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 مباني برق

ر گاه مي شود مشاهده يت فن وارد تعميونيانژكتوري مجهز به  405مشتري با خودرو پژو 

چ كدام از فن ها كار نمي كنند اما در دور تند تنها فن سمت راننده  كار مي يمي شود كه در دور كند فن ، ه

 .ب مي شودآش از حد موتور و باالرفتن دماي يامر باعث گرم شدن بن يكند كه ا

 ؟قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد دام سيستم ها ك -

 رله دور کند فن _سيستم الكتريكي خودرو  – 1

 دسته سيم اصلي _سيستم الكتريكي خودرو  – 2

 دسته سيم سيني فن _سيستم الكتريكي خودرو  -  3

 سنسور قهوه ای دمای آب –سيستم خنک کاری  – 4

 موتور ECU –سيستم  سوخت رساني   -5

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟ _ 2

 از آنجا که خودرو انژکتوری مي باشد ابتدا توسط دستگاه خطاهای موجود را بررسي مي نماييم– 1

 سالم بودن  رله دور کند فن را بررسي مي نماييمچون دور کند فن کار نمي کند ابتدا – 2

 .   از انجا که در دور تند يكي از فن ها کار مي کند ايراد نمي تواند مربوط به اتصاالت بدنه باشد– 3

 برق تغذيه و منفي های يونيت فن را توسط نقشه بررسي مي نماييم_ 4

 هيچ کدام  – 5

 مي نماييم؟براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام   _  3

 در مورد سيستم فن همواره ابتدا بايد رله های فن را بررسي نمود که بهترين روش برای اين کار تعويض انها مي باشد-  1

 از تست عملگرهای دستگاه دياگ مي توان برای فعال کردن فن ها و بررسي وضعيت انها استفاده نمود– 2

 دستگاه عيب ياب مي باشد بهترين روش برای تست يونيت فن استفاده از – 3

 مي توان توسط نقشه مربوط به فن از سالم بودن سيم کشي فن اطمينان حاصل نمود – 4

 اطمينان به خرابي موتور فن سمت شاگرد پي برد  ابا توجه به نوع ايراد و بررسي دقيق نقشه سيم کشي مربوط به فن  مي توان ب -5

 

 را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟پس از رفع عيب ، كدام يك از موارد   -4

 ای دمای آب را کشيده تا وضعيت فن ها را در دور تند مشاهده کردسوکت قهوه – 1

 با کولر گرفتن وضعيت عملكرد فن ها را بررسي مي نماييم  - 2

 توسط دستگاه دياگ از صحت عملكرد سيستم خنک کاری اطمينان حاصل مي نماييم – 3

اجازه مي دهيم خودرو گرم شود تا بتوان عملكرد فن را در دمای صحيح مشاهده کرد سپس توسط تست جاده از رفع عيب اطمينان  – 4

 حاصل مي نماييم

 همه موارد– 5

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 قفل مركزي  عمل نموده ولي به حالت قفل به نمايندگي مراجعه و بيان ميدارد 405خودروي :  2ايراد 

بررسي هاي اوليه مشخص مي شود كه بدنه خودرو تصادف نداشته است و خودرو در  (پس مي زند)نميرود

 .داراي سيستم دزدگير نميباشد 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –دام سيستم ها ك -5

 مجموعه قفل دربها  -سيستم الكتريكي – 1

 دسته سيم سيني فن  –سيستم الكتريكي   - 2

 استارت موتور  –سيستم الكتريكي  – 3

 يونيت قفل مرکزی _سيستم الكتريكي    - 4

 موارد  همه  – 5

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟ _ 6 

 .توسط اهمتر اقدام به اندازه گيری ولتاژ باطری ريموت کنترل مينماييم -1

 .نماييم برای تعريف ريموت کنترل ميبايست توسط دستگاه عيب ياب اقدام   -2

 .ريموت و گيرنده راديويي نياز به سنكرون نمودن دارنند   – 3

 .با استفاده از دياگرامهای برق خودرو اقدام به بررسي عملكرد مغزی سوئيچ مينماييم   – 4

 .ها صحيح نميباشد  يک از پاسخ هيچ  -5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟  _ 7

 .مي نماييم  CCNده از دستگاه عيب ياب اقدام به تغيير پيكر بندی نود ابتدا با استفا – 1

 .اقدام به تعويض ريموت بهمراه گيرنده قفل مرکزی مينماييم  – 2

با استفاده از مدارك تعميرات اقدام به بررسي عملكرد تک به تک عملگرهای دربها با تحريک آنها نموده و مجموعه قفل برقي  معيوب  – 3

 .را شناسائي و تعويض مينماييم دربها 

 .پس از وارد شدن به منو ريموت برای تعريف ريموت دکمه قفل و باز روی ريموت را مي فشاريم تا تعريف صورت پذيرد  – 4

 4و  2و  1موارد  -5

 پس از رفع عيب ، كداميك از موارد را براي صحت عملكرد سيستم فوق مناسب مي دانيد ؟  _8

 قفل مرکزی توسط دکمه های ريموت و مغزی سويچ درب خودرو در حالت موتور روشن و موتور خاموش بررسي عملكرد – 1

 بررسي پيكره بندی کنترل يونيت ايموبياليزر – 2

 بررسي دکمه شيشه باالبر  – 3

 بررسي  محرك با دستگاه عيب ياب جهت اطمينان از عملكرد آنها -4

  4و  3و  2و  1موارد  –5
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به تعميرگاه مراجعه نموده (  بعضي اوقات )  با ايراد روشن نشدن جراغ سقفي  SLX  405 يخودرو:  3ايراد 

 . ضمن بررسي اين خودرو داراي تصادف نميباشد و سيستم برق خودرو نيز استاندارد ميباشد. است 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد ؟  –كدام سيستم ها  _9

 جعبه فيوز کالسكه ای  -سيستم الكتريكي   – 1

 ICNپيكره بندی   -سيستم الكتريكي   - 2

 مجموعه روشنائي سقفي و سوئيچ الدری  -سيستم الكتريكي  – 3

 3و  2موارد   - 4

 .صحيح ميباشد  4و  3و  2و  1موارد   - 5

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟  _ 10

 .برق روشنائي اصلي از برد الكترونيكي مجموعه جلوآمپر گرفته شده است  SLX 405در خودرو -1

 .جعبه فيوز اصلي زير داشبورد ندارد  SLX 405در خودرو  -2

با استفاده از مدارك تعميراتي با استفاده از مولتيمتر اقدام به تست عملكرد ميكرو سوئيچ الدری از طريق اينترکانكتور ستون دربها  – 3

 .اييم مينم

 . با استفاده از دستگاه عيب ياب اقدام به تست عملكرد رله روشنائي اصلي مينماييم  – 4

  .  هيچكدام از موارد ؛ روش استاندارد عيب يابي سيستم فوق نميباشد  -5

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم ؟ -11

 .با تعويض جلوآمپر اقدام به بررسي روشنائي مينماييم 

 . در جعبه فيوز اصلي فيوز روشنائي سقفي را تعويض ميكنيم   -2

 .با استفاده از مولتيمتر ميكرو سوئيچ با عملكرد نامناسب را شناسائي و تعويض مينماييم  – 3

را دانلود کرده  BCMعملكرد روشنائي سقفي را بررسي و در صورت عدم راندمان مناسب ابتدا  BCMتوسط دستگاه عيب ياب از منوی  – 4

 .مي نماييم  BCMو در صورت عدم رفع اشكال اقدام به تعويض نود 

  .  صحيح ميباشد  4و  2موارد  -5

 

 پس از رفع عيب ، كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟ -12

 بررسي عملكرد جلوآمپر در حاالت مختلف – 1

 دستگاه عيب ياب و پاك کردن تمامي خطاهاتوسط  BCMبررسي نود  – 2

 توسط دستگاه عيب ياب و  پاك کردن تمامي خطاها FNبررسي نود  – 3

 دانلود و بروزرساني نودهای مالتي پلكس -4

 بررسي عملكرد روشنائي سقفي در شرايط موتور روشن و خاموش با اقدام بر روی تک به تک دربهای خودرو –5
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 مالتي پلکسبرق 

طبق اظهار مشتري . به تعميرگاه مراجعه ميكند ECO MUXسمند با سيستم مالتي پلكس  يخودرو -4ايراد 

در بررسي هاي اوليه مقدار گاز كولر، كالچ كمپرسور كولر و سوئيچ سه مرحله اي . كولر خودرو كار نمي كند

 همچنين سيم كشي مربوط به سيستم كولر به طور كامل بررسي گرديد. فشار گاز كولر چك شد

 عيب مي تواند موثر باشد؟قطعات در بروز  –كدام سيستم ها  _13

 BCMپيكربندی اشتباه   -سيستم مالتي پلكس – 1

 MFDپيكره بندی اشتباه   –سيستم  مالتي پلكس   - 2

 CCNپيكربندی اشتباه  -سيستم مالتي پلكس  – 3

 FNپيكره بندی اشتباه  _سيستم مالتي پلكس   - 4

 4و1موارد   - 5

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟ _ 14

 اعالم ميگردد BCMخوانده و به   MFDاطالعات دمای اواپراتور توسط ECO MUXدر خودرو سمند با سيستم مالتي پلكس -1

 به طور مستقيم کمپرسور کولر را راه اندازی مي کند BCMنود  ECO MUXدر سيستم مالتي پلكس  -2

 به طور مستقيم کمپرسور کولر را راه اندازی مي کند ACپانل  ECO MUXستم مالتي پلكس در سي – 3

 رله کمپرسور کولر در جعبه فيوز داخل موتور قرار دارد  – 4

  هيچ کدام   -5

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟ -15

 را اصالح مي نماييم FNو  CCNتوسط دستگاه عيب ياب پيكربندی نودهای -1

 جهت اطمينان از صحت پيكره بندی ، وارد مد خودعيب يابي از روی پانل کولر مي شويم  -2

 اطمينان حاصل مي نماييم BCMاز انتخاب صحيح نوع خودرو  در نود  – 3

ر شدن کالچ کمپرسور کولر اقدام به فعالسازی کمپرسور کولر مي کنيم در صورت عدم درگي BCMتوسط دستگاه عيب ياب از منوی  – 4

 مي نماييم BCMرا دانلود کرده و در صورت عدم رفع اشكال اقدام به تعويض نود  BCMابتدا 

  همه موارد فوق  -5

 

 پس از رفع عيب ، كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟  _ 16

 موتور روشن بررسي عملكرد کولر در حاالت مختلف – 1

 توسط دستگاه عيب ياب و پاك کردن تمامي خطاها BCMبررسي نود  – 2

 توسط دستگاه عيب ياب و  پاك کردن تمامي خطاها FNبررسي نود  – 3

 دانلود و بروزرساني نودهای مالتي پلكس -4

 بررسي عملكرد کولر در حالت درجا و حالت سوئيچ باز –5
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با سيستم مالتي پلكس كروز وارد نمايندگي مي شود طبق بيان  207i localizeخودروي مشتري با :  5ايراد

در بررسي هاي اوليه مشخص . مشتري كليد تنظيم آينه هاو شيشه باالبرهاي جلو وعقب از كار افتاده است

كليد شيشه باالبر ها روشن نمي شود ضمنا هيچ گونه دستكاري روي سيم كشي انجام  LEDمي شود كه 

 . نشده است

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  _17

 BCM  -سيستم مالتي پلكس – 1

 موتورهای شيشه باالبر –سيستم الكتريكي   - 2

   DSM –سيستم مالتي پلكس  – 3

 رله شيشه باالبر درب های جلو -سيستم الكتريكي خودرو   - 4

 همه موارد  - 5

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟ _ 18 

 با باز شدن سوئيچ بايد چراغ کليد های شيشه باالبر عقب و جلو روشن شود -1

 ندارند BCMچراغ کليد های شيشه باالبر بعد از روشن شدن چراغ های کوچک روشن مي شوند و ارتباطي با  -2

 . تنظيم مي نماييم mA 100م قطع موتور شيسشه باالبر را روی، جريان ماکزيم BCMبا استفاده از دستگاه عيب ياب و منو  – 3

 رله شيشه باالبر درب های جلو وعقب در جعبه فيوز داخل اتاق قرار دارد – 4

    3و  1موارد -5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟  _ 19

 تعويض شود BCMنموده در صورت عدم رفع اشكال بايد   BCMپس از اطمينان از سالمت دسته سيمها ، اقدام به دانلود  – 1

مربوط باشد برای رفع ايراد  BCMاز انجا که شيشه باالبرهای عقب به طور مستقيم توسط کليد کنترل مي شود اين ايراد نمي تواند به  – 2

 باالبر و بررسي فيوزهای مربوط به شيشه باالبر مي نماييم  اقدام به بررسي رله های شيشه

را بررسي نموده و در صورت وجود قعطي اقدام به تعويض دسته سيم اتاق  BCMطبق نقشه ارتباط بين رله شيشه باالبرهای عقب و  – 3

 نماييممي

که وجه مشترکي ندارند لذا يک به يک به بررسي سيم عدم کارکرد شيشه باالبرهای عقب ، جلو و آينه های برقي سه ايراد مجزا بوده -4

 .کشي قسمتهای مربوطه مي نماييم

تازه تحويل مشتری شده است احتمال خربي دسته سيم به حداقل مي رسد لذا مناسب مي باشد شروع عيب يابي از  i202چون خودرو  -5

 . نه برقي توسط سيستم مالتي پلكس کنترل مي گردندقسمت ارتباطات شبكه و سيستم مالتي پلكس باشدچون شيشه باالبرها و آي

 پس از رفع عيب ، كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟  _ 20

 بررسي عملكرد شيشه باالبر و آينه های برقي  – 1

 دقت به روشن شدن چراغ روی کليد های شيشه باالبر در زمان باز کردن سوئيچ – 2

 دقت به روشن شدن چراغ روی کليد های شيشه باالبر در زمان روشن کردن چراغ های کوچک  – 3

 با استفاده از دستگاه دياگ و در قسمت عملگرها تک تک شيشه باالبرهارا فعال نموده و عملكردآنهارا بررسي مي نماييم -4

 .ي شويممطمئن م BCMبا استفاده از دستگاه دياگ از عدم وجود خطا در يونيت  –5
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به نمايندگي مراجعه و بيان ميدارد كه گرمكن  SMSمشتري با  خودروي دنا با سيستم مالتي پلكس :  6ايراد 

شيشه عقب و آينه ها از كار افتاده است و نشانگر گرمكن روي پنل تهويه روشن نمي شود  طبق بررسي 

 كشي صورت نگرفته است هاي اوليه صورت گرفته مشخص مي شود كه هيچ گونه دستكاري روي سيم

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  _21

  RNخرابي نود  -سيستم مالتي پلكس  - 1

 CCNخرابي نود  -سيستم مالتي پلكس   -2

 دسته سيم داشبورد-سيستم الكتريكي - 3

 پنل کولر و بخاری –سيستم تهويه مطبوع  –4

 همه موارد – 5

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟ _ 22 

 مي باشد RNو گرمكن شيشه عقب با نود  CCNکنترل گرمكن آينه ها با -1

 کنترل مي شود RNو گرمكن شيشه عقب  توسط  CCNو گرمكن آينه سمت شاگرد توسط  DCNگرمكن آينه سمت راننده توسط  -2

 ارسال مي کند  CCNمبني بر روشن شدن گرمكن شيشه عقب را از طريق شبكه به نود پنل اتوماتيک درخواست راننده  – 3

 به طور مستقيم کليه گرمكن ها را فعال مي سازد CCNدر خودروی دنا رله ای برای گرمكن شيشه عقب و اينه ها وجود ندارد و  – 4

