
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 1 :بسته شماره



 www.test-drive.ir – تست درایو

 به هوا است؟ نیبنز یاز ورود بخارها یریکدام قطعه، جلوگ فهیوظ-1

 ژنی( سنسور اکس             ۴ ستری( کن۳( مافلر                 ۲         ستی( کاتال۱

 ……………وجود دارد،  یکه نور کاف ییهاو جاده هاابانیخ در -2

  . جلو و عقب استفاده نمود. یجانب یهاتنها از چراغ دی( با۱

 از نورباال استفاده نمود. دی( با۲

 خاموش نمود. دیها را با( تمام چراغ۳

  استفاده نمود. نییتنها از نور پا دی( با۴

 …………… هینقل لیشدن اشخاص به وسا زانینمودن و آو هیتک -3

 مجاز است. ازیاحت تی( با رعا۲( مجاز است.                                  ۱

 بودن مجاز است. خطری( در صورت ب                            ۴( ممنوع است.    ۳

 ……………ها، در راه هینقل لیوسا یوشوشست -4

  ( ممنوع است.۱

 ( مجاز است.۲

 .شودیحرکت م ریاز مس هینقل لیخطر و انحراف وسا جادی( باعث سدّ راه و ا۳

  .۳و  ۱( موارد ۴

 خودرو را عوض کرد؟ یشاس توانیم یطیشرا چه در -5

  عوض نمود. توانینم یطیشرا چی( در ه۱

 آن دل به خواه و بدون اشکال است. ضی( تعو۲

  . کار اقدام نمود. نیبه ا توانیم یو رانندگ یی( تنها با مجوز راهنما۳

 است. یکار کاف نیا ی( مجوز کارخانه سازنده برا۴
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 از خطر نمود؟ یصحنه را عار توانیم یکردن محل حادثه با چه اقدام امن یبرا -6

 دهیدحادثه هینقل لهیکردن وس ( خاموش۱

 .دی( مراقب سالمت خود باش۲

 .دیی( مصدوم را تا حد ممکن از محل دور نما۳

 ۲و  ۱( موارد ۴

 .کند عمل ……………بر  دیبا ییخودرو ی( مطابق با الزامات استانداردهایی)ترمز پا سیسرو ترمز -7

 محرک یها ( فقط بر چرخ۱

 جلو یها ( فقط بر چرخ۲

 بر تمامی چرخ ها عمل کند (۳

 ( فقط بر چرخ های عقب۴

 استفاده نمود؟ یاز ترمز دست توانیم هنگام چه -8

 نییپا اریبس یهادر سرعت ای( هنگام توقف خودرو و ۱

 یطی( در هر شرا۲

 باال یها( تنها در سرعت۳

 در هنگام توقف کامل وسیله نقلیه( ۴

 

 معتبر نداشته باشد، چگونه است؟ یفن نهیکه برگ معا یاهینقل لهیبا وس یرانندگ -9

 مجاز است. یشهردار ی( با هماهنگ                            ۲( ممنوع است.    ۱

 مجاز است. یمحل یهاابانی( در خ۴مجاز است.     یشهر( فقط در معابر برون۳

 

 باشد؟یاگزوز خودرو م ستمیجزء س ریاز موارد ز کی کدام-10

 ( فن۴( نشانگر سوخت      ۳هوا              لتری( ف         ۲ستی( کاتال۱



 www.test-drive.ir – تست درایو

 

 باشد؟یم حیصح خیدرباره ضد نهیگز کدام -11

 پُر شود. خیآب از ضد  یبه جا اتوری( بهتر است کل مخزن راد۱

  .کندیم یریآب در سرما جلوگ یزدگخیاز  خیضد عی( ما۲

 آوردن زودتر موتور شود. منجر به جوش تواندیدر تابستان م خی( استفاده از ضد۳

 .باشدیمؤثر نم یکار خنک ستمیو قطعات س اتوریراد یزدگاز زنگ یریدر جلوگ خی( ضد۴

 

 …………… شودیخودرو موجب م کی قیتعل ستمیبودن س وبیمع-12

 از موتور شود. یخروج یگازها یندگیآال شی( افزا۱

 .اوردیجوش ب اتوری( آب راد۲

  خودرو دچار اختالل شود. تیهدا ستمیو س یریپذ( فرمان۳

 .ابدی( روغن موتور به مرور زمان کاهش ۴

 

 اقدام کدام است؟ نیترمهم هوش،یمصدوم ب کی با برخورد در -13

 .دیپتو بدن او را گرم نگه دار دنی( با کش۱

 تنفس یی( باز کردن راه هوا۲

 گرم یدنیو نوش عاتی( دادن ما۳

 .دیدادن بدنش به هوش آور ( مصدوم را با تکان۴

 یرانندگ نیدر ح نیریدشنام و ناسزا گفتن به سا ک،یکاربران تراف ریبه سا یاحترامیب-14

 ست؟یدهنده چنشان

 فرد یمتزلزل و منف تی( شخص۲( جرأت و شجاعت                                 ۱

 ( عجله و شتاب۴                             کیتراف ی( شلوغ۳
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 باشد؟یرانندگان پرخطر و پرخاشگر نم یجزء رفتارها ریاز موارد ز کی کدام -15

 و مکرر هودهیب یهازدن ( بوق۱

 کردن راننده مقابل تیاذ یاستفاده از نور باال برا (۲

 یدر هنگام رانندگ گرانید میو حر یحقوق شهروند تی( رعا۳

 ناپسند و زشت یرانندگان و انجام رفتارها ریبه سا نی( توه۴

 

 نمود؟ یخوددار یاز رانندگ یستیبا ریاز موارد ز کیکدام در -16

 نامناسب یجسم طیدر شرا دیشد تی( عصبان۱

 دیشد ی( هنگام بارندگ۲

 در داخل خودرو هیاول یها( نداشتن جعبه کمک۳

 ( سوختن چراغ داخل خودرو۴

 

 است؟ حیعقب صح در خصوص حرکت با دنده ریاز موارد ز کی کدام -17

 از سمت چپ پشت سر را نگاه نمود. یستیعقب با ( در حرکت با دنده۱

 به عقب نگاه کند. دیکه در کنار شما در خودرو است، بخواه یاز فرد دیعقب با ( در حرکت با دنده۲

  پشت حرکت کرد. یکردن به فضا و با نگاه یعقب را کنترل نموده و به آرام دید دانیم دیعقب با ( در حرکت با دنده۳

کار را  نیا توانیم هانهییآ قیکردن به پشت سر نبوده و صرفاً از طر به نگاه یازیعقب ن ( در حرکت با دنده۴

 انجام داد.

 

 شود؟یخودرو باعث چه م یرهایتا باد بودنکم -18

 خودرو ریتا شی( فرسا      ۲خودرو  یریپذ ( از دست دادن فرمان۱

 سرعت خودرو شی( افزا۴( کاهش مصرف سوخت                     ۲
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ها، ها که معموالً کناره اتوبانراه هیهاشور در حاش خطوط یرو از کردن حرکت -19

 …………… شوند،یم دهیها کشها و تونلراهها، بزرگآزادراه

 ( مجاز است.۱

 مجاز است. هابی( در ش۲

 مجاز است. نیسنگ کی( در صورت تراف۳

  ( ممنوع است.۴

 هینقل لیبه علت وجود موانع ثابت اهم از وسا هینقل لیحرکت وسا ریکه مس ییهاراه در -20

عبور  یبرا ایراه بسته و  یو خراب یحفار ،یعمران اتیعمل اءیاش ،یشده، مصالح ساختمانپارک

 ……………است که  یالهینباشد، حق تقدم عبور با وس یمجاز کاف ریسماز 

 .کندی( به سمت راست گردش م۱

  .باشدیرا دارا م یشتریسهم عبور ب ایها باز عبور آن ری( مس۲

  .کندیمجاز حرکت م ریو در سمت و مس میمستق( به طور ۳

 .باشدیرا دارا م یسهم کمتر ایها بسته عبور آن ری( مس۴

 

 …………… باشد،یکه در حال گردش به چپ م یاهینقل لهیوس راست طرف از سبقت-21

 درجه دو ممنوع است. یانی( فقط در معابر شر۱

 ( ممنوع است.۲

 ( در هنگام روز مجاز است.۳

  مجاز است.( ۴

 

 ند؟یاند از کدام خط عبور راه حرکت نماموظف هینقل لیوسا هیکل رانندگان -22

 زاگگی( خط ز۴( سمت چپ                    ۳( سمت راست ۲( خط وسط      ۱
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 توسط راننده مجاز است؟ ریاز موارد ز کیکدام -23

 رونیزباله از داخل خودرو به ب ختنی( ر۱

 رونیدهان به ب( پرتاب آب ۲

 و دور زدن در جا یشی( حرکات نما۳

 خودرو یمه با نور زرد در دو طرف قسمت جلو ژهی( بستن دو عدد چراغ و۴

 

 در ساعت است؟ لومتریچند ک یسوار یبرا یشهر رونیب یهاسرعت مجاز در بزرگراه زانیم حداکثر-24

 در ساعت لومتریک ۱۱۰( ۲در ساعت                     لومتریک ۱۰۰( ۱

 در ساعت لومتریک ۸۵( ۴در ساعت                      لومتریک ۹۰( ۳

 

 است؟ حیصح ریاز موارد ز کیکدام -25

  .ستیاز توقف کامل مجاز ن شیپ هینقل لهیوس ی( باز کردن درها۱

 مجاز است. روهاادهیاز پ هینقل لی( عبور وسا۲

 مجاز است. نامهیبه شخص فاقد گواه ی( اجازه رانندگ۳

 مجاز است. هامارستانیب یورود یمتر ۱۰( توقف در ۴

 

 ندارد، ممنوع است؟ یکاف دید دانیکه م هاچیاز پ یافاصله چه تا زدن دور -26

 یمتر ۱۵۰( ۴          یمتر ۳۰۰( ۳         یمتر ۲۰۰( ۲      یمتر ۲۵۰( ۱
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 چگونه است؟ هینقل لیدر وسا راستانداردیفرسوده و غ یهاکیالست از استفاده-27

 ( مجاز است.۱

  ( ممنوع است.۲

 .باشدیکه در تابستان بالمانع م باشدی( در صورت ضرورت بالمانع م۳

 

شهر که منحصر به دو خط عبور رفت و برگشت بوده و برون یهاگردش به چپ در راه یبرا -28

 ……………را  هینقل لهیاند وسوسط جاده نداشته باشد، رانندگان موظف یکیزیمانع ف

 .ندیگردش نما نیریدادن به سا( در وسط راه متوقف و با عالمت۱

 .ندیسمت چپ را روشن و گردش نما ی( راهنما۲

  .ندیحق تقدم گردش نما تیسمت راست راه متوقف و سپس با رعا هیالیمنته ای( در شانه راه و ۳

 .ندیوسط راه با زدن راهنما به سمت چپ گردش نما ـ در ۴

 

 ند؟یگویچه م یدر رانندگ یمنف یرفتارها مجموعه به -29

 منیا ی( رانندگ۲مطمئنه                            ی( رانندگ۱

 ی( فرهنگ رانندگ        ۴ یتهاجم یخطرساز و با رانندگ ی( رانندگ۳

 

 ست؟یدر خودرو چ ستریکن فهیوظ -30

 .کندیم یری( از آرماتور روغن موتور بارگ۱

 .کندیم یریجلوگ اتوریآب را راد ری( از تبخ۲

 کندیم یرا طوالن ی( عمر باتر۳

  .کندیم یریآزاد جلوگ یبه فضا نیبنز یها( از ورود بخار۴
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 باشد؟یم لومتریموتور چند ک یمعمول یهاروغن ییکارا زانیم -31

 لومتریهزار ک ۲( ـ در حدود         ۲  لومتریکهزار  ۱۰تا  ۸( در حدود ۱

 لومتری( هزار ک۴       لومتریهزار ک ۱۰۰تا  ۸۰( در حدود ۳

 

 هیاول یهاانجام کمک تیدر اولو دیرا با نیاز مصدوم کیکدام ن،یمصدوم یابیارز در -32

 قرار داد؟

 

 ها کمتر است.آن یهابیکه آس یتی( مصدوم۱

 هستند. هیاول یهاانجام کمک تی( کودکان در اولو۲

 برخوردارند. نیمصدوم رینسبت به سا یکه از سن باالتر ینی( مصدوم۳

 عیوس یهازخم ای هایسوختگ ریاست، نظ دیشد اریها بسآن یهابیکه آس ینی( مصدوم۴

 

 د؟یبکن دیشود، چه با کیرو به شما نزدبا نور باال از روبه ییخودرو اگر -33

 از کنار آن عبور کرد. عیداده و سر شیسرعت را افزا دی( با۱

 استفاده کند. نییبه نور باال و بوق ممتد، او را متوجه نمود که از نور پا نیینور پا لیبا تبد ،دی( با۲

 سرعت را کاهش داده و به سمت چپ جاده نگاه کرد. دی( با۳

مقابل را تحت  یکنار چشم حرکت خودرو( سرعت را کاهش داده و به سمت راست جاده نگاه کرده و با ۴

  نظر داشت.

 

 باشد؟یو ناپسند نم یجزء رفتار ناهنجار اجتماع ریاز موارد ز کیکدام -34

 پرقدرت یصوت یهاستمی( نصب س۳خراش                گوش یها( نصب بوق۱

 رمجازیغ یها( استفاده از المپ              ۴با سرعت مجاز       ی( رانندگ۳
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به توقف دارد، تا لحظه به کار گرفتن ترمزها چه  ازی. ندهدیم صیکه راننده تشخ یزمان از -35

 نام دارد؟

 ( زمان ترمز      ۴( زمان واکنش  ۳( مسافت ترمز         ۲( مسافت توقف    ۱

 

 مجاز است؟ ریز یهااز محل کی در کدام ستادنیا ای و توقف -36

 ( کارگاه پیاده۱

 رو ادهیپ (۲

 .باشدیکه خود متوقف م یاهینقل لی( کنار وسا۳

  ( محدوده پارک آزاد۴

 

 زدن مجاز است؟بوق ریاز موارد ز کیکدام در -37

  ( سبقت مجاز در روز۲زدن افراد                                ( صدا۱

 ی( خداحافظ۴( اعالم حضور و بازکردن در منزل          ۳

 

 ……………است که  یالهیتقدم عبور با وس ،یبا راه فرع یاصل راه برخورد در -38

  .کندیعبور م ی( از راه فرع۱

  .کندیعبور م ی( از راه اصل۲

 .کندی( به سمت راست گردش م۳

 قرار دارد. گرید هینقل لهی( در طرف راست وس۴
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 گردند؟یم میترس یخطر به چه شکل یبرا دهنده هشدار عالئم -39

 

 یارهی( دا             ۴( مثلث    ۳شکل            ی( لوز۲( مثبت گوشه      ۱

 

 باشد،یکنار هم مشکل م هینقل لهیها عبور در وسکه در آن یکوهستان بداریش یهاراه در-40

 حق تقدم عبور با کدام است؟

 در حال حرکت است. یریکه در سراز یاهینقل لهی( وس۱

 .باشدیسبک م هینقل لی( حق تقدم با وسا۲

 است. نیسنگ هینقل لی( حق تقدم با وسا۳

  در حال حرکت است. ییکه در سرباال یاهینقل لهی( وس۴

 

 گرفتن سبقت در شب کدام مورد است؟ یبرا یاختصار عالئم -41

 ( بوق کوتاه و چراغ راهنما          ۲   نیینور چراغ باال و پا ضی( تعو۱

 متناوب نور چراغ لیسرعت و تبد شی( افزا۴                           ( اشاره با دست    ۳

 

در ساعت  لومتریچند ک یواقع در شهرها و مناطق مسکون یهابزرگراه در سرعت حداکثر -42

 است؟

۱ )۱۲۰             ۲ )۱۰۰                  ۳ )۱۱۰                 ۴ )۱۳۵ 

 

 باشد؟یدر ساعت م لومتریحداکثر سرعت چند ک یاصل معابر در -43

۱ )۴۰               ۲ )۵۰                   ۳ )۴۵                   ۴ )6۰  
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 شیافزا یبرا کند،یکه از جهت مخالف حرکت م یاهینقل لهیوس با شدن رو به رو هنگام در -44

 استفاده نمود؟ نییچراغ نور پا دیبا یاتردد از چه فاصله یمنیا

 یمتر ۷۵( ۴         یمتر           ۳ )۱۰۰یمتر ۱۵۰( ۲        یمتر ۵۰( ۱

 

 پرخطر و پرخاشگرانه است؟ یرانندگ قیاز مصاد ریمورد ز کدام -45

 ستی( توقف پشت خط ا۲خطوط                        نیب ی( رانندگ۱

 به طور مکرر ریمس ریی( مانور و تغ۴                         یفاصله طول تی( رعا۳

 

اشتباه  ریاز موارد ز کی الزم در هنگام وقوع تصادفات انجام کدام یهااطیاحت جمله از -46

 است؟

 رانندگان تا سرعت خودرو را کاهش دهند. گری( هشدار توسط افراد به د۱

  حرکت ندارد. تیکه خودرو قابل یدر صورت یداشتن خودرو حت( روشن نگه۲

  تابلو اعالم خطر از( استفاده ۳

 باک سوخت خودرو بیدر صورت آس گارینکردن س ( تذکر جهت روشن۴

 

سال در کشور  ۴۰ ریز یدر گروه سن ریمرگ و م یاحوادث جاده یاز عوامل اصل یکی -47

 باشد؟یم یزیچه چ رانیا

 سرعت مطمئنه تی( رعا۱

 یمنیاصول ا تی( رعا۲

 و مقررات نیقوان تیو عدم رعا یبه فرهنگ رانندگ یتوجهی( ب۳

 و مقررات نیقوان تی( رعا۴
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 باشد؟یم حیصح خیدرباره ضد نهیگز کدام -48

 پر شود. خیآب از ضد یبه جا اتوری( بهتر است کل مخزن راد۱

  .کندینم یریآب در سرما جلوگ یزدگخیاز  خیضد عی( ما۲

 کاربرد دارد. یکارخنک ستمیو قطعات س اتوریراد یزدگاز زنگ یریدر جلوگ خی( ضد۳

  آوردن زودتر شود.منجر به جوش تواندیدر تابستان م خی( عدم استفاده از ضد۴

 

 م؟یبده دیانجام با یموتور چه اقدام عیشدن سرخنک یموتور برا یدما شیافزا هنگام در -49

