سي دقيقه  خودرو را در فضاي خارج از تعميرگاه مي گذاريم بصورت روشن کار کند تا تمام پارامتر ها تنظيم گردد ( 4

ميزان شارژ باطري را در حالت موتور گرم کنترل مي کنيم و ده دقيقه پدال گاز را بصورت متمادي فشار مي دهيم تا روغن  - 5

 برود .   به زير تايپيت ها
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 : 31ايراد

. در نمايندگي عملكرد  علت عدم عملكرد کولر ) کالچ نكردن کمپرسور( پذيرش شده استبه S42 خودرو سمند سورن  

، FCMقطعات مكانيكي ،کمپرسور و گاز کولر چک شده و بدون اشكال مي باشد ، همچنين قطعاتي چون 

BCMب ياب نيز صحت عملكرد پانل،سنسور اواپراتور ، عوض شده است. با دستگاه عيA/C   سوکتها و ،

اينترکانكتورها و کمپرسورچک شده است که ايراد با اين حال مرتفع نگرديده است و به همين علت خودرو در 

 .نمايندگي متوقف مانده است

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –کدام سيستم ها  - 101

 ر جعبه رله و فيوزهاي محفظه موتور رله کولر واقع د  -سيستم کولر  ( 1

 ) کنترل يونيت داخل محفظه موتور (FCMپيکره بندي  –سيستم مالتي پلکس  ( 2

 ) کنترل يونيت مرکزي(  CCNپيکره بندي  –سيستم  مالتي پلکس  (3

 ) کنترل يونيت وسط (  MCN _سيستم کولر  ( 4

 موتور ( ) کنترل يونيت داخل محفظهFCM -سيستم مالتي پلکس  ( 5

 براي بررسي ايراد کدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟ - 100

 ابتدا با دستگاه شارژ گاز مقداري گاز کولر را شارژ مي کنيم بعد به سراغ رفع ايراد مي رويم ( 1

 بکار رفته در مدل هاي مختف سورن يکسان مي باشد.   A/Cپنل هاي  ( 2

( و از منو اندازه گيري پارامترها از صحت کمپرسور  A/Cعملگرها مي توان از صحت کليد کولر ) با استفاده از دياگ ، منوي  تست ( 3

 ودسته سيم مربوطه  اطمينان حاصل نمود

 امکان ايجاد اشکال در سيستم کولر وجود دارد CCNدرصورت اشتباه در پيکره بندي  ( 4

 سيستم کولر وجود داردامکان ايجاد اشکال در  FCMدرصورت اشتباه در پيکره بندي (5

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟ - 103

 و  A/Cداراي سيستم خود عيب ياب مي باشد و براي وارد شدن به مد عيب يابي خودکار سيستم کولر کليد  S02کولر ( 1

FAN DOWN فن با سرعت کم ( را با هم فشار مي دهيم و ايراد را تشخيص مي دهيم ( 

ر صورت عدم تغيير پارامترهاي کليد کولر در منو پارامترها نيازي به بررسي وضعيت کانکتور اتصال دسته سيم بخاري و د  ( 2

 . به سراغ بقيه موارد مي رويم نيست داشبورد را از لحاظ برقراري صحيح ) شل نبودن و عقب کشيدن پايه ها ( 

 سيستم مالتي پلکس مشکلي در سيستم کولر ايجاد نمي کندبه علت تشابه  به سورنS02تغيير نوع خودرو سورن  ( 3

 به علت تفاوت در سسيستم الکترونيک زمينه ساز عدم عملکرد کولر است. S02انتخاب اشتباه نوع خودرو سورن به جاي سورن  ( 4

 پيکره بندي کنترل يونيت هاي خودرو تاثير مستقيم بر روي کولر خودرو ندارد  ( 5

 عيب ، کدام يک از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟پس از رفع   - 109

