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 1 5931  (2)دفترچه شماره آزمون مهارتی کارشناس فنی  سئواالت                           

 

 CNGسواالت آزمون مهارت 

 

 1ايراد شماره  :

 اعالم مي کند : SSATمدل   EMSمشتري با خودروي پژو پارس دوگانه سوز  با 

 موتور با لرزش کار مي کند )کارکرد موتور با سوخت بنزين نرمال است ( CNGهنگام استفاده از سوخت 

 قطعات در بروز عيب مؤثر مي باشد ؟ -کدام سيستم ها  -161

 گاز ECU -سيستم سوخت رساني  (1

 سنسور اکسيژن  -سيستم سوخت رساني (2

 CNGسنسور فشار ريل  -سيستم گاز سوز  (3

 زگالتور گاز مارک سازه پويش -سيستم گاز سوز (4

 همه موارد  (5

 براي بررسي ايراد کدام يک از گزيته هاي زير صحيح مي باشد ؟ -166

  PPSگاز با استفاده از آخرين ورژن دستگاه  ECUدانلود کردن  (1

 گاز ECUبررسي پارامترهاي سنسور اکسيژن و خواندن خطاها در  (2

 در جلو آمپر  CNGکنترل چراغ چشمک زن  (3

 بررسي فشار خروجي رگالتور گاز از ناحيه کم فشار به پر فشار (4

 هيچ کدام از موارد فوق صحيح نمي باشد .  (5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم ؟ -161

 و تعويض رگالتور  CNGهواگيري سيستم  (1

 به جاي زيمنس SSATتعويض دريچه گاز  (2

 به جاي زيمنس  SSATتعويض سنسور اکسيژن  (3

 با يک بار قطع کردن بست باتري ايراد براي چند روز مرتفع مي گردد.  (4

 CNGتعويض فيلتر گاز و نازل هاي  (5

 

 پس از رفع عيب کدام يک از موارد را براي اطمينان از حصول رفع ايراد مناسب مي دانيد ؟ -161

 CNGکرد اموالتور کنترل عمل (1

 خواندن خطا و بررسي پارامترها توسط دستگاه عيب ياب (2

 گاز با استفاده از اخرين ورژن عيب يابي ECUدانلود  (3

 فشار خروجي رگالتور را براي آبندي مناسب تا حدودي افزايش مي دهيم.  (4

 مورد بررسي قرار مي دهيم.  CNGنشتي انژکتورهاي بنزين را هنگام استفاده از سوخت  (5
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 : 2ايراد شماره 

چراغ چک روشن شده و  "بيان  مي کند   BOSCHمدل   EMSدوگانه سوز با   EF1مشتري با خودروي سمند 

 ( نمي رسد)هنگام باز نمودن سوييچ صداي کليک شير برقي رگالتور به گوش  "خودرو روي گاز نمي رود

 

 بروز ايراد مؤثر مي باشد ؟قطعات در  -کدام سيستم ها-161

 شير برقي مخزن گاز - CNGسيستم سوخت رساني  (1

 شير برقي رگالتور  -سيستم الکتريکي (2

 CNGسنسور فشار ريل  -سيستم سوخت رساني  (3

 رگالتور گاز -سيستم سوخت رساني(4

 آيينه جلو چپ -سيستم الکتريکي  (5

 

 زير صحيح مي باشد ؟براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي -111

 بررسي پارامترها و خواندن خطاها با استفاده از دستگاه عيب ياب  (1

 CNGو اموالتور سيستم  ECUدانلود کردن نرم افزار  (2

 دور جهت عقربه هاي ساعت مي چرخانيم  4/1پيچ فشار خروجي رگالتور را به قطر  (3

 قسمت مرجع نرم افزار را تغيير مي دهيم    IDENTIFICATIONبا مراجعه به منوي  (4

 همه موارد فوق را منطبق بر مستندات فني انجام مي دهيم  ( 5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم ؟ -111

 با استفاده از نرم افزار جديد ايکو دياگ فشار خروجي موتور را تنظيم مي نماييم.  (1

 ياب موارد تحت ريسک را شناسايي و رفع نشتي مي نماييم. با استفاده از دستگاه نشت  (2

 ممکن است با بازوبست شيلنگ خروجي از رگالتور به ريل ايراد مرتفع گردد.  (3

 تعويض آينه ي سمت راننده به همراه مقاومت درون آن  (4

 دسته سيم غير بهينه را با نوع بهينه و استاندارد تعويض مي نماييم .  (5

 

 از رفع عيب کداميک از موارد را براي اطمينان از حصول رفع ايراد مناسب مي دانيد ؟پس  -112

 وضعيت فعال شدن شير برقي رگالتور و مخزن را در دستگاه عيب ياب بررسي مي کنيم . (1

 نياز به انجام کار خاصي نمي باشد .  (2

 فيلتر گاز و نازل هاي مربوطه را سرويس مي کنيم .  (3

 طوري است که نياز به هيچ گونه تستي ندارد و خودرو تنظيم است .  EF7خودروي  CNGاستراتژي سيستم  (4

 مقاومت شير برقي رگالتور را با مولتي متر اندازه گيري مي نماييم .  (5
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 :  3ايراد شماره 

به نمايندگي مراجعه و اظهار مي دارد چراغ چک روشن شده و موتور با گاز کار  11مشتري خودرو وانت آريسان با مدل 

 نمي کند و ضمن اين که خطاهاي ذيل در دستگاه مشاهده مي گردد 

CNG  SHUT  OFF  VALVE  AT  PRESSURE  CONTROL  DEVICE 

 

