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هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود:

١ـ مراحل پیاده کردن جعبه دنده را توضیح دهد.

٢ـ کاربرد ابزارهای مخصوص را توضیح دهد.  

٣ـ نکات ایمنی ای را که باید مورد توجه قرار گیرد توضیح دهد.

٤ـ اجزای سیستم انتقال قدرت را نام ببرد. 

٥  ـ پلوس ها را از روی خودرو پیاده کند. 

٦ ـ جعبه دنده را از روی خودرو پیاده کند. 

٧ـ مجموعۀ کالچ را از روی خودرو پیاده کند. 

بخش اول : سیستم انتقال قدرت خودروی جلو محرک
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1ـ1ـ پیاده کردن جعبه دنده از روی خودرو
در این فصل نحوهٔ پیاده کردن اجزای سیستم انتقال قدرت خودرو، شامل کالچ، جعبه دنده و پلوس ها مورد بررسی قرار می گیرد. 

در انجام عملیات کارگاهی به نکات زیر توجه و به آنها عمل کنید: 
ــ همیشه با لباس کار در کارگاه حضور داشته باشید.

ــ محل فعالیت خود را بررسی کنید تا عاری از مواد روغنی باشد. زیرا چرب بودن پوشش کف کارگاه عامل اصلی لغزنده شدن 
آن است و می تواند حادثه آفرین باشد. 

ــ پس از انجام فعالیت کارگاهی )کار عملی( ابزار و وسایل، میز کار و محیط کار خود را تمیز کنید. 
ــ ضایعات را در ظروف تعیین شده قرار دهید و از رها کردن آنها در محیط کار خودداری کنید. 

ــ از قرار دادن وسایل قابل حمل مانند: جک ها، پایه ها، جعبه ابزار و … در مسیر رفت و آمد خودداری کنید. 
ــ توصیه های ایمنی نصب شده در کارگاه را به دقت مطالعه و همواره مّدنظر قرار دهید. 

ــ نظم، دقت و احتیاط از الزامات فعالیت های کارگاهی است. برای موفقیت در کار آنها را به کار ببندید. 
ــ اخالق حرفه ای١را رعایت کنید. 

١ــ اخالق حرفه ای عبارت است از قواعد و قوانین اخالقی و رفتاری که فرد باید در حین انجام فعالیت های شغلی رعایت نماید.

2ـ١ـ دستورالعمل پیاده کردن جعبه دنده 
قبل از باز کردن قطعات به نکات زیر توجه کنید و آنها را 

به کار ببندید. 
ــ ابزار عمومی و تخصصی مورد نیاز را فراهم کنید. 

ــ ابزار مخصوص مورد نیاز را انتخاب کنید. 
ــ به نحؤه باز کردن یا ترتیب باز کردن قطعات دقت کنید و 
اجزای باز شده را به ترتیب و به طور منظم در محل از پیش تعیین 

شده قرار دهید. 
تعمیرات  راهنمای  کتاب  در  شده  ارائه  توصیه های  به  ــ 

خودرو توجه و به آنها عمل کنید. 
ــ اطالعات فنی موردنیاز خود را از دفترچه های راهنما یا 

کتاب های تعمیرات خودرو استخراج کنید.  

تعیین نوع خودرو

دسترسی به کتاب راهنمای تعمیرات یا دفترچه سرویس و نگهداری خودرو

تعیین نیازها مانند: 

شروع

سرویس های دوره ای،مراحل انجام کار،مقدار اندازۀ لقی های مجاز 
بین قطعات، میزان گشتاور سفت کردن پیچ ها و …

خواندن فهرست

پیدا کردن مطلب موردنظر

به  کارگیری اطالعات موردنظر، توصیه ها در انجام دادن فعالیت کارگاهی

پایان

روش استفاده از کتاب راهنمای تعمیرات یا دفترچه سرویس و نگهداری خودرو
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بـرای دسترسی بــه جعبه  دنده و پیاده کــردن آن از روی 
خودرو، الزم است که ابتدا تعدادی از قطعات خودرو یا قطعات 
متصل به جعبه دنده را باز کرده و یا جدا نمود. لذا به ترتیب زیر 

برای پیاده کردن جعبه دنده ) گیربکس ( خودرو اقدام کنید: 
درب  و  دهید.  قـرار  ستونی1  جک  روی  را  خـودرو  ــ 
موتور را بازکنید )شکل  ١ــ١(. و از ثابت شدن ایمنی درب موتور 

اطمینان حاصل کنید. 