 و کالچ کمپرسور A/Cبررسي عملکرد کليد  (1

 هواي خروجي از دريچه هاي توزيع هواي اتاق سرنشين حجمبررسي  (2

 کنترل ميزان دور موتور در حالت تمام بار(3

 وئيچ بازحالت موتور خاموش و سبررسي فشار کمپرسور در (4

     يت هواي خروجي از دريچه هاي توزيع هواي اتاق سرنشين در حالت عملکرد بخاريعکنترل وض (5
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 ABSسيستم ترمز، تعليق، فرمان و 

 

 : 30ايراد

صدا از چرخهاي عقب در هنگام حرکت مستقيم در شرايط ارتفاع " با ايراد به نمايندگيپژو پارس  ي خودرومشتري با  

 به نمايندگي مراجعه کرده است.  "استاندارد 

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –کدام سيستم ها  - 105

 بلبرينگ هاي توپي چرخ عقب -اکسل عقب ( 1

 چپ فنر پيچشي سمت راست و –اکسل عقب   (2

 رولبرينگ ژامبون عقب –اکسل عقب  ( 3

 روغن زدگي سليندر ترمز عقب  –سيستم ترمز   (4

 صحيح است. 2و1گزينه (5

 جهت بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير را پيشنهاد مي کنيد؟  -106 

 کنترل سيستم تعليق عقب براي خرابي رولبرينگ ژامبون   ( 1

 کنترل سيستم تعليق عقب براي پاره شدگي الستيک پايه اتاق يک سمت آن( 2

 گي وشکستگي بصورت بازديد چشميکنترل وضعيت کمک فنر و فنر هاي پيچشي از نظر روغن زد (3

 کنترل صداي توپي چرخ ها عقب در حين حرکت وکنترل وضعييت بلبرينگ هاي آن ( 4

 صحيح است. 4و3گزينه  ( 5

 ؟ چه اقدامي را مناسب مي دانيدموجود  ايراد رفع جهت -100 

 تعويض فنر هاي پيچشي عقب  (1

 تعويض کمک فنر هاي عقب دوطرف خودرو (2

 بلبرينگ هاي توپي چرخ هاي  عقبتعويض  ( 3

 با تعويض سيلندر ترمز چرخ روغن زده ايراد برطرف مي گرد (4

 صحيح است. 3و2گزينه(5

 

  ؟دانيد مناسب مي ايراد حصول اطمينان از رفع جهتکداميک از موارد را  ايرادپس از رفع  - 108  

 دازها بررسي عملکرد ژامبونهاي تعليق عقب در حين عبور از دست ان ( 1

 سيستم تعليق جلو و عقب بعد از تعميرات کنترل خاصي  نياز ندارد.   ( 2

 کنترل عملکرد فنر هاي پيچشي در هنگام عبور از جاده هاي ناهموار  (3

 کنترل عملکرد سيستم تعليق عقب در حين حرکت و تاييد صحت عملکرد بدون صداي چرخها.  ( 4

 حين حرکت بر روي دست انداز کنترل عملکرد سيستم تعليق عقب در ( 5
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 :  33ايراد 

عبور از دست انداز ها و محل هاي در هنگام خودرو  يصداي غير متعارف از جلو "با ايرادبه نمايندگي رانا  خودرو  

 به نمايندگي مراجعه کرده است . " ناصاف وگرفتن کالچ 

 

 ؟قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد –کدام سيستم ها  -104

 پايه دسته موتور روي گيربکس –گيربکس  (1

 و خرابي کمک فنرهافنرهاي پيچشي   -سيستم اکسل جلو   (2

 بازويي سمت چپ و راست و خرابي کمک فنر ها -سيستم تعليق جلو (3

 مجموعه ديسک ، صفحه وبليرينگ کالچ –سيستم کالچ     (4

 مي تواند صحيح باشد. 3و2گزينه   (5

 

   ؟ مي باشد صحيحکداميک از گزينه هاي زير وعيب يابي  ،  بررسي جهت -132

 کنترل سيستم کالچ با استفاده از مستندات کنترل وتنظيم عملکرد کالچ . (1

 بررسي عملکرد قطعات سيستم تعليق جلو و وضعيت کمک فنر ها و فنر لول   (2

 فيزيکي کنترل زواياي هندسي چرخها وفنرهاي پيچشي و خرابي کمک فنرها بشکل (3

 کنترل جعبه فرمان در موقع چرخش در پيچ هاي جاده و مقايسه  شعاع گردش فرمان با  مستندات  . (4