 .میزیریبلوک موتور م ی( آب بر رو۱

  .میزیریم اتوریراد یآب بر رو یمقدار اطی( با احت۲

 .میزیریموتور م یآب را بر رو اطیبا احت ی( به طور متناوب ول۳

 .میزیریبلوک موتور م یبر رو شدههیفقط آب تصف اطی( با احت۴

 

 کنترل نمود؟ توانیم یالهیوس چه با را موتور روغن سطح-50

 ( در مخزن روغن                 ۲روغن(    جیروغن )گ می( س۱

 ( پمپ روغن۴روغن                                   لتری( ف۳

 

 باشد؟یصحنه حادثه م کردنمنیدر خصوص ا ریاز موارد ز کیکدام -51

 و آرام قیچند نفس عم دنیب ـ کشس( پارک خودرو در فاصله منا۱

 ـ دور کردن مصدوم از صحنه حادثه نیمصدوم تیوضع یصحنه تصادف ـ بررس یکی( پارک خودرو در نزد۲

 اعالم خطر یتابلو ازـ پارک خودرو در فاصله مناسب ـ استفاده  کندیمن دیشما را تهد یخطر نکهیشدن از امطمئن( ۳

 قیچند نفس آرام و عم دنیـ کش نیاعالم خطر ـ گرفتن شرح حال از مصدوم ی( استفاده از تابلو۴
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 رساند؟یرا م ی، چه مفهوم«است دنیبهتر از هرگز نرس دنیرس رید» جمله -52

 مربوط به پارک نیکردن قوان تی( رعا            ۲یاز عجله و شتاب در رانندگ زی( پره۱

 کردن ( با سرعت باال حرکت۴و مقررات             نی( عدم توجه به قوان۳

 

 است؟ یاز رفتار پرخطر هنگام رانندگ یانمونه مورد کدام-53

 ( استفاده از تلفن همراه۲خطوط                          نی( حرکت ب۱

 یفاصله طول تی( رعا۴( توجه به جلو                                ۳

 

 م؟یینما لیتبد نیینور باال را به نور پا دیبا ریاز موارد ز کی کدام در -54

  است. شتریمتر ب ۱۵۰از  کند،یشما حرکت م یکه در جلو ییکه فاصله شما با خودرو ی( زمان۱

 .ستیپر رفت و آمد ن یهاجز در جاده به نیینور باال به نور پا رییبه تغ یازی( ن۲

 متر باشد. ۲۰۰ کند،یشما حرکت م یکه در جلو ییکه فاصله شما با خودرو ی( زمان۳

  کمتر باشد. ایمتر  ۱۵۰ شود،یم کیکه از مقابل به شما نزد ییکه فاصله شما با خودرو ی( زمان۴

 

 ابد؟ییم شیمسافت توقف افزا ریاز سطوح ز کی کدام در -55

 خشک یمطلوب ول طی( آسفالت با شرا۱

 سنگالخ یها( در جاده۲

 رینامطلوب و آغشته به ق طی( آسفالت با شرا۳

 ( آسفالت زبر۴
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 مجاز است؟ یرانندگ نیدر ح ریاز موارد ز کیکدام -56

 ( استفاده از تلفن همراه                      ۲( توجه کامل به جلو    ۱

 اتی( استعمال دخان۴( عدم تمرکز                                  ۳

 

 استفاده نمود؟ یاز ترمز دست توانیم هنگام چه -57

 نییپا اریبس یهادر سرعت ای( هنگام توقف خودرو و ۱

 یطی( در هر شرا۲

 باال یهاتنها در سرعت( ۳

 هاییسرباال ای هایری( هنگام حرکت در سراز۴

 

را از دست  یرانندگ یمربوطه برا یپزشک طیاز شرا کی یرانندگ نامهیه دارنده گواههرگا -58

 …………… یستیبدهد، با

 ادامه دهد. یبه رانندگ تی( با همان وضع۱

  .دیمراجعه نما یو رانندگ ییماه به راهنما کی( ظرف مدت ۲

 .دیننما ی( به آن توجه۳

 دی( به درمانگاه مراجعه نما۴

 

 است، حق تقدم عبور با کدام است؟ یو رانندگ ییکه فاقد چراغ راهنما ادهیپ گذرگاه در -59

 در حال گردش هینقل لهی( وس۲در حال حرکت                هینقل لهی( وس۱

 که متوقف شده است. یاهینقل لهی( به وس                                     ۴  ادگانی( پ۳
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رانندگان و انجام اقدامات  ریبه سا یاحترامیو مقررات و ب نیقوان یتقط یهااز علت یکی -60

 ساز توسط راننده کدام است؟حادثه

 منیا ی( داشتن خودرو۱

 به مقصد دنیرس یمناسب برا یزیرشناس نبودن و عدم برنامه( وقت۲

 برخوردار است یدر رانندگ ی( از مهارت و تجربه کاف۳

 ساز انجام دهد.و مقررات را نقض و اقدامات حادثه نیقوان تواندیمعابر م ی( راننده در زمان خلوت۴

 

 باشد؟یم یرانندگ نیدر ح یحقوق شهروند قیمصاد از مورد کدام-61

 یدر رانندگ چی( حرکت مارپ۲                 رمجازی( حرکت با سرعت غ۱

 کیخطوط تراف نی( حرکت ب۴                            منیا ری( حرکت غ۳

 

 کاهش مصرف سوخت کدام است؟ یهااز راه یکی -62

 رهایباد تا می( تنظ۲                      ادی( حرکت با سرعت ز۱

 کردن ترموستات خودرو در تابستان ( باز۴موتور                              می( عدم تنظ۳

 

 را ببندد؟ یمنیکمربند ا یستیبا یاخودرو راننده در چه مرحله یاندازراه یبرا -63

 کردن موتور خودرو ( قبل از روشن۲حرکت                             نی( در ح۱

 .باشدینم یمنیبه بستن کمربند ا یازی( ن      ۴کردن موتور خودرو     ( پس از روشن۳

 

 کند؟یم یریجلوگ موتور داخل به غبار و گرد ورود از قطعه کدام -64

 

 ( پروانه           ۴ هوا  یافص( ۳         نیبنز ی( صاف۲( انژکتور            ۱
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 ……………، عبارت است از (ABSضد قفل ) یترمزها یهاتیاز مز یکی-65

 .کندیم یریخودرو جلوگ یاز قفل شدن درها یری( در هنگام ترمزگ۱

 .دهدیم شیمسافت توقف خودرو را افزا یری( در هنگام ترمزگ۲

 .شودیم هینقل لهیموجب سُرخوردن وس یری( در هنگام ترمزگ۳

  .دهدیبهتر خودرو را م تیدادن و هداامکان فرمان یری( در هنگام ترمزگ۴

 

ممنوع  هینقل لیوسا ستادنیا یپزشک یهاتیمراکز فور یو خروج یورود یمتر چند تا -66

 است؟

 ندارد. یتی( محدود          ۴   یمتر ۱۵( ۳            یمتر ۲۰( ۲       یمتر ۱۵۰( ۱

 

به کدام سمت  دیبا هینقل لهیو در راه بدون جدول، فرمان وس ییسرباال در پارک هنگام در -67

 چرخانده شود؟

 

 ( مخالف عقربه ساعت       ۴( سمت راست  ۳ندارد.         ی( تفاوت۲  چپ( به سمت ۱

 

 به هوا است؟ نیبنز یاز ورود بخارها یریکدام قطعه، جلوگ فهیوظ -68

 

 ژنی( سنسور اکس              ۴ ستری( کن۳( مافلر                 ۲         ستی( کاتال۱
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 ……………وجود دارد،  یکه نور کاف ییهاو جاده هاابانیخ در -69

 

  جلو و عقب استفاده نمود. یجانب یهاتنها از چراغ دی( با۱

 از نورباال استفاده نمود. دی( با۲

 خاموش نمود. دیها را با( تمام چراغ۳

  استفاده نمود. نییتنها از نور پا دی( با۴

 

 درست است؟ طرفهکی یهادر مورد گردش به چپ در راه نهیگز کدام -70

 ممنوع است. طرفهکی ابانی( گردش به چپ در خ۱

 و سپس به چپ گردش کنند. تیهدا ابانیطرف راست خ هیالیرا به منته هینقل لهیاند وس( رانندگان موظف۲

  و سپس به چپ گردش کنند. تیهدا ابانیطرف چپ خ هیالیرا به منته هینقل لهیاند وس( رانندگان موظف۳

 خلوت شود. ابانیمنتظر بمانند تا خ دی( با۴

 

 …………… هینقل لیاشخاص به وسا شدنزانیو آو نمودنهیتک -71

 ( مجاز است.۱

 مجاز است. ازیاحت تی( با رعا۲

  ( ممنوع است.۳

 بودن مجاز است. خطری( در صورت ب۴
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 دهد؟یانجام م اتوریدر راد یچه عمل خیضد -72

 نقطه جوش آب یراندازی( به تأخ۲        اتوریآب راد یزدگخیاز  یری( جلوگ۱

 ( همه موارد۴و قطعات                           اتوریراد یزدگاز زنگ یری( جلوگ۳

 

 کند؟یها عمل م( بر کدام چرخیی)پا سیسرو ترمز -73

 کدامچی( ه       ۴ها چرخ ی( تمام۳                ( جلو   ۲( عقب              ۱

 

 تیو وضع یهمچون جلوبند یمهم یهاعدم سالمت بخش ای صحت خودرو در ابزار کدام -74

 کند؟یرا آشکار م یریپذفرمان

 

 کدامچی( ه۴( دسته دنده                 ۳فرمان   لکی( غرب۲ها            ( چرخ۱

 

 ست؟یابزار در کنترل خودرو چ نیتریدیکل -75

 ( پدال کالچ      ۴فرمان   لکی( غرب۳( پدال ترمز           ۲( پدال گاز         ۱

 

 

 انجام داد؟ دیبا یآوردن موتور چه کارجوش طیشرا در-76

 موتور آب ی( موتور را خاموش کرده و رو۱

 اتوریراد یآب رو یمقدار اطیو با احت میکنیرا باز نم اتوریخاموش کرد و درب راد دی( موتور را نبا۲

  .میزیریم

 .میزیریم اتوریآب داخل راد یو مقدار میکنیرا باز م اتوری( موتور را خاموش کرده و درب راد۳

 .میدهیبه راه خود ادامه م رگاهی( تا تعم۴
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 د؟یرا بخوان هالیپالک اتومب یااز چه فاصله دیخوب با یرانندگ جهت -77

 یمتر ۱۰( از فاصله ۲                         یمتر ۱۵فاصله ( از ۱

 یمتر ۲۰( از فاصله ۴                         یمتر ۲۸( از فاصله ۳

 

 د؟یکن یریجلوگ لیاتومب یهااز لغزش چرخ دیتوانیچگونه م خبندانی طیشرا در-78

 .دیترمز کن یو به آرام شتری( به دفعات ب۱

 .دیحرکت کن کی( با سرعت کمتر و با دنده ۲

  .دیحرکت کن نیمواقع با دنده سنگ ی( در تمام۳

 .دیاستفاده کن یکرد از ترمز دست یها شروع به لغزندگ( اگر چرخ۴

 عالیم آگاه سازی برای سبقت در هنگان شب چیست؟-79

 استفاده از بوق بلند بطور متناوب -۱

 و پایین فقط تبدیل و تعویض نور چراغ باال -۲

 استفاده از بوق کوتاه -۳

 مراه چراغ راهنماه تبدیل و تعویض نور چراغ باال و پایین به -۴

 

 

 حداکثر سرعت در بزرگ راههای درون شهری چند کیلومتر در ساعت است؟-80

۱- ۹۵ 

۲- ۱۰۰ 

۳- ۱۱۰ 

۴- ۱۲۵ 
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کدامیک از موارد زیر در خصوص رانندگی در شرایط ریزش برف و باران صحیح نمی -81

 باشد؟

 چراغهای نور پایین را روشن نمودباید  -۱

 استفاده از برف پاک در صورت شدت یافتن ریزش باران -۲

 استفاده از سیستم تهویه خودرو -۳

 عدم استفاده از چراغها در شب -۴

 براساس قوانین مصوب، رانندگانی که از راه فرعی وارد راه اصلی می شوند باید......-82

 وارد راه اصلی شودپیش از ورود، توقف و با رعایت حق تقدم  -۱

 سریعا وارد راه اصلی گردند -۲

 سریعا به سمت چپ گردش نماید -۳

 هیچ کدام -۴

 

هرگاه وسیله نقلیه موتوری در راه ها از کار بیفتد و به دیل نور کافی از به چراغ نباشد -83

راننده باید مثلث شبرنگ را در چه فاصله ای از طرف عقب و جلو وسیله نقلیه به نحوی که قابل 

 دیدن باشد قرار دهد؟

 متری ۷۰ -۱

 متری ۱۰۰ -۲

 متری ۱۵۰ -۳

 متری ۲۰۰ -۴

 

 

 قبل از شروع حرکت باید کدامیک از چراغهای خودرو مورد بررسی قرار گیرد؟-84

 چراغ دنده عقب -چراغهای راهنما –چراغ خطر -چراغ جلو  -۱

 absچراغ  -چراغ راهنما -چراغ عقب -۲

 چراغ عقب و چراغ راهنما در صورت کثیف بودن -۳
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 هیچ کدام -۴

 در هنگام رانندگی و مشاهده چراغ چشمک زن قرمز چه اقدامی باید انجام داد؟-85

 ایست و عبور -۱

 عبور با احتیاط -۲

 عبور از تقاطع با سرعت زیاد و احتیاط الزم -۳

 عبور از تقاطع با سرعت کم و احتیاط الزم -۴

 

 کمک های اولیه چیست؟-86

از بروز سانحه و قبل از رسیدن به مرکز درمانی صورت می به اقدامات اولیه ای گویند که بالفاصله پس 

  گیرد.

 

 در جاده های برون شهری، حداقل سرعت چند کیلومتر در ساعت می باشد؟-87

 کیلومتر در ساعت ۷۰ -۱

 کیلومتر در ساعت ۵۰ -۲

 کیلومتر در ساعت 6۰ -۳

 کیلومتر در ساعت 6۵ -۴

 قرار بگیرید؟ کدام موارد زیر باید قبل از شروع حرکت مورد بازبینی-88

 گاز –شیشه ها  -۱

 گاز –کالچ  –بوق  –برف پاکن  -۲

 کالچ –آینه ها  –بوق  -۳

 میزان آب رادیاتور  –تایرها  -ترمز –آئینه ها  -شیشه ها -۴

 

 سبقت گرفتن در راهها در کدام مورد مجاز نیست؟-89

 متری مانده به پیچ ها ۱۰۰از  -۱
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 متری ورودی تونل ها ۱۵۰از  -۲

 معابر شهریاتوبوس و کامیون ها در  -۳

 متری پس از پیچ ها ۱۰۰از  -۴

 استفاده از بوق در کدامیک از موارد زیر مجاز است؟-90

 اطالع و آگاه سازی سایر کاربران راه و جلوگیری از بروز سانحه -۱

 اطالع و آگاه سازی برای ادای احترام به سایر کاربران راه -۲

 برای کاهش شدت تصادفات -۳

 سایر کاربران راهبرای گاهش شدت تصادفات و آگاهی  -۴

 در راههای یک طرفه، حرکت بر خالف مسیر تعیین شده ............ است.-91

 برای گردش به چپ آزاد است -۱

 با دادن عالمت و زدن چراغ راهنما مانعی ندارد -۲

 ممنوع است -۳

 هیچ کدام -۴

رانندگان هنگام روبه رو شدن با وسایل نقلیه ای که در جهت مخالف حرکت می کند -92

 از چند متری از چراغ عبور )نور پایین(استفاده می نمایند؟حداقل 

 متری ۱۵۰ -۱

 متری ۱۰۰ -۲

 متری ۵۰ -۳

 متری ۲۵۰ -۴

 در چند متری پیچ ها، سبقت گرفتن ممنوع است؟-93

 متری ۳۰ -۱

 متری ۵۰ -۲

 متری ۴۰ -۳

 سبقت گرفتن در پیچ ها محدودیت ندارد -۴
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 استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی..........-94

 استممنوع  -۱

 مجاز است -۲

 فقط در معابر شهری مجاز است -۳

 در صورت حواس پرتی ممنوع است -۴

 براساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی، منظور از وسیله نقلیه در زمان کوتاه کدام است؟-95

 ایستادن -۱

 ایست  وسیله نقلیه -۲

 ایستادن ممنوع -۳

 ایست وسیله نقلیه در زمان مناسب -۴

 شهر حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟در شبها و در راههای بیرون -96

۱- ۸۵  

۲- ۹۵ 

۳- 6۵ 

۴- ۷۵ 

 اگر خودرویی با نور باال از روبرو به شما نزدیک شود چه کاری انجام می دهید؟-97

 باید با تبدیل نور پایین به نور باال و بوق ممتد او را متوجه می کنیم -۱

 باید سرعت را افزایش داده و سریع از کنار آن عبور کنیم -۲

را کاهش داده و به سمت راست جاده نگاه کنیم کنار چشم حرکت خودرو مقابل را تحت سرعت  -۳

  نظر داشته باشیم.