١ــ جابه جایی خودرو در کارگاه باید توسط »هنرآموز کارگاه« یا استاد کار مربوطه انجام گیرد.

ــ بست اتصال ترمینال منفی باتری را باز کنید و آن را از 
قطب منفی باتری جدا کنید )شکل ٢ــ١(.

شکل ١ــ١

ــ بست اتصال ترمینال مثبت باتری را باز کنید. و آن را از 
قطب مثبت باتری جدا کنید )شکل ٣ــ١(.

 شکل ٢ــ١

شکل ٣ــ١ 
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ــ مهره های بست نگه دارندٔه باتری را باز کنید تا از روی 
خودرو آزاد شود )شکل ٤ــ١(.

ــ باتری را از محل خود خارج کنید )شکل ٥  ــ١(. هنگام 
جابـه جایی باتری از وارد شدن ضربه بـه آن جلوگیری کنید زیرا 

باعث آسیب دیدن اجزاء داخلی باتری می شود. 
بست هـا و ترمینال هــای بـاتری در اثر سرریز شدن مـایع 
و  بست ها  مواقعی  چنین  در  لذا  می شوند.  سولفاته  الکترولیت 
سدیم(  )بی کربنات  جوش شیرین  محلول  با  را  باتری  ترمینال های 

بشویید. 
مناسبی  محل  در  را  آن  نگه دارندٔه  بست های  و  باتری  ــ 

قرار داده و از آنها حفاظت کنید. 
واحـد  روی  سوکت  عــدد  سه  کـردن  جـدا  بـرای 
انگشت شست طبق    بـا  را  آن  الکترونیکی )ECU(١ خار  کنترل 
شکـل  ٦ــ١،  بــه سمت پایین فشار  دهید.   بــا آزاد کــردن خــار، 
خارج  خود  محل  از  را  الکترونیکی  کنترل  واحــد  سوکت های 

کنید )شکل٧ــ١(.

E ــ١ ectron c Contro  Un t

شکل ٤ــ١

  شکل ٥ــ١   

شکل 7  ــ١شکل ٦  ــ١

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


5

 
 

ــ سوکت ها را داخل بستٔه پالستیکی قرار دهید تا از ورود 
گرد و خاک به داخل سوکت ها جلوگیری شود )شکل ٨  ــ١(.

روی  از  را  رلـه هـا  نگـه دارندٔه  پالستیکـی  صفحٔه  ــ 
صفحٔه نگـه دارندهٔ واحـد کنترل الکترونیکـی )ECU( جـدا کنید 

)شکل٩ــ١(.
ــ پایٔه نگهدارندٔه واحد کنترل الکترونیکی )ECU( خودرو 
به وسیلٔه دو عدد پیچ به سینی باتری متصل است )شکل ١٠ــ١(.

ــ آچار مناسب را انتخاب کنید و پیچ های پایٔه نگه دارندٔه 
واحد کنترل الکترونیکی را باز کنید )شکل ١١ــ١(.

از محل خـود  را  الکترونیکـی خـودرو  کنترل  واحـد  ــ 
خارج کنید )شکل١٢ــ١(. توجه داشته باشید که ECU قطعه ای 
لذا آن را در محل  حساس و در مقابل ضربه آسیب پذیر است. 

 شکل ٨    ــ١مناسبی قرار دهید و از آن حفاظت کنید. 

 شکل ١٠ــ١شکل ٩ــ١

 شکل 12ــ١ شکل 11ــ١
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دو عدد مهره و یک عدد پیچ سینی زیر باتری را باز کنید و 
سپس آن را پیاده کنید )شکل های ١٣ــ١ و ١٤ــ١(.

همانند شکل ١٥ــ١، بست لولٔه هوای ورودی را از طرف 
دریچٔه گاز باز کنید. 

