
 ولتاژتولید شده توسط سنسور اکسیژن بین.......تا...... ولت می باشد

 بین سه تا چهار -الف

 بین دو تا سه -ب 

 بین یک تا دو -ج 

  ☑ بین صفر تا یک -د 

  

 بر روي دریچه گاز کدامیک ازقطعات سیستم انژکتور قرار دارد؟

 سنسور دریچه گاز -الف

 استپر -ب 

 سنسور دماي هواي ورودي -ج 

  ☑ گزینه الف و ب صحیح است -د 

  

 اورینگی که بین انژکتور و ریل سوخت قرار دارد

  ☑ از نشت سوخت جلو گیري می کند -الف

 مانع از نشتی خالء می شود -ب 

 فاصله را تنظیم می کند -ج 

 هیچکدام -د 

  

 چیست؟ TPS وظیفه سنسور

 جلوي بسته شدن سریع دریچه گاز را می گیرد -الف

 سنسور ربطی به دریچه گاز ندارداین  -ب 

 دریچه گاز را در زمان سرد بودن کمی باز تر نگه می دارد -ج 

  ☑ اطالع می دهد ECU وضعیت بازوبسته بودن دریچه گاز را به -د 



  

 :وظیفه رگالتور فشار سوخت عبارتست از

  ☑ .فشار ریل سوخت را در حد ثابتی نگه میدارد -الف

 را بین ریل سوخت و مانی فولداختالف فشار ثابتی  -ب 

 .با افزایش دور موتور فشار ریل را افزایش می دهد -ج 

 هیچکدام -د 

  

 موتور کنترل هواي دور آرام چگونه عمل میکند؟

  ☑ مسیر هواي جانبی را از کنار دریچه گاز کنترل میکند -الف

 دریچه گاز را باز و بسته میکند -ب 

 هر دو مورد -ج 

 هیچکدام -د 

  

 :در صورت خرابی سنسور اکسیژن

 ماشین روشن نمی شود -الف

  ☑ نسبت هوا به سوخت بهم میخورد -ب 

 مخلوط سوخت غنی میشود -ج 

 مخلوط رقیق میشود -د 

  

 :در مورد المپ اخطار عیب سیستم

با باز کردن سوئیچ خاموش بوده و با روشن شدن موتور روشن شده و سپس خاموش می  -الف

 شود

 ز کردن سوئیچ روشن شده و با روشن شدن موتور سریعا خاموش می شودبا با -ب 



☑ با باز کردن سوئیچ روشن شده و با روشن شدن موتور پس از چند ثانیه خاموش می شود -ج 

  

 در زمان بروز عیب،در زمان روشن شدن موتور مرتباً خاموش و روشن می شود -د 

  

 :در صورتی که رله دوبل خراب شود

 ن است خودرو با بستن سوئیچ خاموش نشودممک -الف

 احتمال دارد خودرو روشن نشود -ب 

  ☑ هردو مورد -ج 

 هیچکدام -د 

  

 برق ورودي تغذیه کویل دوبل از کجا تأمین می شود؟

 ECU از -الف

  ☑ از رله دوبل -ب 

 از جعبه فیوز -ج 

 از مثبت باطري -د 

  

 عی است؟ مقاومت المنت گرم کن سنسور اکسیژن از چه نو

 NTC ترمیستور -الف

  ☑ PTCترمیستور -ب 

 NPN ترانزیستور -ج 

 هیچکدام -د 

  



 آلودگی سنسور اکسیژن میتواند در اثر کدامیک ایجاد شود؟

 کربن –سیلیکون  -الف

 سرب –کربن  -ب 

 سرب –سیلیکون  -ج 

  ☑ همه موارد -د 

  

 کدامیک از اجزاي زیر مربوط به سیستم جرقه زنی نمیباشد؟

  ☑ سنسور اکسیژن -الف

 شمع -ب 

 کویل دوبل -ج 

 کویل بدون وایر شمع -د 

 