 هیچ کدام -۴

 

 



 www.test-drive.ir – تست درایو

 پر باد بودن تایر خودرو می تواند باعث بروز کدامیک از موارد زیر شود؟-98

  فرمان پذیری خودرو را کاهش داده و باعث ایجاد خطر می گردد. -۱

 کیلومتر در ساعت می شود. ۵۰در سرعت های زیر  با عث افزایش مصرف سوخت -۲

 کیلومتر خواهد بود ۵۰باعث فرسایش تایر در سرعت های باالی  -۳

 همه موارد -۴

در آزادراههای برون شهری و مناطق غیر مسکونی، حداقل سرعت چند کیلومتر در ساعت -99

 است؟

۱- 6۰ 

۲- ۵۰ 

۳- ۷۰ 

۴- 6۵ 

 د؟در کدامیک از سطوح زیر مسافت توقف افزایش می یاب-100

 آسفالت با شرایط نامطلوب و آغشته به قیر -۱

 آسفالت با شرایط مطلوب ولی خشک -۲

 در جاده های سنگالخ -۳

 آسفالت زبر -۴

 کدام یک از موارد ذیل برای ایمن کردن صحنه تصادف صحیح نمی باشد؟-101

 قبل از هراقدامی مطمئن شوید خطری شما را تهدید نمی کند -۱

 ندهیدبه هیچ وجه خود را در خطر جدی قرار  -۲

 برای نجات مصدومین باید ریسک نمود وبا شتاب به کمک آنها شتافت -۳

 چرا شکسته و کثیف بودن شیشه های خودرو می تواند خطرناک باشد؟-102

    چون باعث کاهش دید می شود -۱

 چون باعث کاهش انعکاس نور می شود -۲

 چون باعث افزایش انعکاس نور می شود -۳

 .خطر آفرین نمی باشدشکسته بودن و کثیف بودن شیشه ها  -۴




 آزمون شماره ۱

 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 


          

۲- عالئم هشدار دهنده برای خطر به چه شکلی ترسیم 
۱- در ب>رخ>ورد راه اص>لی ب>ا راه ف>رع>ی ح>ق ت>قدم ع>بور 
	 	 	 می گردند ؟                                  
با وسیله ای است که …… ؟ 
           	 ۱) هشت گوشه      
۱) از راه اصلی عبور می کند        
	       	 ۲) دایره ای
۲) از راه فرعی عبور می کند             
	 	 	 ۳) لوزی شکل
۳) به سمت راست گردش می کند
	 ۴) مثلث
۴) در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد




	 ۴- عالئم اخباری برای گرفنت سبقت در شب کدام مورد 
۳- در راه های شیب دار کوهستانی که در آنها
	 است ؟
 عبور دو وسیله نقلیه کنار هم مشکل می باشد 
	 	 	 ۱) تعویض نور چراغ باال به پایین
 حق تقدم عبور با کدام است ؟ 
	 ۲) بوق کوتاه و چراغ راهنما
۱) وسیله نقلیه ای که در سرازیری در حال حرکت است
	 	 ۳) اشاره با دست
۲) حق تقدم با وسیله نقلیه سبک می باشد
	 ۴) افزایش سرعت و تبدیل متناوب نور چراغ
۳) وسیله نقلیه ای که در سرباالیی در حال حرکت است


۴) حق تقدم با وسایل نقلیه سنگین است

۶- در معابر محلی حداکثر سرعت جند کیلومتر در
۵- حداکثر سرعت در بزرگراه های واقع در شهر ها	
	 ساعت می باشد ؟
و مناطق مسکونی چند کیلومتر در ساعت است ؟
	 	 	 	 	 	۱۰۰ (۱
۴۰ (۱
	 	 	 	 	 	۱۲۰ (۲
۵۰ (۲
	 	 	 	 	 	۱۱۰ (۳
۴۵ (۳
	 	 	 	 	 	۱۲۵ (۴
۳۰ (۴

	 ۸- کدام مورد زیر از مصادیق رانندگی پرخطر و 
۷- در هنگام روبرو شدن با وسیله نقلیه ای که از 
	 پرخاشگرانه است ؟
جهت مخالف حرکت می کند برای افزایش ایمنی 

تردد از چه فاصله ای باید چراغ نور پایین استفاده 
	 	 	 	 	 	 	نمود ؟ 	 	 	 ۱- رانندگی بین خطوط

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 ۲) توقف پشت خط ایست
۱) ۱۵۰ متری
	 	 	 	 	 ۳) رعایت فاصله طولی
۲) ۵۰ متری
	 	 	 	 	 ۴) مانور و تغییر مسیر به طور مکرر
۳) ۱۰۰ متری


۴) ۷۵ متری






















 آزمون شماره ۱

 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 


          

	 ۱۰- یکی از عوامل اصلی حوادث جاده ای مرگ و میر 
۹- از جمله احتیاط های الزم در هنگام وقوع 
	 در گروه سنی زیر ۴۰ سال در کشور ایران چه چیزی 
تصادفات انجام کدامیک از موارد زیر اشتباه

می باشد ؟
است ؟                                                               
	 ۱) رعایت قوانین و مقررات
۱) روشن نگه داشنت خودرو حتی در صورتی که
	 	 	 ۲) رعایت سرعت مطمئنه
خودرو قابلیت حرکت ندارد
	 ۳) رعایت اصول ایمنی
۲) هشدار توسط افراد به دیگر رانندگان تا سرعت
	 	 	 	 ۴) بی توجهی به فرهنگ رانندگی عدم رعایت قوانین و 
خودرو را کاهش دهند
	 	 و مقررات
۳) استفاده از تابلوهای اعالم خطر

۴) تذکر جهت روشن نکردن سیگار در صورت آسیب


	 باک سوخت خودروها

	 ۱۲- وظیفه کنیستر در خودرو چیست ؟
۱۱- به مجموع رفتارهای منفی در رانندگی چه 
	می گویند ؟                                                   	 ۱) از تبخیر روغن موتور جلوگیری می کند
	 	 	 	 	  	
	 ۲) عمر باتری را طوالنی می کند
	 	 	 	 
۱) رانندگی مطمئنه	 ۳) از تبخیر آب رادیاتور جلوگیری می کند
	 	 	 	 ۴) از ورود بخار های بنزین به فضای آزاد جلوگیری 
۲) رانندگی ایمن	
	 می کند
۳) رانندگی خطر ساز و یا رانندگی تهاجمی


۴) فرهنگ رانندگی

۱۴- در ارزیابی مصدومین کدامیک از مصدومین  
۱۳- م>>>>یزان ک>>>>ارای>>>>ی روغ>>>>ن ه>>>>ای م>>>>عمول>>>>ی م>>>>وت>>>>ور چ>>>>ند       
	 	 	 	 را باید در اولویت انجام کمک های اولیه قرار داد ؟
کیلومتر می باشد ؟
	 	 	 ۱) مصدومینی که آسیب های آنها کم تر است
۱) در حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر
	 	 ۲) کودکان در اولویت انجام کمک های اولیه هستند
۲) در حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر
	 	 	 ۳) مصدومینی که از سن باالتری نسبت به سایر 
۳) در حدود ۲ هزار کیلومتر
	 	 	 	 	 مصدومین برخورداند
۴) هزار کیلومتر
   	 	 	 	 	 	
۴) مصدومینی که آسیب آنها بسیار شدید است نظیر 
   	 	 	 	 	 	
سوختگی ها یا زخم های وسیع
















 آزمون شماره ۱

 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 


          

	 ۱۶- کدام یک از موارد زیر جزو رفتار ناهنجار 
۱۵- اگر خودرویی با نور باال از روبرو به شما نزدیک
	 	 	 	 اجتماعی و ناپسند نمی باشد ؟
شود چه باید بکنید ؟
	 ۱) نصب بوق های گوش خراش
۱) باید سرعت را افزایش داده و سریع از کنار آن 
	 	 	 	 	 ۲) رانندگی با سرعت مجاز
عبور کرد	
۳) نصب سیستم های صوتی پر قدرت
۲) ب>>ای>>د ب>>ا ت>>بدی>>ل ن>>ور پ>>ای>>ین ب>>ه ن>>ور ب>>اال و ب>>وق م>>متد او 
	 	 ۴) استفاده از المپ های غیر مجاز
را متوجه نمود که نور پایین استفاده کند 

۳) باید سرعت را کاهش داده و به سمت چپ جاده 


نگاه کرد

۴) سرعت را کاهش داده و به سمت راست جاده 

نگاه کرده و با کنار چشم حرکت خودروی مقابل را


تحت نظر داشت

۱۸- از زمانی که راننده تشخیص می دهد نیاز به 
۱۷- به منظور جلوگیری از آسیب رسی به بخش های	
	 توقف دارد تا لحظه به کار گرفنت ترمز های چه نام 
موتور تسمه تایم پس از طی چه مسافتی بایستی 
	 	 	 	 	 دارد ؟
تعویض شود ؟
	 	 	 ۱) مسافت توقف
۱) بین ۱۰ تا ۱۵ هزار کیلومتر
	 	 	 
۲) بین ۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر 	 	 ۲) مسافت ترمز
	 	 	 ۳) زمان واکنش
۳) با هر بار تعویض روغن	
	 	 	 	 ۴) زمان ترمز
۴) هر ۵ هزار کیلومتر

۲۰- در کدامیک از موارد زیر بوق زدن مجاز است ؟
۱۹- توقف و یا ایستادن در کدامیک از محل های زیر	
	 	 	 	 	 ۱) صدا زدن افراد
مجاز است ؟
	 	 	 	 	 
۱) گذرگاه پیاده	 ۲) سبقت مجاز در روز
	 	 	 	 	 
۲) پیاده رو	 	 ۳) اعالم حضور و باز کردن در منزل
	 
۳) کنار وسایل نقلیه ای که خود متوقف می باشد	 	 ۴) خداحافظی


۴) محدوده پارک آزاد


















	 	 	 	 	 	 	

 آزمون شماره ۱


 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 

          

	 	 	 
۲۱- این تابلو بیانگر چیست ؟	 	 	 ۲۲- نام این تابلو چیست ؟


	 	 	 	 	
	 	 	 	 	۱) عبور دوجرخه ممنوع
۱) رعایت حق تقدم
	 	۲) عبور موتور گازی ممنوع
۲) به تابلوی رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
	 	 	۳) فقط عبور دوچرخه
۳) به تابلو ایست نزدیک می شوید	
	 	 	 	 	۴) عبور دوچرخه سوار
۴) تقاطع فرعی و اصلی

	 	 	 ۲۴- نام این تابلو چیست ؟
۲۳- نام این تابلو چیست ؟


	 	

	 	 	 	 	 	۱) حداقل سرعت ۶۰ کیلومتر
۱) آزاد راه
	 	 	 	 	۲) رعایت فاصله کم تر از ۶۰ متر ممنوع
۲) پایان آزاد راه	
	 	 	 	 	 	۳) سرعت بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع
۳) پل متحرک
	 	 	 	 	۴) سرعت توصیه شده
۴) شانه خطرناک












	 	 	 	 	 	 	

 آزمون شماره ۱


 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 

	 	 	          


	 	 	 	 	 	 	
	 ۲۶- نام این تابلو چیست ؟
۲۵- کدام تابلو مربوط به پارکینگ می باشد ؟	
	 	 	 	 	 	 	



	





	۱) چاله 	 	

	۲) راه لغزنده 	 	


	۳) دست انداز 	 	

	۴) شانه خطرناک 	 	

	 	 	 ۲۸- این تابلو بیان گر چیست ؟
۲۷- نام این تابلو چیست ؟	
	 	 	 


	 	 	 	 	۱) دور زدن ممنوع
۱) پیچ های پی در پی
	 	 	 	 	 	۲) گردش به چپ ممنوع
۲) شانه خطرناک
	 	 	 	 	 	۳) پیچ های پی در پی
۳) راه لغزنده
	 	 	 	۴) پیچ به چپ
۴) راه از راست باریک می شود














 آزمون شماره ۱

 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 


          

	 	 	 
۲۹- این تابلو بیان گر چیست ؟	 	 ۳۰- نام این تابلو چیست ؟


	 	 	 	 	

	 	

	 	 	 	 	 	۱) پرتاب سنگ 
۱) ورود ممنوع
	 	 	 	 	 	۲) ریزش سنگ
۲) رعایت حق تقدم
	 	 	 	 	 	۳) شانه حطرناک
۳) خیابان اصلی
	 	 	 	۴) دست انداز
۴) عبور کلیه وسايل نقلیه ممنوع 






 آزمون شماره ۲

 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 


          

	 ۲- در محل توقف ( پارک ) کنار خیابان حق تقدم با 
۱- در راه های مسطح که دو طرف راه منتهی به
	 
کوه و پرتگاه می باشد حق تقدم عبور با وسیله 	 	 وسیله نقلیه ای است که …… ؟
	 	 	 
نقلیه ای است که …… ؟	 ۱) وابسته به سازمان های دولتی است
	 	 	 
۱) در طرف کوه قرار دارد		 ۲) مستقیم و در مسیر مجاز حرکت می نماید
	 	 	 	 ۳) ضمن حرکت به عقب مشغول توقف یا پارک کردن 	
۲) سرعت باالتری دارد

  	 	 	 است
۳) در طرف پرتگاه قرار دارد

	 	 	 	 
۴) سرعت کم تری دارد	 	 ۴) ابعاد بزرگ تری دارد

	 
۳- در چند متری ورودی تونل ها سبقت گرفنت 	 ۴- چند متر بعد از تونل و پل ها سبقت آزاد است ؟
	 	 	 	 	 
ممنوع است ؟	 ۱) ۵۰ متری
	 	 	 	 	 
۱) ۱۸۰ متری	 ۲) سبقت از انتهای آنها مجاز است
	 	 	 	 	 
۲) ۱۵۰ متری	 ۳) ۱۰۰ متری
	 	 	 	 	 
۳) ۲۰۰ متری	 ۴) ۷۰ متری


۴) ۱۰۰ متری

	 ۶- حداکثر میزان سرعت مجاز در بزرگراه های بیرون
۵- در بزرگراه های بیرون شهر ، حداکثر سرعت 
	 
مجاز برای انواع وانت بار چند کیلومتر در ساعت	 شهری برای سواری چند کیلومتر در ساعت است ؟

۱) ۸۵ کیلومتر در ساعت
است ؟                                                     
	 	 	 	 	 ۱۲۰ (۱
	 ۲) ۹۵ کیلومتر در ساعت
	 	 	 	 	 ۱۲۵ (۲
	 ۳) ۱۲۵ کیلومتر در ساعت
	 	 	 	 	 ۱۱۰ (۳
	 ۴) ۱۱۰ کیلومتر در ساعت


۱۳۰ (۴

	 ۸- تا چه فاصله ای از تقاطع ها و میادین توقف	
۷- استفاده از چراغ های رنگا رنگ و چشمک 
	 	 	 
زن در وسایل نقلیه …… ؟	 وسایل نقلیه ممنوع است ؟
	 
۱) ممنوع است مگر با اخذ مجوز از مراجع	 ۱) ۲۰ متری
 	 	 	 	 	 ۲) ۱۵ متری
ذیصالح
	 	 	 	 
۲) مجاز است		 ۳) ۳۰ متری
 	 	 	 	 ۴) ۲۵ متری
۳) محدودیتی ندارد


۴) در معابر شهری ممنوع نیست


















 آزمون شماره ۲

 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 


          

	 ۱۰- کدام یک از موارد زیر در خصوص عبور از روی 	
۹- کدامیک از پاسخ های زیر در خصوص نقص
	 
در سیستم جلو بندی و یا شکستگی آن صحیح	 خط آهن صحیح می باشد ؟

             	 	 	 	 ۱) در حین عبور از خط آهن بایستی دنده خودرو را از 
است ؟	
 	 	 دنده سبک به دنده سنگین تغییر داد
۱) تایرهای عقب خودرو ساییده می شود
 	 	 ۲) در حین عبور از خط آهن می بایستی از تعویض 
۲) مصرف سوخت افزایش می یابد
	 
۳) هدایت و کنترل خودرو از دست راننده خارج 	 دنده خودداری نمود

 	 	 	 	 	 ۳) در حین عبور از خط آهن دنده خودرو را از دنده
میگردد	
	 	 
۴) رادیاتور خودرو جوش می آورد		 سنگین به دنده سبک تغییر داد

 	 	 	 	 	 	
۴) قبل از رسیدن به خط آهن باید سرعت را افزایش
 	 	 	 	 	 	
داده و با سرعت از خط آهن عبور نمود

	 
۱۱- هرگاه دارنده گواهینامه رانندگی یکی از 	 ۱۲- در گذرگاه پیاده که فاقد چراغ راهنمایی و
	 رانندگی است حق تقدم عبور با کدام است ؟	
شرایط پزشکی مربوط برای رانندگی را از دست
	 	 	 	 
بدهد بایستی …… ؟	 ۱) وسیله نقلیه در حال حرکت
	 	 
۱) با همان وضعیت به رانندگی ادامه دهد	 ۲) پیادگان
	 
۲) ظرف مدت یک ماه به راهنمایی و رانندگی 	 ۳) وسیله نقلیه در حال گردش
	 	 	 	 	 
مراجعه نماید	 ۴) وسیله نقلیه که متوقف شده است


۳) به آن توجهی ننماید

۴) به درمانگاه مراجعه نماید

	 
۱۳- یکی از علت های نقض قوانین و مقررات و 	 ۱۴- کدام مورد زیر از مصادیق حقوق شهروندی در
	 
بی احترامی به سایر رانندگان و انجام اقدامات 	 حین رانندگی است ؟
	 
حادثه ساز توسط راننده کدام مورد می باشد ؟	 ۱) حرکت با سرعت غیر مجاز
	 	 	 
۱) داشنت خودروی ایمنی		 ۲) حرکت غیر ایمن
	 
۲) وقت شناس نبودن و عدم برنامه ریزی مناسب	 ۳) حرکت مارپیج در رانندگی
	 	 	 	 
برای رسیدن به مقصد	 ۴) حرکت بین خطوط ترافیک


۳) از مهارت و تجربه کافی در رانندگی 

برخوردار است


۴) راننده در زمان خلوتی معابر میتواند قوانین

و مقررات را نقض و اقدامات حادثه ساز انجام


	 دهد















آزمون شماره ۲

 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 


          

	 ۱۶- برای راه اندازی خودرو راننده در چه مرحله ای 	
۱۵- یکی از راه های کاهش مصرف سوخت
	 	 	 	 	 
کدام است ؟	 بایستی کمربند ایمنی را ببندد ؟

	 	 	 	 ۱) در حین حرکت	
۱) حرکت با سرعت زیاد
	 	 	 	 ۲) پس از روشن کردن موتور خودرو	
۲) عدم تنظیم موتور
	 	 	 	 ۳) قبل از روشن کردن موتور خودرو	
۳) تنظیم باد تایر ها
	 	 
۴) باز کردن ترموستات خودرو در تابستان	 ۴) نیازی به بسنت کمربند ایمنی نمی باشد

	 
۱۷- کدام قطعه از ورود گرد و غبار به داخل 	 ABS۱۸- یکی از مزیت های ترمز های ضدقفل
	 	 	 
موتور جلوگیری می کند ؟	 عبارت است از …… ؟
	 	 	 	 	 
۱) انژکتور	 ۱) در هنگام ترمز گیری از قفل شدن درهای 
	 	 	 	 خودرو جلوگیری می کند	
۲) صافی بنزین
	 	 	 	 	 
۳) صافی هوا	 ۲) در هنگام ترمز گیری مسافت توقف خودرو را 
	 	 	 	 	 افزایش می دهد	
۴) پروانه

           	 	 	 	 	
۳) در هنگام ترمز گیری موجب سر خوردن وسیله 
  	 	 	 	 	 	   
نقلیه می شود
  	 	 	 	 	 ۴) در هìنگام تìرمìز گìیری امìکان فìرمìان دادن و هìدایìت 	
 	 	 	 	 	 	
بهتر خودرو را می دهد

	 ۲۰- در هنگام پارک در سرباالیی و در راه بدون 	 
۱۹- تا چند متری ورودی و خروجی مراکز
	 