به  دو دست، طبق شکل ١٦ــ١،  با  را  هواکش  مجموعٔه 
سمت بیرون بکشید تا دو خار قسمت پایین آن از صفحٔه تکیه گاه 

هواکش جدا شود.
تکیه گاه هواکش دو عدد بوش الستیکی روی صفحه ای 
فلزی دارد )شکل١٧ــ١(، که به جعبه دنده متصل است. سه عدد 
کنید  باز  دنده  جعبه  روی  از  را  هواکش  تکیه گاه  نگه دارندٔه  پیچ 

)شکل ١٨ــ١(. 
پیچ بست لولٔه فشار قوی پمپ هیدرولیک، که به تکیه گاه 
هواکش متصل است باز شود، سپس لوله را از خار نگه دارنده 

آزاد کنید )شکل ١٩ــ١(. 

شکل ١٣ــ١

شکل 15ــ١  شکل ١٤ــ١  

شکل 17ــ١  شکل 16ــ١  
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با عبور دادن تکیه گاه هواکش از زیر لولٔه هیدرولیک، آن 
را پیاده کنید )شکل های٢٠ــ١ و ٢١ــ١(.

کابل اتصال بدنٔه باتری را، که توسط پیچ به جعبه دنده بسته 
شده است، پیاده کنید)شکل٢٢ــ١(.

شکل 19ــ١  شکل 18ــ١  

شکل 22ــ١   شکل 21ــ١  

شکل 20ــ١  
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پیچ کابل کالچ  روی اهرم دو شاخه را شل کنید و خارهای 
و  دهید  فشار  داخل  به  را  دنده  به جعبه  کابل  متصل کنندهٔ  بست 

کابل را جدا کنید )شکل های ٢٣ــ١ و ٢٤ــ١(.
خار فنری سوکت حسگر دور موتور را ابتدا فشار دهید 

و سپس  آن را جدا کنید فشنگِی چراغ دنده عقب را نیز آزاد کنید 
)شکل های 25ــ١ و 26ــ١(.

سوکت حسگر سرعت خودرو را از روی پوستٔه دیفرانسیل 
)همانند سنسور دور موتور( جدا کنید )شکل 27ــ١(.

شکل 24ــ١  شکل 23ــ١  

شکل 26ــ١  شکل 25ــ١  

شکل 27ــ١  
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اهرم های اتصال دستٔه دنده به جعبه دنده در شکل ٢٨ــ١ 
نشان داده شده است. 

برای این کار از ابزار مخصوص نشان داده شده در شکل 
٢٩ــ١ استفاده کنید. نقشٔه فنی این  ابزار در پیوست فنی کتاب 

آمده است. 
این ابزار به صورت گوه عمل می کند. قسمت صاف نوک 
ابزار را روی اهرم تعویض دنده تکیه دهید و دستٔه آن را به سمت 
پایین بفشارید تا میل ماهک به سمت باال حرکت کند و از تکیه گاه 

کروی شکل جدا شود)شکل 30ــ١(.
در این مرحله، برای دسترسی به جعبه دنده از قسمت پایین 
پیاده می کنیم.  را  زیرین  از قسمت  خودرو، قطعات متصل شده 
خودرو را روی جک قرار دهید و آن را باال ببرید. سپس پنج عدد 

پیچ سینی زیر موتور را باز کنید)شکل های ٣١ــ١ و ٣٢ــ١(.

شکل 28ــ١  

شکل 29ــ١  

شکل 30ــ١  

شکل 32ــ١  شکل 31ــ١  
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قالب سینی زیر موتور را از قسمت جلو به شاسی متصل 
کنید تا بعد از باز کردن پیچ های اتصال دهنده، سینی آویزان شود 

و به پایین نیفتد)شکل ٣٣ــ١(.  
کنید. سپس  باز  را  دنده  تخلیٔه روغن جعبه  آلن خور  پیچ 
روغن را در ظرفی تمیز تخلیه نمایید)شکل های ٣٤ــ١ و ٣٥ــ١(. 

در خـودروهــای جـلـو محرک،   مجموعـٔه جعبه دنـده و 
دیفرانسیل یکپارچه است. بنابراین برای جدا کردن پلوس ها الزم 
را  )برای راحتی کار خودرو  کنید.  باز  را  است چرخ های جلو 
روی جک پایین بیاورید و روی زمین پیچ های چرخ را شل کنید( 

)شکل 36ــ١(. 