  هيچ کدام   -5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟  _ 23

 نموده و در صورت عدم رفع ايراد اقدام به تعويض آن مي کنيم CCNدستگاه دياگ اقدام به دانلود نود  توسط – 1

انتخاب شود در غير اينصورت گرمكن اينه ها و شيشه  LSاز نوع  SCREEN HEATER SWITCHبايد گزينه  RNدر پيكربندی نود  – 2

 عملكردی مناسب نخواهد داشت

انتخاب شود در غير اينصورت گرمكن اينه ها و  HSاز نوع  SCREEN HEATER SWITCHبايد گزينه  CCNدر پيكربندی نود  – 3

 شيشه عملكردی مناسب نخواهد داشت 

ام اقد S1.5با استفاده از روش عيب يابي اتوماتيک پنل سيستم تهويه مطبوع اقدام به عيب يابي سيستم نموده و در صورت وجود کد   – 4

 به تعويض پنل کولر و بخاری مي نماييم

 و هم چک نمودن رله گرمكن بايد در عيب يابي مد نظر قرار گرفته شود RNدر  SCREEN HEATER SWITCHهم پيكره بندی  -5

 

 پس از رفع عيب ، كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟  _ 24

 در حالت موتور روشن فعال شدن گرمكن آينه ها و شيشه عقب را بررسي مي نماييم – 1

 و پيكربندی مجدد آن CCNدانلود  – 2

با استفاده از روش عيب يابي اتوماتيک پنل سيستم تهويه مطبوع اقدام به عيب يابي سيستم نموده و از عدم و جود خطا در آن مطمئن  – 3

 مي شويم

 شدن چراغ گرمكن در پنل سيستم تهويه مطبوع توجه مي نماييمبه روشن فقط   -4

 همه موارد فوق  –5

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


به نمايندگي مراجعه و اظهار مي دارد گيج بنزين موقعيت درست  ECO MUXمشتري با خودرو رانا : 7ايراد 

 ندارد و هربار پس از روشن نمودن خودرو مقداري نامتناسب با بنزين موجود در باك را نمايش مي دهد 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  _25

 ICNخرابي  _سيستم مالتي پلكس  - 1

 مجموعه پمپ بنزين   _يک سيستم الكتر - 2

 مشكل نرم افزار و دانلودينگ _سيستم مالتي پلكس  - 3

 دسته سيم از پمپ به پشت آمپر _سيستم الكتريک   - 4

 همه موارد – 5

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟  _ 26 

، در زمان تست آمپر بايد به پرش کيلومتر حواسمان جمع باشد و دو قطعه  BCMو کنترل يونيت  ICNبدليل ثبت کيلومتر در پشت آمپر  - 1

 . را با هم تعويض و تست کنيم

بعد از اطمينان از صحت عملكرد باقي موارد ، مشكل حل  BCMتنها با عوض کردن پشت آمپر به همراه . نيست   ICNنيازی به دانلود – 2

 . خواهد شد

با دستگاه عيب ياب و پاك کردن خطا بوسيله دستگاه عيب ياب مي  )  ICN) خواندن عيب پشت آمپر  بهترين روش شروع عيب يابي ، – 3

 باشد

 الزامي مي باشد  ICNقبل از تعويض آمپر ، ريست کردن و دانلودينگ  ICNدر صورت خرابي – 4

چون در هر بار روشن نمودن خودرو ، گيج آمپر مقداری را نمايش مي دهد ، عيب از مجموعه پمپ بنزين منتفي خواهد بود و عمليات  – 5

 . عيب يابي را بروی قسمت های پشت آمپر و دسته سيم متمرکز مي کنيم

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟  _27

( جلو آمپر )  ICNولت اعمال مينماييم تا حافظه موقت داخلي  5، برق (  CANپايه های شبكه ) جلو آمپر  8و  2به پايه پين شماره  - 1

 .پاك شود و بعد سرباتری کشيده تا عيب برطرف گردد

 ه کيلومتر قبلي مي باشدو برداشتن سرباتری برای ريست شدن حافظ BCMقبل از تعويض جلو آمپر جديد نياز به دانلود  - 2

با اين تست ، صحت عملكرد .قسمت تست عملگرها ،پمپ بنزين و درجه داخل باك را چک مي کنيم  BCMبا دستگاه عيب ياب و منو  – 3

 .  مجموعه پمپ بنزين و دسته سيم چک خواهد شد 

برای دانلود پشت آمپر ، به مواردی همچون ورژن نرم افزار دستگاه دياگ ، کافي بودن شارژر برق دستگاه عيب ياب ، پيكره بندی بعد از  – 4

 .دانلود توجه داشت 

 . معيوب با يک قطعه سالم قبل با توجه به مورد ثبت کيلومتر امكان ندارد  ICNامكان تعويض تستي قطعه – 5

 عيب ، كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟ پس از رفع  _ 28

 .اطمينان حاصل مي کنيم CANاز صحت اتصال سوکت آمپر و عدم قطعي در سيم های شبكه  - 1

 برود( اکو مد) ECO MODEبرای سه دقيقه پس از خاموش کردن خودرو ، کاری به خودرو نداشته تا خودرو به وضعيت  - 2

 قبل از تحويل به مشتری CCNو   FNدانلود و ارتقاء - 3

 (چراغها ، تاکومترها، کيلومتر) تست تمامي عملكردهای جلوآمپر  - 4

 امپر جديد و ست نمودن کيلومتر قبل از تحويل به مشتری تعريف کيلومتر قبلي خودرو به پشت – 5
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 خانواده پژوموتور 

توسط امداد خودرو به  نمايندگي اعزام  20000باكاركرد TU5 موتور مجهز به   206پژوخودروي  -:  8ايراد 

  "موتور روشن نمي شود   "شده است با ايراد

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ -كدام سيستم   -29

 اويل پمپ   -بوش وپيستون  –سيستم  موتور   -1

 کنترل تايم موتور بهمراه مجموعه آن    -سرسيلندر   – 2

 مجموعه واتر پمپ   -سيستم خنک کننده موتور  – 3

 سنسور موقعيت ميل سوپاپ –سيستم سوخت رساني    - 4

 2و 1گزينه   -5

   ؟مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير وعيب يابي  ،  بررسي جهت  - 30

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

 سوپاپ بمنظور کنترل قطعاتبازديد تايم ميل لنگ و ميل -2

 بازديد ميزان کمپرس موتور توسط ابزار مخصوص -3

 بازديد مكانيزم عملكرد مدار خنک کننده   -4

 بررسي فشار روغن اويل پمپ در دورهای مختلف طبق مستندات فني -5

 ؟ چه اقدامي را مناسب مي دانيدموجود  ايراد رفع جهت  -31

 ، تسمه تايم وغلطک های هرزگردتعويض سوپاپ های دود و هوا -1

 تعمير اساسي موتور -2

 تعويض واشر سرسيلندر-3

 تعويض اويل پمپ ، شاتون بهمراه بوش و پيستون   -4

 تعويض ياتاقان های ثابت و متحرك   -5

  ؟دانيد حصول اطمينان از رفع عيب مناسب مي جهتكداميك از موارد را  ايرادپس از رفع   – 32

 4500موتور در هنگام سرد بودن و دور چک کردن -1

 پاك کردن خطا با دستگاه در صورت ثبت عيوب -2

 بررسي صدای موتور پس از رفع عيب وتست جاده در شرايط مختلف-3

 بررسي پارامترهای موتور در دور آرام و برگشت گاز  -4

  3و  2گزينه -5
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كيلومتر به نمايندگي مراجعه نموده وبيان  10000 كاركرد XU7مشتري با خودروي سمند با موتور   : 9ايراد 

اين ايراد به تازگي در خودرو به وجود آمده ). "آمپر آب باال مي رود   و موتور جوش مي آورد  "مي كند  

 (است

 قطعات ميباشد؟ -عيب مربوط به كدام سيستم ها  -33

 فيلرگيری سوپاپ ها -سيستم موتور  -1

 رادياتور آب  – خنک کاری موتورسيستم   –2

  رينگ و پيستون  -موتورسيستم   –3

 ياتاقان ها  – روغنكاری موتورسيستم   - 4

 ترموستات و هواگيری   –سيستم خنک کننده موتور   -5

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

 سنجاندازه گيری کمپرس موتور با استفاده از کمپرس  -1

 کنترل ميزان خالصي سوپاپها  – 2

 کنترل لقي رينگ ها و پيستون – 3

 بررسي عملكرد ترموستات ، واتر پمپ و هواگيری – 4

 صحيح است 4و2گزينه  –5

 ؟ چه اقدامي مناسب استرفع عيب موجود  جهت -35

 تعويض سوپاپ های دود و ميل سوپاپ  -1

 شيم گيری و تعويض سر سيلندر-2

 واشر سرسيلندرتعويض -3

 تعويض ترموستات بهمراه هواگيری موتور  -4

 تعويض رادياتور آب  و واتر پمپ  -5

 ؟ دانيد حصول اطمينان از رفع عيب مناسب مي جهتكداميك از موارد را  ايرادپس از رفع  – 36

 کنترل موتور در حالت های سرد و گرم  و تست جاده-1  

 پاك کردن خطاهای موقت  با دستگاه-2  

 بازديد ميزان غلظت مايع خنک کننده موتور  -3  

 تست جاده ای موتور در حالت دور آرام   -4  

 4و3گزينه -5  
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صداي غير عادي  "كيلومتر با ايراد  10000، كاركرد   TU5باموتور LXخودروي پارس مشتري با : 10ايراد 

 .مراجعه كرده است   "از قسمت جلوي موتور 

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

 واترپمپ -سيستم خنک کننده موتور  - 1

  تسمه تايم  – موتور سيستم  -  2

 هرزگرد تسمه هيدروليک فرمان  -سيستم فرمان  – 3

 مجموعه شيربرقي کنستر    –سيستم سوخت رساني  - 4

  . صحيح مي باشد 4و 1گزينه   -5

   ؟درست باشد مي تواند بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير جهت-38

 بررسي ميزان خالصي تسمه تايم موتور   - 1

 مراه پايه نگهدارنده هرزگرد را کنترل مي نمائيم هتسمه هيدروليک فرمان ب  - 2

  تاپييت و ميل سوپاپ از لحاظ عملكرد و خوردگي کنترل   - 3

 کنترل چرخ دنده های سر ميل سوپاپ دود و هوا  -4

  .  هيچكدام  -5

  ؟ چه اقدامي را مناسب مي دانيدموجود  ايراد رفع جهت -39

 .چرخ دنده های ميل سوپاپ  ايراد برطرف مي شود تعويض با  – 1

 مربوط به تسمه وپايه نگهدارنده هيدروليک ايراد رفع مي گرددبا تعويض قطعات معيوب – 2

 مجموعه واترپمپ رفع عيب مي گردد با تعويض – 3

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

 .صحيح مي باشد 3و1گزينه   -5

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

 و شنيدن صدای موتور گرم موتور موتور در حالت سرد و کار کردبررسي  -1

 بررسي عملكرد موتور توسط دستگاه عيب ياب  – 2

 بررسي وضعيت چرخ دنده های سر ميل سوپاپ دود و هوا در حالت موتور روشن -3

 مختلف  در شرايطای تست جاده  – 4

 .صحيح است 4و1گزينه  -5
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در دورهاي باال جا  4،3،2دنده هاي  "كند     به نمايندگي مراجعه و عنوان مي 206مشتري با پژو :  11ايراد 

 (  .شروع حركت ايرادي ندارد ) "نمي رود 

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

 ديسک و صفحه کالچ     -کالچ سيستم – 1

 ماهكها ی گيربكس  -سيستم انتقال قدرت  – 2

  قطعات داخل گيربكس  –سيستم انتقال قدرت– 3

 مجموعه ديفرانسيل   – سيستم محرکه  -4

 دو شاخه کالچ بهينه -سيستم انتقال قدرت  -5

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

 . کنترل عملكرد مكانيزم سيستم کالچ   – 1

 عملكرد گيربكس در دنده های مختلف هنگام حرکت بررسي  -2

 بررسي عمل کرد دسته دنده– 3

  . صدا ی ديفرانسيل در هنگام حرکت خودرو کنترل  - 4

 .صحيح مي باشد   2و 1گزينه  -5

  ؟رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  جهت -43

 .گيربكس 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 رفع مي گردد–3

 .ايراد برطرف مي شود  فاليويل ويضبا تع–4

 تعويض دوشاخه بهينه و ماهک  - 5

  ؟دانيد مناسب مي ايرادرفع  جهت حصول اطمينان ازكداميك از موارد را  انجام تعميراتپس از  –44

 کالچ مكانيزم  بررسي عملكرد تست جاده-1

 .و شنيدن صدای شفت ورودی موتور در حالت سرد وگرم  کار کردبررسي – 2

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

 صدای گيربكس در  تمامي دنده ها کنترل تست جاده ای و -4

 .صحيح مي باشد 4و  1گزينه  – 5
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به نمايندگي  "صدا در زمان گرفتن كالچ    "با ايراد XU7/L3خودروي پژو پارس با موتور -12ايراد 

مراجعه مي نمايد، پس از بررسي مشخص مي شود در هنگام قرار دادن پا بر روي پدال كالچ صداي خرابي 

شبيه بلبرينگ كالچ بگوش ميرسد كه مربوط به رگالژ نامناسب كابل و خرابي بلبرينگ نمي باشد، در اين 

 :صورت

 ؟باشد  در بروز عيب مي تواند موثر  قطعات –سيستم  كدام -45

 ديسک ، صفحه و  دوشاخه کالچ    -کالچ سيستم – 1

 کابل کالچ از نوع کوتاه رگالژ دستي -سيستم کالچ – 2

  ماهكها و کشويي دنده گيربكس  –سيستم انتقال قدرت– 3

 مجموعه ديفرانسيل   –سيستم انتقال قدرت   -4

  دو شاخه بهينه کالچ  -سيستم کالچ  -5

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

 . کنترل عملكرد مكانيزم سيستم کالچ – 1

 2و  1کشويي دنده  بررسي عملكرد  -2

 بررسي عمل کرد دسته دنده– 3

  . لقي بين پنيون و کرانويل و صدا ی ديفرانسيل در هنگام حرکت خودرو  کنترل  - 4

 .صحيح مي باشد   2و 1گزينه  -5

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  -47

 .گيربكس کامل ايراد رفع مي گردد تعويض با  – 1

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

 .رفع مي شود ايراد   کالجتعويض کيت با  –3

 .با تعويض دوشاخه کالچ ايراد برطرف مي گردد –4

،  ايراد مرتفع مي کالچ  و گردگير کابلکالچ و ترمز نوع رگالژ اتوماتيک کوتاه و مجموعه کاسه پدال  کالچ با کابل ازبا تعويض کابل   - 5

 .گردد

  ؟دانيد از رفع عيب مناسب ميپس از رفع عيب كداميك از موارد را براي اطمينان  -48

 بررسي مكانيزم عملكرد کالچ تست جاده-1

 .و شنيدن صدای موتور موتور در حالت سرد وگرم  کار کردبررسي – 2

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

 گيربكس در  تمامي دنده ها  کنترل عملكردتست جاده ای و -4

 .صحيح مي باشد 3و  1گزينه  – 5
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 EF7موتور ملي 

زيمنس اظهار مي نمايد  EMSسيستم سوخت رساني دوگانه سوز موتورملي مالك خودرو سمند:  13ايراد 