فوریت های پزشکی ایستادن وسایل نقلیه	 بدون جدول ، فرمان وسیله نقلیه باید به کدام 
	 	 	 	 	 
ممنوع است ؟	 سمت چرخانده شود ؟
	 	 	 	 	 
۱) ۱۵۰ متری	 ۱) سمت چپ
	 	 	 	 	 
۲) ۲۰ متری	 ۲) تفاوتی ندارد 
	 	 	 	 	 ۳) سمت راست	
۳) ۱۵ متری
	 	 	 	 ۴) مخالف عقربه ساعت	
۴) محدودیتی ندارد
















	 	 	 	 	 	 	

آزمون شماره ۲


نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 

          

	 	 	 ۲۲- نام این تابلو چیست ؟
۲۱- این تابلو بیان گر چیست ؟
           	 	 	 	 	
	


	 	 	 	 	

	 	 	 	 	۱) راه از چپ باریک می شود
۱) جهت عبور در میدان
	 	 	 	 	۲) پیچ به راست
۲) رعایت حق تقدم
	 	 	۳) جاده باریک می شود
۳) به تابلوی ایست نزدیک می شوید
	 	 	 	۴) خطر
۴) به میدان نزدیک می شوید

	 	 	 ۲۴- نام این تابلو چیست ؟
۲۳- این تابلو بیان گر چیست ؟
           	 	 	 	 	
	

	 	 	 	۱) تونل
۱) شروع محل پیاده روی	
	 	 	 	۲) ورود به شهر
۲) شیب سرباالیی ۱۰ درصد
	 	 	 	 	۳) پایان شهر
۳) زیر گذر یا رو گذر
	 	 	 	 	۴) پایان تونل
۴) گذرگاه پیاده	














	 	 	 	 	 	 	

آزمون شماره ۲


نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 

          

	 
۲۵- کدام تابلو بیان گر “خط عبور برای گریز” 	 ۲۶- این تابلو بیان گر چیست ؟
	 	 	 	 	 
می باشد ؟


	 	 	

	۱) ایست 	

	 	 	        	 	 	
	 	 	۲) ایستادن ممنوع 	

	۳) عبور وسایل نقلیه موتور ممنوع 	


	۴) سبقت ممنوع 	




	 	 	 
۲۷- این تابلو بیان گر چیست ؟	 ۲۸- این تابلو بیان گر چیست ؟


	 	 	

	 	۱) پیچ به چپ  	 	
۱) عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
	 	 	 	 ۲) حق تقدم عبور با شما
۲) پیج به راست	
	 	 	 	 ۳) حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است 
۳) گردش به چپ ممنوع
	 	 	 ۴) سبقت ممنوع
۴) گردش به راست ممنوع

	 	 	 	 	 	
	










آزمون شماره ۲

نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 


          

	 	 	 
۲۹- نام این تابلو چیست ؟	 ۳۰- نام این تابلو چیست ؟

	 	 	 	 	 	۱) ریزش سنگ
۱) تونل	 	
	 	 	 	 	 	۲) پرتاب سنگ
۲) تقاطع 	
	 	 	 	 	 	۳) راه لغزنده
۳) بن بست 	
	 	 	 	 	۴) جاده باریک می شود۴) پایان آزاد راه 	








 آزمون شماره ۳

 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 


          

	 ۲- در راه هایی که مسیر حرکت وسایل نقلیه به علت 	
۱- حرکت کردن از روی خطوط هاشور در حاشیه راه
	 
ها که معموال کناره اتوبان ها ، آزادراه ها ، بزرگراه	 وجود موانع ثابت اعم از وسایل نقلیه پارک شده ،
	 	 مصالح ساختمانی ، اشیا ، عملیات عمرانی ، حفاری	
ها و تونل ها کشیده می شوند …… ؟
	 	 	 	 	 
۱) مجاز است 	 و خرابی راه بسته و یا برای عبور از مسیر مجاز 
	 	 	 	 
۲) در شب ها مجاز است	 کافی نباشد ، حق تقدم عبور با وسیله ای است که 
	 	 …… ؟	
۳) در صورت ترافیک سنگین مجاز است
	 	 	 	 	 ۱) به مسیر راست گردش می کند
۴) ممنوع است
           	 	 	 	 	 	
۲) مسیر عبور آنها باز یا سهم عبور بیشتری 
            	 	 	 	 	 	
را دارا می باشد 
           	 	 	 	 	 		 ۳) به طور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت 

                                                              	
	 می کند
               	 	 	 	 	 ۴) مسیر عبور آنها بسته یا سهم کم تری را دارا می 		

                  	 	 	 	 	
باشد

	 
۳- سبقت از طرف راست وسیله نقلیه ای که در حال	 ۴- رانندگان کلیه وسایل نقلیه موظفند از کدام خط 
	 	 	 
گردش به چپ می باشد …… ؟	 عبور راه حرکت نمایند ؟
	 
۱) فقط در معابر شریانی درجه دو ممنوع است	 ۱) خط وسط
	 	 	 	 	 
۲) ممنوع است	 ۲) سمت راست
	 	 	 
۳) در هنگام روز مجاز است	 ۳) سمت چپ
	 	 	 	 	 ۴) خط زیگزاگ
۴) مجاز است

	 
	۵- کدامیک از موارد زیر توسط راننده مجاز است ؟	 ۶- حداکثر میزان سرعت مجاز در بزرگراه های 
	 	 
۱) ریخنت زباله از داخل خودرو به بیرون	 بیرون شهری برای سواری چند کیلومتر در ساعت
	 	 
۲) حرکات نمایشی و دور زدن در جا	 است ؟
	 	 	 ۱) ۱۰۰ کیلومتر در ساعت	
۳) پرتاب آب دهان به بیرون	
	 	 ۲) ۱۱۰ کیلومتر در ساعت	
۴) بسنت دو عدد چراغ ویژه مه با نور زرد 
	 	 	 
در دو طرف قسمت جلوی خودرو	 ۳) ۹۵ کیلومتر در ساعت

            	 	 	 	 	 	
۴) ۸۵ کیلومتر در ساعت















	 	 	 	 	 	 	 	

 آزمون شماره ۳


 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 

          

	 ۸- دور زدن تا چه فاصله ای از پیچ ها که میدان دید	
۷- کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد ؟	
	 کافی ندارند ممنوع است ؟	
۱) باز کردن درهای وسیله نقلیه پیش از توقف	
	 	 	 	 
کامل مجاز نیست		 ۱) ۲۵۰ متری
	 
۲) عبور وسایل نقلیه از پیاده رو ها مجاز است	 ۲) ۲۰۰ متری
	 
۳) اجازه رانندگی به شخص فاقد گواهینامه 		 ۳) ۳۰۰ متری
	 	 	 	 	 
مجاز است	 ۴) ۱۵۰ متری


۴) توقف در ۱۰ متری ورودی بیمارستان ها 

مجاز است


۹- اسÑتفاده از السÑتیک هÑای فÑرسÑوده و غÑیر اسÑتانÑدارد 	 ۱۰- برای گردش به چپ در راه های بیرون شهر که 
	 	 	 
در وسایل نقلیه چگونه است ؟	 منحصر به دو خط عبور رفت و برگشت بوده و مانع
	 	 	 	 	 
۱) مجاز است	 فیزیکی وسط جاده نداشته باشد ، رانندگان موظفند
	 	 	 	 	 
۲) ممنوع است	 وسیله نقلیه را …… ؟
	 	 
۳) در صورت ضرورت بالمانع است		 ۱) در وسط راه متوقف و با عالمت دادن به سایرین
	 	 	 گردش نمایند
۴) در تابستان بالمانع است
           	 	 	 	 	 	
۲) راهنمای سمت چپ را روشن و گردش نمایند
           	 	 	 	 	 	
۳) در شانه راه و یا منتهی الیه سمت راست راه
           	 	 	 	 	 	
متوقف و سپس با رعایت حق تقدم گردش نمایند
           	 	 	 	 	 		 ۴) در وسط راه یا زدن راهنما به سمت چپ گردش 

                 	 	 	 	 	
	 نمایند

	 
۱۱- ترمز دستی به نام ترمز …… و ترمز پایی به	 ۱۲- حرکت در پوشش وسایل نقلیه امدادی در حال 
	 
نام ترمز …… یا ترمز سرویس شناخته می شود.	 ماموریت برای سایر وسایل نقلیه چگونه است ؟
	 	 	 	 	 
۱) اولیه - ثانویه	 ۱) مجاز است
	 	 	 	 	 
۲) ثانویه - اولیه	 ۲) محدودیتی ندارد
	 	 	 	 
۳) قدرتی - سرعتی	 ۳) در صورت رعایت ایمنی مجاز است
	 	 	 	 ۴) ممنوع است
۴) سرعتی - قدرتی


	
















 آزمون شماره ۳

 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 


          

	 
۱۳- در صورتی که خودرو جوش آورده چه اقدامی	 ۱۴- کدامیک از موارد زیر جان فرد را به خطر 
	 	 	 	 
بایستی انجام داد ؟	 می اندازد ؟
	 
۱) در کنار راه متوقف و در رادیاتور را باز کرده 	 ۱) فقدان تنفس
	 	 	 
و داخل آن آب اضافه نماییم	 ۲) باال بودن درجه حرارت بدن
	 
۲) به مسیر خود ادامه ادامه و خودرو را به اولین	 ۳) داشنت ضربان قلب
	 	 	 	 
تعمیرگاه انتقال دهیم 	 ۴) خراشیدگی پوست


۳) در کنار راه توقف و به هیچ وجه در رادیاتور را

باز نکنید و با احتیاط مقداری آب بر روی رادیاتور


بریزید

۴) خودرو را در حین حرکت خاموش تا رادیاتور خنک


شود 


۱۵- رانندگی هر فرد نشان دهنده چه چیزی میباشد؟		 ۱۶- کدام مورد نمونه ای از رفتار پرخطر هنگام 
	 	 	 	 	 
۱) میزان سواد	 رانندگی است ؟
	 	 	 
۲) شخصیت و درک اجتماعی	 ۱) حرکت بین خطوط
	 	 	 	 	 
۳) میزان ثروت	 ۲) توجه به جلو
	 	 	 	 	 ۳) رعایت فاصله طولی
۴) معروف بودن
           	 	 	 	 	 	
۴) استفاده از تلفن همراه

	 
	۱۷- کدام مورد زیر منظور و مفهوم رانندگی با 	 ۱۸- راه هایی که مسیر حرکت وسایل نقلیه به علت
	 	 	 	 
سرعت مطمئنه است ؟	 وجود موانع ثابت مانند وسایل نقلیه پارک شده ، 
	 
۱) رانندگی بر اساس شرایط محیطی و جاده ای	 مصالح ساختمانی بسته یا برای عبور از مسیر 
	 	 	 
۲) رانندگی با سرعت های باال	 مجاز کافی نباشد حق تقدم عبور با کیست ؟
	 	 	 
۳) رانندگی با سرعت های پایین	 ۱) وسایل نقلیه ای که دارای عرض بیشتری میباشند
	 	 	 ۲) وسایل نقلیه ای که مسیر عبور آنها باز یا سهم
۴) رانندگی در ساعات روز	
           	 	 	 	 	 	
بیشتری را دارا باشند
           	 	 	 	 	 	
۳) وسایل نقلیه ای که سرعت بیشتری دارند
           	 	 	 	 	 	
۴) نیازی به رعایت حق تقدم عبور نبوده و هر وسیله 
           	 	 	 	 	 	
ای که سریع تر عبور کند
















	

 آزمون شماره ۳


 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 

          

	 
۱۹- در کدام مورد زیر سبقت گرفنت ممنوع است ؟	 ۲۰- خستگی و خواب آلودگی راننده چه تاثیری بر 
	 	 	 	 
۱) ۲۰۰ متری سرباالیی	 رانندگی وی دارد ؟
	 	 	 	 
۲) ۲۰۰ متری پیچ ها	 ۱) افزایش توجه به رانندگی
	 	 	 	 ۲) افزایش سرعت تصمیم گیری در هنگام بروز خطر	
۳) بر روی خط ممتد
	 	 	 	 ۳) شناسایی صحیح وضعیت رانندگی سایر رانندگان
۴) ۲۰۰ متری تونل ها

            	 	 	 	 	 	
۴) کاهش سطح هوشیاری و سرعت واکنش فرد

	 	 	 
۲۱- این تابلو بیان گر چیست ؟	 ۲۲- این تابلو بیان گر چیست ؟


	 	 	
	 	 	 	۱) سرباالیی خطرناک
۱) تقاطع راه آهن با راه بند
	 	 	 	۲) شیب سرباالیی ۱۰ درصد
۲) جهت وزش باد شدید از چپ
	 	 	 	۳) شیب سرازیری ۱۰ درصد
۳) جهت وزش باد شدید از راست
	 	 	 	۴) خطر سقوط در آب
۴) تقاطع راه آهن بدون راه بند

	 ۲۴- کÑدامÑیک از تÑابÑلوهÑای زیÑر “ورود بÑه شهÑر” مÑیباشÑد؟۲۳- نام این تابلو چیست ؟

	 	


	 	 	 	 	 	

۱) تقاطع راه آهن با راه بند


۲) خطر سقوط در آب

۳) راه لغزنده


	 ۴) پل مترک
















 آزمون شماره ۳

 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 


          

	 
۲۵- نام کدام تابلو “راهنمای مسیر” می باشد ؟	 ۲۶- این تابلو بیان گر چیست ؟

	




               	 	 	 	 	 	
۱) بسته بودن یکی از خطوط عبور
   	 	 	 	 	 	 	
۲) بن بست
  	 	 	 	 	 	 	
۳) سمت راست بن بست
  	 	 	 	 	 	 	
۴) خط عبور برای گریز

	 	 	 
۲۷- این تابلو بیانگر چیست ؟	 ۲۸- این تابلو بیان گر چیست ؟


	 	 	 	

	 	 	 	 
۱) ایستادن ممنوع		 ۱) عبور با عرض بیش از ۲ متر ممنوع
	 	 	 	 ۲) عبور با بار بیش از ۲ تن بر هر محور ممنوع
۲) محل پارک کردن
	 	 	 	 	 
۳) ورود ممنوع	 ۳) عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از ۲ تن ممنوع
	 	 	 	 	 ۴) عبور با ارتفاع بیش از ۲ متر ممنوع
۴) ایست	


	












آزمون شماره ۳

 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 


          

	 	 	 
۲۹- این تابلو بیان گر چیست ؟	 ۳۰- این تابلو بیان گر چیست ؟

	 	 	

	 	 	۱) حق تقدم عبور با تاکسی
۱) رعایت فاصله بیشتر از ۷۰ متر ممنوع
	 	 	۲) حق تقدم عبور با شما
۲) رعایت فاصله کم تر از ۷۰ متر ممنوع
	 	۳) راه دو طرفه 
۳) سرعت بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع
	 	۴) حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل
۴) سرعت کم تر از ۷۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع









 آزمون شماره ۴

 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 


          

	 
۱- در سه راه ها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای	 ۲- در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که 
	 	 	 	 	 
است که …… ؟	 روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند باهم وارد 
	 خیابان مجاور واحدی شوند حق تقدم عبور با وسیله 	
۱) سریع تر از وسیله نقلیه دیگر حر کت می کند
	 	 	 	 نقلیه ای است که …… ؟	
۲) به چپ گردش می کند
	 	 	 	 
۳) به راست گردش می کند	 ۱) به سمت راست گردش می کند
	 
۴) به طور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت	 ۲) به سمت چپ گردش می کند
	 	 	 	 	 	 ۳) وابسته به سازمان های دولتی است
می کند

  	 	 	 	 	 	 	
۴) ابعاد بزرگ تری دارد

	 
۳- عالئم اخباری برای گرفنت سبقت در روز کدام	 ۴- در چند متری ورودی تونل ها ، سبقت گرفنت 
	 	 	 	 	 
مورد است ؟	 ممنوع است ؟
	 	 	 
۱) تعویض نور چراغ باال و پایین	 ۱) ۱۲۰ متری
	 	 	 
۲) بوق کوتاه و چراغ راهنما		 ۲) ۱۵۰ متری
	 	 	 	 	 
۳) اشاره با دست	 ۳) ۱۰۰ متری
	 	 	 	 
۴) بوق مکرر و ممتد	 ۴) ۲۰۰ متری

	 
۵- میزان سرعت مجاز در آزاد راه ها و بزرگراه ها	 ۶- حدکثر سرعت در میدان ها چند کیلومتر در 
	 	 	 	 
چگونه تعیین می شود؟	 ساعت است ؟
	 	 	 	 
۱) بر اساس فصول سال	 ۱) ۷۰ کیلومتر در ساعت
	 	 	 
۲) بر اساس میزان سرعت خودرو	 ۲) ۵۰ کیلومتر در ساعت
	 	 	 	 
۳) بر اساس مهارت راننده	 ۳) ۳۰ کیلومتر در ساعت
	 	 	 ۴) ۶۰ کیلومتر در ساعت
۴) بر اساس تابلوهای نصب شده 

	 	 
۷- در کدام موارد زیر توقف مجاز است ؟	 ۸- کدامیک از موارد زیر در خصوص تبدیل نور باال
	 	 	 	 	 
۱) روی پل		 به پایین اشتباه است ؟
	 	 	 	 	 
۲) درون تونل ها	 ۱) زمانی که فاصله خودرویی که از روبرو به شما 
	 	 	 	 
۳) معابر در ارتفاع		 نزدیک میشود ۱۵۰ متر یا کمتر باشند نور باال را به
	 	 	 	 
۴) ۲۰ متری میادین		 نور پایین تبدیل کنید 
 	 	 	 	 	 	 	
۲) زمانی که فاصله شما با خودرویی که در جلوی 
 	 	 	 	 	 	 	
شما در حرکت است ۱۵۰ متر یا کمتر است


















 آزمون شماره ۴

 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 


          

	 
۹- دور زدن از چه فاصله ای از تونل ها که دید کافی	 ۳) زمانی که خودرویی از روبرو به شما نزدیک 
	 	 	 