شکل ٣٦ــ١

شکل 33ــ١

شکل 35ــ١شکل 34ــ١
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هزار خـاری سر پلوس در داخـل تـوپی چرخ قرار دارد 
متصل  چرخ  به  ٣٧ــ١  شکل  در  شده  داده  نشان  پیچ  توسط  و 
است. برای جداسازی آن ابتدا خار فنری روی پیچ چرخ را با 

پیچ گوشتی خارج کنید.
ابزار  از  با استفاده  ابتدا  پلوس،  باز کردن مهرٔه سر  برای 
کنید  باز  را  )مهره(  آن  ثابت و سپس  را  مخصوص فالنچ، چرخ 

)شکل ٣٨ــ١(. 
نکته: دستٔه ابزار را به زمین تکیه دهید و پیچ را باز  کنید  
شود  باز  طبق  به  موج گیر  میل  متصل کنندٔه  رابط  میل  ابتدا   پیچ 
به  فرمان  میل  سیبک  متصل کنندٔه  پیِچ  )شکل ٣٩ــ١(.  سپس 
سگ دست چرخ را باز و سپس و توسط ابزار مخصوِص نشان 
)شکل های   کنید  جدا  را  سیبک  دو  هر  شکل،  در  شده  داده 

٤٠ــ١  و ٤١ــ١(.

شکل 37ــ١

شکل 38ــ١

شکل 39ــ١

شکل 41ــ١شکل 40ــ١
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این ابزار همانند پولی کش عمل می کند. با بستن پیچ آن، 
طرف دیگر اهرم پایینی، سر پیچ سیبک را به باال فشار می دهد.

سر  به  چکش  ضربهٔ  از  سیبک ها  کردن  پیاده  برای   : تذکر 
سیبک، یا سگ دست خودداری کنید. در حفظ امانت دیگران 

کوشش کنیم و حرفه ای عمل کنیم.

مهرهٔ سیبک زیر کمک را باز کنید )شکل 42ــ١(. 

برای دسترسی به جعبه دنده،گلگیر پالستیکی را باز کنید 
)شکل ٤٣ــ١(. 

برای جدا کردن سیبک طبق جلو از مجموعه، توپی چرخ 
طبق را توسط ابزار نشان داده شده مطابق شکل ٤٤ــ١، به سمت 

پایین بکشید تا چرخ آزاد گردد.

شکل 42ــ١

شکل 43ــ١

شکل 44ــ١
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دیسک ترمز را با دو دست بکشید تا پلوس از توپی چرخ 
بیرون آید. پلوس سمت چپ خودرو)کوتاه( را از داخل جعبه دنده 

در بیاورید )شکل های ٤٥ــ١ و ٤٦ــ١(.

به همان ترتیب ذکر شده برای چرخ سمت چپ،سیبک های 
سمت راست را نیز جدا کنید. پلوس سمت راست بلند تر است 
و دارای تکیه گاه بلبرینگ در قسمت میانی ست که توسط دو پیچ 

عصایی مهار شده است )شکل های ٤٧ــ١ و ٤٨ــ١(.
مهرٔه پیچ های عصایی را از سمت راست و چپ باز کنید. 
سپس از قسمت پایین پلوس سمت راست را با دو دست بیرون 

بکشید تا از دیفرانسیل جدا شود )شکل ٤٩ــ١(.

شکل 46ــ١شکل 45ــ١

شکل 47ــ١

شکل 48ــ١ شکل 49ــ١
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١4 رت
ـد

ل 
تا

 ا
گا

ا

در شکل٥٠  ــ١ تفاوت پلوس ها نشان داده شده است.
که  را،  دنده  جعبه  به  استارت  کنندٔه  متصل  پیچ  عدد  سه 
یکی از آنها از سمت باال و دو عدد دیگر از سمت پایین و باالی 
باال  قسمت  از  را  استارت  و  کنید  باز  می شوند،  باز  دیفرانسیل 

بیرون بیاورید )شکل های ٥١ ــ١ و ٥٢  ــ١(.
کنید  پیاده  را  استارت  الکتریکی  اتصاالت  کردن  باز  با 

)شکل٥٣  ــ١(.
برای آسیب ندیدن حسگر اکسیژن توصیه می شود آن را از 

روی گلویی اگزوز باز کنید )شکل٥٤  ــ١(.
جعبه دنده توسط هفت پیچ و یک مهره )روی پیچ دو سر 
رزوه( از پایین و باال به موتور متصل است)شکل ٥٥  ــ١(. آنها را 
باز کنید. به تفاوت پیچ ها از نظر طول دقت کنید )شکل٥٦  ــ١(.