 .خودرو در حركت روي گاز و بنزين خاموش مي شود

 كدام سيستم قطعات در بروز عيب موثر مي باشد ؟ – 49

 EMS –سيستم سوخت رساني -1

 کوئل ها  –سيستم سوخت رساني  -2

 دسته سيم  –سيستم ا الكتريكال  -3

 انژکتورها  –سيستم سوخت رساني  -4

 CVVT  –سيستم موتور -5

 براي بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير درست است ؟-50

 چک کردن خودرو در حالت حرکت با دستگاه عيب ياب -1

 دستگاه عيب يابچک کردن خودرو در حالت ساکن با  -2

 با دستگاه عيب ياب پس از خاموش شدن خودرو EMS تست جاده و خواندن حافظه -3

 بررسي دسته سيم خودرو -4    

 CVVTبررسي عملكرد شير -5    

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي كنيد ؟ -51

 .را برای هر چهار کوئل نشان دهد  ignition coil primaryتعويض کوئل ها اگر چراغ چک روشن و دستگاه عيب ياب ايراد  -1

 . را برای هر چهار انژکتور نشان دهد ignition coil primaryتعويض انژکتورها اگر چراغ چک روشن و دستگاه عيب ياب ايراد  -2

 .عمل نكند CVVTتعويض دسته سيم موتور اگر چراغ چک روشن و  -3

وئل اگر چراغ چک روشن و کانكتور دسته سيم موتور به دسته سيم کوئل قفل نشده و دستگاه تعويض دسته سيم موتور يا دسته سيم ک -4

 .را برای هر چهار کوئل نشان دهد ignition coil primaryعيب ياب ايراد 

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

 

 پس از رفع عيب كداميك از موارد را براي اطمينان از رفع ايراد مناسب مي دانيد ؟ -52

 تست جاده در شرايط سرد وگرم وحصول اطمينان از خاموش نشدن خودرو-1

 EMSچک کردن خودرو در حالت ساکن با دستگاه عيب ياب و خواندن پارا مترهای  -2

 در حالت سرد و گرم و با استفاده از دستگاه عيب ياب CVVTبررسي عملكرد -3

 بررسي عملكرد انژکتورها در حالت سرد و گرم و با استفاده از دستگاه عيب ياب -4

 بررسي عملكرد کوئل ها در حالت سرد و گرم و با استفاده از دستگاه عيب ياب -5
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با ايراد  Bosch ME7.4.9سيستم سوخت رساني  EF7موتور    خودروي سمندمشتري با : 14ايراد شماره 

پس از بررسي با دستگاه عيب ياب خطاي افزايش فشار ريل روشن شدن چراغ چك به نمايندگي مراجعه و 

 . مشاهده مي گردد   بار 10.4سوخت گاز باالتر از 

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

 سنسور فشار پائين ريل سوخت –سيستم سوخت رساني  -1

 شير مخزن –سيستم سوخت رساني  -2

 رگالتور گاز  –سيستم سوخت رساني  -3

 سنسور فشار باالی ريل سوخت  –سيستم سوخت رساني  -4

 ECUسيستم نرم افزاری  -سيستم سوخت رساني  -5

 

 براي بررسي ايراد فوق كداميك از گزينه هاي زير درست است ؟ -54

 و چک کردن سنسور فشار باال گاز کنترل مدار ريل سوخت -1

 و چک کردن سنسور فشار پائين گازکنترل مدار ريل سوخت  -2

 کنترل عملكرد رگالتور -3

 کنترل شير برقي شير سر مخزن  -4

 موتور  ECUکنترل ورژن نرم افزار  -5

 براي رفع عيب موجود كدام گزينه صحيح مي باشد ؟ -55

 سنسور فشار باالتعويض  -1

 تعويض سنسور فشار پائين -2

 . تعويض رگالتور گاز در صورتي که از نوع سازه پويش باشد -3

 تعويض شير سر مخزن -4

  5115با ورژن باالی  ECUبروز رساني نرم افزار  -5

 د ؟پس از رفع ايراد عملكرد كداميك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي داني -56

 تست جاده بررسي عملكرد موتور در دورهای مختلف و اطمينان از حصول رفع ايراد -1

 کنترل عملكرد رگالتور -2

 کنترل عملكرد شير برقي سر مخزن  -3

 کنترل عملكرد سنسور فشار باال -4

 کنترل عملكرد سنسور فشارپائين -5
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به  "صداي غير عادي موتوردر زمان سرد بودن "با ايراد  ( EF7-TC)خودرو سورن توربو شارژ : 15ايراد 

 .  نمايندگي مراجعه نموده است

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

  منيفولد هوا  –سيستم موتور   –1

 موتور الكتريكي دريچه گاز و پدال گاز  –سيستم سوخت رساني   - 2

 (رادياتور خنک کننده هوا) کولر اينتر   -سيستم موتور   –3

 ( waste gate)مسير گازهای خروجي از چدني اگزوز خرابي شير هدررو –سيستم توربو شارژر  – 4

 ايراد  مسير هوای ورودی –سيستم سوخت رساني   – 5

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

 مسير منيفولد هوا و مجموعه دريچه گاز کنترل  – 1

 توسط دياگ عملكرد شير برقي کنيستر  بررسي –2

  خواندن خطا و کنترل پارامترهای موتور با دستگاه عيب ياب  –3

 (Dump valve)مدار شير برقي تخليه هوای پشت دريچه گاز کنترل  – 4

  کنترل فيزيكي محل نصب توربو شارژر به چدني اگزوز–5

 

  ؟كنيد براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  مي -59

  واشر آببندی چدني اگزوز و مجموعه توربو تعويض قطعه – 1

 بهمراه لوله های مربوطه  waste gateتعويض شيربرقي  – 2

  .تعويض مجموعه هواکش از نوع بهينه  – 3

 تعويض واشر آببندی بين منيفولد هوا و سرسلندر  -4

 صحيح است  2و  1گزينه   – 5

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

 عملكرد دريچه گاز و استپر موتورکنترل – 1

  دياگ ايكو کامل پارامترهاتوسط بررسي تست جاده وبررسي صدای موتورو  -2

 مختلف دمای موتور تست جاده در  شرايط – 3

 و شير برقي کنيستر کنترل عملكرد اکسيژن سنسور - 4

 عملكرد سنسور دمای آب با دستگاه عيب يابدقيق  بررسي -5
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به نمايندگي  "لرزش موتور و عدم كشش "باايراد (  EF7-TC)سمند سورن توربو شارژ خودروي : 16ايراد 

  .مراجعه نموده است 

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

 عملكرد مكانيزم توربوشارژر  -سوخت رساني سيستم   –1

 موتور الكتريكي دريچه گاز  –سوخت رساني  سيستم  - 2

 منيفولد هوا -سيستم موتور   –3

  waste gateشيلنگ   -سيستم توربوشارژر  – 4

 ايراد قطعات داخل موتور  - سيستم موتور  – 5

   ؟مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير و عيب يابي ، بررسي  جهت -62

 چشمي اينتر کولر توربوشارژر کنترل  – 1

 آببندی محل نصب مجموعه توربوشارژرکنترل   –2

  عيب بابي با دستگاه و کنترل پارامترهای موتور   –3

  بررسي ميزان فشار کمپرس داخل موتور توسط ابزار مخصوص  –4

 BOOSTکنترل مدار هوای ورودی به دريچه گاز و سنسور توربوشارژر–5

 

 

  اقدامات الزم جهت رفع ايراد كدام يك از موارد زير است؟-63

 تعويض لوله های بهينه مدار هوای ورودی به دريچه گاز  – 1

  waste gateتعويض شيلنگ وکيوم  – 2

  .تعويض رينگ وپيستون وقطعات مصرفي مورد نياز– 3

 .  Dump valveتعويض اينتر کولر و شيلنگ های متصل به  -4

 ( اطالعيه فني ) ی ورودی از نوع بهينه  تعويض منيفولد هوا– 5

  ؟ دانيد مناسب مي  ايراد چه اقدامي رااطمينان از رفع  تعميرات، جهت حصولاز  پس -64

  بررسي عملكرد موتور در شرايط مختلف بهمراه تست جاده – 1

 عملكرد سنسور دمای آب با دستگاه عيب ياب دقيق کنترل  -2

 دمايي مختلف در شرايطکنترل پارمترهای توسط دياگ  – 3

 rpm 4000 توربوشارژر در دورآرام ودورعملكرد  بررسي- 4

  توسط دياگ  ECU پارامترهای بررسي فقط   -5
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 ( كولر ) سيستم تهويه مطبوع 

 

در حالت كولر  از دريچه هاي سيستم كولر خودرو ": بيان مي دارد  SMSمشتري با خودرو  دنا : 17ايراد 

    "توزيع مي شود  نيمه سرد  هواي  روشن همواره  

 باشد؟ عيب موثر  بروزدر  مي تواند قطعات خودرو -هاكدام سيستم-65

 FN  -الكتريكالسيستم  -1       

 شير کنترل ظرفيت کمپرسور –سيستم کولر   -2       

 سنسور خطي فشار گاز کولر–سيستم کولر  -3       

 کمبود گاز سرمازا –سيستم کولر  -4       

 رله قطع کن کمپرسور  -سيستم مديريت موتور -5       

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح است؟-66

 رل ظرفيت کمپرسور کنترل عملكرد شير کنت -1

 کنترل دمای هوای خروجي دريچه های کولر طبق روش استاندارد -2

 بررسي وجود خطای دايمي مربوط به فشار گاز توسط دستگاه عيب ياب ايكو دياگ  -3

 سنجش ميزان  فشار گاز سرمازا توسط دستگاه عيب ياب ايكو دياگ  -4

 عيب يابکنترل عملكرد رله قطع کن کولر توسط دستگاه  -5

 رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد براي -67

 تعويض موتور دريچه ورود هوای تازه  -1

 تعويض سنسور فشار گاز کولر  -2

 FNتعويض  -3

 دشارژ گاز کولر و شارژ مجدد مقدار مناسب گاز -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 كدام يك از موارد زير  -68

 کنترل دمای هوای خروجي از دريچه های توزيع  هوای اتاق سرنشين در حالت عملكرد کولر -1

 عملكرد سنسور خطي فشار گاز کولرکنترل -2

 کنترل دور موتور در حالت تمام بار- 3

 مربوطه  توسط دستگاه عيب ياب ايكو دياگبررسي رفع خطای  -4

 تست فشار گاز در مدار کولر توسط دستگاه عيب ياب ايكو دياگ -5
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هواي خروجي از دريچه هاي كولر در حالت ": بيان مي دارد  95مدل  LXمشتري با خودروي سمند : 18ايراد 

 "كولر روشن خنك نيست

 باشد؟ عيب موثر  بروزدر  مي تواندقطعات -كدام سيستم-69

 محيطسنسور دمای  –کولر سيستم  - 1

 رله قطع کن کولر – سيستم مديريت موتور - 2

 سنسور فشار گاز کولر –کولر سيستم  - 3

 خرابي موتور دريچه هوای تازه -کولر سيستم - 4

 شير برقي تنظيم ظرفيت کمپرسور -کولرسيستم  - 5

 صحيح است؟براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير -70

 بررسي صحت عملكرد سنسور فشار گاز کولر توسط دستگاه عيب ياب ايكو دياگ - 1

 بررسي فشار گاز در مدار پر فشار توسط دستگاه عيب ياب ايكو دياگ - 2

 بررسي عملكرد دريچه ورود هوای تازه- 3

 محيطبررسي عملكرد سنسور دمای  - 4

 بررسي عملكرد رله قطع کن کولر  - 5

 رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد براي -71

 گرم گاز کولر اضافي  شارژ مي نماييم  200  - 1

 . خطای سنسور فشار گاز کولر را با دستگاه عيب ياب پاك مي کنيم- 2

 تعويض رله قطع کن کولر- 3

 تعويض موتور دريچه هوای تازه - 4

 تعويض سنسور دمای اواپراتور  - 5

 ؟را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيدپس از رفع عيب كدام يك از موارد زير  -72
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 انژكتور سيستم سوخت رساني

 

موتور روشن مي شود ولي با فشردن پدال گاز دور  "مشتري با خودروي  پژو پارس بيان مي كند :  19ايراد

 "موتور باال نمي رود و المپ اخطار روشن شده است

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها _73

 سنسور دمای آب  – سيستم سوخت رساني   –1

 موتور الكتريكي دريچه گاز و پدال گاز  –سيستم سوخت رساني   - 2

 سنسور فشار هوا و دما  –سوخت رساني سيستم   –3

 کوئل   – سوخت رساني و جرقهسيستم   -4

 واير های شمع   –سيستم جرقه – 5

   ؟مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير عيب يابي  فوق ، براي بررسي  -74

  سنسور دمای آب با دستگاه عيب ياب از طريق ليست اندازه گيری پارامترهاکنترل  – 1

 سيستم جرقه با دستگاه عيب ياب از طريق ليست اندازه گيری پارامترهاکنترل  –2

 پارامتر سنسور دما وفشارهوای ورودیو کنترل  با دستگاه عيب ياب خواندن خطا – 3

  گاز موتور برقي دريچهو  سنسور پدال گاز خواندن خطا با دستگاه عيب ياب و کنترل پارامتر  –4

 رله دوبل سيستم سوخت رساني طبق مستندات فني کنترل وضعيت –5

  ؟كنيد براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  مي -75

  .ار و دما  ايراد برطرف مي گرددبا تعويض سنسور فش – 1

 .با خواندن خطا و پاك کردن سيستم جرقه ايراد برطرف مي گردد – 2

  .با تعويض کوئل  ايراد بر طرف مي گردد–3

 .  با تعويض دسته سيم اصلي موتور ايراد برطرف مي گردد -4

 .با تعويض موتور برقي دريچه گاز و  يا  سنسور پدال گاز ايراد برطرف مي گردد – 5

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

 کنترل عملكرد کوئل با دستگاه عيب ياب کفايت مي کند – 1

  . کنترل چشمي دسته سيم اصلي موتور صورت پذيرد -2

 ستم سوخت رساني با دستگاه عيب ياب و تست جاده کنترل سي– 3

 و شير برقي کنيستر   کنترل عملكرد اکسيژن سنسور - 4

 عملكرد کاتاليست کانورتورکنترل   -5

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


موتور در حالت روشن تك كار ميكند و كشش الزم را  "مشتري با خودروي  دنا بيان مي كند  :  20ايراد

 "ندارد 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها _77

 سنسور دور موتور  – سيستم سوخت رساني   –1

 موتور الكتريكي دريچه گاز و پدال گاز  –سيستم سوخت رساني   - 2

 انژکتور ها  –سوخت رساني سيستم   –3

 آنتن گيرنده کد سوئيچ  – ايموبياليزرسيستم   -4

   Icu –سيستم ايموبياليزر  – 5

   ؟مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير عيب يابي  فوق ، براي بررسي  -78

  کنترل عملكرد پمپ بنزين – 1

 . کنترل ايموبياليزر با دستگاه عيب ياب، در قسمت پارامترها آن آنتن گيرنده کد شناسايي ، ولي سوئيچ تعريف شده وجود ندارد –2

وکنترل کردن دسته سيم و سنسور دور موتور توسط  عيب ياب دستگاه موتور با  سيستم سوخت رساني خواندن خطا و کنترل پارامترهای – 3

 مولتي متر طبق مستندات 

 انژکتورها و همچنين عملكرد انژکتورها در زمان روشن بودن موتور طبق مستندات فني  موتور و  ECU بين دسته سيمکنترل  –4

