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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی وزارت  به سازمان پژوهش و  این کتاب متعلق  کلیه حقوق مادی و معنوی 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی 
و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگى بیرون آیید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده 
سازید، از نیروى انسانى ایمانى خودتان غافل نباشید و از اّتکاى به اجانب بپرهیزید.

امام خمینى »قّدس سّره الّشریف«  



همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:
پیشنهادات و نظرات خود را در بارۀ محتواى این کتاب بـه نشانى 
4874/15   دفترتألیف   کتاب هاى  درسى  رۀ  شما پستى  وق  صند ـ  تهران 

فنى  وحرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمایند.
info@tvoccd.sch.ir پیام نگار )ایمیل( 

www.tvoccd.sch.ir وب گاه )وب سایت( 



مقدمه اى بر چگونگى برنامه ریزى کتاب هاى پودمانى

استانداردهاى  مبناى  بر  کاردانش«  شاخٔه  تخصصى  »کتاب هاى  یا  مهارت«  »پودمان هاى  ألیف  ت زى  برنامه ری
»مجموعه برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخه کاردانش، مجموعٔه هشتم« صورت گرفته است. بر این اساس ابتدا 
توانایى هاى هم خانواده )Power Harmonic( مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت هاى 
هم خانواده به صورت واحدهاى کار تحت عنوان )Unit ( دسته بندى مى شوند. در نهایت واحدهاى کار هم خانواده با 

هم مجددًا دسته بندى شده و پودمان مهارتى )Module ( را شکل مى دهند.
دسته بندى »توانایى ها« و »واحدهاى کار« توسط کمیسیون هاى تخصصى با یک نگرش علمى انجام شده است 

به گونه اى که یک سیستم پویا بر برنامه ریزى و تألیف پودمان هاى مهارت نظارت دائمى دارد.
با روش مذکور یک »پودمان« به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در »شاخه کاردانش« 

چاپ سپاری می شود.
به طورکلى هر استاندارد مهارت به تعدادى پودمان مهارت )M1 و M2 و …( و هر پودمان نیز به تعدادى واحد 
کار )U1 و U2 و …( و هر واحد کار نیز به تعدادى توانایى )P1 و P2 و …( تقسیم مى شوند. به طوری که هنرجویان در 
پایان آموزش واحدهای کار )مجموع توانایی های استاندارد مربوطه( و کلیه پودمان های هر استاندارد، تسلط و مهارت 
کافی در بخش نظری و عملی را به گونه ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی 

جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند.
بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کاردانش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش های مهارتی 
فعالیت دارند، می توانند ما را در غنای کیفی پودمان ها که برای توسعه آموزش های مهارتی تدوین شده است رهنمون 

و یاور باشند. 
سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى        

دفتر تألیف کتاب هاى  درسی        
فنى و حرفه اى و کاردانش        



مقدمه
حمد وسپاس خداوندتبارک و تعالٰی را که ازکثرت الطافش بی خبریم و حمدش را با اذن او بر زبان جاری می سازیم و امر او را 

اطاعت می کنیم وگرنه ما را توان حمد گویی آن قیوم بی همتا نمی باشد. 
پودمان حاضر در مورد پیاده و سوار کردن، عیب یابی و رفع عیب سیستم ترمز، سیستم فرمان و انواع سیستم های تعلیق اتومبیل های 
سواری منطبق بر اهداف آموزشی شاخه کار دانش بر مبنای توانایی های شمارهٔ  ٢١  ــ ٢٠ ــ ١٩ استاندارد مهارت و آموزشی تعمیرکار 
ـ  ٨ گروه مکانیک خودرو تألیف شده است که می تواند عالوه بر هنرجویان شاخه کاردانش  درجه ٢ اتومبیل های سواری، کد ٤٣/٢٣/٢/١ ـ
برای سایر عالقمندانی که فعالیت آن ها در ارتباط با سیستم های هدایت و کنترل خودرو می باشد مفید واقع شود. پرسش های پیش آزمون 
به منظور ایجاد انگیزه و عالقمندی و فراهم  نمودن بستر مناسبی برای یادگیری و سؤاالت آزمون پایانی برای ارزیابی آموخته های مخاطبین 

طراحی و در ابتدا و انتهای هر واحد کار آورده شده است. 
بدیهی است که بیان نکته نظرها و رهنمودهای تمامی عزیزانی که در امر توسعٔه آموزش های مهارتی فعالیت دارند چراغ راه اینجانب 

خواهد بود. 
با تشکر ــ مؤلف



فهرست 

١ واحد کار اول 

٢ پیش آزمون )١( 
٣ ١ــ١ــ مکانیزم های مکانیکی، هیدرولیکی و نیوماتیکی   
٥ ٢ــ١ــ سیستم ترمز    
٨ ٣ــ١ــ اجزای سیستم ترمز   

١٩ ٤ــ١ــ دستورالعمل آزمایش، عیب یابی، پیاده  و سوار، رفع عیب و تنظیم ترمز دستی   
 ٢٤ ٥ ــ١ــ  ورود هوا به سیستم ترمز و آثار آن   