تمرین: محل پیچ هـا را در شکل ٥٦  ــ١، بــا تـوجــه بـه 

شکل 50ــ١

شکل 52ــ١ شکل 51ــ١

شکل 54ــ١ شکل 53ــ١
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١5

 
 

شکل ٥٧  ــ١ شماره گذاری کنید. 
بزنید  )شکل  ٥٨   ــ١(  تا  جک  مـوتـور  روغن  کارتل  زیر 
سمت  موتور  دستٔه  روی  موتور  دنده،  جعبه  کردن  جدا  هنگام 

راست آویزان نشود و صدمه نبیند.
به  را  خودرو  بیشتر، الستیک های  ایمنی  برای  نکته: 

عنوان تکیه گاه کمکی در زیر خودرو قرار دهید.
ابتدا مهره و واشر اتصال جعبه دنده به دستٔه موتور چپ 
و سپس مهره های دستٔه موتور را باز کنید )شکل های ٥٩  ــ١ و 

٦٠ ــ١(. 

شکل 56ــ١شکل 55ــ١

شکل 58  ــ١ شکل 57ــ١

شکل 60ــ١ شکل 59ــ١
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١6 رت
ـد

ل 
تا

 ا
گا

ا

موتور را، بدون اینکه به دستٔه  موتور سمت راست فشار 
بیاید، توسط جک زیر کارتل، تا حد ممکن پایین بیاورید تا پیچ 

دستٔه موتور چپ از زیر شاسی رد شود )شکل ٦١ــ١(.

شکل 61   ــ١

شکل 62   ــ١

شکل 63   ــ١

توسط جرثقیل گیربکس را از باال مهارکنید)شکل ٦٢ــ١(.
رزه  سر  دو  پیچ  از  تا  بکشید  بیرون  را  دنده  جعبه  اکنون 
است(  مهره  دارای  )که  موتور  به  دنده  جعبه  متصل کنندٔه  باالیی 
آزاد شود. جعبه دنده را کمی بچرخانید و بیرون بکشید تا شفت 
ورودی آن از هزار خاری صفحه کالچ جدا شود. توسط جرثقیل 

جعبه دنده را پایین بیاورید )شکل ٦٣  ــ١(.
جهت  ابتدا  کالچ،  مجموعٔه  جداسازی  برای  نهایت،  در 
جلوگیری از به هم خوردن نظم کالچ، روی پوستٔه کالچ و فالیویل 

ـ ١(. عالمت تطبیق بزنید )شکل ٦٤  ـ

شکل 64   ــ١
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١7

 
 

حال برای جلوگیری از چرخش موتور، هنگام باز کردن 
پیچ های پوستٔه کالچ،  فالیویل را با استفاده از ابزار مخصوص 

ثابت کنید )شکل ٦٥ــ١(.

شکل 65   ــ١

شکل 66 ــ١

شکل 67   ــ١

به صورت  را  فالیویل  به  کالچ  پوستٔه  اتصال  پیچ های 
ضربدری باز کنید )شکل ٦٦ــ١(.

نشوند. مجموعٔه  گم  راهنمای کالچ  پین های  کنید  دقت   
کالچ را پیاده کنید)شکل ٦٧ــ١(.
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١8 رت
ـد

ل 
تا

 ا
گا

ا

فعالیت گروهی )١( 
مشخصات جعبه دنده 3 نوع خودرو را از کتاب راهنمای تعمیرات خودروها استخراج و جدول شماره ١ـ١ 

را تکمیل کنید. 

جدول ١ــ١

مشخصات جعبه دنده نوع خودرو

١ــ 

٢ــ

٣ــ 

فعالیت گروهی )2( 
ایستگاههای  فرودگاه ها،  ،   کارگاه های صنعتی  ،  کارخانه ها   : مانند   از مکان ها  بسیاری  در  هنگام حضور 
حمل و نقل شهری و برون شهری مانند مترو، قطار، اتوبوس و … همواره با واژهٔ »ایمنی« روبرو شده اید. با 
توجه به مفهوم ایمنی آنچه که به نظر شما باید در کارگاه انتقال قدرت به آن توجه و رعایت کرد را تحقیق و نتیجه 

را به هنرآموز کارگاه گزارش نمایید. 