 طبق مستندات فني سنسور فشار هوا ودما کنترل وضعيت –5

  ؟كنيد براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  مي -79

  .با تعويض سنسور فشار و دما  ايراد برطرف مي گردد – 1

 .با خواندن خطا توسط دستگاه عيب ياب و پاك کردن آن ايراد برطرف مي گردد – 2

  .گرددبا تعويض کنترل يونيت ايموبياليزر و تعريف سوئيچ ايراد بر طرف مي –3

 .با تعويض انژکتور معيوب ايراد برطرف مي گردد -4

 .با تعمير سرسيلندر و آبندی نمودن سوپاپ ها ايراد رفع مي شود – 5

  ؟دانيد كداميك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي -80

 .کنترل خاصي مورد نياز نيست – 1

 با دستگاه عيب ياب  کوئل عملكرد دقيق کنترل  -2

 تست روشن شدن خودرو و کنترل خاموش شدن المپ ايموبياليزر به همراه کنترل عملكرد موتور با دستگاه عيب ياب – 3

 کنترل سيستم سوخت رساني با دستگاه عيب ياب و عملكرد موتور در دورآرام و درحين حرکت   – 4

 کفايت مي کند خواندن خطا و پاك کردن آن با دستگاه عيب ياب  -5
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 ABSو  سيستم ترمز، تعليق، فرمان

عبور از دست انداز ها در هنگام از جلو خودرو ( لق لق ) صداي غير متعارف "پارس  با ايرادخودرو :  21ايراد 

 .و محل هاي ناصاف به نمايندگي مراجعه كرده است

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

 مجموعه طبق -سيستم تعليق جلو –1 

 فنرهای پيچشي و خرابي کمک فنرها  -سيستم اکسل جلو   - 2 

 مجموعه جعبه فرمان هيدروليک  -سيستم فرمان – 3 

 مجموعه ديسک ، صفحه وبليرينگ کالچ –سيستم کالچ     - 4 

 .مي تواند صحيح باشد 3و2گزينه   -5 

   ؟ مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير وعيب يابي  ،  بررسي جهت -82

 .کنترل سيستم کالچ با استفاده از مستندات کنترل وتنظيم عملكرد کالچ  – 1  

 کنترل زوايای هندسي چرخها وعملكرد قطعات سيستم تعليق جلو بررسي وضعيت کمک فنر ها و فنر لول   - 2   

 ای طبقبرسي طبق و بوشه –کنترل  سيستم تعليق جلو  – 3  

 .کنترل جعبه فرمان در موقع چرخش در پيچ های جاده و مقاسيه  شعاع گردش فرمان با  مستندات   – 4  

 .مي تواند صحيح باشد 3و2گزينه  –5  

 ؟ چه اقدامي را مناسب مي دانيدموجود  ايراد رفع جهت  -83

 تعويض بلبرينگ چرخ جلو   – 1  

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

 .                    تعويض بازويي های اکسل جلو دو طرف و کمک فنر های جلو    -3  

 باز کردن طبق چرخ های جلو  -4  

 .صحيح است 4و3گزينه  -5 

 ؟دانيد مناسب مي ايراد حصول اطمينان از رفع جهتكداميك از موارد را  ايرادپس از رفع  - 84

 بررسي عملكرد فرمان در حالت درجا از نظرسفت نبودن گردش فرمان – 1    

 کنترل عملكرد سيستم کالچ خودرو – 2   

 تست جاده ای وکنترل عملكرد جلوبندی خودرو در دست اندازها    –3   

 کنترل زوايای چرخها با استفاده از دستگاه تنظيم فرمان -4   

 .صحيح است 4و3گزينه    -5   
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در هنگام ( شيرجه زدن )متمايل شدن زياد خودرو به جلو "با ايراد  صندوقدار 206پژو خودرو -:  22ايراد 

 .مراجعه كرده است  به نمايندگيترمز گيري و صداي نامتعارف از جلو خودرو 

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

 پايه دسته موتور روی گيربكس –گيربكس  –1  

 فنرهای پيچشي و خرابي کمک فنرها  -سيستم اکسل جلو   - 2  

 شكستگي نگهدارنده الستيكي  – گيربكس – 3  

 مجموعه ديسک ، صفحه وبليرينگ کالچ –سيستم کالچ     - 4  

 .مي تواند صحيح باشد 3و2گزينه   -5  

   ؟ مي باشد صحيحاميك از گزينه هاي زير كدوعيب يابي  ،  بررسي جهت  -86

 .کنترل سيستم کالچ با استفاده از مستندات کنترل وتنظيم عملكرد کالچ  – 1  

 کنترل عملكرد قطعات سيستم تعليق جلو بررسي وضعيت کمک فنر ها و فنر لول   - 2   

 کنترل زوايای هندسي چرخها وفنرهای پيچشي و خرابي کمک فنرها بشكل فيزيكي – 3  

 .کنترل جعبه فرمان در موقع چرخش در پيچ های جاده و مقاسيه  شعاع گردش فرمان با  مستندات   – 4  

 .مي تواند صحيح باشد 3و2گزينه  –5  

 ؟ چه اقدامي را مناسب مي دانيدموجود  ايراد رفع جهت  -87

 تعويض بلبرينگ چرخ جلو   – 1  

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

 .                    تعويض کمک فنر های جلو     -3  

 جابجايي تايرهای جلو ايراد رفع ميشود  -4  

 .صحيح است 4و3گزينه  -5 

 ؟دانيد مناسب مي ايراد حصول اطمينان از رفع جهتكداميك از موارد را  ايرادپس از رفع  - 88

 بررسي عملكرد فرمان در حالت درجا از نظرسفت نبودن گردش فرمان – 1    

 کنترل عملكرد سيستم کالچ خودرو – 2   

 . کنترل عملكرد اکسل جلودر هنگام ترمز گيری و عبور از محلهای ناصاف –3   

 دستگاه تنظيم فرمان کنترل زوايای چرخها با استفاده از -4   

 .صحيح است 4و3گزينه    -5   
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شنيده شدن صداي نا متعارف از قسمت عقب و احساس كندي حركت "خودرو آريسان با ايراد  :   23ايراد

 به نمايندگي مراجعه كرده است "خودرو 

 

 قطعات ميباشد؟ -عمده ترين ايراد مربوط به كدام سيستم ها -  89

 مجموعه گيربكس   -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 صحيحكداميك از گزينه هاي زير وعيب يابي  ،  بررسي جهت - 90

 بررسي عملكرد گيربكس در دنده های  مختلف  – 1         

 بررسي عملكرد ديفرانسيل و گاردان در سرعت های مختلف -  2         

 اربررسي عملكرد تعليق عقب مجموعه اکسل و کمک فنرها در سطوح ناهمو - 3        

 بررسي وضعيت پلوس، بلبرينگ، خار رينگي، کاسه تمد از نظر کيفيت - 4          

 .صحيح است  4و  2گزينه  - 5             

 ؟ چه اقدامي را مناسب مي دانيدموجود  ايراد رفع جهت - 91

 تعمير يا تعويض گيربگس  -1       

 تعمير يا تعويض ديفرانسيل وميل گاردان  - 2       

 تعميرسيستم تعليق و کمک فنرها – 3       

 تعويض پلوس، بلبرينگ، خار رينگي، کاسه نمد –  4       

 .صحيح است 4و  2گزينه  - 5       

 ؟دانيد مناسب مي ايراد حصول اطمينان از رفع جهتكداميك از موارد را  ايرادپس از رفع  - 92

 تست جاده در شرايط مختلف حرکتي و عدم شنيدن صدای زوزه از عقب خودرو – 1        

 تست عملكرد ديفرنسيل در دنده های باال   -2       

 تست عملكرد وضعيت سيستم تعليق بر روی سطوح ناهموار  - 3       

 تست جاده در شرايط مختلف حرکتي و مقايسه با وضعيت ابتدايي – 4       

 صحيح است 4و3زينه گ –  5       
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در بعضي مواقع   ABSبا ايراد روشن شدن چراغ ترمزدستي و  CECخودرو پژو پارس  : 24ايراد شماره 

 .به نمايندگي مراجعه مي نمايد 

 (مي باشد و سيستم فاقد خطا است  MGH80ماندو :نوع ترمز )

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد ؟ -كدام سيستم -93

  CECت يوني -ستم الكتريكييس-1

  ABSدسته سيم اصلي و سنسورهای  -سيستم الكتريكي -2

  ABSرله  –سيستم الكتريكي ترمز  -3

  MGH80مدوالتور  -  ABSسيستم ترمز -4

 هيچكدام-5

 براي بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير درست مي باشد ؟-94

 ( 1355-38)اطالعيه فني  بررسي اتصال بدنه کنار بوستر ترمز مطابق با-1

 . را قرائت مي کنيم FAULTبررسي ارسال اطالعات سرعت خودرو در دستگاه عيب ياب همچنين -2

 . ايراد مذکور تا اطالع ثانوی فاقد راهكار بوده و نيازی به تعويض قطعه نمي باشد  -3

 . ايراد کامال مرتفع مي شود   ABSصلي مطابق با اطالعيه فراخوان اخير مهندس با اعمال تغييرات در دسته سيم ا-4

 . صحيح مي باشد  3و  2گزينه -5

 براي رفع عيب موجود چگونه اقدام مي كنيد ؟-95

 جهت رفع ايراد و ارائه طريق راهكار( CRM)ارجاع خودرو به دفتر منطقه ای -1

 . ضمن توجيه مشتری به ايشان قول مساعد داده که در صورت ارائه با فرد مشتری تماس حاصل مي شود  -2

  ABSتعويض يا تعمير دسته سيم اصلي مطابق با مستندات الكتريكي -3

 با نوع بهينه آن  ABSپنج پايه 2تعويض رله  -4

 . مي نمائيم( configuration) د نموده سپس اقدام به پيكره بندی را با آخرين ورژن دستگاه ايكودياگ دانلو  CECابتدا يونيت -5

 پس ازرفع عيب كداميك ازموارد را براي اطمينان ازرفع ايراد مناسب مي دانيد ؟-96

 .تست جاده در تمام شرايط و بررسي ايراد توسط دستگاه مولتي برند-1

 با دستگاه ايكودياگ ABSبررسي ارسال اطالعات سنسورهای -2

 کنترل عملكرد سيستم گيربكس و کالچ -3

 خودرو صرفنظر نمايد CRMاز مشتری تعهد کتبي گرفته تا از شكايت -4

 .همه موارد فوق صحيح مي باشد -5
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 ، آردی و آريسان اسواالت آزمون مهارت موتور گيربکس رو

 

صداي غير عادي از عقب  كيلومتر در ساعت 80در سرعت  "مشتري با خودرو روآ بيان ميكند    -25:ايراد

   "خودرو  مي آيد

 باشد؟بروز عيب موثر  قطعه در- كدام سيستم-97

 سرسيلندر-موتور-1

  دنده زير-گيربكس-2

  بلبرينگ کالج-کالچ-3

 کرانويل و پينيون-ديفرانسيل-4

 هواکش-سيستم سوخت رساني انژکتوری-5

 

   صحيح مي باشد؟كداميك از گزينه هاي زير  ايرادبراي بررسي -98 

 کنترل صدای سوپاپ ها موتور در دور آرام-1

 بررسي عملكرد ميل گاردان در دور درجا بر روی جک-2

    کنترل عملكردی ديفرانسيل در حين حرکت و در سرعتهای مختلف با توجه به مستندات تعمييرات  -3

 کنترل وضعيت زنجير سفت کن موتور-4

 کنترل وضعيت صدای گيربكس در سرعتهای مختلف و دنده های متفاوت-5

 

  براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟ -99

 آچار کشي کامل خودرو -1

 تعويض بلبرينگ های دنده زير گيربكس -2

 تعويض گيربكس-3

 .تعويض ديفرانسيل نياز نمي باشد-4

 مستندات و ايزار مخصوصتعويض کرانويل و پينيون با استفاده از -5

  مي دانيد؟عيب مناسب  حصول رفعبراي اطمينان از  را از موارد يك كدام ،از رفع عيب پس-100

 توسط دستگاه عيب ياب  بررسي پارامترهای سيستم انژکتور-1

  تست عملكردی موتور در دور آرام -2

  هوا گيری سيستم خنک کننده در صورت تعميرات مكانيكي-3

 جاده در شرايط مختلف حرکتيتست -4

 تست نشتي منيفولد هوا-5
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   "  موتور صداي غير عادي دارد  ،در حالت موتور روشن "مشتري با خودرو روآ بيان ميكند    -26:ايراد

 باشد؟بروز عيب موثر  قطعه در- كدام سيستم-101

  پيستون-موتور-1

  دنده زير-گيربكس-2

  بلبرينگ کالج-کالچ-3

 سوپاپ ها-موتور-4

 (بنزين) سيستم سوخت رساني انژکتوری -5

 

   صحيح مي باشد؟كداميك از گزينه هاي زير  ايرادبراي بررسي -102 

 کنترل لقي سوپاپ هابا توجه به اندازه استاندارد آن-1

 بررسي خالصي زنجير موتور -2

    کنترل وضعيت ظاهری ميل سوپاپ به صورت چشمي  -3

 کنترل وضعيت زنجير سفت کن موتور-4

 کنترل لقي افقي ميل لنگ از طريق فشردن پدال کالج-5

 

  براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟ -103

 تنظيم فيلر سوپاپ ها با استفاده از مستندات تعميرات -1

 تعويض سوپاپ ها با توجه به اطالعيه فني صادره از فني مهندسي  -2

 تعويض ميل سوپاپ-3

 هوای ورودی موتور تعويض منيفولد-4

 تعويض ياتاقان های ميل لنگ موتور-5

 

  مي دانيد؟عيب مناسب  حصول رفعبراي اطمينان از  را از موارد يك كدام ،از رفع عيب پس-104

 توسط دستگاه عيب ياب  انژکتوربررسي پارامترهای سيستم -1

  تست عملكردی موتور در دور آرام -2

  هوا گيری سيستم خنک کننده در صورت تعميرات مكانيكي-3

 تست فشار ريل سوخت بنزين-4

 تست نشتي منيفولد هوا-5
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 (پایلوت نمایندگیهای)كارشناسي  سئواالت آزمون  

 .مشخصات خود را روی برگه سئواالت بنویسید

درصورت مشاهده هرگونه مغایرت به مراقبین جلسه  روی پاسخنامه درج شده است كنترل ومشخصات خود را كه  -2

 .اطالع دهید

 . دارد ، در صورت انتخاب بیش از یك جواب امتیاز سوال محاسبه نخواهد شد یك پاسخ صحیح تنها  هر سوال -3

 .شودمي مطرح شده مربوط  ایراددارای تعدادی سئوال مي باشد كه به  ایرادهر  -4

 .مشخص فرمائید مداد مشكيبا  جواب سئواالت را در پاسخنامه-5
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 خودروي هايما

 

 ."موتور بد روشن شده و در حركت ریپ میزند".اظهار میكند S7مشتری خودروی هایما  1

  ؟قطعات در بروز عیب میتواند موثر باشد  –كدام سیستم ها -

 بنزینپمپ   –سيستم سوخت رساني  –1

  عدم ارتباط شبكه اصلي مالتي پلكس   –سيستم الكتریكي خودرو  – 2

 ایراد در اویل پمپ   -سيستم الكتریكي خودرو   –3

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

    فشار گازسنسور   سيستم سوخت رساني 

   ؟گزینه های زیر درست مي باشدبرای بررسي ایراد كدامیك از -601

  كنترل فشار بنزین در ریل سوخت با ابزار مخصوص –1

 VVTعمكرد سنسور ميل سوپاپ و  كنترل–2

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

 برسي لقي ميل لنگ با یاتاقانها و وضعيت مجموعه رینگ و پيستون – 4

  .   بازدید وضعيت مجموعه جعبه فرمان بهمراه پمپ هيدروليك –5

  ؟برای رفع عیب موجود چگونه  اقدام  میكنید  -601

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

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

 . مي شود رفع تعویض پمپ بنزین ایرادبا  – 3

  .تعویض قطعات آسيب دیده مربوط به تسمه تایم – 4

 .برطرف مي گرددایراد سوپاپهاي هوا با تعویض   - 5

 