 ؤثر مي باشد ؟قطعات در بروز عيب م -کدام سيستم ها -113

  CNGسنسور فشار ريل  -سيستم برقي  (1

 انژکتور گاز -سيستم سوخت رساني انژکتوري )بنزين و گاز ( (2

 مقاومت شير برقي روي مخزن گاز  -سيستم الکتريکي  (3

 گاز و بنزين ECU -سيستم الکتريکي  (4

 تعذيه ريل انژکتور زيمنس ماتريکس -سيستم الکتريکي  (5

 

 بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير صحيح مي باشد ؟براي  -111

 اهم باشد . 222اندازه گيري مقاومت شبيه ساز مخزن که بايد در حدود  (1

 نگه مي داريم .   RPM 1522دقيقه روي  3بار رسانده و دور موتور ر به مدت  9/1فشار خارجي رگالتور را به مقدار  (2

 تعويض اموالتور موجود بر روي سيستم گاز سوز (3

 شير مخزن را يک مرتبه تا انتها باز و بست مي کنيم .  (4

 لوله خروجي شير دستي گاز را باز نموده تا از مسير خروجي گاز اطمينان حاصل نماييم .   14توسط اچار  (5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام نماييم ؟ -111

 طعات الکتريکي معيوب و پاک نمودن خطاها با دستگاه دياگبا تعويض ق (1

 ايکودياگ دانلود مي کنيم.  9/9را يا ورژن   ECUمطابق با اطالعيه فني اخير (2

  2و  1موارد  (3

 فقط با تعويض قطعه الکتريگي و مکانيکي معيوب (4

 تعويض شير برقي رگالتور گاز (5

 

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

 از نظر نشتي با دستگاه نشت ياب CNGتست ريل سوخت  (1

 هواگيري سيستم خنک کننده در صورت تعويض رگالتور و قطعات مکانيکي (2

 آزمايش خودرو توسط تست جاده و استفاده از دستگاه عيب ياب  (3

 ار خروجي رگالتور را مجددا بازبيني مي کنيم از انجام فراخوان اخير اطمينان حاصل نموده و فش (4

 صحيح مي باشد .  4و  3موارد  (5
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 AL1گيربكس اتوماتيک 

 

 : 1ايراد 

 "شروع حرکت خودرو بسختي همراه با لرزش  مي باشد    "گيربكس اتوماتيک  با ايراد    216مشتري با خودروي پژو  

 به نمايندگي مراجعه کرده است. 

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ -کدام سيستم ها  -111

 بلوک هيدروليک     -گيربکس  (1

 نورتور(امبدل گشتاور )تورک ک  –گيربکس  (2

                                گيربکس و دسته سيم مربوطه . EGSايراد سيستم الکترونيکي  (2

 موتور برقي دريچه گاز                                          -موتور  (3

 سنسورهاي چرخ جلو    – ABSسيستم ترمز ضد قفل  (5

    

 کداميک از گزينه هاي زير جهت بررسي ايراد صحيح مي باشد ؟     -  111

 بررسي و تست عملکرد  تورک کانورتور)مبدل گشتاور( . (1

 تنظيم نبودن سوئيچ چند منظوره و کابل تعويض دنده.          (2

 (  EVM-lu / EVM-plبررسي عملکردي شيرهاي اصلي بلوک هيدروليک ) (3

 بررسي سنسور فشار روغن پيزو الکتريک در پايين پوسته گيربکس توسط ابزار مخصوص (4

    PPSتوسط  (EGS)  و کنترل يونيت گيربکس اتوماتيک ABSکنترل ارتباط  شبکه مالتي پلکس بين  (5

 

 عمليات الزم جهت رفع ايراد کدام است ؟   - 111

 توسط دستگاه دياگ ، در صورت عدم رفع  عيب، بلوک هيدرو ليک تعويض مي گردد  .EVM کنترل شيرهاي هيدروليک  (1

 روغن گيربکس را توسط ابزارمخصوص بهمراه سنسور فشار  کنترل مي کنيم   (2

 نورتور اقدام مي نمائيم  .اپس از پياده نمودن گيربکس نسبت به تعويض تورک ک(3

 پس از کنترل دماي روغن شير برقي خنک کن روغن تعويض مي شود   .  (4

 ايندگي پايلوت تعمير گيربکس ارسال مي شود  . نيازي به کنترل با دستگاه عيب ياب نمي باشد ، به نم (5

 پس از تعميرات، جهت حصول اطمينان از رفع ايراد چه اقدامي را  مناسب مي دانيد ؟   –111

 پس از رفع ايراد گيربکس ، نيازي به کنترل خاصي ندارد .( 1

 پس از سرريز نمودن روغن نيازي به تغيير کنتور روغن نمي باشد  .  (2

 گيربکس  مي بايست دانلودينگ شود EGS پس از اتمام کار ، (3

 کنترل  توسط دستگاه عيب ياب و  سپس در شرايط کاري مختلف موتور ) سرد و گرم ( تست جاده اي مي نمائيم .  (4

 نياز به تست جاده اي نمي باشد فقط در وضعيت دور آرام کنترل مي نمائيم  .( 5
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 :  1ايراد 

عدم عملكرد گيربكس زمانيكه دسته دنده در حالت دستي )تيپ ترونيک( قرار  "ربكس اتوماتيک با ايراد با گي 211پژو  

 به نمايندگي مراجعه نموده است .  "مي گيرد  

 

 قطعات در بروز ايراد مي تواند موثر باشد؟  -کدام سيستم ها - 111

 سنسور چرخ  – ABSسيستم ترمز (1

 عدم تنظيم سوپاپ دستي   -بلوک هيدروليک  (2

 عدم تنظيم سوئيچ چند منظوره  -قطعات برقي    (3

 ، سنسور تيپ ترونيک EGS –گيربکس   (4

 صحيح است . 4و 1گزينه   (5

 
 ؟  کداميک از گزينه هاي زير جهت بررسي ايراد صحيح مي باشد  - 112

1) EGS  گيربکس نياز بهDownloading .   د ارد 

 تنظيم نبودن ماهک داخلي بلوک هيدروليک که مي بايست توسط ابزار مخصوص تنظيم گردد (2

 در شرايط مختلف کنترل شود    . PPSتوسط دستگاه عيب ياب   EVMعملکرد  شيرهاي برقي اصلي  (3