٦ــ١ــ دستورالعمل کنترل عملکرد مدار هیدرولیک سیستم ترمز، هواگیری، شست وشو و تعویض    
٢٥                      مایع سیستم ترمز  
٣١ ٧ ــ١ــ دستورالعمل پیاده و سوارکردن لوله ها و شیلنگ های مدار هیدرولیک ترمز    

٨ ــ١ــ دستورالعمل عیب یابی، پیاده کردن، رفع عیب، سوار کردن و تنظیم سیستم ترمز کاسه ای )کفشکی( و   
٣٢                      اجزای آن 
٤٠ ٩ ــ١ــ دستورالعمل عیب یابی، پیاده کردن، رفع عیب، سوار کردن سیستم ترمز دیسکی و اجزای آن   
 ٤٧ ١٠ــ١ــ دستورالعمل عیب یابی، پیاده کردن، رفع عیب و سوار کردن پمپ اصلی ترمز   
 ٥٠ ١١ــ١ ــ دستورالعمل عیب یابی، پیاده کردن، رفع عیب و سوار کردن بوستر خلئی ترمز   
٥٣ ١٢ــ١ــ دستورالعمل عیب یابی، پیاده کردن، رفع عیب و سوار کردن پدال ترمز    
٥٥  )ABS( ١٣ــ١ــ سیستم ترمز ضد قفل  
٥٧  )ABS( ١٤ــ١ــ اجزای سیستم ترمز ضد قفل  
٥٨  )ABS( ١٥ ــ١ــ دستورالعمل هواگیری سیستم هیدرولیکی ترمز خودروهای مجهز به سیستم ضد قفل  
٦١ ١٦ــ١ــ جدول عیب یابی سیستم ترمز    
٦٤ آزمون پایانی )١(    

٦٧ واحد کار دوم  

٦٨ پیش آزمون )٢(    
٦٩ ١ــ٢ــ سیستم فرمان در خودرو    
٧١ ٢ــ٢ــ انواع فرمان مکانیکی    



٧٤ ٣ــ٢ــ اجزای مجموعه فرمان مکانیکی  
٨٠ ٤ ــ٢ــ دستورالعمل پیاده و سوار کردن متعلقات مجموعه فرمان  
٨٥ ٥ ــ٢ــ دستورالعمل پیاده و نصب کردن جعبٔه فرمان و گردگیرها 
٨٩ ٦ ــ٢ ــ دستورالعمل باز کردن، بستن و تنظیم جعبه فرمان های ساچمه ای  
٩٣ ٧ــ٢ــ دستورالعمل باز کردن، کنترل، بستن و تنظیم جعبه فرمان های شانه ای )کشویی(  
٩٨ ٨    ــ٢ــ  جدول عیب یابی سیستم فرمان  
٩٩ آزمون پایانی )٢(  

١٠١ واحد کار سوم  

١٠٢ پیش آزمون )٣(    
١٠٤ ١ــ٣ــ سیستم تعلیق خودرو    
 ١١٠ ٢ــ٣ــ فنر و فنر بندی سیستم تعلیق   
١١٣ ٣ــ٣ــ کمک فنر )ارتعاش گیر(     
١١٥ ٤ ــ٣ــ اصول کار کمک فنر در خودرو   
 ١١٦ ٥ ــ٣ــ  اجزای سیستم تعلیق و فنر بندی خودرو   
 ١٢٢ ٦ ــ٣ــ دستورالعمل پیاده و سوار کردن سیستم تعلیق ثابت با فنر شمش و محور محرک   
 ١٢٧ ٧ ــ٣ــ دستورالعمل پیاده و سوار کردن سیستم تعلیق مستقل ستونی )مک فرسون( محور متحرک   
 ١٣٥ ٨ ــ٣ــ دستورالعمل پیاده و سوار کردن سیستم تعلیق مستقل ستونی )مک فرسون( با محور محرک   
١٥٢ ٩ ــ٣ــ  دستورالعمل پیاده و سوار کردن سیستم تعلیق ژامبونی   
١٦٦ ١٠ــ٣ــ زوایای چرخ ها    
١٧٠ ١١ــ٣ــ چرخ و تایر    
١٧٥ ١٢ــ٣ــ دستورالعمل تنظیم زوایای چرخ    
١٣ــ٣ــ دستورالعمل باالنس چرخ ها     ١٧٩  

١٤ــ٣ــ جدول عیب یابی سیستم فرمان     ١٨٣   
آزمون پایانی )٣(     ١٨٦  

مراجع و مآخذ     ١٨٩



شماره
عنوان توانایی

ساعات آموزش

جمععملینظریتواناییواحد کار

٨٣٢٤٠            توانایی پیاده و سوار کردن، عیب یابی و رفع عیب انواع سیستم ها ی ترمز اتومبیل های سواری١١٩

٤١٢١٦توانایی پیاده و سوار کردن، عیب یابی و رفع عیب انواع جعبه فرمان های معمولی دراتومبیل های سواری٢٢٠

٨٣٢٤٠      توانایی پیاده و سوار کردن، عیب یابی و رفع عیب انواع سیستم های تعلیق اتومبیل های سواری ٣٢١



هدف کلی پودمان

پیاده و سوار کردن، عیب یابی و رفع عیب سیستم های ترمز، انواع 

جعبه فرمان های معمولی و سیستم تعلیق

 اتومبیل های سواری