  ؟دانید عیب مناسب ميپس از رفع عیب كدامیك از موارد را برای اطمینان از رفع  –601

    بررسي سيستم الكتریكي و سيستم انژكتور  -1

  كنترل سيستم خنك كننده و فن ها  – 2

 دستگاه عيب یاب  سيستم باكنترل عملكرد  -3

  بررسي صداي موتور در استارت اوليه -4

 مختلف كاري موتور  جاده در شرایط ساكن و تست – 5
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به نمایندگي مراجعه نموده و بیان میدارد فرمان خودرو لرزش داشته و  S7مشتری با خودرو هایما  : 2ایراد 

 .  ر چرخش فرمان نامتعادل حركت میكندخودرو د

 كدام سیستمها و قطعات در بروز عیب میتواند موثر باشد ؟ -601

 بلبرینگ چرخ عقب -سيستم تعليق  - 1

 ميل فرمان –سيستم تعليق  - 2

 زوایاي چرخ  -سيستم تعليق  - 3

 دیفرانسيل -سيستم انتقال قدرت  - 4

 تصادف شدید از جلو   -5

 

 برای بررسي ایراد كدام گزینه صحیح میباشد ؟ -660

 تست جاده و بازدید عملكرد فرمان  - 1

 تست و عيب یابي فرمان برقي خودرو  - 2

 بازدید زوایاي چرخ عقب - 3

 3و  1موارد  - 4

 3و  2موارد  -5

 

 برای رفع ایراد موجود چگونه اقدام  مینماید ؟ -666

 در صورت ایراد داشتن بلبرینگ چرخ عقب آن را تعویض ميكنيم - 1

 .تعویض ميل فرمان  - 2

 تعویض بازویي چرخ - 3

 تنظيم زوایاي چرخ عقب با دستگاه - 4

 همه موارد -5

 

 برای اطمینان از حصول رفع عیب باید انجام داد ؟پس از رفع عیب كدامیك از موارد را   -662

 تست جاده - 1

 كنترل زوایاي چرخهاي عقب - 2

 تست با دستگاه عيب یاب - 3

 3و  1موارد  - 4

 همه موارد -5
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در یك نمایندگي به علت عدم روشن شدن متوقف  سي سي2000با موتور  S7یك خودروی هایما :  3ایراد

 . شده است 

خودرو استارت نمي خورد اما با یكسره كردن رله استارت خودرو  استارت   -خودرو متوقف در نمایندگي )

ین رله مشاهده شد است با گرفتن ترمز ، چراغ كلید استارت سبز مي شود همچن خورده و رشن مي شود

 (استارت نیز تعویض شده است

 وثر باشد؟قطعات در بروز عیب مي تواند م –كدام سیستم ها  -663

 جعبه فيوز موتور  -سيستم الكتریكي-1

 استپ ترمز-سيستم الكتریكي-2

 سلكتور وضعيت دنده روي گيربكس-سيستم الكتریكي -3

 ECU -سيستم سوخت رساني -4

 PEPSرله هاي موجود در جعبه رله هاي -سيستم الكتریكي -5

 

 برای بررسي ایراد كدام گزینه های زیر صحیح مي باشد  ؟-664

 ، زیر داشبورد در سمت راننده قرار دارد  PEPSرله استارت خودروي هایما در جعبه رله هاي   -1

 در حالت سوئيچ باز باید یكي از پایه هاي استپ ترمز داراي برق مثبت باشد در غير اینصورت خودرو استارت نمي خورد-2

 .د برق تغذیه و منفي این سنسور توسط مولتي متر بررسي شودسلكتور تعویض دنده هایما از نوع اثرهال مي باشد كه ابتدا بای-3

 .تامين مي شود PEPSو به فرمان  ECUبرق رله استارت توسط -4

5- PEPS  مستقيما برق مثبت به رله استارت ارسال مي نماید. 

 برای رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نماییم؟ -665

دنده از حالت پارک خارج شود و چراغ هاي ترمز عقب روشن شود مي توان به درستي عملكرد استپ ترمز اگر درحالت سوئيچ باز با گرفتن ترمز -1

 پي برد

 جهت تست سلكتور وضعيت دنده ، آن را با نوع مشابه عوض مي كنيم -2

 و رله استارت را بررسي مي كنيم  PEPSبا توجه به نقشه ارتباط بين -3

 و رله استارت را بررسي مي كنيم ECUبا توجه به نقشه ارتباط بين  -4

 .را طبق نقشه بررسي مي كنيم TCUو   PEPSبين  CANارتباط شبكه -5

 

 پس از رفع عیب ، كدام یك از موارد را برای اطمینان از حصول رفع عیب مناسب مي دانید؟-661

ا چند بار خاموش و روشن كردن خودرو وضعيت توسط دستگاه عيب یاب از عدم وجود خطا در كنترل یونيت هاي مربوطه مطمئن شده و ب-1

 استارت خوردن وضعيت استارت خوردن و روشن شدن خودرو را بررسي مي نمایيم

 رله استارت را چند بار تحریك كرده تا از عملكرد صحيح آن مطمئن شویم ECUتوسط تست عملگرها در قسمت -2

 را چك مي كينم  تا از عملكرد صحيح آن مطمئن شویم SK2و   SK1كدهاي   IMMOتوسط قسمت پارامترها در قسمت  -3

 عملكرد موتور را با تست جاده بررسي مي نمایيم-4

 همه موارد فوق-5
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 با ایراد زیر به تعمیرگاه مراجعه مي كند 1.8Tخودروی هایما :  4ایراد 

در بررسي های اولیه كلیه اتصاالت . در هنگام كولر گرفتن و در حركت كالچ كولر مرتبا قطع و وصل مي شود

همچنین فشار پمپ بنزین . بدنه  و سیم كشي و رله مربوط به كولر و مقاومت كالچ كمپرسور كولر چك شد 

ود است همچنین جهت تست و ولتاژ باتری مناسب مي باشد و گاز كولر به مقدار مناسب در  مدار  موج

با انجام تست جاده مشخص شد كه عالوه بر قطع شدن مرتب .  سنسور فشار گاز كولر نیز تعویض گردید

 .ثبت نشده است ECUدر ضمن هیچ خطایي در حافظه . كالچ كولر پدال ترمز نیز كمي سفت مي شود

 قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سیستم ها  -661

 ECU -سيستم مدیریت موتور -1

 سنسور دماي آب -سيستم مدیریت موتور -2

 سنسور فشار بوستر–سيستم مدیریت موتور  -3

 سنسور دماي هواي اواپراتور -سيستم كولر و بخاري-4

 همه موارد فوق-5

 برای بررسي ایراد كدام گزینه های زیر صحیح مي باشد  ؟ -661

 نه سمت شاگرد قرار داردسنسور دما هواي محيط در زیر آی-1

 ، كمپرسور كولر را از مدار خارج كندECUدر صورت اطالعات اشتباه سنسور فشار بوستر ممكن است  -2

 با باال رفتن بيش از حد دماي آب ، كمپرسور كولر از مدار خارج مي شود و این امر روي ترمز گيري تاثير مي گذارد-3

 يش از حد كولر دو مساله جدا  از هم بوده و باید یك به یك بررسي شوندسفت شدن ناگهاني ترمز و كالچ كردن ب-4

 4و 2گزینه -5

 برای رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نماییم؟ -661

 توسط دستگاه عيب یاب پارامترهاي مربوط به سنسور فشار بوستر و فشار محيط را چك مي نمایيم -1

 تي یا پارگي چك مي نمایيمشيلنگ هاي بوستر را از لحاظ عدم وجود نش-2

 روي پنل كولر و بخاري مقدار دماي محيط را خوانده و در صورت اشتباه بودن، اقدام به تعویض سنسور مي كنيم AMBبا استفاده از دكمه -3

 سنسور دماي آب را تعویض مي نمایيم-4

 2و  1موارد -5

 

 حصول رفع عیب مناسب مي دانید؟پس از رفع عیب ، كدام یك از موارد را برای اطمینان از  -620

 در حالت درجا وضعيت كولر را بررسي مي نمایيم -1

 با استفاده از دما سنج مقدار سرمادهي سيستم كولر را بررسي مي نمایيم-2

 توسط گيج هاي فشار، از فشار مناسب سيستم كولر مطمئن مي شویم -3

 ز گيري در شرایط مختلف مطمئن مي شویمبا تست جاده از عملكرد صحيح سيستم كولر و وضعيت ترم -4

 با استفاده از دستگاه دیاگ از عملكرد صحيح سنسور دماي آب مطمئن مي شویم -5
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 H30 crossخودروي 

 

به نمایندگي مراجعه نموده است با بررسي  SUN ROOFبا ایراد   H30 crossمشتری با  خودروی :  5ایراد 

 .اولیه خودرو مشخص میشود بعد از بسته شدن باز شده و با فاصله كمي متوقف میشود 

 

 قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سیستم ها  _626

 جعبه فيوز اصلي   -سيستم الكتریكي  - 1

 دسته سيم سقف    -سيستم الكتریكي   -2

 دسته سيم داشبورد -سيستم الكتریكي - 3

 مجموعه سان روف  –سيستم الكتریكي  –4

  3و2موارد  – 5

 

 برای بررسي ایراد كدام گزینه های زیر صحیح مي باشد  ؟ _ 622 

 .با استفاده از مولتي متر اقدام به بررسي فيوز برق اصلي سان روف مينمایيم 

 .دسته سيم سقف مينمایيم با استفاده از اهمتر اقدام به بررسي   -2

 . با استفاده از مواتي متر اقدام به بررسي عملكرد پنل كنترل سان روف مينمایيم  – 3

 . كورس حركت سان روف را بصورت دقيق در هنگام باز و بست  بررسي مينمایيم   – 4

  .  موارد فوق صحيح نميباشند   -5

 

 برای رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نماییم؟  _ 623

 .اقدام به تعویض فيوزهاي سوخته مينمایيم   – 1

 .اقدام به تعویض دسته سيم سقف مينمایيم   – 2

 .اقدام به تعویض پنل كنترل سان روف مينمایيم  – 3

 Reprogramزیكي آن نموده و سپس كنترل یونيت آن را پس از آزاد نمودن شيشه سان روف و بستن آن اقدام به تنظيم دقيق محل في  – 4

 .مينمایيم 

 .اقدام به پروگرام كردن سيستم سان روف توسط دستگاه عيب یاب مينمایيم   -5

 

 پس از رفع عیب ، كدام یك از موارد را برای اطمینان از حصول رفع عیب مناسب مي دانید؟  _ 624

 .در حالت موتور روشن صحت عملكرد سيستم را بررسي مي نمایيم  – 1

 .پس از دانلود اقدام جهت همزماني سوئيچ و كنترل یونيت مركزي الزامي است  – 2

 .اقدام در جهت تست عملكرد روشنایي اصلي الزامي است  – 3

 3و 2موارد  -4

 همه موارد فوق  –5
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دنده مي دهند تا حركت كند خودرو  خودرو وقتي كه به"با  ایراد   H30 crossمشتری با خودرو  :  1ایراد 

 .به نمایندگي  مراجعه مي نماید   " .خاموش مي شود

 قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سیستم ها  _625

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

  گيربكس  – سيستم انتقال قدرت – 2

 پلوس ها  – سيستم انتقال قدرت  – 3

 ((TAGتگ هاي سوئيچ    –سيستم ایموبالیزر   – 4

 سنسور فشار هواي ورودي موتور   -سيستم سوخت رساني  - 5

   ؟كدامیك از گزینه های زیر درست مي باشد فوق  برای بررسي ایراد _621

 كنترل وضعيت عملكرد پلوس هاي چرخ -1

 كنترل و تست سيم هاي ورودي به مغزي سوئيچ  – 2

 كنترل وضعيت عملكرد گيربكس با توجه به مستندات فني –3

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

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

 

  ؟برای رفع عیب موجود چگونه  اقدام  میكنید  _621

 .با تعویض پلوس ها  ایراد برطرف مي گردد –1

   تعویض پمپ بنزین ایراد برطرف مي گرددبا   –2

 با تعریف سوئيچ ایراد رفع مي گردد  – 3

 .با تعویض استپر موتور ایراد برطرف مي گردد  -4

   گيربكس اتوماتيك تعویض  – 5

 

  ؟دانید سب ميایراد منا شدن برای اطمینان از رفع زیر را كدامیك از موارد  _621

 و مدارات ارتباطي آنكنترل سيستم ایموبالیزر   -1

 كنترل عملكرد گيربكس و انجام تست جاده  – 2

 عملكرد سنسور فشار هواي ورودي در دور آرامكنترل   – 3

 كنترل عملكرد پمپ بنزین و رگالتور فشار آن و انجام تست جاده    -4

 كنترل عملكرد پلوس هاي چرخ در حين حركت  -5
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چراغ اسپرت و برفي گیربكس اتوماتیك روشن  "بیان مي كند  H30 crossمشتری با خودروی   -:  1ایراد

 ".بوده و كیلومتر خودرو كارنمیكند

 قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سیستم ها _621

 سنسور دور موتور   – سيستم سوخت رساني   –1

 موتور الكتریكي دریچه گاز و پدال گاز   –  سيستم سوخت رساني  - 2

 سنسور كيلومتر  –انتقال قدرت  سيستم  –3

 گيربكس كامل   –  انتقال قدرتسيستم   -4

 4و3گزینه  – 5

   ؟مي باشد صحیحكدامیك از گزینه های زیر فوق ، ایراد برای بررسي  -630

  سنسور دور موتور فيزیكيكنترل  – 1

 كنترل سنسور شفت ورودي گيربكس  –2

 سيله دستگاه عيب یاب  و یا مولتي متر بو موتور برقي دریچه گازو  سنسور پدال گاز  موتور ،  ECU بين دسته سيمكنترل  –3

 سنسور چرخ ها طبق مستندات فني  كنترل وضعيت –4

 سنسور كيلومتر طبق مستندات فني الكتریكي  كنترل فيزیكي  و -5

 

  ؟كنید برای رفع عیب موجود چگونه  اقدام  مي -636

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

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

  .تعویض كنترل یونيت گيربكس ایراد بر طرف مي گرددبا –3

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

 .با تعویض موتور برقي دریچه گاز و یا  سنسور پدال گاز ایراد برطرف مي گردد – 5

  ؟دانید ميمناسب ایراد كدامیك از موارد را برای اطمینان از رفع  -632

 .كنترل خاصي مورد نياز نيست – 1

 با دستگاه عيب یاب  موتور عملكرد دقيق كنترل  -2

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

 تست عملكرد موتورو گيربكس در دورآرام – 4

 عملكرد سيستم خنك كننده موتوركنترل  -5
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در هنگام پركردن باك ، بنزین پس مي زند ودر  "بیان مي كند  H30 crossمشتری با خودروی  :  1ایراد  

 "مواقعي بوی بنزین حس مي گردد

 قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سیستم ها _633

 لوله گلویي باک بنزین   – سيستم سوخت رساني   –1

  درب باک بنزین  –  سيستم سوخت رساني  - 2

 موتور ECU  –جرقه   سيستم   –3

 باک بنزین   –سوخت رسانيسيستم   -4

 كوئل    –سيستم جرقه   – 5

   ؟مي باشد صحیحكدامیك از گزینه های زیر فوق ، ایراد برای بررسي  -634

  درب باک بنزین فيزیكيكنترل  – 1

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

 ستر با استفاده از اطالعيه فني صادره لوله گلویي باک بنزین و مخزن كنيكنترل  –3

 عملكرد پمپ بنزین كنترل  –4

 كنترل عملكرد انژكتور ها با استفاده ازاطالعات فراخوان -5

 