 کنترل يونيت گيربکس-   موتورECU ارتباط شبکه مالتي پلکس در ارتباط با  (4

 پين  زير دسته دنده  4سنسور   - ABSو عملکرد  ECUبکه مالتي پلکس بين عدم ارتباط در ش( 5

 
 براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد ؟   -  113

 تعويض مي شود  .  Shift lockمحرک مغناطيسي مربوط به  (1

 ، گيربکس رفع ايراد مي گردد . EGSبا برنامه ريزي مجدد  (2

 با تنظيم کابل ، و تنظيم اهرم دستي داخل بلوک هيدروليک ويا سوئيچ چند منظور رفع عيب مي شود .   (3

را رفع نموده در صورت عدم رفع سنسور تيپ ترونيک  ABSايراد در سيستم ترمز   PPSابتدا پس از بررسي با دستگاه عيب ياب   (4

 کنترل  مي شود .

 هيچکدام .  (5

  
 تعميرات کداميک از موارد زير را براي اطمينان از رفع ايراد مناسب مي دانيد ؟  پس انجام  –  111

عملکرد دسته را در دنده هاي مختلف در منوي  پارامترها بررسي و  سپس    PPSپس از رفع ايراد ، توسط دستگاه عيب ياب  (1

 در شرايط کاري مختلف تست جاده اي مي نمائيم . 

 پس از رفع عيب سيستم شبکه مالتي پلکس را کنترل کرده و تست جاده  مي کنيم.  (2

 پس از رفع عيب گيربکس  ، نيازي به کنترل خاصي  ندارد.  (3

 را دانلودينگ مي نمائيم  . ABSو   EGSنرم افزار کنترل يونيت گيربکس   (4

 صحيح مي باشد.  4و  1گزينه (5
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 خودروي تندر

 
 :6ايراد 

در هنگام روشن  بودن کولر بوي بنزين در داخل خودرو استشمام "بيان مي نمايد  1311مشتري با  خودرو تندر  مدل  

 "مي شود 

 

 قطعات خودرو مي تواند در بروز عيب موثر باشد؟–کدام سيستم ها -111

 اتصال لوله رفت به  ريل سوخت -سيستم سوخت رساني (1

 يا اکسيژن سنسور دوم up streamاکسيژن سنسور اول -سيستم سوخت رساني(2

 کنيستر-سيستم سوخت رساني (3

 پمپ بنزين–سيستم سوخت رساني  (4

 2و1انژکتور -سيستم سوخت رساني (5

 

 براي بررسي ايراد کدام گزينه هاي زير صحيح است؟   - 116

 يا اکسيژن سنسور دوم  upstreamتست اهمي  اکسيژن سنسور اول  (1

 بررسي چشمي درپوش محل  پمپ بنزين در زير صندلي عقب (2

 بررسي چشمي مدار کنيستر و مجراهاي اتاق موتور (3

 تست اهمي سيم کشي انژکتورها (4

 تست چشمي نشتي رگوالتور ريل سوخت (5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟ -111

 تعويض ريل سوخت(1

 تعويض پمپ بنزين و درپوش آن در زير صندلي عقب (2

 تعويض دسته سيم انژکتورها )موتور( (3

 تعويض کنيستر (4

 تعويض اکسيژن سنسور اول  (5

 

 پس از رفع عيب کدام يک از موارد زير را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟ -111

 در پشت امپرSTOPتست عملکرد چراغ اخطار  (1

 تست فشار پمپ بنزين با ابزار مخصوص (2

 تست جاده خودرو در حالت کولر روشن و خاموش   (3

 تست وضعيت اکسيژن سنسور توسط دستگاه عيب ياب  (4

 سنجش  ميزان سرمايش کولر در تست جاده (5
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 :1ايراد شماره 

چراغ اخطار ايربگ روشن است و کيسه هوا تاکنون عمل نكرده "بيان مي نمايد  1311مشتري با خودروي تندر مدل  

 "است  

 

 قطعات خودرو  مي تواند در بروز عيب موثر باشد؟–کدام سيستم ها -111

 کنترل يونيت ايربگ-سيستم ايربگ (1

 کمر بند پيش کشنده -سيستم ايربگ (2

 UCHمدارارتباطي ايربگ با  -سيستم ايربگ (3

 مدار ارتباطي ارسال کننده وضعيت دريچه گاز به کنترل يونيت ايربگ-سيستم سوخت رساني (4

 مدار محدود کننده نيرو-سيستم ايربگ(5

 

 براي بررسي ايراد کدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -111

 بررسي قفل بودن کنترل يونيت ايربگ توسط دستگاه عيب ياب کليپ (1

 بررسي مقاومت اهمي مدار ايربگ راننده توسط دستگاه عيب ياب(2

 بررسي مقاومت اهمي مدار ايربگ راننده توسط مولتي متر مناسب(3

 صحيح است. 2و  1گزينه  (4

 ناسبربگ سرنشين توسط مولتي متر مبررسي مقاومت اهمي مدار اي (5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟-111

 تعويض کنترل يونيت ايربگ (1

  UCHتعويض (2

 تعويض کليد غير فعال کننده ايربگ سرنشين (3

 تعويض دسته سيم ارتباطي کنترل يونيت موتور به ايربگ(4

 تبديل مي کنيم. YESرا توسط دستگاه عيب ياب به حالت   COMPUTER LOCKED BY TOOLمنوي  (5

 

 پس از رفع عيب کدام يک از موارد زير را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟  -112

 تست جاده و بررسي وضعيت چراغ ايربگ   (1

 تست اهمي مدار ايربگ راننده توسط مولتي متر  (2

 تست اهمي مدار ايربگ سرنشين  توسط مولتي متر(3

  UCHتست جاده و بررسي سيگنال عملکرد ايربگ از طريق  (4

 ECUو  UCHتست جاده و بررسي سيگنال عملکرد ايربگ از طريق  (5
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 :1ايراد شماره 

 "از جلوي خودرو صداي تق تق شنيده ميشود"بيان مي نمايد  1311مشتري با  خودرو تندر مدل  

 

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

 کمک راست–سيستم جلوبندي  (1

 سگدست–سيستم جلوبندي  (2

 لنت چرخ جلو–سيستم جلوبندي ( 3

 جعبه فرمان–سيستم جلوبندي ( 4

 بوستر ترمز–سيستم جلوبندي ( 5

 

 براي بررسي ايراد کدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -111

 بررسي وضعيت عملکرد کمک هاي جلو  (1

 بررسي وضعيت عملکرد بوستر ترمز (2

 بررسي وضعيت سگدست( 3

 بررسي عملکرد لنت و ديسک ترمز جلو و عقب (4

 بررسي نشتي روغن هيدروليک (5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟ -111

 تعويض جعبه فرمان (1

 تعويض کمک جلو راست (2

 تعويض کمک جلو چپ (3

 تعويض بوستر ترمز (4

 تعويض کمک جلو چپ و راست (5

 

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

 تست جاده  و بررسي وضعيت عملکردي جلوبندي خودرو (1

 عيب يابي جلوبندي خودرو با استفاده از دستگاه عيب ياب (2

 تست بوستر ترمز  (3

 دروليکتست فشار روغن هي (4

 تست عملکرد چراغ اخطار ايراد در پشت امپر (5
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 گيربكس اتوماتيک تندر

 

 :   1ايراد شماره

 مشتري با  خودرو تندر اتوماتيک  بيان مي دارد:  

گيربكس اتومات )چراغ سيم پيچ شكل( روشن ميشود و  هنگام گرم شدن خودرو ، چراغ چک و چراغ اخطار "

 "ميزند گيربكس به دفعات زياد تقه

 قطعات  خودرو  مي تواند در بروز عيب موثر باشد؟–کدام سيستم ها -111

 کويل دوبل-سيستم سوخت رساني (1

 کنترل يونيت گيربکس اتوماتيک يا  کانکتور آن -سيستم انتقال قدرت (2

 مکانيزم دنده خورشيدي-سيستم انتقال قدرت (3

 سنسور سرعت خودرو -سيستم سوخت رساني( 4

 ليور دسته دنده و اتصاالت آن-انتقال قدرت سيستم( 5

 

 براي بررسي ايراد کدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -111

 بررسي خطاها ي کنترل يونيت  گيربکس اتوماتيک توسط دستگاه عيب ياب (1

 بررسي خطاهاي کنترل يونيت موتور توسط دستگاه عيب ياب (2

 اندازه گيري اهم پايه هاي  مولتي فانکشن سويچ )سويچ چند منظوره( (3

 بررسي مقاومت سنسور سرعت خودرو  (4

 2و  1گزينه  (5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟-111

 تعمير يا تعويض کانکتور کنترل يونيت گيربکس اتوماتيک  (1

 وره(تعمير مولتي فانکشن سويچ )سويچ چند منظ (2

 تعويض سنسور سرعت خودرو (3

 تعويض کويل دوبل (4

 يور دسته دنده و کابل متصل به آنتعويض ل( 5

 

 پس از رفع عيب کدام يک از موارد زير را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟ -211

 تست اهمي سيم پيچ اوليه و ثانويه کويل دوبل (1

 تست عملکردي سنسور سرعت خودرو (2

 تست عدم وجود خطا در کنترل يونيت موتور و گيربکس (3

 تست جاده  (4

  4و  3گزينه  (5
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 :  11ايراد شماره 

 مشتري با  خودرو تندر اتوماتيک  بيان مي دارد:  

چراغ چک خودرو روشن است و وقتي گيربكس در حالت دستي قرار ميدهيم عدد دنده در نمايشگر  پشت آمپر   "

 " عويض دنده انجام نمي شود مشاهده ميشود اما ت

 قطعات  خودرو  مي تواند در بروز عيب موثر باشد؟–کدام سيستمها -211

 اهرم تعويض دنده –سيستم گيربکس اتوماتيک ( 1

 شير برقي هاي کنترل فشار گيربکس –سيستم گيربکس اتوماتيک   (2

 مولتي فانکشن سوييچ –سيستم گيربکس اتوماتيک  (3

 تورک کنورتور يا کيفيت روغن گيربکس  –سيستم گيربکس اتوماتيک  (4

 سنسور سرعت خروجي گيربکس –سيستم گيربکس اتوماتيک  (5

 

 براي بررسي ايراد کدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -212

 بررسي عيوب موجود احتمالي توسط دستگاه عيب ياب (1

 بررسي سطح روغن گيربکس (2

 بررسي عملکرد سنسور سرعت خروجي گيربکس  (3

 بررسي چشمي تورک کنورتور (4

 تست اهمي سنسور سرعت ورودي گيربکس (5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟ -213

 تعويض اهرم تعويض دنده (1

 نورتوراتعويض تورک ک (2

 تعويض سنسور سرعت خروجي گيربکس (3

 دي گيربکستعويض سنسور سرعت ورو (4

  4و 3گزينه  (5

 

 پس از رفع عيب کدام يک از موارد زير را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟ -211