 مي تواند صحيح باشد. 3و2گزينه  (5

  

 ؟ چه اقدامي را مناسب مي دانيدموجود  ايراد رفع جهت  -131

 تعويض بلبرينگ چرخ جلو   (1

 برطرف مي گردد  .با تعويض قطعات کالچ بصورت کامل ايراد  (2

 تعويض بازويي هاي اکسل جلو دو طرف و کمک فنر هاي جلو .                       (3

 جابجايي تايرهاي جلو ايراد رفع ميشود  (4

 صحيح است. 4و3گزينه  (5

 

 ؟دانيد مناسب مي ايراد حصول اطمينان از رفع جهتکداميک از موارد را  ايرادپس از رفع  - 130

 ملکرد فرمان در حالت درجا از نظرسفت نبودن گردش فرمانبررسي ع (1

 کنترل عملکرد سيستم کالچ خودرو (2

 کنترل عملکرد اکسل جلو در دست اندازها و در موقع گردش ودر هنگام کالچ گيري .  (3

 فقط کنترل زواياي چرخها با استفاده از دستگاه تنظيم فرمان (4

 صحيح است.  1و 3گزينه    (5
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 34 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 : 39دايرا

 "شنيده شدن صداي نا متعارف از قسمت عقب و احساس کندي حرکت خودرو "مشتري با  خودروي آريسان با ايراد  

 به نمايندگي مراجعه کرده است.

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –کدام سيستم ها  -  133

 مجموعه گيربکس   -سيستم انتقال قدرت   (1

 مجموعه ديفرانسيل و ميل گاردان –سيستم انتقال قدرت  (2

 مجموعه اکسل و کمک فنرها –سيستم تعليق عقب  (3

 پلوس ، بلبرينگ و متعلقات آن –اکسل عقب  (4

 صحيح است. 4و  2گزينه  ( 5

 

 ؟مي باشد صحيحکداميک از گزينه هاي زير وعيب يابي  ،  بررسي جهت - 139

  بررسي عملکرد گيربکس در دنده هاي  مختلف (1

 بررسي عملکرد ديفرانسيل و گاردان در سرعت هاي مختلف (2

 سطوح ناهموار در بررسي عملکرد تعليق عقب مجموعه اکسل و کمک فنرها (3

 بررسي وضعيت پلوس، بلبرينگ، خار رينگي، کاسه نمد از نظر کيفيت (4

 صحيح است.  4و  2گزينه  (5

 

 ؟ دانيد چه اقدامي را مناسب ميموجود  ايراد رفع جهت - 135

 تعمير يا تعويض گيربگس  (1

 تعمير يا تعويض ديفرانسيل وميل گاردان  (2

 تعميرسيستم تعليق و کمک فنرها (3

 تعويض پلوس، بلبرينگ، خار رينگي، کاسه تمد (4

 صحيح است. 4و  2گزينه  (5

 

 ؟دانيد يمناسب م ايراد حصول اطمينان از رفع جهتکداميک از موارد را  ايرادپس از رفع  - 136

 تست جاده در شرايط مختلف حرکتي و عدم شنيدن صداي زوزه ديفرانسيل  از عقب خودرو (1

 تست عملکرد ديفرانسيل در دنده هاي باال   (2

 تست عملکرد وضعيت سيستم تعليق بر روي سطوح ناهموار  (3

 ربوطهتست جاده در شرايط مختلف حرکتي و مقايسه با وضعيت ابتدايي طبق فراخوان م (4

 صحيح است 4و3گزينه  (5
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 35 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 : 35ايراد

در سطوح ناهموار به همراه روشن شدن چراغ  ABSعدم عملكرد صحيح سيستم  "مشتري با   خودروي  رانا   با ايراد :  

 به نمايندگي مراجعه کرده است. " ABSاخطار

 

