
 وضعیت گیربکس اتوماتیک به ترتیب چقدر است؟ -1

1-L. D. N. P. R          2- D. L. N. P. R          3- L. D. N. R. P        4-P. L. D. N. R 

 علت روغن ریزی گیربکس چیست؟ -2

 الف و ب -4لنت صفحه کاچ      -3نمدها        کاسه  -2واشرها               -1

 اتوماتیک بعد از خاموش کردن خودرو دسته دنده باید در چه وضعیتی قرار گیرد؟ در گیربکس های -3

 )پارک(P -4              3دنده  -3               2دنده  -2                  1دنده -1

 در کدام سیستم می توان مقدار سوخت را تغییر داد؟ -4

1-2222S             2-69SL                 3-  BOSCH                   4-P8MM 

 سنسور .............. القائی نیست؟ -5

 فشار هوای ورودی -4سرعت خودرو       -3وضعیت میل سوپاپ         -2دور موتور          -1

 کدام گزینه است؟ 2و  3با  1و  4زمان شارژ کویل  -9

 همه موارد -4خرابی وایر شمع       -3  باز بودن دریچه گاز    -2خرابی سیستم پیچ کوئل      -1

 به ترتیب ........ و ...... ولت می باشد. ECUحداقل و حداکثر کارکرد ولتاژ -7

1-V6 – V19         2-V19 – V6         3-  V6 – V7              4 - V7 – V6 

 دور آرام موتور را چه می نامند؟ -8

 هیچ کدام  -4      استپر موتور -3سنسور دریچه گاز       -2سنسور دور موتور       -1

 چیست؟ CMPسنسور کمکی سنسور -6

1-MAP                    2- CKP                        3- ATS                    4-TPS    
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 سنسور فشار هوا برچه اساسی کار می کند؟ -12

 سنسور مایع خنک کننده -4سنسور هوا         -3         پیزو الکترونیک -2           الکتریکپیزو -1

 در سوختن رله دوبل چه اتفاقی می افتد؟ -11

 خودرو استارت نمی خورد  -2                              موتور روشن نمی شود-1

 همه موارد -4موتور با لرزش کار می کند                        -3 

 در حالت باز بودن کامل چند ولت است؟ TPSولتاژ ارسالی از سنسور -12

1-12                   2- 3                    3- 5                       4-8  

 تر است؟چند میلی مفاصله نوک سنسور دور موتور افایویل  -13

1-5+ /1               2- 3+ /2             3- 5 + /2               4-1 + /3 

14- Rتا E  مخفف ………. 

      VSSقطع ارتباط سنسور  -2پاشش سیستم روغن                           -1

 پاشش سوخت در دریچه گاز  -4              باز چرخش گازهای خروجی -3 

 نشانه پاشش ترتیبی سیستم سوخت رسانی انژکتوری است؟چه چیزی  -15

1-TBI                2- CKP                3- EGR                    4-CTS   

19- ECU توسط چه سنسوری از از صحت نسبت استیشیومتری اطاع پیدا می کند؟ 

 CMSسنسور -4     سنسور مایع خنک کننده   -3         2 سنسور -2سنسور فشار هوا          -1

 کدام سنسور جهت تعیین وضعیت میل سوپ به کار می رود؟ -17

 CMSسنسور -4سنسور مایع خنک کننده         -3         2 سنسور -2سنسور فشار هوا        -1
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 اغ چک اتفاق در صورت قطع شدن ارتباط کدام سنسور محدودیت سرعت و روشن شدن چر -18

 می افتد؟

 CMSسنسور -VSS                 4سنسور -3         2 سنسور -2سنسور فشار هوا        -1

 محدوده فاصله فضای سنسور موقعیت میل لنگ تا لبه ی کنگره های فایول چند میلی متر است؟ -16

 4تا  5/2 -4             5/2تا  5/1 -3            2تا  5/2 -2         5/1تا  1-5/2

 چه اختالی پیش می آید؟ WTSسنسور  –CTSدر صورت خرابی سنسور  -22

 خرابی سیستم خنک کاری )فن( -2خراب شدن پاشش سیستم سوخت رسانی            -1

 افزایش گازهای آاینده  -4افزایش میزان سوخت ارسالی                        -3

 مخفف سنسور دمای هوا چیست؟ -21

1-BIT          2- MAT            3- CTS          4-NTC 

 چیست؟ Catalysts convertorوظیفه  -22 

  کاهش و کنترل گازهای آاینده خروجی -2آب بندی سوپاپ هوا                          -1

 کاهش آلودگی -MAT                        4کاهش مقاومت مجاز  -3

 چیست؟ CUT- OFFعلت قطع سوخت یا  -23

 کاهش و کنترل گازهای آاینده خروجی  -2آب بندی سوپاپ هوا                          -1-1

 کاهش آلودگی -MAT                        4کاهش مقاومت مجاز  -3

 در تصادفات چیست؟ وظیفه سوییچ ثقلی یا کلید اینرسی -24

 همه موارد -4کاهش مصرف سوخت      -3عیب یابی خودکار موتور   -2      خاموش شدن موتور-1
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 ... میلی متر می باشد.عملکرد و کورس هر مرحله ..... استپر موتور غالباً دارای ........ مرحله -25

 %4% تا 5 – 252تا  222 -2%                            2% تا 5 – 222تا  1-222

 %4% تا 5 – 282تا  222 -4%                             9% تا 5 -232تا  152 -3
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