و ایمنی الزم را ندارد ممنوع است ؟	 میشود نور باال را به نور پایین تبدیل کنید
	 	 	 	 	 
۱) ۲۵۰ متری	 ۴) زمانی که خودرویی در پشت سر شما حرکت
	 	 	 	 	 
۲) ۱۵۰ متری	 می کند نور باال را به نور پایین تبدیل کنید


۳) ۲۰۰ متری

۴) ۳۰۰ متری

	 ۱۱- نام این تابلو چیست ؟	
۱۰- تابلوهای منع کننده با چه رنگی نشان داده 
	 	 	 	 	 
می شوند ؟	


۱) زرد فسفری

۲) قهوه ای تیره


۳) نارنجی

۴) قرمز


  	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	
۱) ورود ممنوع
 	 	 	 	 	 	 	
۲) ورود از هر دو طرف ممنوع
 	 	 	 	 	 	 	
۳) راه باز است
 	 	 	 	 	 	     
۴) عبور ممنوع


۱۲- نÄام ایÄن تÄابÄلو چیسÄت ؟	 ۱۳- نام این تابلو چیست ؟

            	 	 	 	 	 	
۱) استراحتگاه
 	 	 	 	 	 ۲) جایگاه سوخت
۱) عبور عابر پیاده
 	 	 	 	 ۳) تعمیرگاه
۲) گذرگاه عابر پیاده
 	 	 	 	 	 ۴) پست امدادی
۳) عبور اطفال


۴) عبور پیادگان















آزمون شماره ۴

 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 


          

	 	 	 	 
۱۴- نام این تابلو چیست ؟	 ۱۵- نام این تابلو چیست ؟

	 	 	 	


	 	 	 	

 	 
۱) ورود به شهر	 	 	۱) پارکینگ 	 	
	 	 	 	 	۲) پارک سوار
۲) ابتدای منطقه مسکونی 	 	
	 	 	 	 	 	۳) محدوده توقف ممنوع در 
۳) ابتدای شهر 	 	
	 	 	 	 	 	طول شبانه روز
۴) پایان شهر 	 	

      	 	 	 	 	 	 	
	۴) محدوده پارک آزاد 	 	

	 	 	 
۱۶- این تابلو بیان گر چیست ؟	 ۱۷- این تابلو بیان گر چیست ؟


	 	 	 	
	 	۱) حق تقدم عبور با شما
۱) عابر پیاده

	 	 	 	 	 	۲) حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل
۲) عبور عابر پیاده
	 	 	 	 	 	۳) راه سمت چپ مسدود است
۳) گذرگاه	
	 	 	 	 	۴) خیابان دو طرفه
۴) عبور پیاده ممنوع












آزمون شماره ۴

 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 


          


	
	 	 	 
۱۸- این تابلو بیانگر چیست ؟	 ۱۹- نام این تابلو چیست ؟


	 	 	
	 	 	 	 	۱) پیچ به راست 
۱) پایان سبقت ممنوع
	 	 	 	 	 	۲) پیچ به چپ
۲) توقف ممنوع
	 	 	 	۳) گردش به راست ممنوع
۳) پایان تمام محدودیت ها
	 	 	 	 	۴) گردش به چپ ممنوع
۴) تقاطع با راه آهن

	 	 	 
۲۰- نام این تابلو چیست ؟	 ۲۱- کدام گزینه در مورد ضد یخ صحیح می باشد ؟
	 	 	 	 	 ۱) بهتر است کل مخزن رادیاتور به جای آب از ضدی		
	 	 	 	 	 	
پر شود
	 ۲) عÄÄدم اسÄÄتفاده از ضÄÄد یÄÄخ در تÄÄابسÄÄتان مÄÄی تÄÄوانÄÄد منجÄÄر 	
	 	
	 	 	 به جوش آوردن زودتر موتور شود

	 	
۳) ضدیخ در جلوگیری از زنگ زدگی رادیاتور و قطعات
	 	
سیستم خنک کاری موثر نیست
	 	
۴) مایع ضد یخ از یخ زدگی آب در سرما جلوگیری 


	 	 	 نمیکند


۱) ورود ممنوع

۲) راه مسدود است


۳) ورود از هر دو طرف ممنوع

۴) توقف ممنوع












 آزمون شماره ۴

 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 


          


	

۲۲- در هنگام افزایش دمای موتور برای خنک شدن		 ۲۳- سطح روغن موتور را با چه وسیله ای میتوان 
	 	 
سریع موتور چه اقدامی انجام می دهید ؟	 کنترل نمود ؟
	 	 
۱) آب بر روی بلوک موتور می ریزیم	 ۱) سطح روغن ( گیج روغن )
	 
۲) به طور متناوب ولی با احتیاط آب را بر روی 	 ۲) در مخزن روغن
	 	 	 	 	 
موتور می ریزیم	 ۳) فیلتر روغن
	 
۳) با احتیاط فقط آب تصفیه شده بر روی بلوک	 ۴) پمپ روغن


موتور می ریزیم

۴) با احتیاط مقداری آب بر روی رادیاتور میریزیم

	 ۲۵- جمله “دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است” 	
۲۴- کدامیک از موارد زیر در خصوص ایمن کردن
	 	 	 	 
صحنه حادثه می باشد ؟	 چه مفهومی را می رساند ؟
	 
۱) پارک خودرو در فاصله مناسب - کشیدن چند	 ۱) پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی
	 	 	 	 
نفس عمیق و آرام	 ۲) رعایت کردن قوانین مربوط به پارک
	 
۲) مطمئن شدن از اینکه خطری شما را تهدید 	 ۳) عدم توجه به قوانین و مقررات
	 
نمی کند - پارک خودرو در فاصله مناسب - 	 ۴) با سرعت باال حرکت کردن


استفاده از تابلوی اعالم خطر

۳) استفاده از تابلو اعالم خطر - گرفنت شرح و 

حال از مصدومین - کشیدن چند نفس آرام و 


عمیق

۴) پارک خودرو در نزدیکی صحنه تصادف - 

بررسی وضعیت مصدومین - دور کردن مصدوم


از صحنه حادثه

	 ۲۷- در کدامیک از سطوح زیر مسافت توقف افزایش	
۲۶- کدام مورد نمونه ای از رفتار پر خطر هنگام
	 	 	 	 	 
رانندگی است ؟	 می یابد ؟
	 	 	 	 
۱) حرکت بین خطوط 	 ۱) آسفالت با شرایط مطلوب ولی خشک
	 	 	 
۲) استفاده از تلفن همراه		 ۲) در جاده های سنگالخ
	 	 	 	 	 
۳) توجه به جلو	 ۳) آسفالت با شرایط نامطلوب و آغسته به قیر
	 	 	 	 
۴) رعایت فاصله طولی	 ۴) آسفالت زبر


آزمون شماره ۴













سیم

 




 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 

          

	 
۲۸- کدامیک از موارد زیر در حین رانندگی مجاز	 ۲۹- چه هنگام می توان از ترمز دستی استفاده 
 	 	 	 	 	 	 نمود ؟
است ؟
 	 	 	 	 ۱) هنگام توقف خودرو و یا در سرعت های بسیار پایین
۱) استعمال دخانیات
 	 	 	 ۲) تنها در سرعت های باال
۲) استفاده از تلفن همراه	
 	 	 	 	 	 ۳) در هر شرایطی
۳) عدم تمرکز
 	 	 	 	 ۴) هنگام حرکت در سرازیری ها یا سرباالیی ها
۴) توجه کامل به جلو


۳۰ - در صورت ترکیدن الستیک جلوی اتومبیل 

باید ……. ؟


۱) به شدت ترمز کرد

۲) فرمان را رها کرد


۳) فرمان را محکم گرفته و به آرامی توقف کرد

۴) ۱ و ۲ صحیح است










 آزمون شماره ۵

 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 


          

	 	 	 
۱- این تابلو بیانگر چیست ؟	 ۲- نام این تابلو چیست ؟

                           	 	 	 	
۱) عبور پیاده ممنوع
  	 	 	 	 ۲) گذرگاه عابر پیاده
۱) تراکم ترافیک	
  	 	 	 	 	 ۳) عبور عابر پیاده
۲) میدان
  	 	 	 	 	 ۴) عبور اطفال
۳) پیچ به چپ


۴) جهت عبور در میدان

	 	 	 
۳- این تابلو بیانگر چیست ؟	 ۴- این تابلو بیانگر چیست ؟


	 	 	 	 	
	۱) جهت عبور در میدان
۱) سبقت ممنوع	

	 	 	 	 	 	۲) عبور از هر دو سمت مجاز
۲) راه لغزنده
	 	 	 	 	۳) عبور به چپ مجاز
۳) توقف ممنوع	
	 	 	 	 	۴) عبور از سمت راست مجاز
۴) عبور سواری ممنوع












	 	 	 	 	 	 	 	 	

 آزمون شماره ۵


 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 
	 	 	 	           

	 	 	 	 ۶- نام این تابلو چیست ؟
۵- نام این تابلو چیست ؟

	 	 	


	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	۱) شانه خطرناک
۱) عبور حیوانات اهلی
	 	 	 	 	۲) راه لغزنده
۲) فقط عبور آهو
	 	 	 	۳) پل متحرک
۳) عبور حیوانات وحشی	
	 	 	 	۴) برآمدگی
۴) پایان منطقه مسکونی	

	 	 	 
۷- نام این تابلو چیست ؟	 ۸- کدام تابلو بیان گر ( کاهش خطوط عبور )
                          	
	 میباشد؟	
		
	



	 	 	 	 
۱) تقاطع با راه آهن	


۲) ورود ممنوع

۳) توقف ممنوع


۴) تقاطع

	










 آزمون شماره ۵

 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 


	 	 	 	           

	 	 	 ۱۰- نام این تابلو چیست ؟	
۹- این تابلو بیان گر چیست ؟


	 	 	 	

	 	 	 	 	۱) نظارت با دوربین پلیس	
۱) فقط عبور پیاده	
	 	 	 	 	 	۲) طول محدوده خطر
۲) گذرگاه پیاده
	 	 	 	 	 	۳) طول ممنوعیت با محدودیت پارکنیگ
۳) عابر پیاده
	 	 	 	۴) حاشیه نمای دو طرفه
۴) عبور عابر پیاده و همراه	

	 
۱۱- بیشترین نوع آلودگی وسایل نقلیه موتور 		 ۱۲- فاصله مناسب از جدول هنگام پارک …… ؟
	 	 	 	 	 ۱) نیم متر از جلو - ۱ متر از عقب - ۴۰ سانتی متر
کدام است ؟
	 	 	 	 	از جدول
۱) آلودگی دیداری	
	 	 	 	 ۲) ۱متر از جلو - ۱ متر از عقب - ۴۵ سانتی متر از	
۲) آلودگی شنیداری
	 	 	 	 	 	از جدول
۳) آلودگی هوا
	 	 	 	 	 ۳) ۱ متر از جلو - نیم متر از عقب - ۴۵ سانتی متر
۴) همه موارد
           	 	 	 	 	 	
از جدول

              	 	 	 	 	 	
۴) ۱ متر از جلو - ۱ متر از عقب - ۴۰ سانتی متر 
  	 	 	 	 	 	 	
متر از جدول

	 ۱۴- به هنگام رانندگی در طول روز در شرایط مه آلود	
۱۳- موثر ترین عضو بدن در رانندگی کدام است ؟
	 	 	 	 	 	 چه کار باید انجام دهید ؟	
۱) پاها
	 	 	 	 	 
۲) چشم ها	 ۱) از نور باال استفاده کنید
	 	 	 	 	 
۳) دست ها	 ۲) از نور پایین استفاده کنید
	 	 	 	 	 	 
۴) قلب	 	 ۳) چراغ بغل را روشن کنید

  	 	 	 	 	 	 	
۴) چراغ راهنما را روشن کنید
















 آزمون شماره ۵

 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 


	 	 	 	           

	 
۱۵- تابلو های هشدار دهنده یا …… بیشتر به 	 ۱۶- در شرایط یخبندان مسافت توقف چند برابر 
	 
صورت …… با نوار حاشیه …… رنگ و زمینه	 	 افزایش می یابد ؟
	 	 	 	 
…… رنگ می باشد .	 ۱) ۲ برابر 
	 	 	 
۱) اخطاری - مثلث - قرمز - سفید	 ۲) ۵ برابر
	 	 	 
۲) اخطاری - مربع - قرمز - سفید	 ۳) ۱۰ برابر
	 	 	 
۳) اخباری - دایره - قرمز - آبی	 ۴) ۱۲ برابر

	 	 ۴) انتظامی - پنج ضلعی - قرمز - سفید

	 ۱۸- عمر تسمه تایم بسته به نوع خودرو می تواند بین	
۱۷- در زمان دیدن گیج روغن در چه حالت باید روغن
	 	 	 	 	 
بررسی شود ؟	 …… باشد ؟
	 
۱) سطح روغن از عالمت روی گیج باالتر باشد	 ۱) حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر
	 
۲) سطح روغن از عالمت روی گیج پایین تر باشد	 ۲) حدود ۴۰ تا ۷۰ هزار کیلومتر
	 	 
۳) سطح روغن بین عالمت گیج باشد		 ۳) حدود ۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر
	 	 	 	 	 ۴) هیچکدام
د) مورد الف و ب

	 ۲۰- وضعیت باد تایرها هرچند وقت یکبار باید کنترل	
۱۹- محل تاتیر ها هر …… تعویض نمود تا تمام
	 
آنها به طور یکسان مورد سایش قرار گیرند ؟		 شود ؟
	 	 	 	 
۱) هر ۵ هزار کیلومتر	 ۱) هر ماه یکبار
	 	 	 	 
۲) هر ۱۰ هزار کیلومتر	 ۲) هر سه ماه یکبار
	 	 	 	 ۳) یکبار در هفته	
۳) هر ۱۵ هزار کیلومتر
	 	 	 	 ۴) هر روز
۴) هر ۲۰ هزار کیلومتر

۲۲) فیلتر هوا توصیه می شود هرچند وقت یکبار 
	۲۱- کàدام مàورد بàاعàث سàایàیدگàی نàامàتوازن یàا سàایàیدگàی   
	 	 	 
بیش از حد تایر ها می شود ؟	 تعویض گردد ؟
	 	 	 	 ۱) هفته ای یکبار	
۱) عدم تنظیم فرمان
	 	 	 	 
۲) عدم تنظیم چرخ ها	 ۲) ماهی یکبار
	 	 	 	 
۳) عدم تنظیم ترمز ها	 ۳) هربار تعویض روغن
	 	 	 	 	 
۴) همه موارد	 ۴) هر ۱۰۰ هزار کیلومتر


	




















	 	 	 	 	 	 	 	 	

 آزمون شماره ۵


 نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب 

  

	 
۲۳- روغن جعبه دنده یا واسکازین هرچند 	 ۲۴- در باتری های آبی میزان آب باتری چه
	 	 	 
کیلومتر نیاز به تعویض دارد ؟	 موقع مورد بررسی قرار می گیرد ؟
	 	 	 	 
۱) هر ۲۰ هزار کیلومتر	 ۱) هر ۵ هزار کیلومتر
	 	 	 	 
۲) هر ۳۰ هزار کیلومتر	 ۲) هر ۱۰ هزار کیلومتر
	 	 	 	 
۳) هر ۴۰ هزار کیلومتر	 ۳) هر ۱۵ هزار کیلومتر
	 	 	 
۴) هر ۵۰ هزار کیلومتر        	 ۴) هر ۲۰ هزار کیلومتر

	 
۲۵- این وسیله از ورود بخارهای بنزین به فضای 	 ۲۶- سطح آب مخزن توصیه می شود هرچند 
	 	 	 	 
آزاد جلوگیری می کند ؟	 وقت یکبار کنترل شود ؟
	 	 	 	 	 
۱) کنیستر 	 ۱) روزی یکبار

	 ۲) هفته ای یکبار	
۲) کاتالیس
	 	 	 	 	 
۳) فیلتر بنزین	 ۳) یکبار در ماه
	 	 	 	 	 ۴) کنترل نیاز نیست
۴) فیلتر روغن

	 
۲۷- کنیستر هر چند وقت یکبار نیاز به تعویض دارد؟	 ۲۸- جای تایرها هر چند کیلومتر باید تعویض شود؟
	 	 	 	 
۱) هر یکسال یک بار	۱) ۲۰۰۰
	 	 	 	 	 
۲) هر ماه یکبار	۲) ۳۰۰۰
	 	 	 	 	 
۳) هر هفته یکبار	۳) ۴۰۰۰
	 	 	 	 
۴) هر دو سال یکبار	۴) ۵۰۰۰

	 
۲۹- سیستم هدایت فرمان هر چند وقت یکبار باید 	 ۳۰- کدام مورد موجب ساییدگی نامتقارن چرخ ها
	 	 	 	 	 
کنترل شود ؟	 می شود ؟
	 	 	 	 	 
۱) هر ماه یکبار	 ۱) تنظیم نبودن ترمز ها
	 	 	 	 
۲) هر سه ماه یکبار	 ۲) تنظیم نبودن فرمان
	 	 	 	 
۳) هر شش ماه یکبار	 ۳) تنظیم نبودن چرخ ها
	 	 	 	 	 ۴) همه موارد
۴) هر سال یکبار
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 تست درایو-آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی

 در پشت تقاطع جاده و راه آهن راننده چه هنگام مجاز به عبور است؟ .1

 ن روشن بماندب. زمانیکه چراغ محل همچنی   کند الف. هنگامی که قطار عبور می

 د. هنگامیکه چراغ محل تقاطع خاموش شود    ج. موارد یک و دو صحیح است

 دپاسخ صحیح:

عت در جاده های فرعی برای انواع وسایل نقلیه در روز ... کیلومتر و در شب .  حداکثر میزان سر2

 باشد. ... کیلومتر در ساعت می

 56-66د.   56-56ج.   56-56ب.   56-56الف. 

 جپاسخ صحیح:

ای از ورودی یا خروجی مراگز آتش نشانی، پلیس و بیمارستانها توقف وسایل  در چه فاصله .3

 قلیه ممنوع است؟ن

 د. محدودیت ندارد  متری 03ج.   متری 56ب.   متری6الف. 