 تست اهمي و عملکردي شيرهاي تنظيم فشار گيربکس (1

 تست جاده خودرو و عملکرد گيربکس در حالت دستي و اتوماتيک (2

 تست فشار مدار روغن گيربکس (3

 خواندن خطاها توسط دستگاه عيب ياب  و اطمينان از پاک شدن آنها  (4

 4و  2گزينه  (5

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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

 

 : 11ايراد شماره 

 مشتري با  خودرو ي کپچر بيان مي نمايد :  

 " خودرو  با ايراد گاز نخوردن مراجعه نموده و دستگاه عيب ياب ايراد خطاي شبكه مالتي پلكس را نشان ميدهد    "

 

 قطعات  خودرو  مي تواند در بروز عيب موثر باشد؟–کدام سيستمها -211

 سنسور موقعيت پدال گاز–سيستم سوخت رساني  (1

 لتي پلکس در کنترل يونيت موتور و گيربکساارتباط مقاومت هاي شبکه م–سيستم مالتي پلکس  (2

 يت موتور و ايربگلتي پلکس در کنترل يوناارتباط مقاومت هاي شبکه م–سيستم مالتي پلکس  (3

  ESPلتي پلکس در کنترل يونيت ايربگ و اارتباط مقاومت هاي شبکه م–سيستم مالتي پلکس  (4

 INSTRUMENT PANELلتي پلکس در کنترل يونيت موتور و اارتباط مقاومت هاي شبکه م–سيستم مالتي پلکس  (5

 

 براي بررسي ايراد کدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -216

 تست اهمي سنسور موقعيت پدال گاز (1

 در کانکتور عيب ياب    CAN L و   CAN Hتست اهمي ميان  پايه هاي مربوط به  (2

 در کانکتور عيب ياب  پس از جدا کردن سر باتري  CAN Lو   CAN Hتست اهمي ميان  پايه هاي مربوط به  (3

 کانکتور کنترل يونيت ايربگ  پس از جدا کردن سرباتري در  CAN Lو   CAN Hتست اهمي ميان  پايه هاي مربوط به  (4

 ESPدر کانکتور کنترل يونيت   CAN Lو   CAN Hتست اهمي ميان  پايه هاي مربوط به  (5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟ -211

   CANرفع اتصالي در سيم هاي شبکه   (1

 LINرفع اتصالي در سيم هاي شبکه (2

 تعويض سنسور  پدال گاز (3

 رفع اتصالي در ارتباط سيمي سنسور پدال گاز و کنترل يونيت موتور(4

   ESPرفع اتصالي در سيم هاي شبکه مولتي پلکس  (5

 پس از رفع عيب کدام يک از موارد زير را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟ -211 

 CANلتي پلکس  اعيب يابي مجدد با دستگاه کليپ و تست اهمي شبکه م (1

 تست اهمي سنسور پدال گاز و کنترل پارامتر آن (2

 LINتست اهمي شبکه  (3

 توسط دستگاه عيب ياب ESPعيب يابي کنترل يونيت  (4

 انجام معرفي سويچ (5
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 :  12ايراد شماره 

 مشتري با  خودرو ي کپچر بيان مي نمايد چراغ آچار سرويس  روشن است و پس از بررسي کارشناسي مشخص ميگردد : 

گرفتن موتور صدا   در هنگام شتاب گيري آني  با شروع باال رفتن دور موتور ناگهان صداي سوت آمده و به محض دور  "

 "گردد مشاهده مي   Boost Pressure  و خطاي     قطع مي شود

 قطعات  خودرو  مي تواند در بروز عيب موثر باشد؟–کدام سيستمها -211

 air cooler out let  duct -سيستم سوخت رساني و توربو شارژ (1

 air cooler inlet  duct -سيستم سوخت رساني و توربو شارژ (2

 discharge duct high pressure    و  Boost pressureکانکتور سنسور  -سيستم سوخت رساني و توربو شارژ (3

 بوستر ترمز–سيستم ترمز  (4

 پمپ وکيوم ترمز -سيستم ترمز (5

 

 براي بررسي ايراد کدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -211

 بررسي چشمي بوستر و بررسي  خطاهاي پمپ وکيوم ترمز توسط دستگاه عيب ياب (1

 بررسي خطاهاي سيستم سوخت رساني و جرقه توسط دستگاه عيب ياب (2

 air cooler out let  ductبررسي اتصال لوله  (3

 discharge duct  high pressureبررسي اتصال    (4

 4و 2گزينه  (5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟ -211

 discharge duct     high pressureو    Boost pressureبرقراري اتصال کانکتور  سنسور  (1

 t   air cooler out let  ducو  جازدن      Boost pressureبرقراري اتصال کانکتور  سنسور  (2

 تعويض بوستر ترمز و پمپ وکيوم ترمز (3

 air cooler inlet  ductبرقراري اتصال کانکتور  سنسور مپ سنسور وجا زدن   (4

 4و 3گزينه  (5

 

 پس از رفع عيب کدام يک از موارد زير را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟ -212

 چک کردن اتصال کانکتور مپ سنسور (1

 تست جاده  (2

 خواندن مجدد خطاها توسط دستگاه عيب ياب (3

 هواگيري سيستم ترمز و پمپ وکيوم ترمز (4

 3و  2گزينه  (5
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 : 13ايراد شماره   

کپچر با ايراد عملكرد ترمز ضعيف است ) چوب مي کند (  مراجعه نموده و مطرح مي کند اين حالت فقط   مالک خودرو

 در موقع گرفتن کولر در سرعت پايين خصوصا زمانيكه خودرو در حالت دنده عقب قرار ميگيرد  نشان مي دهد .

 ) دستگاه هيچ خطائي را ثبت نميكند و چراغ اخطار ي روشن نمي شود ( . 