 باشد؟در بروز عيب موثر مي تواند  خودرو  قطعات –ها کدام سيستم- 130

 تاب داشتن  اکسل عقب –يستم تعليق س (1

 مجموعه کاليپر هاي ترمز – ABSسيستم ترمز  (2

 ABSسنسور هاي چرخ ها و يا مجموعه بلوك هيدروليک و واحد الکترونيکي  -ABSسيستم ترمز  (3

 بلبرينگ چرخ جلو – ABSسيستم ترمز  (4

 صحيح است.  4و3گزينه   (5

 اي زير را پيشنهاد مي کنيد؟  براي بررسي ايراد کدام گزينه ه - 138

 بررسي عملکرد سيستم تعليق در حين حرکت (1

  ABSبررسي و تست  اهمي بلوك هيدروليک سيستم   (2

 بررسي و کنترل عملکرد بوستر ترمز (3

 توسط دستگاه عيب ياب  ABSخواندن عيوب  موجودو کنترل پارمترهاي مدول  (4

 نشتي روغن ترمزبرسي عملکرد کاليپرهاي ترمز و عدم  (5

 

 ؟ چه اقدامي را مناسب مي دانيدموجود  ايراد رفع جهت - 134

 تعويض  سنسور چرخهاي جلوي خودرو   (1

 تعويض کاليپرهاي ترمز (2

 و هواگيري سيستم ترمز با استفاده از دستگاه عيب يابABSتعويض مدول  (3

 تعويض بوستر ترمز با بوستر با مشخصات  مناسب (4

 صحيح است 3و  2گزينه  (5

 

 ؟ دانيد مناسب مي ايراد حصول اطمينان از رفع جهتکداميک از موارد را  ايرادپس از رفع  -192

 و کنترل با دستگاه عيب ياب ABSتست جاده  خودرو  و بررسي عملکرد ترمز  (1

 مي نماييم.با ا ستفاده از دستگاه عيب ياب  وضعيت تعداد قطب هاي مغناطيسي چرخ مورد نظر را بررسي  (2

 اطمينان کسب مي نماييم. ABSاز تغيير ورژن نرم افزار کنترل يونيت   (3

 شير برقي چرخ مورد نظر را با المپ تست فعال مي کنيم. (4

 صحيح است. 3و  1گزينه (5
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 36 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 : 36 ايراد

ده و مشتري بيان به نمايندگي مراجعه نموMK02با سابقه تصادف و سيستم ترمز  41صندوق دار مدل  026خودرو پژو 

مي شود دستگاه عيب ياب خطاي زير را نمايش  روشن STOPبه همرا چراغ  ABSمي کند در بعضي مواقع چراغ خطر 

 مي دهد . 

Permanent fault.abs or ars(traction control) recirculation pump.co/cc-or cct 

 

 ؟ قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد -کدام سيستم ها-191

 هاي برقي (شير)قفل شدن  ABSمدوالتور –سيستم ترمز (1

 نصب الستيک با سايز متفاوت -سيستم ترمز(2

 (COMPEN SATOR)تعديل کننده فشار ترمز  -سيستم ترمز(3

 دچار اتصالي شده است. ABSدر مدوالتور  EBDو  ASRشبيه ساز  -سيستم ترمز (4

  CONFIGURATION ECUدر منويانتخاب سايز اشتباه الستيک  – ABSسيستم  (5

 

 براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير درست مي باشد ؟ -190

 ABSدر منوي  CONFIGURATION ECUبررسي منوي  (1

 پشت چراغ جلو چپ  ABSبررسي ضربه خوردگي و شکستگي مدوالتور  (2

 pwmبررسي فعال شدن شيرهاي برقي ورودي و خروجي توسط دستگاه  (3

 BSIدر پيکربندي  ASRررسي فعال بودن سيستم ترمز ب (4

 بررسي و کنترل ارتفاع خودرو از سطح زمين ( 5

 