  ؟كنید برای رفع عیب موجود چگونه  اقدام  مي -635

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

 .با تعویض كوئل ایراد برطرف مي گردد– 2

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

 .  ستر  ایراد برطرف مي گرددیي باک و در صورت نشتي تعویض كنيبا تعویض لوله گلو -4

 .با تعویض موتور برقي دریچه گاز و یا  سنسور پدال گاز ایراد برطرف مي گردد – 5

  ؟دانید از موارد را برای اطمینان از رفع عیب مناسب ميكدامیك  -631

 .كنترل خاصي مورد نياز نيست – 1

  تست جاده صورت پذیرد -2

 كنترل عملكرد شارژ بنزین به باک و عدم نشتي از كني ستر  – 3

 تست عملكرد موتور در دورآرام – 4

 عملكرد سيستم جرقهكنترل  -5
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جلوی خودرو هنگام  از"به نمایندگي مراجعه مي كند و بیان میدارد،  H30crossمشتری با  خودرو :  1ایراد  

 . "دور زدن به دو طرف چپ وراست صدا شنیده مي شود 

 قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سیستم ها  -631

 ميل رابط كوتاه موجگير سمت راست  –سيستم فرمان  –1  

 بلبرینگ چرخ جلو  -سيستم تعليق جلو   - 2  

 جعبه فرمان  -سيستم فرمان  – 3  

 كمك فنر سمت راست –سيستم تعليق جلو     - 4 

 طبق سمت راست  –سيستم تعليق جلو     -5 

   ؟كدامیك از گزینه های زیر درست مي باشد فوق  برای بررسي ایراد -631

 .كنترل جعبه فرمان در موقع چرخش در پيچ هاي جاده و مقایسه شعاع گردش فرمان با  مستندات  – 1   

 عملكرد قطعات اكسل جلو بصورت چشمي  كنترل  - 2   

 .بررسي وضعيت كمك فنر ها و فنر لول برروي رول تست   – 3  

 كنترل وضعيت ظاهري وعملكرد ميل موجگير – 4  

 بلبرینگ چرخها در هنگام حركت مستقيمبررسي وضعيت  –5  

 برای رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نماییم؟ -631

 .                   تعویض كمك فنر جلوسمت راست   – 1  

 تعویض جعبه فرمان    – 2  

 تعویض سيبك هاي زیر كمك دو طرف     -3  

 تعویض ميل رابط ميل موجگير سمت راست   -4  

 .با جابجایي تایرهاي جلو ایراد رفع ميشود  -5 

 .كدامیك از موارد را برای اطمینان از رفع عیب مناسب مي دانید - 640

 تست جاده و بررسي عملكرد فرمان در حالت درجا و سرپيچ ها در هنگام حركت – 1    

 تست جاده وكنترل عملكرد سيستم تعليق جلو در دست اندازها – 2   

 ست جاده وكنترل عملكرد سيستم تعليق جلو در هنگام پيچيدن به سمت راستت  –3   

 فقط كنترل وضعيت فشار هيدروليك فرمان كفایت مي كند -4   

 .تست جاده نياز ندارد   -5   
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در هنگام ترمز گیری ،   "دارد به نمایندگي مراجعه مي كند و بیان مي  H30crossمشتری با   : 60 ایراد 

 " خودرو منحرف مي شودعقب 

 قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سیستم ها  -646

 مجموعه جعبه فرمان هيدروليك  -سيستم فرمان – 1

 پمپ ترمز اصلي   –سيستم ترمز  - 2

 بوش هاي الستيكي پایه اتاق    –سيستم تعليق عقب   – 3

 كاليپر هاي سيلندر ترمز عقب  –ترمز سيستم   -4

 بوستر ترمز    -سيستم ترمز     -5

   ؟كدامیك از گزینه های زیر درست مي باشد فوق  برای بررسي ایراد   -642

 .بوش هاي الستيكي پایه اتاق عقب خودرو را بصورت چشمي كنترل مي كنيم  -  1

 . كنترل عملكرد ترمز ها ي عقب و مدار هيدروليك و قطعات مرتبط با آن   –  2

 . عملكرد بوستر ترمز را طبق مستندات تعميراتي بررسي مي كنيم      -3

 .هواگيري پمپ ترمز اصلي را انجام مي دهيم – 4

 . فشار هيدروليك فرمان بررسي مي كنيم  –  5

 

 برای رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نماییم؟  -643

 .مجموعه جعبه فرمان تعویض ميگردد -1

  تعویض بوش هاي الستيكي پایه اتاق عقب انجام پذیرد -2

 . بوستر ترمز تعویض گردد-3

 تعویض كاليپرهاي سيلندر ترمز چرخ هاي عقب بصورت كامل تعویض مي گردد-4

 . با هواگيري سيتم ترمز ایراد برطرف مي گردد  -5

 

 . كدامیك از موارد را برای اطمینان از رفع عیب مناسب مي دانید -644

 كنترل فشار فرمان هيدروليك توسط ابزار مخصوص مربوطه – 1

 عملكرد بوستر ترمز   تست  – 2

  سيستم تعليق عقب در هنگام حركت عملكرد صحت كنترلتست جاده و  – 3

 پس از رفع  عيب نياز به كنترل و تست خاصي ندارد -4

 سيستم ترمز در هنگام ترمز گيري عملكردجاده و كنترل  تست   -5
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 سوزوكي

  ازجلوی خودرو "به نمایندگي مراجعه مي كند و بیان میدارد  2400خودرو سوزوكي مشتری با  : 66 ایراد

    "  و با افزایش و كاهش سرعت صدا قطع مي شود  صدا شنیده میشود كیلومتر 10الي  10 بین سرعت 

 قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سیستم ها  _645

 گيربكس  –سيستم انتقال قدرت -1

 دیفرانسيل جلو –سيستم انتقال قدرت  -2

 دیفرانسيل عقب و جلو –سيستم انتقال قدرت  -3

 بلبرینگ چرخ هاي عقب –سيستم تعليق عقب  -4

 بلبرینگ چرخ هاي جلو –سيستم تعليق جلو  -5

 

   ؟كدامیك از گزینه های زیر درست مي باشد فوق  برای بررسي ایراد _641

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

 بررسي و كنترل بلبرینگ هاي شفت ورودي گيربكس  -2

 بررسي و كنترل بلبرینگ هاي توپي چرخ عقب  -3

 كنترل عملكرد ترانسفر در حالت درجا و حين حركت  -4

 بررسي عملكرد بلبرینگ چرخ هاي جلو  -5

 ؟برای رفع عیب موجود چگونه  اقدام  میكنید -641

 تمامي دنده هاي برنجي گيربكس را تعویض مي كنيم -1

 توپي هاي چرخ عقب را تعویض مي نمایم  -2

 دیفرانسيل جلو را تعویض مي كنيم -3

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

 .با تعویض دنده سرپلوس دیفرانسيل جلو ایراد رفع مي گردد-5

 

  ؟مناسب میدانید، عیب  شدن برای اطمینان از رفع زیر را كدامیك از موارد ، پس از رفع عیب  _641

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

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

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

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

 .       با دستگاه عيب یاب كليه كنترل یونيت هاي خودرو را كنترل مي كنيم-5
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 به نمایندگي مراجعه و بیان میدارد اتوماتیك 2400سوزوكي  مشتری با  خودرو  :  62ایراد 

 "گیربكس خودرو حركت نمي كند  Dخودرو روشن مي شود ولي در وضعیت  "

 كدام سیستم خودرو در بروز عیب موثر است-641

 گيربكس  –سيستم انتقال قدرت  -1

 پلوس عقب –سيستم انتقال قدرت  -2

 پلوس جلو –سيستم انتقال قدرت  -3

 گاردان عقب  -سيستم انتقال قدرت -4

 گاردان جلو –سيستم انتقال قدرت -5

   ؟كدامیك از گزینه های زیر درست مي باشد فوق  برای بررسي ایراد _650

 كنترل وبررسي عملكرد موتور برقي ماهك هاي ترانسفر -1

 بررسي وضعيت عملكرد بلبرینگ گاردان جلو -2

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

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

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

 

 ؟   ع عیب موجود چگونه  اقدام  میكنید برای رف-656

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

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

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

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

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

  ؟مناسب میدانید، عیب  شدن برای اطمینان از رفع زیر را كدامیك از موارد   _652

 صداي ناهنجار از گيربكسانجام تست جاده و صحت از عدم -1

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

 كنترل عملكرد گاردان هاي جلو وعقب از نظر صدا  -3

 كنترل عملكرد ترانسفر در شرایط مختلف كاري  -4

 كنترل سطح روغن گيربكس كفایت مي كند -5
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با وجود ریموت كنترل  در نزد راننده و با رعایت  "بیان مي كند  2400مشتری با خودرو سوزوكي:  63ایراد 

 "فاصله مجاز  قفل درب ها ی خودرو با دگمه روی دستگیره باز وبست نمي شوند

 .قطعات خودرو در بروز عیب موثر است  –كدام سیستم  _653

 تگ هاي سوئيچ  -سيستم ایموبيالیزر – 1

 (start control module) key lessمدول استارت بدون سوئيچ    -سيستم الكتریكي خودرو  - 2

 باطري خودرو –سيستم الكتریكي خودرو  –3

 ((ECMكنترل یونيت موتور –سيستم الكتریكي خودرو   - 4

 خل جعبه فيوز موتور در دا SBرله یكپارچه   –سيستم الكتریكي خودرو   - 5

 

   ؟برای بررسي ایراد كدامیك از گزینه های زیر درست مي باشد _654

 بررسي كدهاي خطاي ثبت شده در حافظه كنترل یونيت موتور در منوي پيدا كردن خطا دستگاه و پاک نمودن آنها  – 1

 كنترل ولتاژ باطري خودرو  – 2

 طبق مستندات فني (key less)كنترل فيوز و مدار سيم كشي مرتبط با كنترل یونيت  استارت بدون كليد   -3

 داخل جعبه فيوز موتور SBكنترل وبررسي عملكرد رله یكپارچه  – 4

 كنترل  آنتن سيستم ایموبيالیزر از طریق بازدید چشمي –5

 

  ؟برای رفع عیب موجود چگونه  اقدام  میكنید  _655

 كنترل ولتاژي باطري خودرو ودر صورت نياز تعویض آن   – 1

  SDM3000تعریف كد سوئيچ با استفاده از دستگاه عيب یاب  – 2

 كنترل وضعيت سوكت ها و دسته سيم ها مربوط به كنترل یونيت موتور – 3

 (key less)تعویض كردن كنترل یونيت استارت بدون كليد   -4

 .ایراد برطرف مي گردد SBبا تعویض رله یكپارچه - 5     

 

 ؟ دانید پس از رفع عیب كدامیك از موارد را برای اطمینان از رفع عیب مناسب مي _651

 كنترل ولتاژ باطري در زمان خاموش و روشن بودن موتور  -1

 آزمایش عملكرد استارت بدون كليد و باز كردن درب خودرو با دگمه روي دستگيره درب ها    -2

 تست جاده در شرایط مختلف حركتي  -3

 كنترل پارامترهاي كنترل یونيت موتور توسط دستگاه عيب یاب  -4

 كنترل خاصي براي اطمينان از رفع عيب نياز نيست   - 5
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آمپر آب باال مي رود و فن های سیستم خنك  "بیان مي دارد 2400مشتری با خودرو سوزوكي: 64ایراد 

  "كننده فقط با دور تند كار مي كنند

 .قطعات خودرو در بروز عیب موثر است  –كدام سیستم  _ 651

 واتر پمپ  -سيستم خنك كننده موتور  – 1

 سوپاپسنسور موقعييت ميل  –سيستم سوخت رساني موتور   - 2

 سنسور دماي هواي بيرون  –سيستم الكتریكي خودرو  – 3

 رادیاتور آب -سيستم خنك كننده موتور  - 4

 مدار الكتریكي فن هاي موتور –سيستم الكتریكي خودرو  -5

 

   ؟برای بررسي ایراد كدامیك از گزینه های زیر درست مي باشد _ 651

 ....... بررسي قطعات مكانيكي موتور در ارتباط با مدار خنك كننده آن مانند واتر پمپ ، رادیاتور و  – 1

 موتور در راه اندازي دور كند فن ها با استفاده از منوي تست عملگرها دستگاه عيب یاب  ECMكنترل و بررسي عملكرد -2

 از دستگاه عيب یاب كنترل و بررسي  عملكرد سيستم تهویه خودرو با استفاده -3

  (BCM)بررسي عملكرد كنترل یونيت كنترل بدنه  -4

 بررسي قطعات برقي سيستم ترانسفر خودرو – 5

 

  ؟برای رفع عیب موجود چگونه  اقدام  میكنید  _ 651

 كنترل ولتاژي باطري خودرو ودر صورت نياز تعویض آن   – 1

 . با تعویض واتر پمپ ایراد برطرف مي گردد – 2

 .با تعویض رادیاتور ایراد بر طرف مي گردد –3

 موتور  ECMو رله فن و اتصال بدنه  مربوطه و در صورت سالم بودن آنها تعویض  موتور  ECMكنترل سيم كشي بين   -4

 .را خوانده و پس از پاک كردن آن ایراد برطرف مي گردد BCM با دستگاه عيب یاب خطا  -5

 

 ؟ دانید اطمینان از رفع عیب مناسب مي كدامیك از موارد را برای _610

 DATA LISTتوسط دستگاه عيب یاب در منوي  BCMكنترل پارامترهاي   - 1

 كنترل عملكرد سيستم ترانسفر   -2

 بررسي عملكرد سيستم خنك كننده موتور در حالت موتور روشن و كنترل آمپر و عملكرد فن ها با دور كند وتند  -3

 سيستم سوخت رساني خودرو كفایت مي كندكنترل پارامترهاي   -4

 كنترل خاصي براي اطمينان از رفع عيب نياز نيست   - 5
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جلوی خودرو صدا  از"به نمایندگي مراجعه مي كند و بیان میداردسوزوكي ، مشتری با  خودرو : 65ایراد 

 . "كشد  در پیچ های جاده ، فرمان خودرو به سمت بیرون مي  هنگام حركتدرشنیده مي شود و

 قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سیستم ها  -616

 ميل رابط موجگير  –سيستم تعليق جلو  –1 

 خرابي كمك فنر ها و فنر لول ها  -سيستم تعليق جلو   - 2  

 سيبك هاي زیر كمك فنر هاي جلو -سيستم تعليق جلو – 3  

 كمك فنر عقب –سيستم تعليق عقب     - 4  

 طبق سمت راست –سيستم تعليق عقب     -5 

   ؟كدامیك از گزینه های زیر درست مي باشد فوق  برای بررسي ایراد -612

 كنترل زوایاي هندسي چرخها توسط دستگاه ميزان فرمان  – 1   

 كنترل زوایاي هندسي چرخها توسط دستگاه ميزان فرمان وعملكرد قطعات اكسل جلو بصورت چشمي  - 2   

 .بررسي وضعيت كمك فنر ها و فنر لول برروي رول تست   – 3  

 .كنترل جعبه فرمان در موقع چرخش در پيچ هاي جاده و مقایسه شعاع گردش فرمان با  مستندات   – 4  