 بپاسخ صحیح:

 چیست؟ ABSصحیح ترین روش ترمز کردن در خودروهای فاقد ترمز . 4

 الف. پدال ترمز را بشدت فشار داده و سپس فشار وارده را کمتر نموده

 افزایش داد ب. ابتدا پدال را به آرامی فشار داده و بتدریج فشار را

 ج. بطور پی در پی پدال ترمز را فشار داده و رها نمود

 د. همزمان با فشار دادن پدال ترمز ترمز دستی را نیز کشید

 بپاسخ صحیح:
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 . کدامیک از موارد زیر علت اصلی تصادف با اتومبیل جلویی است؟5

 سرعت غیرمجاز ب.  الف. عدم توجه به راه و نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی

د. وجود ترافیک سنگین در     ج. عبور عابر پیاده در مناطق شهری و شلوغ

  راهها

 الفپاسخ صحیح:

. اگر بعد از آزمایش چشم متوجه شدید که نیاز به عینک دارید چه موقع باید از آن استفاده 6

 کنید؟

 است کنید الزم ب. در زمانیکه احساس می    الف. فقط در موقع آلودگی هوا

 د. فقط در نور کم و شبها     ج. در تمام اوقات رانندگی

 جپاسخ صحیح:

. اگر اتومبیل شما در محل گذرگاه قطار خاموش شود و نتوانید آن را روشن کنید و همزمان نیز 7

 بوق هشدار قطار به صدا درآید چه کاری باید انجام دهید؟

 دشوی الف. از اتومبیل خارج شده و از تقاطع دور می

 کنید ب. بر روی خط آهن جهت هشدار به سوزن بان شروع به دویدن می

  ج. سعی می کنید موتور اتومبیل را روشن کنید

 د. اتومبیل را حرکت داده و از محل تقاطع دور کنید

 الفپاسخ صحیح:

 . چرا باید در هنگام رانندگی توجه به جلو و اطراف داشته باشیم؟8

 ب. متوجه حرکات سایر رانندگان باشیم  شتباه نشویمالف. در انتخاب مسیر دچار ا

 ج. خطرات احتمالی را پیش بینی کرده و زمان بیشتری برای واکنش داشته باشیم

 د. قادر باشیم عالئم را ببینیم

 جپاسخ صحیح:
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 . اگر به هنگام رانندگی در آزادراه تایر خودرو پنچر شود چه باید کرد؟9

 ب. باید در خط اضطراری توقف کرد    کرد الف. باید در همان محل توقف

 د. موارد الف و ج صحیح است  توان بین خطوط عبوری آزادراه توقف کرد ج. می

 بپاسخ صحیح:

 ای است که ... . در محل توقف کنار خیابان حق تقدم عبور با وسیله نقلیه11

ده عقب مشغول پارک کردن ب. اتومبیلی ضمن حرکت با دن    کند الف. اتومبیلی که مستقیم حرکت می

  است

 د. هیچکدام       ج. هر دو مورد

 بپاسخ صحیح:

 دهد؟ . کدام مورد از انواع آلودگی سهم زیادی از آلودگی شهری را تشکیل می11

 ب. آلودگی هوا ناشی از وسایل موتوری    الف. آلودگی صوتی

 باشد د. موارد الف و ب صحیح می   ج. آلودگی محیط زیستی 

 بصحیح: پاسخ

 باشد؟ . متداول ترین نوع پارک در شهرها کدام مورد می12

 د. هیچکدام  ج. پارک پل  ب. پارک بغل  الف. پارک دوبل

 پاسخ صحیح:الف

باشد فرمان را باید به کدام سمت  . هنگام پارک کردن در سرازیری که دارای جدول می13

 چرخاند؟

 د. هیچکدام  ج. راست   ب. چپ  الف. مستقیم

 جاسخ صحیح:پ

 

 



4 
 

 . حداقل از چه فاصله در بزرگراه باید راهنما زد؟14

 563د.    533ج.    53ب.    63الف. 

 جپاسخ صحیح:

 . به هنگام گردش به راست کدامیک از موارد زیر را باید رعایت کرد؟15

         متری 533الف. عالمت دادن با چراغ راهنمای سمت راست از فاصله 

ب. توجه به جریان

 

عابرینترافیک و 
 

 د. تمام موارد          ج. توجه به دوچرخه سوارها و موتورسوارها میان خودرو و جدول

  دپاسخ صحیح:

 توانید از چراغ هشدار دهنده خطر استفاده کنید؟ . در چه مواقعی نمی16

 ب. زمانیکه بصورت دوبله پارک شده   الف. زمانیکه خودرو بکسل شده

 د. هیچکدام   حیح استج. موارد الف و ب ص

 جپاسخ صحیح:

. به هنگام سبقت گرفتن از کدام یک از موارد زیر باید فضای بیشتری را برای وسیله نقلیه در 17

 نظر گرفت؟

 د. موارد الف و ب  ج. تراکتور  ب. دوچرخه  الف. موتورسیکلت

 دپاسخ صحیح:

 ه ...ای است ک . هنگام ورود به میادین حق تقدم با وسیله نقلیه18

 ب. در سمت راست وسیله نقلیه قرار دارد  الف. در حال ورود به میدان است

 د. در حال عبور مستقیم است ج. درون میدان در حال حرکت است

 جپاسخ صحیح:
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 شود؟ . غالب میخهای زرد رنگ )چشم گربه( در چه محلهایی نصب می19

 کاهش سرعتب. در باند  الف. در مسیرهای ورودی و خروجی آزادراهها

    ج. در باند افزایش سرعت

د. در مسیر رفت و برگشت جاده

 

مسیرها و در سمت چپ   

 دپاسخ صحیح:

 . در مواقع طوفانی و وزش باد شدید کدامیک از موارد زیر باید بیش از حد مراقب باشید؟21

 ب. به هنگام استفاده از ترمزها الف. به هنگام عبور از کنار دوچرخه و موتورسواران

 ها ها و سرباالیی د. به هنگام عبور از پیچ ج. به هنگام سبقت گرفتن از خودروهای طویل

 الفپاسخ صحیح:

 . حرکت با دنده خالص در سرپایینی چه خطراتی را در پی خواهد داشت؟21

 رود الف. موجب سرعت گرفتن خودرو شده و دنده سخت جل می

 شود ب. ترمز گرفتن و هدایت خودرو مشکل می

 بیند سیستم کالج آسیب میج. 

 د. موارد الف و ب

 دپاسخ صحیح:

 باشد؟ ها به چه علت ممنوع می های تند و سرباالیی . سبقت گرفتن در سر پیچ22

 ب. کم بودن میدان دید راننده  الف. نامحدود بودن میدان دید راننده

 د. عدم کشش خودرو    ج. اختالل در ترافیک

 بپاسخ صحیح:
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 ن شکل چیست؟. مفهوم ای23

 توقف ممنوعب.    الف. توقف مطلقا ممنوع

 د. توقف در روزهای زوج هفته ممنوع   ج. ایستادن ممنوع

 پاسخ صحیح:د

 

 

 . مفهوم این شکل چیست؟24

 ب. تقاطع فرعی با اصلی در قوس   الف. جریان همگرا

 د. هدایت مسیر با جدا کننده   ج. پایان جدا کننده

 بپاسخ صحیح:

 هوم این شکل چیست؟. مف25

 ب. بوق زدن ممنوع   الف. سبقت ممنوع

 د. حق تقدم با وسیله نقلیه مقابل است   ج. خیابان یک طرفه

 دپاسخ صحیح:

 .مفهوم این شکل چیست؟26

 ب. پیچ به راست   الف. پیچهای پی در پی

 د. هیچکدام  ج. موارد الف و ب صحیح است

 الفپاسخ صحیح:
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 یر بمعنی عبور اطفال است؟. کدام تابلو ز27

  د. ج.  ب.  الف. 

 بپاسخ صحیح:

 . معنی خط مقابل چیست؟                                 28

  ب. خط شطرنجی   الف. خط توقف دوبله منقطع

  د. خط عابر پیاده    ج. خط ممتد ایست

 بپاسخ صحیح:

لیه در حال عبور از پشت وی توقف رانندگان وسایط نق". کدامیک از اشکال زیر بمعنای 29

 باشد؟ می "نمایند

 د. ج. ب.   الف. 

 پاسخ صحیح:ج

 باشد؟ . در شکل باال حق تقدم با کدام می31

 2-1-3ب.    3-2-1الف. 

 3-1-2د.    1-2-3ج. 

 جپاسخ صحیح:
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 تست درایو-آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی

 دهیم؟ تقاطع چه عملی را انجام می . با مشاهده چراغ چشمک زن زرد در1

ب. از سرعت خود کاسته و با احتیاط عبور  الف. ایست کامل کرده وبارعایت حق تقدم حرکت میکنیم

 میکنیم

 د. هیچکدام    دهیم ج. به حرکت خود ادامه می

 بپاسخ صحیح:

 شود؟ . معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه شامل چه مواردی می2

  ب. سالمت زیست محیطی    الف. تشخیص اصالت

 د. همه موارد    ج. سالمت فنی، تجهیزات و ایمنی

 دپاسخ صحیح:

 باشد؟ . در هنگام رانندگی و برخورد با موارد اضطراری انجام کدام موارد ضروری می3

 ب. نحوه گردش صحیح و ایمن  الف. نگهداشتن هر دو دست بر روی فرمان

 رمز گرفتن ناگهانید. ت   ج. موارد الف و ب صحیح است

 جپاسخ صحیح:

 . برای تغییر مسیر و تعویض خط حرکت چگونه باید عمل نمود؟4

 دهیم الف. فقط با استفاده از چراغ راهنما تغییر مسیر می

ب. با دادن عالمت وسایل نقلیه دیگر را از قصد خود آگاه نموده و با رعایت حق تقدم عبور و احتیاط کامل 

 دهیم تغییر مسیر می

 دهیم ج. با استفاده از آینه تغییر مسیر می

 باشد د. تغییر مسیر ممنوع می

 بپاسخ صحیح:
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 کنید نباید ...؟ . موقعی که اتومبیل خود را پارک می5

 ب. در دنده بگذارید   الف. چرخها را به سمت جدول قرار دهید

 دد. مانع سایر استفاده کنندگان از راه شوی     ج. ترمز دستی را بکشید

 دپاسخ صحیح:

 . به هنگام حرکت پشت یک خودرو بر روی جاده خیس فاصله زمانی با آن چقدر باید باشد؟6

 د. چهار ثانیه  ج. هشت ثانیه   ب. دو ثانیه  الف. یک ثانیه

 دپاسخ صحیح:

 . چرا در جاده پرترافیک باید از خودرو جلویی فاصله بیشتری گرفت؟7

 ب. چون اینکار باعث روان شدن جریان ترافیک میگردد  هاالف. برای جلوگیری از خستگی چشم

 د. هیچکدام ای ج. برای کاهش خطر حادثه و تصادف زنجیره

 جپاسخ صحیح:

 . قانون اولیه در رانندگی حرکت از منتهی الیه سمت ... است مگر برای ...؟8

 توقف-د. چپ  توقف-ج. راست  سبقت-ب. چپ سبقت-الف. راست

 الفپاسخ صحیح:

شوید  در یک منطقه شهری و مسکونی در حال حرکت هستید و به یک سرعت گیر نزدیک می. 9

 شما باید ...؟

 دیسرعت را کاهش ده عایب. سر   الف. از قسمت چپ راه عبور کنید

 ج. با همان سرعت قبلی به حرکت خود ادامه دهید   ج. بر سرعت خود بیافزایید

 بپاسخ صحیح:
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 یر را نباید در پمپ بنزین انجام داد؟. کدامیک از کارهای ز11

 د. آشامیدن  ج. خوردن  ب. صحبت کردن  اتیالف. استعمال دخان

 الفپاسخ صحیح:

 کدام مورد را باید انجام بدهید؟  . به هنگام عبور احشام از جاده11

 ب. بوق نزنید و عبور کنید     صدا عبور کنید الف. آرام و بی

 چکدامید. ه   مه دهید         ه آرامی به حرکت خود اداج. ب

 دپاسخ صحیح:

 رسد کدام مورد را نباید انجام دهد؟ . اولین فردی که به محل تصادف می12

 ب. به سایرین که در حال عبورند هشدار دهد  الف. موتور اتومبیل حادثه دیده را خاموش کند

 دهد یدنیو نوش یثه خوراکحاد نید. به مصدوم  ج. افراد زخمی را از داخل اتومبیل بیرون بکشد

 دپاسخ صحیح:

 ای است که ...؟ . در سه راهها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه13

 ب. در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد    کندیم رمجازحرکتیودرسمت ومس میالف. بصورت مستق

 د. موارد ب و ج صحیح است    ج. بسمت راست گردش کند

 الفپاسخ صحیح:
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 . کدام گزینه در مورد یدک کشی نادرست است؟14

 الف. وسیله ترابری آسیب دیده باید دارای سیستم فرمان و ترمز سالم باشد

 ب. عمل یدک کشی در ساعت مجاز انجام شود

 ای را یدک بکشد تواند وسیله ل ترابری مسافربری که دارای مسافر است نمیج. وسای

 دو وسیله دیگر را یدک بکشد د. هر وسیله ترابری میتواند همزمان

 دپاسخ صحیح:

 ترین علت منحرف شدن خودرو به یک طرف در زمان ترمز گرفتن چیست؟ . اصلی15

 ب. باال بودن ترمز دستی  الف. پایین بودن سطح روغن ترمز

 د. ساییدگی بیش از حد تایرهای خودرو  ج. تنظیم نبودن دقیق ترمزها

 جپاسخ صحیح:

 قبل و بعد از پیچها و تقاطع راه آهن سبقت گرفتن ممنوع است؟ای  . در چه فاصله16

 متری 56د.   متری 563ج.   متری 533ب.   متری 63الف. 

 الفپاسخ صحیح:

 . آیا نشاندن کودکان در صندلی ردیف اول خودرو مناسب است؟17

 برد الف. بله با اینکار لذت بیشتری از دیدن مناظر اطراف می

 یاط اشکالی نداردب. در صورت رعایت احت

  شود ج. خیر اینکار باعث حادثه و مجروح شدن می

 تر بنشیند اشکالی ندارد د. اگر بهمراه یک فرد مسن

 جپاسخ صحیح:
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 شود؟ . کدام مورد باعث بهم خوردن تمرکز شما در حال رانندگی می18

 ب. گوش کردن موسیقی با صدای بلند     ها الف. نگاه کردن به نقشه

 د. تمام موارد     اده از تلفن همراهج. استف

 دپاسخ صحیح:

 باشد؟ . حداکثر میزان سرعت مجاز انواع سواری و وانت بارها در آزادراههای برون شهری ... می19

 کیلومتر بر ساعت 533ب.     کیلومتر بر ساعت 553الف. 

 کیلومتر بر ساعت 523د.     کیلومتر بر ساعت 556ج. 

 دپاسخ صحیح:

 بهنگام رانندگی در آزادراهها تایر خودرو پنچر شود چه باید کرد؟ . اگر21

 ب. باید در خط توقف اضطراری توقف کرد    الف. باید در همان محل توقف کرد

 موارد الف و ج صحیح است  ج. میتوان در بین خطوط عبوری آزادراه توقف کرد

 بپاسخ صحیح:

یل نقلیه دیگر پشت سر هم بطور فشرده در حرکت . در جاده های پر ترافیکی، اتومبیلها و وسا21

 هستند چگونه از بروز حادثه جلوگیری کنید؟

 الف. پای خود را روی ترمز قرار میدهید

 ب. فاصله خود را با اتومبیل جلویی افزایش میدهید

 ج. چراغهای خطر را روشن میکنید

 د. در شانه خاکی توقف میکنید

 بپاسخ صحیح:
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 قابل چیست؟. نام تابلو م22

 ب. توقف ممنوع      الف. ورود ممنوع

 د. منطقه توقف ممنوع     ج. محدودیت سرعت

 بپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟23

 ب. جهت آگاهی )اطالع(     الف. جهت هشدار

 د. جهت نمایش مسیر     ج. جهت حکم )بازدارنده(

 الفپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟24

 ب. فقط عبور مستقیم مجاز     خیابان یکطرفه الف.

 د. کاهش خطوط عبور      ج. راه یکطرفه

 پاسخ صحیح:ج

 . نام تابلو مقابل چیست؟25

 ب. سبقت ممنوع     الف. پایان سبقت ممنوع

 د. هیچکدام      ج. پایان تمام محدودیتها

 الفپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟26

 ب. عبور وسیله نقلیه با محموله خطرناک ممنوع نقلیه با تریلی ممنوعالف. عبور وسیله 

 د. عبور کامیون ممنوع ج. مسیر کامیون حامل کاالی خطرناک

 بپاسخ صحیح:
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 است؟ "ورود از دو طرف ممنوع". کدام تابلو بمعنی 27

  د. ج.  ب.   الف.

 دپاسخ صحیح:

 . خط توقف دوبله منقطع کدام است؟28

  ب.    الف.

 

 د.      ج. 

 جپاسخ صحیح:
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 . کدامیک از اشکال زیر قصد متوقف کردن را به راننده نشان می دهد؟29

  ب.     الف.

  د.     ج.

 بپاسخ صحیح:

 . در شکل زیر حق تقدم با کدام است؟31

 -1-2-4-3الف. 

 3-4-1-2ب. 

 2 ,1-3-4ج.  

 4-3-2-1د. 

 جپاسخ صحیح:
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 تست درایو-ون آیین نامه راهنمایی و رانندگیآزم

 . هنگام رانندگی در شرایط یخبندان از انجام دادن کدام عمل باید اجتناب نمود؟1

 ب. سریعا و پشت سر هم ترمز گرفتن     الف. استفاده مدام از ترمز دستی 

  د. از تمام موارد    ج. استفاده مدام از دنده یک 

 دپاسخ صحیح:

 عبور در تقاطع ها و میدانها چگونه مشخص میشود؟ . حق تقدم2

 ب. فقط با فرمان پلیس     الف. با استفاده عالئم و فرمانهای پلیس

 د. فقط با استفاده از عالئم     ج. مطابق با نظر رانندگان 

 الفپاسخ صحیح:

کیلومتر بر ساعت  . حداکثر سرعت در خیابانهای شریانی اصلی .... و در خیابانهای شریانی فرعی ....3

 است؟

 63-53د.    53-63ج.    533-53ب.   53-533الف. 