 براي رفع عيب موجود چگونه اقدام مي کنيد ؟ -193

 (COMPENSATORگردد ) با تعويض تعديل کننده فشار ترمز ايراد برطرف مي (1

 با تغيير سايز استاندارد الستيک مشکل مرتفع مي شود (2

 ايراد مرتفع مي گردد.  ABSبا تعويض مدوالتور  (3

 ايراد مرتفع مي شود.  ABSبا تعويض پمپ سيلندر اصلي (4

 با تغيير نوع خودرو هاچ بک به صندوق دار ايراد مرتفع خواهد شد. ( 5

 

 پس ازرفع عيب کداميک ازموارد را براي اطمينان ازرفع ايراد مناسب مي دانيد ؟ -199

 به هواگيري معمولي بوده و. سپس با دستگاه عيب ياب هواگيري مي نمائيم.  ابتدا نياز (1

 نياز به هواگيري معمولي نبوده و فقط با دستگاه عيب ياب هواگيري شود.  (2

 ( را در جاي خود تنظيم مي نمائيم.COMPENSATORتعديل کننده فشار ترمز) (3

 را به حد استاندارد مي رسانيم.سايز الستيک ها را اصالح نموده و ارتفاع خودرو  (4

 فع ايراد الزامي مي باشد . راجراي تمامي مراحل فوق در  (5
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 37 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 "آزمون گارانتي "

 در هر سئوال فقط يک گزينه صحيح ميباشد 

 ......................، خودرو نياز به تعميرات و يا تعويض قطعات داشته باشد، نمايندگيPDSچنانچه درحين انجام -195

 بايد کارت جديد براي ايراد مربوطه ايجاد نمايد.  (1

 نمايندگي در همان کارت اقدام به ثبت ديگر موارد تعميراتي نمايد. (2

 اي اقدام نمايد.نسبت به اخذ مجوز هماهنگي از دفاتر منطقه (3

 نسبت به عودت خودرو اقدام نمايد.(4

 هيچکدام(5

آئين نامه اجرائي قانون حمايت از مصرف کننده ،کليه خدمات  16نمايندگي مجاز ملزم است مطابق ماده -196

 تضمين نمايد.( هر کدام زودتر فرا برسد ...............) گارانتي ارائه شده خود را به 

 کيلومتر 3222ماه يا  2مدت   (1

 کيلومتر 2222ماه يا  3مدت  (2

 کيلومتر 3222ماه يا  3مدت  (3

 کيلومتر 32222مدت يک سال يا (4

 هيچ کدام(5

 :پس از دريافت مجوز تعويض موتور کامل چند رقم از شماره موتور حک شده نبايد مخدوش شود -190

 رقم از سمت راست 5 (1

 رقم از سمت چپ 5  (2

 رقم از سمت راست 6ترجيحا  (3

 بنا به صالحديد نمايندگي( 4

 هيچکدام( 5

 کدام جمله صحيح است : -198

 صفحه کالچ ، گارانتي اين قطعه منطبق با دوره گارانتي خودرو مي باشد . در صورت انهدام يک طرف  (1

در صورت اتمام لنت کالچ و هم سطح شدن ضخامت لنت با پرچ کالچ بدون آثار سوختگي و بدون خط افتادن ديسک ، (2

 گارانتي اين قطعه منطبق با دوره گارانتي خودرو خواهد بود . 

کيت کالچ منطبق با دوره گارانتي خودرو مشمول  TU5در ابتداي حرکت در خودروهاي  در صورت وجود لرزش در خودرو (3

 گارانتي خواهد بود . 

 هر سه مورد (4

 2و  1فقط موارد (5

 کدام گزينه در خصوص قطعات و مجموعه هاي تحويلي صحيح است ؟  -194

 روغن و مايعات درون کليه مجموعه هاي تحويلي بايد تخليه شود . (1

 وغن درون کليه قطعات بايد بصورت دست نخورده باقي بماند تا امکان کارشناسي فراهم باشد .ر (2

 روغن درون کليه مجموعه هاي تحويلي  بايد تخليه شوند . فقط جعبه فرمان به همراه روغن تحويل مي گردد.  (3

 اه آب اسيد  تحويل مي گرددروغن درون کليه مجموعه هاي تحويلي  بايد تخليه شوند . فقط  باتري به همر (4