 

 مي تواند در بروز عيب موثر باشد؟قطعات  خودرو  –کدام سيستمها -213

 pop off valveشير برقي   –سيستم مديريت  توربو شارژر   (1

 عدم ارتباط کنترل يونيت موتور و ترمز   –سيستم مالتي پلکس  (2

 موتور الکتريکي انتخاب دنده  –سيستم گيربکس  (3

 شيرهاي هيدروليکي    – ESPسيستم ترمز  (4

 هيچکدام   (5

 

 براي بررسي ايراد کدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -211

 بررسي عملکرد سنسور توربوشارژر و شير برقي تخليه هواي پشت در يچه گاز   (1

 ESPبررسي کارکرد سنسور سرعت چرخ و سنسورهاي مرتبط با  ترمز   (2

 همچنين عملکرد سيستم گيربکس بهمراه مکانيزم ترمز توسط دستگاه کليپ  کنترل پارامترهاي مديريت موتور و   (3

 )کنترل يونيت فرمان برقي( EPSبا يونيت  UCHکنترل ارتباط شبکه مالتي پلکس (4

 صحيح است  4و  1جواب هاي  (5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟-211

 رفع ايراد مي شود      ESPبا تعويض موتور برقي دريچه گاز و با دانلودينگ  (1

 دسته سيم بين مديريت موتور  ومديريت گيربکس تعويض گردد  (2

 ثبت شده و  شرکت رنو پارس بررسي نموده و در حال حاضر مجوز خاصي بمنظور رفع ايراد ارائه نشده است   ASTIاين عيب درسيستم ( 3

 رفع ايراد ميگردد ESPبا تعويض مجموعه  (4

 صحيح است  2و  1گزينه  (5

 

 ينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟پس از رفع عيب کدام يک از موارد زير را براي اطم -216

 در صورت ثبت شدن عيوب موقت پاک نموده و درشرايط مختلف، تست جاده مي نمائيم   ( CLIPتوسط دستگاه عيب ياب)  (1

 فقط تست جاده اي انجام مي دهيم  (2

 نياز به تست وکنترل نهائي نمي باشد   (3

 کيلومتر  52در سرعتهاي باالي  ESPتست عملکردي سيستم ترمز  (4

 EPSبا يونيت  UCHکنترل نهائي پارامترهاي   (5
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 خودروي هايما

 

 :    11ايراد 

موتور در ابتداي روشن شدن صداي غير عادي دارد و اين صدا پس از چند "اظهار ميكند. S1مشتري خودروي هايما  

 ."لحظه قطع ميشود

 قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد ؟  –کدام سيستم ها -211

 سنسور ميل سوپاپ و فشار هوا     –سيستم سوخت رساني  (1

 عدم ارتباط شبکه اصلي مالتي پلکس    –سيستم الکتريکي خودرو  (2

 ايراد در اويل پمپ   -سيستم الکتريکي خودرو   (3

 عدم روغنکاري مناسب در اجزاي باالي موتور  -سيستم روغنکاري     (4

 منيفولد هوا    –سيستم سوخت رساني   (5

 

 براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير درست مي باشد؟  -211

 کنترل پارامترهاي موتور  سيستم توسط دستگاه عيب ياب  (1

 VVTکنترل عمکرد سنسور ميل سوپاپ و (2

 بررسي ميزان و نوع روغن موتور موجود در موتور و کنترل فشار روغن   (3

 برسي لقي ميل لنگ با ياتاقانها و وضعيت مجموعه رينگ و پيستون (4

 ه پمپ هيدروليک.    بازديد وضعيت مجموعه جعبه فرمان بهمرا (5

 

 براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد ؟  -211

 تعويض روغن با روغن مناسب و يا تعويض اويل پمپ در صورت عدم عملکرد صحيح    (1

 ياطاقانهاي موتور در صورت ايراد ميل لنگ رفع ايراد مي شود. ,با تعويض رينگ و پيستون ( 2

 راد برطرف مي گردد.با تعويض سوپاپهاي هوا اي( 3

 تعويض قطعات آسيب ديده مربوط به تسمه تايم . ( 4

 با تعويض ميل سوپاپ دود ايراد رفع مي شود .  (5

 

 پس از رفع عيب کداميک از موارد را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟  –221

 بررسي سيستم الکتريکي و سيستم انژکتور     (1

 کنترل سيستم خنک کننده و فن ها   (2

 کنترل عملکرد سيستم با دستگاه عيب ياب  (3

 بررسي صداي موتور در استارت اوليه  (4

 تست جاده در شرايط مختلف کاري موتور  (5
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 : 11ايراد 

 1-1کيلومتر دردنده  111الي  11در سرعتهاي بين  "با گيربكس دستي   بيان مي کند  S1مشتري خودروي هايما  

 .   "صداي زوزه از گيربكس شنيده مي شود  

 قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد ؟  –کدام سيستم ها - 221

 اويل پمپ  -سيستم روغنکاري موتور( 1

 سوپاپ ها   –سيستم موتور ( 2

 غلطک تسمه سفت کن دينام  -موتور (3

 ديفرانسيل  –سيستم انتقال قدرت  (4

 مسيرانتقال نويزبه داخل اطاق )لينک هاي تعويض دنده (   –سيستم محرکه   (5

 

 براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير درست مي باشد؟  - 222

 کنترل عملکرد غلطک تسمه سفت کن دينام   .(1

 عملکرد پمپ و جک هيدروليک فرمان  .بررسي  (2

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

 کنترل صدا ي ديفرانسيل در هنگام حرکت خودرو .   (4

 بررسي  عملکرد گيربکس در دنده هاي مختلف هنگام حرکت . (5

 

 براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد ؟  -223

 با تعويض گيربکس کامل ايراد رفع مي گردد . (1

 با تعويض کرانويل وپينيون ايراد رفع مي گردد( 2

 با تعويض غلطک تسمه سفت کن دينام امکان برطرف شدن ايراد وجود دارد . (3

 فقط با تعميرات قطعه ايراد برطرف مي شود . (4

 با تنظيم سوپاپ هاي موتور ايراد برطرف مي شود .  (5

 