 بررسي وضعيت فشار فرمان هيدروليك توسط دستگاه عيب یاب –5  

 برای رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نماییم؟  -613

 .                   تعویض كمك فنر هاي جلو   – 1  

 .با تعویض جعبه فرمان    – 2  

 تعویض سيبك هاي زیر كمك دو طرف     -3  

 تعویض ميل رابط ميل موجگير   -4  

 .با جابجایي تایرهاي جلو ایراد رفع ميشود  -5 

 .پس از رفع عیب كدامیك از موارد را برای اطمینان از حصول رفع عیب مناسب مي دانید - 641

 بررسي عملكرد فرمان در حالت درجا از نظرسفت نبودن گردش فرمان – 1    

 تست جاده وكنترل عملكرد سيستم تعليق جلو در حركت مخصوصا در سر پيچ ها – 2   

 تعليق جلو در دست اندازها تست جاده وكنترل عملكرد سيستم   –3   

 كنترل وضعيت فشار هيدروليك فرمان  -4   

 كنترل زوایاي چرخها توسط دستگاه ، تست جاده وكنترل عملكرد در سر پيچ ها   -5   
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  فقط قسمت بیروني"به نمایندگي مراجعه مي كند و بیان میدارد سوزوكي  خودرومشتری با : 61ایراد 

 " سایش پیدا كرده است الستیك های عقب خودرو

 قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سیستم ها  -615

 پلوس هاي عقب   -سيستم انتقال قدرت – 1

 طبق هاي باال و پایين اكسل عقب   –سيستم تعليق عقب   - 2

 ميل موجگير عقب   –سيستم تعليق عقب   – 3

 كمك فنر هاي عقب  –تعليق عقب سيستم   -4

 چهار شاخه گاردان    -سيستم انتقال قدرت     -5

   ؟كدامیك از گزینه های زیر درست مي باشد فوق  برای بررسي ایراد   -611

 .طبق ها و بوش هاي الستيكي چرخ هاي عقب را با ابزارهاي مربوطه كنترل مي كنيم  -  1

 . تست جاده عملكرد پلوس ها را در حركت كنترل مي كنيم  در –  2

 . عملكرد فنر لول و كمك هاي فنر عقب را در دست اندازها بررسي مي كنيم      -3

 .اتصاالت گاردان عقب را كنترل مي كنيم – 4

 . وضعيت بوش هاي الستيكي ميل موجگير عقب را كنترل مي كنيم  –  5

 

 برای رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نماییم؟  -611

 .مي گردند پلوس چرخ هاي عقب تعویض  -1

  چهار شاخه هاي گاردان عقب باز نمودن گاردان جهت تعویض -2

 باز كردن فنر لول چرخ هاي عقب به همراه ميل موجگير بلند جهت تعویض بوش الستيكي ميل موجگير  -3

 تعویض بوش هاي الستيكي طبق  و یا خود طبق چرخ هاي عقب و تنظيم زوایاي هندسي چرخ هاي عقب -4

 با كوتاه كردن فنر لول عقب  خودروعقب  ارتفاع  تنظيم   -5

 

 . پس از رفع عیب كدامیك از موارد را برای اطمینان از حصول رفع عیب مناسب مي دانید -611

 كنترل عملكرد گاردان در سرعت هاي مختلف خودرو – 1

 عملكرد پلوس ها در حين حركت  تست  – 2

  گاردان در حين حركت عملكرد صحت كنترل – 3

 پس از رفع  عيب نياز به كنترل و تست خاصي ندارد -4

 سيستم تعليق عقب و پس از آن اطمينان از درست بودن زوایاي چرخ عقب عملكردجاده و كنترل  تست   -5
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از قسمت جلوی خودرو ،  "به نمایندگي مراجعه مي كند و بیان میداردسوزوكي، مشتری با  خودرو : 61ایراد  

 ."حركت ، ازچرخها صدا مي آیداز شروع 

 قطعات خودرو در بروز عیب موثر است –كدام سیستم  -611

 بلبرینگ هاي چرخ جلو -اكسل جلو – 1

 فنر لول سمت راست –اكسل جلو   -2

 فنر لول سمت چپ –اكسل جلو  –3

 پمپ ترمز اصلي   –سيستم ترمز -4

 جعبه فرمان  –سيستم فرمان -5

 

 . برای بررسي ایراد كدامیك از گزینه های زیر درست مي باشد - 610

 كنترل سيستم تعليق جلو براي شكستگي فنر لول ها   – 1

 كنترل سيستم تعليق جلو براي پاره شدگي الستيك دیاق ميل موجگير– 2

 كنترل وضعيت كمك فنر ها از نظر روغن زدگي وپاره گي الستيك هاي پایه آن بصورت بازدید چشمي –3

 جلو در حين حركت  هاي  كنترل صداي بلبرینگ هاي چرخ – 4

 كنترل عملكرد فرمان در سرپيچ ها   – 5

 

  ؟برای رفع عیب موجود چگونه  اقدام  میكنید  - 616

 تعویض اكسل كامل جلو  –ا

 تعویض كمك فنر هاي جلو  –2

 تعویض بلبرینگ هاي چرخ جلو – 3

 با تنظيم باد وتنظيم زوایاي چرخ ایراد برطرف مي گردد  -4

 با تعویض جعبه فرمان ایراد برطرف مي گرد      

 

 . كدامیك از موارد را برای اطمینان از حصول رفع عیب مناسب مي دانید -  612 

 ر حين عبور از دست اندازها بررسي عملكرد تعليق جلو د – 1

 . كنترل خاصي بر روي سيستم تعليق جلو بعد از تعميرات نياز ندارد – 2

 كنترل عملكرد فنر هاي لول در هنگام عبور از جاده هاي ناهموار  -3

 . كنترل عملكرد سيستم تعليق جلو در حين حركت و تایيد صحت عملكرد بدون صداي چرخها – 4

 فقط اطمينان از درست بودن زوایاي چرخ هاو تنظيم بودن باد الستيك ها كفایت مي كند    – 5
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 09تندر 

 

چراغ اخطار ایربگ روشن است و كیسه هوا "بیان مي نماید   11مشتری با خودروی تندر مدل  : 61ایراد 

 "تاكنون عمل نكرده است  

 
 باشد؟در بروز عیب موثر مي تواند  خودرو  قطعات –ها كدام سیستم-613

 كنترل یونيت ایربگ-سيستم ایربگ -1

 كمر بند پيش كشنده -سيستم ایربگ -2

 مدارارتباطي ایربگ با سيستم ضد سرقت -سيستم ایربگ -3

 مدار ارتباطي ارسال كننده وضعيت دریچه گاز به كنترل یونيت ایربگ-سيستم سوخت رساني -4

 نيرومدار محدود كننده -سيستم ایربگ-5

 

 برای بررسي ایراد كدام گزینه های زیر صحیح است؟   -614

 بررسي قفل بودن كنترل یونيت ایربگ توسط دستگاه عيب یاب كليپ -1

 بررسي مقاومت اهمي مدار ایربگ راننده توسط دستگاه عيب یاب-2

 بررسي مقاومت اهمي مدار ایربگ سرنشين جلو  توسط مولتي متر مناسب-3

 .صحيح است 2و  1گزینه  -4

 هيچكدام-5

 

 برای رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمایید؟-615

 تعویض كنترل یونيت ایربگ -1

 و كنترل یونيت سيستم ضد سرقت UCHتعویض -2

 تعویض كليد غير فعال كننده ایربگ سرنشين -3

 تعویض دسته سيم ارتباطي كنترل یونيت موتور به ایربگ-4

 .تبدیل مي كنيم YESرا توسط دستگاه عيب یاب به حالت   COMPUTER LOCKED BY TOOLمنوي  -5

 پس از رفع عیب كدام یك از موارد زیر را برای اطمینان از حصول رفع عیب مناسب مي دانید؟  -611

 تست جاده و بررسي وضعيت چراغ ایربگ  در وضعيت هاي مختلف پارامترهاي سيستم ایربگ  -1

 تست اهمي مدار ایربگ راننده توسط مولتي متر  -2

 تست اهمي مدار ایربگ سرنشين  توسط مولتي متر-3

  UCHتست جاده و بررسي سيگنال عملكرد ایربگ از طریق  -4

 ECUو  UCHتست جاده و بررسي سيگنال عملكرد ایربگ از طریق  -5
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ترمز خودرو ضعیف است و پدال ترمز  " بیان مي نماید 6311مشتری با  خودرو تندر  مدل  : 61ایراد شماره 

 "تا انتهای كورس براحتي پایین مي رود 

 باشد؟در بروز عیب موثر مي تواند  خودرو  قطعات –ها كدام سیستم-611

 شير خروجي چرخ جلو چپ  -ABSسيستم ترمز  -1

 دیسك چرخ جلو چپ  –سيستم تعليق -2

 كمك فنر جلو راست –سيستم تعليق -3

 كمك فنر جلو چپ –سيستم تعليق -4

 نشتي در لوله ترمز چرخ عقب راست -ABSسيستم ترمز  -5

 

 برای بررسي ایراد كدام گزینه های زیر صحیح است؟   -611

 بررسي  كمك فنر جلو راست -1

 بررسي كمك فنر جلو چپ  -2

 بررسي وضعيت لوله هاي ترمز چرخ ها -3

 بررسي وضعيت دیسك چرخ جلو چپ -4

 بررسي وضعيت دیسك چرخ جلو چپ -5

 

 

 برای رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمایید؟ -611

 رفع نشتي لوله ترمز چرخ عقب راست -1

 تعویض دیسك چرخ جلو چپ  - 2

 تعویض دیسك چرخ جلو چپ -3

 تعویض كمك فنر جلو راست -4

 تعویض كمك فنر جلو چپ -5

 

 پس از رفع عیب كدام یك از موارد زیر را برای اطمینان از رفع عیب مناسب مي دانید؟ -610

 تست جاده و بررسي عملكرد سيستم ترمز و پدال ترمز  -1

 تست  ميزان صداي كمك فنرها -2

 تست سنسور سرعت خودرو  -3

 تست  دیسك چرخ عقب -4

 تست وضعيت سيبك فرمان -5
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 : مشتری با  خودرو تندر بیان مي دارد: 20ایراد 

 "خودرو استارت مي خورد ولي روشن نمي شود و چراغ ایموبالیزر وضعیت عملكرد صحیح دارد   "

 
 باشد؟در بروز عیب موثر مي تواند  خودرو  قطعات –ها كدام سیستم-616

 سنسور سرعت خودرو –سيستم سوخت رساني  -1

 كنترل یونيت سيستم سوخت رساني  –سيستم سوخت رساني  -2

 سنسور فيلم داغ –سيستم سوخت رساني  -3

 چيپ الكترونيكي سویيچ –سيستم ایموبالیزر  -4

 بلبرینگ چرخ عقب/توپي-ABSسيستم ترمز   -5

 برای بررسي ایراد كدام گزینه های زیر صحیح است؟   -612

 و جرقه شمع هابررسي وضعيت پاشش انزكتورها  -1

  ABSبررسي اهمي بلوک هيدروليك سيستم   -2

 بررسي عملكرد سنسور سرعت خودرو توسط مولتي متر -3

 بررسي اهمي چيپ الكترونيكي سویيچ-4

 چرخ ها( شاخص )بررسي وضعيت تعداد قطب هاي مغناطيسي هدف  -5

 برای رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمایید؟-613

 یونيت سيستم سوخت رساني و جرقه تعویض كنترل -1

 عدد 44قطب مغناطيسي به جاي  43تعویض توپي چرخ عقب در صورت اطمينان از وجود  -2

 تعویض سنسور سرعت خودرو  -3

 تعویض چيپ سویيچ -4

 4و2گزینه  -5

 پس از رفع عیب كدام یك از موارد زیر را برای اطمینان از رفع عیب مناسب مي دانید؟ -614

 ت جاده  خودرو تس -1

 با ا ستفاده از دستگاه عيب یاب  وضعيت جرقه شمع ها را بررسي مينمایيم -2

 .تست كمك فنرها با استفاده از دستگاه عيب یاب  -3

 بررسي عملكرد سنسور سرعت خودرو  -4

 2و  1گزینه  -5
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 گيربكس اتوماتيك تندر

 

 : مشتری با  خودرو تندر اتوماتیك  بیان مي دارد: 26ایراد 

 .چراغ نارنجي اخطار  گیربكس اتوماتیك در پشت آمپر روشن است  Dدر وضعیت دنده  "

 باشد؟در بروز عیب موثر مي تواند  خودرو  قطعات –ها كدام سیستم-615

 كویل دوبل-سيستم سوخت رساني -1

 گيربكسسنسور سرعت ورودي  -سيستم انتقال قدرت -2

 مكانيزم دنده خورشيدي-سيستم انتقال قدرت -3

 سنسور سرعت خودرو -سيستم سوخت رساني-4

 مجموعه سلكتور تعویض دنده و اتصاالت آن -سيستم انتقال قدرت-5

 برای بررسي ایراد كدام گزینه های زیر صحیح است؟   -611

 عيب یاب بررسي خطاها ي كنترل یونيت  گيربكس اتوماتيك توسط دستگاه -1

 بررسي خطاهاي كنترل یونيت موتور توسط دستگاه عيب یاب -2

 اندازه گيري اهم سنسور خروجي -3

 بررسي مقاومت سنسور ورودي  -4

 2و  1گزینه  -5

 

 برای رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمایید؟-611

 تعمير سنسور سرعت ورودي گيربكس -1

 تعمير مولتي فانكشن سویچ -2

 سنسور سرعت خروجيتعویض  -3

 تعویض كویل دوبل -4

 تعویض سلكتور دسته دنده و اتصاالت آن -5

 پس از رفع عیب كدام یك از موارد زیر را برای اطمینان از رفع عیب مناسب مي دانید؟ -611

 تست اهمي سيم پيچ اوليه و ثانویه كویل دوبل -1

 تست عملكردي سنسور سرعت خودرو -2

 در كنترل یونيت موتور و گيربكستست عدم وجود خطا  -3

 تست جاده و مشاهده عملكرد چراغ اخطار گيربكس در پشت آمپر  -4

  4و  3گزینه  -5
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 : مشتری با  خودرو تندر اتوماتیك  بیان مي دارد :  22ایراد شماره 

پشت  نمایشگروقتي گیربكس در حالت دستي قرار میدهیم عدد دنده در و  چراغ چك خودرو روشن است  "

 " تعویض دنده انجام نمي شود مشاهده میشود اما  آمپر

 
 باشد؟در بروز عیب موثر مي تواند  خودرو  قطعات –ها كدام سیستم-611

 اهرم تعویض دنده –سيستم گيربكس اتوماتيك -1

 شير برقي هاي كنترل فشار گيربكس –سيستم گيربكس اتوماتيك   -2

 فانكشن سویيچمولتي  –سيستم گيربكس اتوماتيك  -3

 تورک كنورتور یا كيفيت روغن گيربكس  –سيستم گيربكس اتوماتيك  -4

 سنسور سرعت خروجي گيربكس –سيستم گيربكس اتوماتيك  -5

 برای بررسي ایراد كدام گزینه های زیر صحیح است؟   -610

 بررسي عيوب موجود احتمالي توسط دستگاه عيب یاب -1

 بررسي سطح روغن گيربكس -2

 بررسي عملكرد سنسور سرعت خروجي گيربكس  -3

 بررسي چشمي تورک كنورتور -4

 تست اهمي سنسور سرعت ورودي گيربكس -5

 برای رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمایید؟ -616

 تعویض اهرم تعویض دنده -1

 تعویض تورک كنورتور -2

 تعویض سنسور سرعت خروجي گيربكس -3

 گيربكس تعویض سنسور سرعت ورودي -4

  4و 3گزینه  -5

 پس از رفع عیب كدام یك از موارد زیر را برای اطمینان از رفع عیب مناسب مي دانید؟ -612