 دپاسخ صحیح:

 . تابلو تقدم عبور معموال در چه جاهایی نصب میشود؟4

 ب. محل انجام تعمیرات جاده     الف. پلهای باریک 

 د. همه موارد     ج. تقاطعها

 دپاسخ صحیح:

 ندگی چه باید کرد؟. در صورت استشمام بوی بنزین در حین ران5

 ب. کاستن از سرعت     الف. عدم نگرانی 

 . توقف کردن و بررسی مسئلهد    ج. رها کردن خودرو

 دپاسخ صحیح:
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 . به هنگام گردش به راست کدامیک از موارد زیر باید رعایت گردد؟6

 ک و عابرانب. توجه به جریان ترافی متری 533الف. عالمت دادن با چراغ راهنمای راست از فاصله 

 د. همه موارد    ج. توجه به دوچرخه سوارها و موتورسوارها

 دپاسخ صحیح:

 وسیله نقلیه انتظامی و امدادی در حال ماموریت مجاز به انجام چه مواردی می باشند؟ .7

 ب. ورود ممنوع   الف. تجاوز از سرعت مجاز و سبقت از راست وسیله نقلیه دیگر

د. حرکت در مسیر مخالف      در میدانج. حرکت بر خالف جهت عبور 

 آزاد راه

 الفپاسخ صحیح:

. راننده کامیونی به تقاطع رسیده و به سمت راست راهنما می زند اما ابتدا به سمت چپ متمایل 8

 می شود چه توجیحی برای اینکار وجود دارد؟

   الف. راننده اشتباه راهنما زده است

 مت راست برخورد نکندب. برای اینکه چرخهای عقب به جدول س

 ج. راننده کنترل خود را بر کامیون از دست داده است 

 د. راننده از گردش به راست پشیمان شده است

 بپاسخ صحیح:

 . کدام گزینه صحیح است؟9

 الف. رانندگی در مه مانند رانندگی با چشم بسته است

استب. رانندگی در مه مانند رانندگی با دید عادی   

  مه مانند رانندگی در شب است  ج. رانندگی در

است د. رانندگی درمه مانند رانندگی درهوای بارانی 
 

 الفپاسخ صحیح:
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 . عبور از روی کدام خطوط زیر ممنوع نمی باشد؟11

 د. الف و ج  ج. خط طولی ممتد   ب. خط مقطع  الف. خط زیگزاک

 بپاسخ صحیح:

 جلویی در راههای خشک چگونه است؟. روش یک طول اتومبیل در تعیین فاصله با خودرو 11

  کیلومتر سرعت در ساعت  56الف. یک طول خودرو به ازای هر 

 کیلومتر سرعت در ساعت  56ب. دو طول خودرو به ازای هر 

 کیلومتر سرعت در ساعت  03ج. یک طول خودرو به ازای هر 

 کیلومتر سرعت در ساعت 03د. دو طول خودرو به ازای هر 

 الفپاسخ صحیح:

 . اگر بر سرچهارراهی چراغ سبز باشد اما داخل تقاطع به دلیل ترافیک بسته باشد؟12

 الف. چون چراغ سبز است می توان عبور کرد

 ب. باید صبر کرد تا راه باز شود و نباید تقاطع را مسدود کرد 

 ج. میتوان با بوق زدن خودروهای جلویی را وادار به حرکت نمود 

 های جلویی را وادار به حرکت کردد. میتوان با چراغ خودرو

 بپاسخ صحیح:
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 . در چهارراهی با میدان دید کم در حال حرکت هستید چه کاری باید انجام دهید؟13

 الف. در حالیکه طرفین را نگاه میکنید با رعایت احتیاط به آهستگی حرکت کنید

 یدب. درحالیکه طرفین راست را نگاه می کنید  کامال آهسته حرکت کن

 ج. با سرعت کم حرکت کنید تا موجب تصادف نگردد

 د. ضمن توجه به طرفین با همین سرعت به حرکت خود ادامه دهید زیرا حق تقدم با شماست

 الفپاسخ صحیح:

 . در کدامیک از محلهای زیر توقف اتومبیل ایجاد خطر کرده و مانع عبور سایرین خواهد شد؟14

 ب. حریم ایستگاه اتوبوس     الف. مقابل درب ورودی ساختمانها

 د. تمام موارد   ج. حریم تقاطعها و گذرگاه عابر پیاده 

 دپاسخ صحیح:

 . مفهوم چراغ راهنمایی سبز چیست؟15

 الف. ایست کامل و سپس عبور

 ب. عبور یا گردش آزاد است مگر آنکه  گردش نمودن توسط عالئم دیکر ممنوع شده باشد

 مستقیم  حرکت می کنند و یا عابرین پیاده الزامی است  ج. رعایت حق تقدم وسایلی  که

 د. موارد ب و ج صحیح می باشد

 دپاسخ صحیح:

. رانندگی در بخش وسط راههایی که به وسیله خط کشی یا عالئم دیگر به سه بخش تقسیم 16

 شده ممنوع است  مگر برای ....؟

 ب. استراحت کردن با رعایت احتیاط  الف. سبقت گرفتن یا گردش به چپ با رعایت عالئم و مقررات

 د. سرعتهای پایین       ج. سرعتهای باال

 الفپاسخ صحیح:
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. هنگام پارک کردن در سرازیری که دارای جدول می باشد فرمان را باید به کدام سمت 17

 چرخاند؟

 د. فرقی ندارد  ج. مستقیم   ب. چپ  الف. راست

 الفپاسخ صحیح:

 همزمان عقب خودرو از کدام موارد باید اجتناب کرد؟ . در هنگام حرکت و لغزش18

 ب. استفاده از ترمز و کالج       الف. گاز دادن

 د. عالمت دادن به سایرین      ج. موارد الف و ب

 جپاسخ صحیح:

 . کدامیک از موارد زیر بر فرمان پلیس مقدم است؟19

 د. هیچکدام   ج. خط کشی ها  ب. تابلوها  الف. عالئم

 دصحیح:پاسخ 

م نزدیک شدن به پیچ چه مواردی را . درهنگام رانندگی درشرایط یخبندان وجاده خیس هنگا21

 رعایت کرد؟ باید

  الف. قبل از رسیدن به پیچ از رعت خود بکاهید

 ب. تا حد امکان با دنده سنگین حرکت کنید

 ج. از حرکت سریع فرمان و انحراف به طرفین خودداری کنید

 د. تمام موارد

 داسخ صحیح:پ

 . نام تابلو مقابل چیست؟21

 ب. ورود به راه اصلی از راست  الف. ورود به راه اصلی از چپ

 د. تقاطع    ج. تقاطع فرعی به اصلی

 بپاسخ صحیح:
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 . نام تابلو مقابل چیست؟22

    الف. پایان خیابان دو طرفه 

 ب. وسایل نقلیه مقابل حق تقدم دارند 

   وع می شود ج. مسیر ویژه اتوبوس شر

 د. شما نسبت به وسیله نقلیه ای که به طرف شما می آید حق تقدم دارید

 دپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟23

 الف. عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع

 ب. سبقت ممنوع 

 ج. راه آزاد است

  د. فقط موتور سیکلت و اتومبیل سواری می توانند وارد شود

 الفپاسخ صحیح:

 نام تابلو مقابل چیست؟. 24

  ب. جریان همگرا  الف. شروع جدا کننده

  د. هدایت مسیر با جدا کننده  ج. پایان جدا کننده

 جپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟ 25

 متر  033ب. حاشیه نمای چپ   متر  033الف. حاشیه نمای راست 

  وهی(د. حاشیه و جهت نما)گر   متر 033ج. خروجی از آزادراه 

 جپاسخ صحیح:
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 . نام تابلو مقابل چیست؟26

 ب. عبور دوچرخه سوار     الف. فقط عبور دوچرخه 

  د. محل عبور دوچرخه    ج. عبور دوچرخه ممنوع 

 الفپاسخ صحیح:

 . کدامیک از عالئم روبه رو شما را از انجام عملی باز می دارد؟27

د.  ج.   ب.  الف. 

 

 الفپاسخ صحیح:

 دامیک از خطوط زیر نشانگر پارک مورب است؟. ک28

 ب.   الف. 

د.    ج. 

 

 دپاسخ صحیح:
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رانندگان باید درچهار طرف تقاطع پشت خط ایست توقف ". کدامیک از اشکال زیربه معنی 29

 میباشد؟ "نمایند

 ب.      الف. 

 د.      ج. 

 الفپاسخ صحیح:

 . در شکل زیر حق تقدم با کدام است؟31

 2-1-4-3ب.   3-2-1-4الف. 

  1-3-2-4د.   1-2-3-4ج. 

 الفپاسخ صحیح:
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 تست درایو-آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی

 کند؟ . در مبحث عالئم عبور و مرور کدام رنگ مفهوم مناطق تفریحی، فرهنگی و گردشگری را بیان می1

 د. زرد   ای ج. قهوه   ب. آبی   الف. قرمز

 ج:پاسخ صحیح

 . مفهوم تابلوهای مثلثی شکل راهنمایی چیست؟2

 د. هیچکدام  ج. ممنوعیت  ب. احتیاط  الف. خطر

 بپاسخ صحیح:

 . اولین مرحله در روشن کردن صحیح خودرو چیست؟3

 د. موارد الف و ب   ج. گاز   ب. کالج  الف. دنده

 بپاسخ صحیح:

 . ورود و عبور عابرین پیاده در آزادراهها ...؟4

 د. با احتیاط مجاز است  ج. تفاوتی ندارد  ب. ممنوع است  آزاد است الف.

 بپاسخ صحیح:

 . علت سر خوردن خودرو در شرایط یخبندان کدام عامل است؟5

د. اصطکاک کم الستیک با سطح       ج. سرعت زیاد  ب. گرفتن کالج  الف. ترمز شدید

 جاده

 دپاسخ صحیح:

 ای باید راهنما بزنبم؟ فه به یکطرفه از چه فاطله. برای گردش به چپ از خیابان دوطر6

 متری 563د.   متری 533ج.   متری 53ب.   متری 63الف. 

 جپاسخ صحیح:
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 . در صورت لغزش قسمت عقب خودرو به هنگام حرکت کدام عمل صحیح است؟7

 اریدب. فرمان را با دو دست محکم نگه د لغزد الف. چرخاندن فرمان برخالف جهتی که خودرو می

 لغزد د. چرخاندن فرمان در جهتی که خودرو می      ج. ترمز شدید

 دپاسخ صحیح:

 تواند میزان خطر ناشی از آسیب دیدگی گردن را در موقع تصادف کم کند؟ . چه عاملی می8

 ب. وجود پشتی مناسب و تنظیم شده در پشت سر    الف. بستن کمربند

 صحیح استد. موارد الف و ب     ب. ترمزهای ضد قفل

 بپاسخ صحیح:

 . آیا عقب راندن وسیله نقلیه در آزادراهها و بزرگراهها و ورودی و خروجی ...؟9

 د. هیچکدام  ج. بااحتیاط میتوان عقب رفت  ب. ممنوع است  الف. مجاز است

 بپاسخ صحیح:

 . منظور از خطوط زیگزاک در حاشیه راه چیست؟11

 ارک کردن آزاد استب. پ   الف. ایستادن روی آن ممنوع است

 کیلومتر برانید 23د. با سرعت  ج. پارک کردن برای مدت کوتاهی مجاز است

 الفپاسخ صحیح:

 . در مبحث رنگها و عالئم عبور و مرور راهنمایی مسیر در بزرگراهها با کدام رنگ نشان داده میشود؟11

 د. زرد   ج. آبی    ب. قرمز   الف. سبز

 الفپاسخ صحیح:
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 ت گرفتن در چه مواردی ممنوع نمی باشد؟. سبق12

 د. هیچکدام  ج. در خروجی بزرگراهها     ب. در خطوط طولی مقطع الف. در خطوط طولی ممتد

 بپاسخ صحیح:

. حداقل فاصله طولی ایمن در راههای پوشیده از برف به نسبت راههای خشک چه اندازه 13

 است؟

 د. شش برابر  ج. چهار برابر   ب. سه برابر  الف. دوبرابر

 بپاسخ صحیح:

 ها به چه علت ممنوع است؟ . سبقت گرفتن در سر پیچ های تند و سرباالیی14

  ب. ترافیک سنگین    الف. کم بودن میدان دید راننده

 د. همه موارد     ج. تنظیم نبودن فرمان

 الفپاسخ صحیح:

 باشد ...؟ چپ میای که در حال گردش به  . سبقت گرفتن از سمت راست وسیله نقلیه15

 ب. با احتیاط میتوان عبور کرد     الف. ممنوع است

 د. با فرمان پلیس میتوان عبور کرد     ج. آزاد است

 جپاسخ صحیح:

 . مفهوم رنگ قرمز در عالئم عبور و مرور چیست؟16

 د. منع کننده یا ایست  ج. هشدار   ب. عبور  الف. احتیاط

 دپاسخ صحیح:
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 وارد زیر جز نقص فنی خودرو محسوب نمیشود؟. کدامیک از م17

 ب. نداشتن چراغ خطر     الف. کم بودن باد تایرها

 د. هیچکدام     ج. شکسته بودن شیشه

 الفپاسخ صحیح:

 . حق تقدم در تقاطع ها و میادین چگونه مشخص میشود؟18

 و ب د. الف  ج. با نظر رانندگان ب. با فرمان پلیس  الف. با استفاده از عالئم 

 دپاسخ صحیح:

 . در هنگام پارک دوبل معموال فاصله خودرو از جدول چند سانتیمتر میباشد؟19

 سانتیمتر 06د.   سانتیمتر 03ج.   سانتیمتر 03ب.   سانتیمتر 26الف. 

 دپاسخ صحیح:

 . در میدان حق تقدم با وسیله نقلیه ای است که ...؟21

 ل میدان در حال عبور میباشدب. در داخ   کند الف. از سمت راست حرکت می

 د. هیچکدام     ج. مستقیم حرکت میکند

 بپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟21

 ب. راه اصلی     الف. خیابان اصلی

 د. جاده اصلی      ج. آزادراه

 جپاسخ صحیح:
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 نام تابلو مقابل چیست؟ .22

 و نیم تن ممنوع 0الف. عبور بار با وزن 

 و نیم متر ممنوع 0با ارتفاع بیش از  ب. عبور بار

 و نیم متر ممنوع 0د. عبور با عرض بیش از   ج. رعایت حد فاصله

 بپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟23

 ب. ایستادن ممنوع     توقف ممنوع

 د. عبور ممنوع    ج. منطقه ایستادن ممنوع

 بپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟24

 ب. جریان همگرا   داککندهالف. شروع ج

 د. هدایت مسیر با جدا کننده   . پایان جداکننده0

 بپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟25

 ب. مدرسه     الف. محل عبور اطفال

 د. گذرگاه پیاده     ج. منطقه عبور عابران

 بپاسخ صحیح:
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 . نام تابلو مقابل چیست؟26

 عبور دوچرخه سوار ب.    الف. فقط عبور دوچرخه 

 د. محل عبور دوچرخه    . عبور دوچرخه ممنوعج

 جپاسخ صحیح:

 . تابلو راهنمایی که فرمان صادر میکنند معموال به چه شکلی میباشند؟27

  د. ج.  ب.  . الف

 دپاسخ صحیح:

 . کدامیک از خطوط زیر نشانگر پارک افقی است؟28

 ب.    الف. 

 

 د.    ج. 

 جپاسخ صحیح:
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 است؟ "سرعت خود را کاهش دهید". کدامیک از اشکال زیر بمعنی 29

  د.  ج.  ب.  الف. 

 دپاسخ صحیح:

 . در شکل زیر حق تقدام با کدام است؟31

 سواری-دوچرخه-ب. اتوبوس  دوچرخه-اتوبوس-الف. سواری

 اتوبوس-دوچرخه-د. سواری  اتوبوس-سواری -ج. دوچرخه

 جپاسخ صحیح:

 

 تست درایو-آیین نامه راهنمایی و رانندگیآزمون 

 . در کدامیک از محلهای زیر توقف اتومبیل ایجاد خطر کرده و مانع عبور سایرین خواهد شد؟1

 ب. در حریم ایستگاه اتوبوس    الف. مقابل درب ورودی ساختمانها 

 د. تمام موارد  ج. در حریم تقاطع ها و گذرگاه عابرین پیاده

 دپاسخ صحیح:
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 . تنها موقعی می توانید از تلفن همراه استفاده کنید که ؟2

ب. وسیله نقلیه شما دارای دنده اتوماتیک       الف. در یک محل و مکان امن توقف کرده باشید

 باشید 

د. فرمان رابایک دست بگیرید اتومبیل راهدایت          ج. نیاز به انجام یک تلفن اضطراری باشید 

 کنید

 الف:پاسخ صحیح

 . کدام مورد زیر هنگام رانندگی در شب احتمال خطر را افزایش می دهد؟3

 ب. استفاده از چراغها  الف. محدودیت میدان دید راننده و خیره شدن به آن

 د. استفاده از بوق       ج. استفاده از سایبان 

 الفپاسخ صحیح:

 یابد؟ . در شرایط یخبندان مسافت توقف ممکن است چند برابر افزایش4

 برابر 0د.   برابر 53ج.   برابر 2ب.   برابر  6الف. 