 پس از رفع عيب کداميک از موارد را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟ – 221

 بررسي مکانيزم عملکرد ماهک هاي تعويض دنده  .  (1

 ررسي کار کرد موتور در حالت سرد وگرم و شنيدن صداي موتور .ب (2

 کنترل عملکرد دينام با دستگاه عيب ياب . (3

 مجموعه گيربکس و ديفرانسيل  در  تمامي دنده ها هنگام حرکت  .تست جاده اي و کنترل عملکرد ( 4

 در حالت دورآرام و درجا دنده ها را کنترل مي نمائيم . (5
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 :   16ايراد 

 به نمايندگي مراجعه نموده و بيان ميدارد : 1مشتري با خودرو هايما اس 

 جا نميرود (( 1و3پس از تعمير گيربكس،دنده  ))

 کدام سيستمها و قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد ؟ - 221 

 دنده برنجي -سيستم گيربکس  (1

 روغن جعبه دنده –( سيستم گيربکس 2

 کشويي و تودلي -( سيستم گيربکس 3

 3و 1( گزينه هاي 4

 همه موارد(5

 

 براي بررسي ايراد کدام گزينه صحيح ميباشد ؟ - 226 

 در دورهاي باال جهت نشان دادن ايراد ( تست جاده و راندن خودرو1

 ( تست استال 2

 ( نيم کالچ نمودن و تحت فشار قرار دادن گيربکس3

 3و 2( گزينه هاي 4

 همه موارد (5

 

 براي رفع ايراد چگونه اقدام مي نماييم ؟ - 221

 ( تعويض دنده ديشلي 1

 عيب گرديده است وبا تعويض ان عيب رفع ميگردد .( کشويي و دنده برنجي به صورت صحيح مونتاژ نشده و باعث ايجاد 2

 ( روغن جعبه دنده کم است و بايد سرريز شود .3

 ( اهرم تعويض دنده مشکل دارد .4

 همه موارد (5

 

 پس از رفع عيب کداميک از موارد براي حصول اطمينان از رفع عيب مناسب است ؟ - 221 

 ( تست جاده1

 ( تست استال در تمامي دورها2

 تست روي جک تودلي( 3

 3و 1( موارد 4

 همه موارد (5
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 : 11 ايراد 

 (key less)بيان مي کند سيستم استارت بدون کليد  PEPSمجهز به سيستم  S1 اتوماتيک مشتري با خودرو هايما

 عمل نمي کند. خودرو فقط با قرار دادن سوئيچ بروي دکمه استارت روشن مي شود.

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –کدام سيستم ها  - 221

 ) قفل الکترونيکي فرمان برقي (ESCL  -سيستم مالتي پلکس خودرو  (1

 ) کنترل يونيت ورود و استارت بدون کليد (PEPSريموت کنترل و  -سيستم الکترنيک خودرو  (2

 PEPSآنتن تشخيص کليد ، رله هاي  –سيستم الکتريکي خودرو  (3

 ) کنترل يونيت بدنه (BCM – تي پلکس خودروسيستم مال  (4

 ( ) کنترل يونيت روشنايي LCM – سيستم الکترنيک خودرو  (5

 

 براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير درست مي باشد؟   -231

 در منوي خواندن عيب و پاک نمودن آنها  PEPSبررسي کدهاي خطاي ثبت شده در  (1

 و در صورت لزوم تعريف کليد جديد PEPSبررسي تعداد کليد تعريف شده در  (2

 ، ابتدا اين دو کنترل يونيت و دسته سيم هاي مرتبط را مورد بررسي قرار مي دهيم.  BCMاز طريق   ESCLبدليل کنترل  (3

 سنکرون کردن ريموت کنترل طبق دستورالعمل کتاب هاي آموزشي و اطالعيه فني  (4

 رل ولتاژ باطري ريموت باطري توسط ولت متر کنت (5

 

 براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد ؟  -231

 تعويض باطري ريموت کنترل  (1

 کنترل ولتاژي باطري خودرو ودر صورت نياز تعويض آن   (2

 و رفع ايرادBCMکنترل وضعيت سوکت ها و دسته سيم ها مربوط به سيستم و  (3

 و کليد ها با هم  PEPS  ،BCM تعويض ست (4

 تعريف مجدد کليد با استفاده از دستگاه عيب ياب (5

 

 پس از رفع عيب کداميک از موارد را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟  -232

 توسط دستگاه عيب ياب  BCMکنترل پارامترهاي   (1

 تست جاده در شرايط مختلف حرکتي   (2

 آزمايش عملکرد استارت بدون کليد و روشن نمودن موتور خودرو با آن  (3

 را ريست و با دستگاه تعريف نهايي مي کنيم  PEPSبراي اجتناب از تکرار مورد مجددا   (4

 کنترل خاصي براي اطمينان از رفع عيب نياز نيست  (5
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 :11ايراد

به نمايندگي مراجعه نموده و بيان ميدارد چرخهاي عقب خودرو سايش زودهنگام دارند  S1مشتري با خودرو هايما  

 درحاليكه کارکرد خودرو باال نيست .