 تست اهمي و عملكزدي شيرهاي تنظيم فشار گيربكس -1

 تست جاده خودرو و عملكرد گيربكس در حالت دستي و اتوماتيك -2

 تست فشار مدار روغن گيربكس -3

 خواندن خطاها توسط دستگاه عيب یاب  و اطمينان از پاک شدن آنها  -4

 4و  2گزینه  -5
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 كپچر

 

 : مشتری با  خودرو ی كپچر بیان مي نماید  : 23ایراد شماره 

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

 .شد سیستم ایموبالیزر خودرو مشكلي ندارددر  بررسي های اولیه مشخص 

 باشد؟در بروز عیب موثر مي تواند  خودرو  قطعات –ها كدام سیستم-613

 سنسور موقعيت پدال گاز–سيستم سوخت رساني  -1

 ارتباط مقاومت هاي شبكه مولتي پلكس در كنترل یونيت موتور و گيربكس–سيستم مالتي پلكس  -2

 ارتباط مقاومت هاي شبكه مولتي پلكس در كنترل یونيت موتور و ایربگ–سيستم مالتي پلكس  -3

  ESPارتباط مقاومت هاي شبكه مولتي پلكس در كنترل یونيت ایربگ و –سيستم مالتي پلكس  -4

 مپ سنسور –سيستم سوخت رساني  -5

 برای بررسي ایراد كدام گزینه های زیر صحیح است؟   -614

 پدال گاز تست اهمي سنسور موقعيت -1

 در كانكتور عيب یاب    CAN L و   CAN Hتست اهمي ميان  پایه هاي مربوط به  -2

 در كانكتور عيب یاب  پس از جدا كردن سرباتري  CAN Lو   CAN Hتست اهمي ميان  پایه هاي مربوط به  -3

 تست اهمي مپ سنسور -4

 تست عملكرد مپ سنسور توسط دستگاه عيب یاب -5

 رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمایید؟برای  -615

   CANرفع اتصالي در سيم هاي شبكه   -1

 LINرفع اتصالي در سيم هاي شبكه -2

 تعویض سنسور  پدال گاز -3

 رفع اتصالي در ارتباط سيمي سنسور پدال گاز و كنترل یونيت موتور-4

 تعویض مپ سنسور -5

 

 را برای اطمینان از رفع عیب مناسب مي دانید؟ پس از رفع عیب كدام یك از موارد زیر -611 

 عيب یابي مجدد با دستگاه كليپ و تست جاده -1

 تست اهمي سنسور پدال گاز و كنترل پارامتر آن -2

 LINتست اهمي شبكه  -3

 توسط دستگاه عيب یاب ESPعيب یابي كنترل یونيت  -4

 انجام معرفي سویچ -5
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مشتری با  خودروی كپچر بیان مي نماید چراغ آچار شكل  روشن است و پس از بررسي : 24ایراد 

 : كارشناسي مشخص میگردد   

 گرفتن ناگهان صدای سوت آمده و به محض دوربا شروع باال رفتن دور موتور  در هنگام شتاب گیری آني   "

 "ردد مشاهده مي گ  Boost Pressure  و خطای     دقطع مي شو موتور صدا 

 باشد؟در بروز عیب موثر مي تواند  خودرو  قطعات –ها كدام سیستم-611

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

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

  high pressureو   Boost pressureكانكتور سنسور  -سيستم سوخت رساني و توربو شارژ -3

discharge duct  

 بوستر ترمز–سيستم ترمز  -4

 پمپ وكيوم ترمز -سيستم ترمز -5

 برای بررسي ایراد كدام گزینه های زیر صحیح است؟   -611

 بررسي چشمي بوستر و بررسي  خطاهاي پمپ وكيوم ترمز توسط دستگاه عيب یاب -1

 دستگاه عيب یاب بررسي خطاهاي سيستم سوخت رساني و جرقه توسط -2

 air cooler out let  ductبررسي اتصال لوله  -3

 discharge duct  high pressureبررسي اتصال    -4

 4و 2گزینه  -5

 
 برای رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمایید؟ -611

 discharge duct     high pressureو    Boost pressureبرقراري اتصال كانكتور  سنسور  -1

 t   air cooler out let  ducو  جازدن      Boost pressureبرقراري اتصال كانكتور  سنسور  -2

 تعویض بوستر ترمز و پمپ وكيوم ترمز -3

 air cooler inlet  ductبرقراري اتصال كانكتور  سنسور مپ سنسور وجا زدن   -4

 4و 3گزینه  -5

 
 برای اطمینان از رفع عیب مناسب مي دانید؟پس از رفع عیب كدام یك از موارد زیر را  -200

 چك كردن اتصال كانكتور مپ سنسور -1

 تست جاده  -2

 خواندن مجدد خطاها توسط دستگاه عيب یاب -3

 هواگيري سيستم ترمز و پمپ وكيوم ترمز -4

 3و  2گزینه  -5
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مشتری با  خودرو ی كپچر بیان مي نماید در هنگام روشن بودن كولر،  ترمز خودرو در هنگام  :  25ایراد 

 حركت خودرو به جلو و عقب سفت مي شود 

 
 باشد؟در بروز عیب موثر مي تواند  خودرو  قطعات –ها كدام سیستم-206

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

 لنت ترمز جلو-ترمزسيستم  -2

 لنت ترمز عقب -سيستم ترمز -3

 نرم افزار  كنترل یونيت موتور -4

 نرم افزار كنترل یونيت گيربكس-5

 
 برای بررسي ایراد كدام گزینه های زیر صحیح است؟   -202

 بررسي نشتي لوله هاي ترمز -1

 بررسي خطاهاي كنترل یونيت كولر توسط دستگاه عيب یاب -2

 كنترل یونيت موتور طبق اطالعيه فني مربوطه REPROGRAMINGبررسي نياز به انجام   -3

 بررسي وضعيت لنت ترمز هاي جلو -4

 بررسي وضعيت لنت ترمزهاي عقب -5

 

 برای رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمایید؟ -203

 كنترل یونيت موتور طبق اطالعيه فني مربوطه REPROGRAMINGانجام    -1

 تعویض لنت ترمز هاي جلو -2

 تعویض لنت ترمزهاي عقب -3

 رفع نشتي لوله ترمز چرخ جلو راست -4

 رفع نشتي لوله ترمز چرخ جلو چپ -5

 

 پس از رفع عیب كدام یك از موارد زیر را برای اطمینان از رفع عیب مناسب مي دانید؟ - 204

 وضعيت لنت ترمز جلوچك كردن  -1

 وضعيت پدال ترمز در ترمزگيري هاي مختلف كولر روشن و كولر خاموشتست جاده و بررسي  -2

 تست اهمي سنسور پدال ترمز -3

 تست چشمي لوله ترمز چرخ جلو راست -4

 تست چشمي لوله ترمز چرخ جلو چپ -5
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 AL4گيربكس اتوماتيك 

 

انجام  4000دنده ها در دورباال وگاها تعویض  "با ایراد   با گیربكس اتوماتیك  201پژو خودرو   -: 21ایراد

 . به نمایندگي مراجعه كرده است  "عمل نمي كند( Tiptronic)مي شود و حالت دستي 

 

 قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟  -كدام سیستم -205

 موتور برقي دریچه گاز                                          -موتور  سيستم  -1

 ( مبدل گشتاور)تورک كانورتور   –سيستم  گيربكس -2

 سنسورهاي چرخ جلو    – ABSسيستم  -3

    بلوک هيدروليك  -گيربكس  سيستم  -4

                                TCUاستراتژي عملكرد -سيستم گيربكس   -5

    

    ؟ مي باشدصحیح بررسي ایراد  جهتكدامیك از گزینه های زیر   -  201

 ( EVM-lu / EVM-pl) بلوک هيدروليكاصلي  شيرهايكنترل  -1

          .وسلكتوردستي انتخاب دنده تنظيم نبودن سوئيچ چند منظوره - 2

 تورک كانورتور بررسي و تست استال – 3

 بررسي شير برقي خنك كن روغن  و سنسور تيپ ترونيك-4

 توسط ایكودیاگ(   گيربكس ECU ) EGSو  ABSشبكه مالتي پلكس بين  بررسي پارامترها بهمراه كنترل ارتباط  -5

 

  ؟ عملیات الزم جهت رفع ایراد كدام است  - 201

 با پياده نمودن گيربكس نسبت به تعویض تورک كانورتور اقدام مي شود   -1   

 . بمنظور حفاظت حرارتي سيستم بوده و ایراد نمي باشد  TCUاین حالت مربوط به استراتژي   - 2 

 .بررسي، در صورت لزوم بلوک هيدرو ليك  تعویض مي گردد  توسط دستگاه دیاگ ها   EVS- EVMوشيرهاي برقي اصلي  – 3   

   پس از كنترل دماي روغن شير برقي خنك كن روغن تعویض مي شود   -4   

 .  مي بایست بمنظور تعمير اساسي به  نمایندگي پایلوت مراجعه گردد  – 5  

 

  ؟ دانید مناسب مي  ایراد چه اقدامي رااطمینان از رفع  تعمیرات، جهت حصولپس از   –201

 .ندارد خاصي گيربكس ، نيازي به كنترل ایراد پس از رفع  -1

 پس از سرریز نمودن روغن نيازي به تغيير كنتور روغن نمي باشد   -2

 . مي بایست دانلودینگ شود  EVM ،  TCUپس از تعویض شيرهاي اصلي  -3

 .نياز به تست جاده اي نمي باشد فقط در وضعيت دور آرام كنترل مي نمائيم    – 4

 .تست جاده اي مي نمائيم( سرد و گرم )  مختلف موتورو  سپس در شرایط كاري كنترل  توسط دستگاه عيب یاب  – 5
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خودرو فقط در دنده  "ا ایراد بكیلومتر  10000اتوماتیك با كاركرد  201پژو مشتری با خودروی :  21ایراد

 .به نمایندگي مراجعه نموده است  "عقب حركت دارد 

 

 كدام سیستم و  قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ - 201

 شيرهاي برقي اصلي و شير برقي خنك كن روغن -سيستم گيربكس   -1 

 و سنسور تيپ ترونيك TCU –سيستم گيربكس   -2

 عدم تنظيم سوئيچ چند منظوره  -سيستم الكتریكي  گيربكس    -3

 بلوک هيدروليك ،  عدم تنظيم سوپاپ دستي   -سيستم گيربكس  -4

 سنسور چرخهاي جلو  – ABSسيستم ترمز  -5

 

 ؟  مي باشدصحیح بررسي ایراد  جهتكدامیك از گزینه های زیر   - 260

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

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

 .توسط دستگاه ایكودیاگ  در شرایط مختلف كنترل شود      EVMعملكرد  شيرهاي برقي اصلي  – 3

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

 تنظيم نبودن ماهك داخلي بلوک هيدروليك كه مي بایست توسط ابزار مخصوص تنظيم گردد -5

 

  ؟د برای رفع عیب موجود چگونه  اقدام  میكنی  -  266

 . تعویض مي شود   Shift lockمحرک مغناطيسي مربوط به  – 1

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

 . با بازنمودن قاب بلوک هيدروليك ، ميل انتخاب دستي داخل بلوک هيدروليك توسط ابزار مخصوص تنظيم مي شود   -3

 .را رفع نموده در صورت عدم رفع سنسور تيپ ترونيك كنترل  مي شود  ABSابتدا پس از بررسي با دستگاه عيب یاب  ایراد در سيستم ترمز  -4

 . صحيح است   4و 1گزینه  – 5

  

  ؟ دانید مناسب مي ایراد را برای اطمینان از رفع زیر كدامیك از موارد انجام تعمیراتپس   –  262

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

 . مختلف تست جاده اي مي نمائيم 

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

 .س  ، نيازي به كنترل خاصي  نداردپس از رفع عيب گيربك  -3

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

 . صحيح مي باشد 4و  1گزینه -5
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 CNGسواالت آزمون مهارت 

 

 

چراغ انژكتور روشن و  ، در حالت موتور روشن "بیان میكند   405مشتری با خودروی پژو   -21:ایراد

   "  .تغییر وضعیت میدهدبنزین روی از حالت گاز به خود به خود سیستم 

 باشد؟بروز عیب موثر  قطعه در- كدام سیستم-263

 دریچه گاز-موتور(1

 دنده برنجي-گيربكس(2

  دوشاخه كالج-كالچ(3

  گازECU–سيستم برقي خودرو (4

 (بنزین) انژكتوري  -سيستم سوخت رساني(5

 

   صحیح مي باشد؟كدامیك از گزینه های زیر  ایرادبرای بررسي -264

 مشاهده پارامتر فشار سوخت در حالت موتور خاموش  (1

 نشتي سنجي رگوالتور توسط كف صابون یا فوم نشتي سنج    (2

 در ریل سوخت    بنزینمشاهده فشار  (3

 بنزینكنترل عملكرد چشمي نشانگر (4

 همه موارد فوق(5

 

  برای رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نماییم؟ -265

 بررسي پارمترها توسط دستگاه عيب یاب  (1

 بررسي پارمترها توسط دستگاه عيب یابتعویض ریگالتور و (2

 تعویض شير برقي(3

  تعویض منيفولد(4

 2و  1گزینه (5

 

  مي دانید؟عیب مناسب  حصول رفعبرای اطمینان از  را از موارد یك كدام ،از رفع عیب پس-261

 توسط دستگاه عيب یاب ( گاز و بنزین)بررسي پارامترهاي سيستم انژكتور(1

  تجربي تست (2

  هوا گيري سيستم خنك كننده در صورت تعميرات مكانيكي(3

 تست ریل سوخت (4

  تست جاده خودرو( 5
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از اتمام گاز مخزن  و پس از سوخت گیری  بعد "مي نماید   بیانمشتری خودرو پژو  پارس  -21:ایراد

   "مجدد خودرو روی گاز كار نمي كند

  باشد؟بروز عیب موثر  قطعات در-ها كدام سیستم -261

 دریچه گاز-موتور(1

  3كشوئي -گيربكس(2

   شير برقي-سيستم برقي(3

 انژكتور-(بنزین و گاز ) سيستم سوخت رساني انژكتوري (4

 هيچكدام(5

   صحیح مي باشد؟كدامیك از گزینه های زیر  ایرادبرای بررسي  -261

 برروي گاز    نبا فعال یا غير فعال بودن سيستم انژكتور بنزین زمان قرار داشت (1

 با جایگزیني قطعه اموالتور  نو با اموالتور  موجود برروي سيستم گاز سوز    (2

   بررسي لوله مخزن گاز به ریگالتور (3

  بررسي برق شير برقي مخران (4

 بررسي فيلتر گاز  (5

 

 برای رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نماییم؟ -261

 با تعویض قطعات الكتریكي  و معرفي آن توسط دستگاه عيب یاب (1

 مكانيكي و تنظيمات الزم  هقطع تعویض(2

 در صورت عدم عملكردقطعه الكترونيكي تعویض گردد  الكترونيكي وبا بارگذاري قطعه ( 3

 مورد نظر را تعویض مي نمائيم فقط قطعه(4

   همه موارد(5

 مي دانید؟عیب مناسب  حصول رفعبرای اطمینان از  را از موارد یك كدام ،از رفع عیب پس -220

 بررسي نشتي و استفاده از دستگاه عيب یاب   (1

 بررسي قطعات مكانيكي از لحاظ نصب صحيح و گشتاور مناسب (2

 هواگيري سيستم خنك كننده در صورت تعميرات مكانيكي (3

 تست جاده (4

 تست خودرو در حالت ساكن وروشن -5
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