 4و  1موارد (5
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 38 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 در خصوص تست قطعات کدام گزينه صحيح مي باشد ؟  -152

 نمايندگي  ، مجاز به حضور در زمان تست قطعات نمي باشد. (1

نمايندگي با هماهنگي با تيم تحويل گيري داغي مي تواند در زمان تست قطعه حضور داشته باشد ولي مجاز به درخواست  (2

 ضيح اپراتور دستگاه تست نمي باشد . تو

نمايندگي با هماهنگي با تيم تحويل گيري داغي مي تواند در زمان تست قطعه حضور داشته باشد و نسبت به درخواست   (3

 توضيح  از اپراتور دستگاه تست اقدام کند.

 شان نتيجه تست قابل اعمال نيست . تست قطعات فقط با حضور کارشناس فني نمايندگي انجام مي گيرد و بدون حضور اي (4

 4و  1موارد (5

 چه زماني ، کسري جزيي قطعات مورد تاييد مي باشد ؟ در  -151

چنانچه کسري قطعات جزيي باشد و هيچ ارتباطي با عيب قطعه نداشته باشد يا مانعي براي تست آن نباشد، با ذکر اخطار به  (1

 نمايندگي مورد پذيرش قرار مي گيرد .

نانچه کسري قطعات کلي  باشد و اما  ارتباطي با عيب قطعه نداشته باشد يا مانعي براي تست آن نباشد، با ذکر اخطار به چ (2

 نمايندگي مورد پذيرش قرار مي گيرد .

 چنانچه کسري قطعات کلي  باشد ، با ذکر اخطار به نمايندگي مورد پذيرش قرار مي گيرد .  (3

 ايندگي مورد پذيرش قرار مي گيردباشد و مرتبط  با عيب قطعه باشد اما  مانعي براي تست آن نباشد، با ذکر اخطار به نم چنانچه کسري قطعات جزيي  (4

 هيچکدام( 5

 گزينه در خصوص گارانتي قطعات صحيح مي باشد ؟ کدام  -150

 ماه  مي باشد. 24گارانتي قطعات از تاريخ درج شده روي قطعه به مدت  (1

ماه مي باشد و در صورتيکه تاريخ توليد با تاريخ تحويل بيش از سه  27وليد خودرو تا تاريخ پذيرش خودرو به مدت از تاريخ ت (2

 ماه ( قابل تاييد است .   36ماه ) مجموع  0ماه تا سقف  27ماه اختالف داشته باشد ، مازاد بر 

اشد و در صورتيکه تاريخ توليد با تاريخ تحويل بيش از سه ماه مي ب 24از تاريخ توليد خودرو تا تاريخ پذيرش خودرو به مدت  (3

 ماه ( قابل تاييد است .   33ماه ) مجموع  0ماه تا سقف   24ماه اختالف داشته باشد ، مازاد بر 

ز سه ماه مي باشد و در صورتيکه تاريخ توليد با تاريخ تحويل بيش ا 36از تاريخ توليد خودرو تا تاريخ پذيرش خودرو به مدت  (4

 ماه ( قابل تاييد است .   42ماه ) مجموع  4ماه تا سقف  36ماه اختالف داشته باشد ، مازاد بر 

 هيچکدام( 5

 ؟ نمي باشدچنانچه نمايندگي اقدام به تنظيم و ارسال اسناد صوري  نمايد ، در صورت اثبات کدام گزينه صحيح   -153

 ز نمايندگي ، هزينه هاي مرتبط کسر خواهد شد . در بار اول ضمن تنظيم صورتجلسه و اخذ تعهد ا (1

 در بار اول ضمن کسر هزينه ، مبلغي برابر جريمه مربوطه از حساب نمايندگي کسر خواهد شد (2

 در بار دوم اخطار کتبي و کسر هزينه اسناد مربوطه و جريمه اي معادل مبلغ اسناد از حساب نمايندگي کسر خواهد شد .  (3