 کدام سيستمها و قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد ؟ - 233

 بلبرينگ چرخ عقب -( سيستم تعليق 1

 بازويي باال و پايين –( سيستم تعليق 2

 زواياي چرخ  -( سيستم تعليق 3

 ديفرانسيل -( سيستم انتقال قدرت 4

 (  تصادف شديد از جلو 5

 

 براي بررسي ايراد کدام گزينه صحيح ميباشد ؟ -231

 ( تست جاده و بازديد عملکرد فرمان 1

 ( تست و عيب يابي فرمان برقي خودرو 2

 ( بازديد زواياي چرخ عقب3

 3و  1( موارد 4

 3و  2( موارد 5

 

 رفع ايراد موجود چگونه اقدام  مينمايد ؟براي  -231

 ( در صورت ايراد داشتن بلبرينگ چرخ عقب آن را تعويض ميکنيم1

 ( در صورت باالنس نبودن چرخها ، انها را باالنس ميکنيم .2

 ( تعويض بازويي چرخ3

 ( تنظيم زواياي چرخ عقب با دستگاه4

 همه موارد(5

 

 را براي اطمينان از حصول رفع عيب بايد انجام داد ؟ پس از رفع عيب کداميک از موارد  -236

 ( تست جاده1

 ( کنترل زواياي چرخهاي عقب2

 ( تست با دستگاه عيب ياب3

 2و  1( موارد 4

 ( هيچکدام5
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 سوزوکي 

 

 : 11ايراد 

آمپر آب باال مي رود و فن هاي سيستم خنک کننده فقط با دور تند کار  "بيان مي دارد 2111مشتري با خودرو سوزوکي

  "مي کنند

 قطعات خودرو در بروز عيب موثر است . –کدام سيستم  - 231

 واتر پمپ  -سيستم خنک کننده موتور  (1

 سنسور موقعييت ميل سوپاپ –سيستم سوخت رساني موتور   (2

 سنسور دماي هواي بيرون  –سيستم الکتريکي خودرو  (3

 رادياتور آب -سيستم خنک کننده موتور  (4

 مدار الکتريکي فن هاي موتور –سيستم الکتريکي خودرو  (5

 

 براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير درست مي باشد؟   -231

 بررسي قطعات مکانيکي موتور در ارتباط با مدار خنک کننده آن مانند واتر پمپ ، رادياتور و .......  (1

  موتور در راه اندازي دور کند فن ها با استفاده از منوي تست عملگرها دستگاه عيب ياب ECMکنترل و بررسي عملکرد (2

 از دستگاه عيب ياب کنترل و بررسي  عملکرد سيستم تهويه خودرو با استفاده (3

  (BCM)بررسي عملکرد کنترل يونيت کنترل بدنه  (4

 بررسي قطعات برقي سيستم ترانسفر خودرو (5

 

 براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد ؟  -231

 کنترل ولتاژي باطري خودرو ودر صورت نياز تعويض آن   (1

 با تعويض واتر پمپ ايراد برطرف مي گردد.  (2

 با تعويض رادياتور ايراد بر طرف مي گردد. (3

 موتور  ECMو رله فن و اتصال بدنه  مربوطه و در صورت سالم بودن آنها تعويض  موتور  ECMکنترل سيم کشي بين   (4

 را خوانده و پس از پاک کردن آن ايراد برطرف مي گردد. BCM با دستگاه عيب ياب خطا  (5

 

 پس از رفع عيب کداميک از موارد را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟  -211

 DATA LISTتوسط دستگاه عيب ياب در منوي  BCMکنترل پارامترهاي   (1

 کنترل عملکرد سيستم ترانسفر   (2

 با دور کند وتندبررسي عملکرد سيستم خنک کننده موتور در حالت موتور روشن و کنترل آمپر و عملکرد فن ها   (3

 کنترل پارامترهاي سيستم سوخت رساني خودرو کفايت مي کند  (4

 کنترل خاصي براي اطمينان از رفع عيب نياز نيست   (5
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 :21ايراد 

ي دنده صدا 1به  1ر حين تعويض دندهگيربكس د "مشتري با  خودرو سوزوکي به نمايندگي مراجعه و بيان ميدارد 

 "ناهنجار دارد

 

 کدام سيستم خودرو در بروز عيب موثر است -211

 گيربکس  –سيستم انتقال قدرت  -1

 ترانسفر –سيستم انتقال قدرت  -2

 ديفرانسيل –سيستم انتقال قدرت  -3

 گاردان  -سيستم انتقال قدرت -4

 پلوس ها –سيستم انتقال قدرت -5

 

 براي بررسي ايراد فوق  کداميک از گزينه هاي زير درست مي باشد؟   -212

 کنترل وبررسي عملکرد ماهک هاي ترانسفر  (1

 بررسي وضعيت عملکرد بلبرينگ ته ميل لنگ  (2

 بررسي وضعيت دنده هاي برنجي گيربکس از نظر ظاهر و عملکرد  (3

 بررسي صحت و سالم بودن قطعات کالچ (4

 فت ورودي و خروجي گيربکس با استفاده از ابزار مخصوص شکل نشان داده شدهکنترل و بررسي بلبرينگ هاي ش (5

 

 ؟   براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد -213

 گيربکس را تعويض مي کنيم  5و  4دنده هاي برنجي   (1

 کليه ميل ماهک هاي گيربکس را تعويض مي کنيم  (2

 بلبرينگ ته ميل لنگ را تعويض مي نمايم. (3

 ت ورودي و خروجي ايراد برطرف مي گردد. فبا تعويض بلبرينگ هاي ش (4

 گاردان جلو وعقب خودرو را تعويض مي کنيم . (5

 

 پس از رفع عيب ، کداميک از موارد زير را  براي اطمينان از رفع شدن عيب ، مناسب ميدانيد؟  -211

 انجام تست جاده و صحت از عدم صداي ناهنجار از ديفرانسيل( 1

 انجام تست جاده در شرايط مختلف حرکتي خودرو  و اطمينان از عملکردصحيح گيربکس در تعويض دنده هاي مختلف( 2

 ترانسفر را در شرايط متفاوت کاري کنترل مي کنيم  (3

 کنترل عملکرد سيستم کالچ  (4

 کنترل سطح روغن گيربکس کفايت مي کند(5
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