فعالیت گروهی )3( 
ـ مقدار لقی مجاز اجزای جعبه دنده را از کتاب راهنمای تعمیرات خودرو استخراج کنید. 

ـ جدول مقایسه ای طراحی و ترسیم کنید و سپس مقدار لقی مجاز قطعات را در ستون مربوطه ثبت کنید. 
ـ لقی اجزای جعبه دنده را اندازه گیری کنید و در ستون مربوطه در جدول بنویسید. 

ـ مقادیر اندازه گیری شده را با اندازهٔ مجاز هرکدام از قطعات مقایسه و نتیجه را در ستون مالحظات یا 
توضیحات جدول بنویسید. 

گزارش کار خود را به هنرآموز کارگاه ارایه و از صحت انجام کار خود مطلع شوید. 

توجه : یکی از نکات مهّمی که در تمامی عملیات کارگاهی باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع حفاظت از 
محیط زیست است. لذا هنگام تخلیه یا شارژ روغن جعبه دنده: 

ـ از پخش روغن در محیط جلوگیری کنید. 
ـ روغن کار کرده را به صورت صحیح انبار و نسبت به دفع بهداشتی آن اقدام کنید. 
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١9

 
 

١ــ در انجام عملیات کارگاهی چه اصولی را باید مّدنظر قرار داد، و به آنها عمل کرد؟ چهار مورد را بنویسید. 
٢ــ ترتیب باز کردن قطعات قسمت باالی جعبه دنده را، هنگام پیاده کردن اجزای سیستم انتقال قدرت، با استفاده از اجزای 

زیر مشخص کنید:
باتری ــ بست لوله هوای ورودی ــ ای سی یو ــ اتصال منفی ــ تکیه گاه هواکش ــ محفظٔه فیلتر هوا ــ سینی زیر باتری  سوکت 

فشنگی دنده عقب ــ بست نگه دارندٔه لوله فرمان هیدرولیک
 ...........5   ...........4  ...........3  ...........2     ...........1

...........9   ...........8   ...........7   ...........6
٣ــ کاربرد ابزار های مخصوص نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.

آزمون پایانی

٤ــ شکل روبه رو چه فعالیتی را نشان می دهد؟

٥ــ شکل روبه رو چه فعالیتی را نشان می دهد؟                                      
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20 رت
ـد

ل 
تا

 ا
گا

ا

6 ــ چرا هنگام جدا کردن جعبه دنده از روی خودرو در 
مراحل آخر، توسط جک، زیر کارتل موتور تا حدی پایین آورده 
باید رعایت  می شود و در حین انجام این کار چه نکتٔه مهمی را 

کرد؟

را  روبه رو  شکل  در  شده  داده  نشان  ابزار  کاربرد  7ــ 
توضیح دهید.

روی  از  قدرت  انتقال  اجزای  کردن  پیاده  فرایند  در  8  ــ 
خودرو، کدام اتصاالت الکتریکی باید جدا شوند؟

9ــ در مراحل جدا کردن پلوس از دیفرانسیل، کدام قطعه 
باید زودتر باز شود؟   

الف( سیبک زیر کمک
ب( پیچ سر پلوس

ج( میل رابط اتصال موج گیر به طبق
د( گلگیر پالستیکی

را  روبه رو  شکل  در  شده  داده  نشان  ابزار  کاربرد  10ــ 
چه  ابزار،  این  به  نداشتن  دسترسی  صورت  در  دهید.  توضیح 

روش یا وسیلٔه جایگزینی پیشنهاد می دهید؟
11ــ چند مورد از نکات ایمنی و اخالق حرفه ای را که در 
حین  پیاده کردن اجزای انتقال قدرت باید رعایت کرد، بیان کنید.

12ــ فضای خالی را پر کنید.
الف( تکیه گـاه بـلبـرینگ پـلوس سمت ............... 

توسط پیچ های.................... مهار شده است.
راهنما  پین  عدد  دارای...........  کالچ  پوستٔه  ب( 

روی فالیویل است.
13ــ نحوهٔ جدا کردن پلوس ها از روی خودرو را شرح 

دهید. 
چه  فالیویل  روی  از  کالچ  کردن  پیاده  هنگام  در  ١٤ــ 

نکته ای اهمیت باالیی دارد؟ چرا؟
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