 ه کميسيون اعطا و لغو جهت تصميم گيري ارجاع مي گردد.در بار سوم ب (4

 4و  1موارد (5

کداميک از مجموعه کدهاي ردکارشناسي ذيل بعنوان مغايرت محرز محسوب شده و فارغ از درصد مجاز از  -159

 حساب نمايندگي کسر مي گردد؟

 مغايرت بارکد  –قطعه نو  –کسري (1

 ام تعميراتعدم تاييد صحت انج –قطعه نو  –کسري (2

 عدم تاييد صحت انجام تعميرات  –متفرقه   –کسري  (3

 عدم تاييد صحت انجام تعميرات  –قطعه نو  –متفرقه    (4

 هيچکدام( 5
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 30 1931  (1)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                     

 

 آزمون اطالعيه فني

 در هر سئوال فقط يک گزينه صحيح ميباشد 

 

 گاز دريچه ايراد با(    MAWاستيل )  غرب رساني سوخت سيستم با 026 پژو خودروي مراجعه صورت در-155

 ، کدام گزينه صحيح خواهد بود : بسيار تاخير با گاز خوردنيا موتور ونخوردن گاز ، چک چراغ شدن روشن شامل

 گشاد يا و رفتگي شود اگر عقب کنترل ECUرنگ  طوسي کانکتور پينهاي همچنين و گاز دريچه به متصل کانکتور پينهاي (1

 .گردد تعويض يا ريورك و موتور سيم تهدس المکان حتي گردد، مشاهده شدگي

 ( آب سنسور کنار بدنه به اتصال و گيربکس روي گردد )اتصال حاصل اطمينان موتور سيم دسته بدنه به اتصال از (2

  .گردد تعويض زمان هم برقي گاز دريچه و کويل قطعه ايراد، رفع عدم صورت ممکن است در (3

 همه موارد فوق(4

 2و  1فقط موارد -5

 

از طريق  VEHICLE SPEED OUTPUT (VSO)، اطالعات  ABS MANDO-MGH82در سيستم ترمز -156

 موتور ارسال ميشود. ECU........... به 

 سنسور سرعت  (1

 ABSکنترل يونيت (2

 جلوآمپر (3

 ABSيونيت هيدروليک (4

 هيچ کدام(5

 حرکت در دنده عقب : و رانا حين 026در صورت شنيده شدن  صداي  اضافه خودروهاي پژو -150

 ديسک  و لنت ترمز از نوع بهينه تعويض مي نماييم. (1

 ابندا ديسک ترمز را از نوع بهينه تعويض نموده و در صورت عدم رفع ايراد لنت را نيز تعويض مي نماييم. (2

 کابل ترمز دستي را از نوع بهينه تعويض نموده و رگالژ مي نماييم .  (3

 کيفيت کاليپر ترمز بوده و با تعويض آن مشکل برطرف مي گردد. منشأ ايراد فقط از( 4

 هيچ کدام(5

 استفاده از دستگاه انژکتور شور در نمايندگيهاي ايران خودرو :-158

 در صورتيکه از مايع استاندارد استفاده شود ، مجاز بوده و توصيه نيز مي گردد. (1

 به هيچ وجه مجاز نمي باشد. (2

 نشتي انژکتور مجاز مي باشد.فقط براي کنترل  (3

 فقط براي کنترل ميزان پاشش انژکتور مجاز مي باشد.( 4

 هيچدام (5
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 :   MAWدر سيستم ايموباليزر  از نوع  غرب استيل يا -154

 حتماً تگ سوئيچ نيز مي بايست تعويض گردد.   ICUو يا  ECUبوده و در صورت تعويض   7036تک سوئيچ از نوع  -1

 حتماً تگ سوئيچ نيز مي بايست تعويض گردد.   ICUو يا  ECUبوده و در صورت تعويض   7035يچ از نوع تک سوئ -2

 لزومي به تعويض  تگ سوئيچ نمي باشد.   ICUو يا  ECUبوده و در صورت تعويض   7036تک سوئيچ از نوع  -3

 ه تعويض  تگ سوئيچ نمي باشد.لزومي ب   ICUو يا  ECUبوده و در صورت تعويض   7035تک سوئيچ از نوع  -4

 هيچکدام-5

 

 :  ABS MANDO MGH82، پارس ، سمند  با  925در صورت مشاهده ايراد نوسان عقربه سرعت در خودروهاي -162

 

تا جلو آمپر را کنترل نموده و در صورت صحيح بودن ، جلو آمپر سازه پوش را با جلو  ABSابتدا مسير دسته سيم از يونيت   (1

 وز تعويض مي نماييم.آمپر کر

 فاقد ايراد مي باشد.  SSATنوع  EMSنوع کروز مشاهده مي شود و  EMSاين ايراد فقط در  (2

 منشأ اين ايراد ، کيفيت جلو آمپر بوده و با تعويض آن ايراد برطرف مي گردد. (3

 د نودها مرتفع مي شود. اين ايراد فقط در خودروهاي مالتي پلکس مشاهده شده و با دانلود و پيکره بندي مجد(4

 هيچکدام(5

 

 ABSسمند و راناي بنزين سوز و دوگانه سوز مجهزبه سيستم ترمز–پارس -925در صورت مراجعه خودروي  -161

MANDO-MGH82   با ايراد گاز نخوردن و روشن شدن چراغ چک و درج خطاي ،VEHICLE SPEED 

MALFUNCTION-OUTPUT   ؟ نيستکدام مورد صحيح 

 

 IC22Bاينترکانکتور  3Bتا پايه ABSيونيت  27از پايه  (VSO)رل سالم بودن مسير ارسال سيگنال کنت (1

 IC22Aاينترکانکتور  22تا پايه  ABSيونيت  27از پايه  (VSO)کنترل سالم بودن مسير ارسال سيگنال  (2

 موتور )بنزين سوز( ECU (B51)  تا پايه ABSيونيت  27از پايه  (VSO)کنترل سالم بودن مسير ارسال سيگنال  (3

 موتور )گاز سوز( ECU (A63)  تا پايه ABSيونيت  27از پايه  (VSO)کنترل سالم بودن مسير ارسال سيگنال (4

 هيچکدام (5

 

 رفتن باال و ايرادECO MUX پلكس مالتي سيستم باEMS Siemens با سمند خودروي مراجعه صورت در  -160

قرمز (، با توجه به جديد ترين اطالعيه فني  به محدوده شدن نزديک و نرمال حد از بيش آب دماي نشانگر عقربه

 کدام گزينه را مناسبتر ميدانيد:

 

 گردد کنترل ياب عيب دستگاه توسط موتور عادي کارکرد ابتدا دماي (1

 جلو آمپر تعويض گردد (2

 سنسور دماي آب تعويض گردد (3

 با سيستم اکو ماکس  ECUدانلود  (4

 همه موارد (5
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 تسمهبا ايراد صداي غير عادي تسمه تايم ) 1345توليدي سال  EF0در صورت مراجعه خودروي سمند با موتور  – 163 

 در زمان سرد بودن موتور ، کدام گزينه صحيح است .  (Backside بهينه

 توليدات جديد نيست براي عادي غير صداي ايراد با تايم تسمه قطعه تعويض به نياز -1

 اخوان داشته و به هزينه گارانتي در هر کيلومتري بايستي تعويض گردداين تسمه تايم فر -2

 در هر صورت صدا از تسمه سفت کن بوده و بايد تعويض گردد  -3

 هم تسمه تايم و هم غلطک تسمه سفت کن را براي رضايت مشتري تعويض مينماييم-4

 2و  1موارد -5

 

و پارس که ايراد در مونتاژ  925شار قوي در خودروي پژو جهت رفع نشتي روغن هيدروليک از قسمت لوله ي ف -169

 قطعه دارد، کدام مرحله جهت رفع نشتي صحيح تر ميباشد ؟

 لوله هاي مدار فشار قوي هيدروليک را تعويض نماييم .  -1

 پمپ هيدروليک و لوله ها را تعويض نماييم. -2

 رسانده شود .    NM 25محل اتصال نشتي را به گشتاور -3

 3و  1وارد م-4

 همه موارد-5
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