 جپاسخ صحیح:

 . اگر مجبور شوید در مه رانندگی کنید کدام عامل زیر را باید بازدید نمود؟5

 ب. اطمینان از اینکه در اتومبیل تابلو احتیاط دارید  الف. اطمینان از سالم بودن بخاری 

 بازدید چراغها و اطمینان از تمیز بودن شیشه ها د.    ج. کنترل و بازدید باطری 

 دپاسخ صحیح:

 . کم بودن باد الستیک بر کدام مورد زیر اثر می گذارد؟6

 ب. ترمز کردن و هدایت کار فرمان    الف. تعویض دنده

 د. گرم شدن موتور     ج. نیروی موتور

 بپاسخ صحیح:
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 شدید چه اقدامی انجام می دهید؟. اگر در هنگام رانندگی متوجه بوی شدید بنزین 7

 ب. با سرعت کم حرکت کنید الف. نگران نباشید زیرا بو ناشی از سوخت بنزین است 

د. هر لحظه باید انتظار داشت که بوی بنزین از بین        ج. توقف کرده و مسئله را بررسی می کنید

 برود 

 جپاسخ صحیح:

دگی هستید کدام مورد باید هنگام نزدیک شدن . در شرایط جاده خیس و یخبندان در حال رانن8

 به پیچ تند رعایت شود؟

   الف. هنگام رسیدن به پیچ با سرعت بیشتری برانید

 ب. قبل از رسیدن به پیچ از سرعت خود بکاهید و تا حد امکان با دنده سنگین حرکت کنید

 ج. به آرامی ترمز دستی را بکشید

 داریدد. در تمامی مدت کالج را پایین نگه 

 بپاسخ صحیح:

 . مابین شما و اتومبیل جلویی فاصله دو ثانیه ای مناسب خواهد بود چنانچه؟9

 ب. هوا بارانی باشد  الف. هوا مرطوب و جاده خیس باشد

 د. وضعیت راه خشک و هوا خوب باشد    ج. هوا مه آلود باشد

 دپاسخ صحیح:

شما در حال سبقت است آیا می توانید . با سرعت مجاز در رانندگی هستید اتومبیل پشت سر 11

 مانع سبقت او شوید؟

ب. بله برای اینکه راننده مذکور کار خطرناکی انجام می   الف. نه مگر اینکه انجام این کار خطر باشد

 دهد

 د. بله برای اینکه راننده مذکور قانون شکنی می کند     ج. نه به هیچ وجه

 جپاسخ صحیح:
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 نقلیه امدادی در هنگام ماموریت مجاز به عبور از محل ممنوع می باشند؟ . آیا رانندگان وسایل11

 ب. بستگی به شرایط دارد  الف. در صورتی که موجب تصادف نشوند

 د. به علت خطرات موجود نمی توانند عبور ممنوع بروند   ج. در هر شرایطی مجاز هستند 

 دپاسخ صحیح:

پاشیدن آب باران دید را مختل  حرکت می کنید. به دنبال یک کامیون بر روی جاده خیس 12

 کار باید انجام دهید؟ه کند چمی

 ب. نزدیک به کامیون حرکت کنید الف. از کامیون فاصله می گیرید تا جایی که بهتر بتوانید ببینید

 د. سرعت گرفته و سبقت می گیرید  ج. در حاشیه حرکت کنید تا از پاشیدن آب در امان باشید

 فالپاسخ صحیح:

. به دنبال یک کامیون در حال حرکت هستید کامیون در حال گردش به راست و ورود به جاده 13

 باریک است چه اقدامی می کنید؟

 الف. از او سبقت می گیرید

  ب. آماده می شوید پشت سر او بایستید

 ج. به طرف راست رفته و با گردش کامیون به راه خود ادامه می دهید

 یون وارد جاده باریک شود با سرعت از او سبقت می گیرید د. قبل از اینکه کام

 بپاسخ صحیح:

 . پوشیدن کفش های مناسب به هنگام رانندگی بسیار اهمیت دارد علت این امر چیست؟14

 ب. به منظور تعویض سریع دنده  الف. به منظور ممانعت از ساییدگی الستیک پدالها 

د. به منظور راحتی پیاده روی در مواقع نقص   ها ج. به منظور حفظ کنترل صحیح بر روی پدال

 فنی

 جپاسخ صحیح:
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 . راننده اتومبیلی که به چهارراه می رسد چکار باید انجام دهد؟15

  ب. باید آهسته رانده و جهت توقف آماده شود  الف. با همان سرعت به مسیر ادامه دهد

 د. به آرامی حرکت کرده و عبور کند     ج. بوق بزند

 بسخ صحیح:پا

 . حداکثر سرعت در جاده های اصلی)برون شهری(؟16

 کیلومتر 53کیلومتر در شب  553ب. در روز   کیلومتر  53کیلو متر در شب  53الف. در روز 

 کیلومتر 56کیلومتر در شب  53د. در روز    کیلومتر 56کیلومتر در شب  56ج. در روز 

 جپاسخ صحیح:

 د ولی احساس بیماری می کنید چکار باید انجام دهید؟. شما قصد دارید رانندگی کنی17

 ب. در صورت امکان طول سفر را کوتاه کنید الف. قبل از رانندگی داروی مناسبی بخورید

 د. رانندگی نکنید    ج. شب زود بخوابید

 دپاسخ صحیح:

 . در جاده ای در حال حرکت هستید احساس خستگی می کنید چکار می کنید؟18

 ندگی ادامه می دهید ولی آهسته برانیدالف. به ران

 ب. سفر را هر چه سریعتر به انتها برسانید

 ج. در شانه خاکی جاده توقف نمایید

 د. در اولین خروجی از جاده خارج شده استراحت کنید یا یک لیوان چایی بنوشید

 دپاسخ صحیح:
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 جام دهد؟. راننده اتومبیلی که به گذرگاه راه آهن میرسد چکار باید ان19

 ب. با سرعت عبور کند    الف. قبل از مانع توقف کند 

 د. چراغهای خطر را روشن کند    ج. با دقت و مراقبت عبور کند

 دپاسخ صحیح:

 . کدام مورد است که به هنگام سبقت گرفتن از آنها باید فضای بیشتری در نظر گرفت؟21

 ب. موتورسیکلت و دوچرخه    الف. وانت و تراکتور

 د. ماشین های حامل مسافر و ماشین های حامل بار ماشین های مجاور و وسایل نقلیه سنگین  ج.

 بپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟21

  ب. تقاطع راه آهن بدون راه بند   الف. تقاطع راه آهن 

  د. تقاطع راه اهن با قطار شهری  ج. تقاطع مسیر قطار شهری

 جپاسخ صحیح:

 مقابل چیست؟ . نام تابلو22

 ب. به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شویم  الف. رعایت حق تقدم

 د. عبور با رعایت حق تقدم   ج. عبور آزاد

 بپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟23

 ب. عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع   الف. عبور تراکتور ممنوع

 ی د. منطقه کشاورز  ج. عبور خودرو کشاورزی ممنوع

 جپاسخ صحیح:
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 . نام تابلو مقابل چیست؟24

 ب. جریان همگرا   الف. شروع جدا کننده

 د. هدایت مسیر با جدا کننده   ج. پایان جدا کننده

 دپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟25

 ب. مدرسه    الف. محل عبور اطفال 

 د. گذرگاه پیاده    ج. منطقه عبور عابران

 بپاسخ صحیح:

 نام تابلو مقابل چیست؟ .26

 ب. عبور دوچرخه سوار    الف. فقط عبور دوچرخه

 د. محل عبور دوچرخه    ج. عبور دوچرخه ممنوع

 بپاسخ صحیح:

 . کدام تابلو بمعنی ممنوع بودن عبور وسایل نقلیه موتوری می باشد؟27

 د.  ج.  ب.  الف. 

 بپاسخ صحیح:
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 . خط زیر نشانگر چیست؟28

  پارک کردن بصورت افقی الف.

 ب. عبور کردن و ایستادن روی آن آزاد است

 ج. عبور کردن و ایستادن روی آن ممنوع

 د. خط مخصوص عبور پیاده

 جپاسخ صحیح:

 . مفهوم شکل زیر چیست؟29

 ب. فقط به راست گردش کنید  الف. پشت خط توقف بایستید

 د. مقابل پلیس بایستید  ج. فقط به چپ گردش کنید

 الفاسخ صحیح:پ

 . در شکل زیر حق تقدم با کدام است؟31

 سواری -دوچرخه -ب. کامیون  دوچرخه -کامیون -الف. سواری

 کامیون -دوچرخه -د. سواری  سواری کامیون -ج. دوچرخه

 بپاسخ صحیح:
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 تست درایو-آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی

شما شروع به لغزش می کند اولین کاری که انجام  . بر روی جاده خیس ترمزی می کنید وسیله1

 می دهید چیست؟

 ب. به سرعت ترمز دستی را بکشید   الف. ترمز را کامال آزاد می کنید

 د. پای خود را بر روی کالج بگذارید  ج. پای خود را با شدت بیشتری بر ترمز فشار دهید

 الفپاسخ صحیح:

 یک ناشی از کدام موارد زیر است؟. ساییدگی نا متوازن یا بیش از حد الست2

 ب. سرعت بیش از حد     الف. میزان نبودن باد چرخها

 د. تاب داشتن گاردان   ج. تنظیم نبودن فرمان عدم تنظیم چرخها و ترمزها

 جپاسخ صحیح:

 . کنترل باد الستیک چرخها چه زمانی باید انجام شود؟3

 ستیک ها سرد هستندب. زمانی که ال    الف. بعد از طی مسافت طوالنی 

 د. زمانیکه الستیک ها داغ هستند   ج. بعد از یک رانندگی با سرعت باال

 بپاسخ صحیح:

 . در چه مواردی می توانید به رانندگان و عابرین با چرخ عالمت دهید؟4

 ب. جهت اعالم اینکه دنده عقب می روید   الف. جهت اعالم اینکه به آنها راه داده اید

 د. جهت اعالم حضور با آنها   اینکه حق تقدم با شماست ج. جهت اعالم

 دپاسخ صحیح:
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 . کدامیک از موارد زیر عامل تصادف با اتومبیل جلویی است؟5

 الف. عدم توجه کافی به راه و نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی

     ب. تغییر نور چراغها 

 ج. عبور عابر پیاده در مناطق شهری و شلوغ

 تراکم وسایل نقلیه د.

 الفپاسخ صحیح:

 . اتومبیلی ناگهانی از یک فرعی بیرون می آید چکار میکنید؟6

 ب. با سرعت از کنارش گدشته و بوق می زنید  الف. چراغ داده و پشت سر او قرار می گیرید

 د. با شتاب از کنار او عبور می کنید  ج. از سرعت خود کاسته و آماده توقف می شوید

 جحیح:پاسخ ص

 . جهت رانندگی خوب از چه فاصله ای پالک اتومبیلها را بخوانید؟7

 متری 26د.   متری 23ج.   متری 56ب.   متری 53الف. 

 جپاسخ صحیح:

. وظیفه رانندگان در برخورد با وسیله نقلیه امدادی که دستگاههای خبری و صوتی را به کار 8

 انداخته پیست؟

 کنند الف. در کنار وسیله نقلیه حرکت

 ب. باید به منتهی الیه سمت راست هدایت و عند الزوم تا گذاشتن وسیله نقلیه امدادی توقف کنند

 د. به سمت پچ متمایل شوند   ج. به مسیر خود ادامه دهند

 بپاسخ صحیح:
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 . چه عاملی میزان خطر ناشی از آسیب دیدگی گردن را در مواقع تصادف کم می کند؟9

 ب. ترمزهای ضد قفل    بالشتک هواالف. صندلی مجهز به 

 د. وجود پشتی مناسب پشت سر و تنظیم شده    ج. فرمان مقابل انعطاف 

 دپاسخ صحیح:

. شما در اتومبیل خود دو کودک دارید چه کسی مسئولیت دارد که کودکان کمربند ایمنی را 11

 بسته باشند؟

 صندلی جلو نشسته د. مسافری که ج. راننده ب. والدین بچه ها  الف. کودکان 

 جپاسخ صحیح:

 . در چهار راهی با دید کم در حال حرکت هستید چکار می کنید؟11

 الف. در حالیکه طرفین را نگاه می کنید به آهستگی حرکت کنید

 ب. در حالیکه طرف راست را نگاه می کنید کامال آهسته حرکت کنید

 اده باشید که به سرعت حرکت کنیدج. آم

 طرفین به حرکت ادامه دهید د. بدون توجه به

 الفپاسخ صحیح:

 . چه عاملی موجب بهم خوردن ترمز در رانندگی می شود؟12

 ب. نگاه کردن به آیینه انومبیل  ف. استفاده از شیشه شور اتومبیلال

د. نگاه کردن به نقشه وگوش کردن به موزیک و استفاده از   ج. نگاه کردن به طرف اتومبیل 

 موبایل

 دپاسخ صحیح:
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. هنگامیکه از نزدیکی مدرسه ای عبور می کنید احتمال عبور کودکان وجود دارد چه اقدامی 13

 انجام می دهید؟

 الف. با  بوق زدن مداوم آنان را آگاه می سازید

 ب. همیشه سرعت مناسبی داشته باشید و پیش بینی خطرات جانبی را بنمایید

 یدج. با روشن کردن چراغ به آنها هشدار می ده

 د. قبل ورود کودکان به سواره رو با سرعت عبور می کنید

 بپاسخ صحیح:

 . مصرف مشروبات الکلی چه تاثیری در رانندگی دارد؟14

 الف. قدرت واکنش را کم کرده هماهنگی را کاهش داده و تشخیص سرعت را مختل می کند

 را مختل می کندب. قدرت واکنش را زیادتر کرده هماهنگی را کاهش داده و تشخیص سرعت 

 ج. اعتماد به نفس را کم کرده قدرت واکنش را زیادتر می کند

 د. اعتماد به نفس را کم کرده تشخیص قدرت را زیادتر می کند

 الفپاسخ صحیح:

 . در مواقعی که اتومبیل خود را پارک می کنید نبایستی....؟15

 ب. در دنده بگدارید   الف. در جاده اصلی پارک کنید

 د. مانع سایر استفاده کنندگان از راه شوید    دستی را بکشیدج. ترمز 

 دپاسخ صحیح:

 . اگر عابری را ببینید که عصای سفید دارد به چه معناست؟16

 د. مسن است  ج. نابینا است  ب. ناشنوا است  الف. معلول است

 جپاسخ صحیح:
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 . در آزادراهها میخهای زرد رنگ در چه محلی دیده می شود؟17

 ب. بین هر دو باند مجاور   . بین شانه خاکی و باند اصلیالف

 د. بین محل خالی وسط آزادراه و باند اصلی   ج. در باند کاهش و اقزایش سرعت

 دپاسخ صحیح:

 . در چه شرایطی می توانید از خط عبور سمت چپ در آزادراه استفاده نمایید؟18

 ای کنار رفتن از سر راه کامیونهای بزرگب. بر الف. برای سبقت گرفتن از سایر وسایل نقلیه

 د. هنگامیکه با سرعت کم در حال رانندگی هستید کیلومتر 53ج. برای رانندگی در سرعت بیش از 

 الفپاسخ صحیح:

 . در کدامیک از موارد زیر نباید دنده عقب بروید؟19

 خیابان فرعی ب. دنده عقب به داخل یک الف. برای مسافتهای طوالنی تر از اندازه اتومبیل

 د. دنده عقب در مناطق مسکونی و شهری    ج. برای مسافتهای اصلی

 جپاسخ صحیح:

 کیلومتر در ساعت چند اتومبیل می باشد؟ 31. فاصله اتومبیل ها در جاده یخبندان با سرعت 21

 20د.     55ج.     52ب.    5الف. 

 بپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟21

 ب. توقف ممنوع    عالف. ایست ممنو

 د. پایان منطقه توقف ممنوع  ج. توقف در روزهای فرد هفته ممنوع

 بپاسخ صحیح:
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 . نام تابلو مقابل چیست؟22

 ب. به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید  الف. رعایت حق تقدم

 د. عبور با رعایت حق تقدم    ج. خطر

 الفپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟23

 ب. عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع    الف. عبور گاری ممنوع

 د. تمام موارد   ج. عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع

 جپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟24

 ب. فقط عبور مستقیم مجاز است   الف. جاده دو طرفه

 ابل استد. حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مق  ج. عبور از هر دو سمت مجاز است

 دپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟25

 ب. تقاطع فرعی به اصلی  الف. تقاطع

 د. ورود به راه اصلی شکل Yج. تقاطع 

 الفپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟26

 ب. خطر سقوط در آب   الف. راه لغزنده

 د. سر باالیی خطرناک   ج. شانه خطرناک

 جپاسخ صحیح:
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 لو به معنی جریان همگرا می باشد؟. کدام تاب27

 د.  ج.  ب.   الف.

 جپاسخ صحیح:

 . این فلش نشانگر چیست؟28

 ب. حق تقدم عبور  الف. جهت نما برای راهنمایی رانندگان

 د. توقف دوبله منقطع     ج. خط توقف

 الفپاسخ صحیح:

 . مفهوم شکل زیر چیست؟29

 است گردش کنیدب. فقط به ر  الف. پشت خط توقف بایستید

 د. قصد متوقف کردن دارد  ج. فقط به چپ گردش کنید

 دپاسخ صحیح:

 

 . در شکل زیر حق تقدم با کدام است؟31

 قرمز -آبی -ب. زرد   آبی -قرمز -الف. زرد

 زرد -قرمز -د. آبی   قرمز -زرد -ج. آبی

 جپاسخ صحیح:
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 تست درایو-آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی

 ینامه را بنا به درخواست چه کسی باید ارائه نمود؟. گواه1

 ب. پس از وقوع حادثه به فرد دیگر تصادف   الف. پلیس ترافیک

 د. مامور ترافیک   ج. بازرس اتومبیل 

 الفپاسخ صحیح:

. در جاده اتومبیل شما دچار نقص گردید برای هشدار دیگران تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای 2

 د قرار می دهید؟از اتومبیل خو

 متری 533د.   متری 53ج.   متری 26ب.   متری 6الف. 

 جپاسخ صحیح:

 . نحوه بارگیری تریلر ها به نحوی باید باشد که: ؟3

 ب. بارها عمدتا در نزدیکی چرخها بارگیری شود الف. بارها به صورت متوازن توزیع و خوب بسته شود

 . بار ها در بخش جلوی تریلر قرار گیردج   ج. بار عمدتا در بخش عقب قرار می گیرد

 الفپاسخ صحیح:

شت صندلی های عقب اتومبیلهای استیشن ه دادن به کودکان برای نشستن در پ. آیا اجاز4

 صحیح است؟

 سال باشد 55ب. بله اگر زیر    الف. بله اگر بتوانید آنها را ببینید

 باشد د. خیر مگر صندلی های دیگر پر    ج. خیر در هیچ شرایطی

 جپاسخ صحیح:
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 . هوا طوفانی است و شما پشت سر موتوری قرار دارید و قصد سبقت دارید چکار می کنید؟5

 ب. کامال فاصله می گیرید   الف. بالفاصله سبقت می گیرید

 د. به موتور سوار نزدیک می شوید  ج. به موازات موتور سوار حرکت می کنید

 بپاسخ صحیح:

 ستیک اتومبیل می ترکد چکار می کنید؟. در حال رانندگی ال6

 الف. جهت توقف اتومبیل از دنده معکوس استفاده می کنید

 ب. با دست عالمت توقف دهید و از دنده معکوس استفاده کنید

ج. به آرامی کنار کشیده و در حاشیه توقف نموده فرمان را برای کنترل وسیله نقلیه به شدت و محکم می 

 گیرید

 چه تمام تر ترمز کنیدد. با شدت هر 

 جپاسخ صحیح:

 . در راه دچار حادثه شده اید تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای قرار می دهید؟7

 متری 53د.    متری 63ج.   متری 23ب.   متری 53الف. 

 دپاسخ صحیح:

 . چه موقع از چراغ هشدار دهنده خطر استفاده می کنید؟8

 زرگ حرکت می کنیدالف. زمانیکه در تاریکی بدون چراغ ب

 ب. زمانیکه برای خرید بر روی خطوط زرد دوبل توقف کرده اید

 ج. زمانیکه به صورت موقت و یا اضطراری توقف کرده و ترافیک را متوقف نمودید

 د. زمانیکه به آرامی رانندگی می کنید و به دنبال آدرسی می گردید

 جپاسخ صحیح:
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 ؟اینکه..................گر آسیب پذیرترند برای . موتور سواران نسبت به رانندگان دی9

 ب. تغییرات سطح راه بر روی آنها تاثیرات بیشتری دارد الف. با سرعت بیشتری پیچها را طی می کنند

 د. سرعت آنها از اتومبیلها سریعتر است ج. نسبت به اتومبیل شتاب بیشتری می گیرد 

 بپاسخ صحیح:

 نندگی چیست؟. مفهوم رنک سبز در عالئم را11

 ب. هشدارهای عمومی     الف. منع کننده یا ایست

 د. حرکات مجاز    ج. راهنما برای مناطق تفریحی

 دپاسخ صحیح:

 چیست؟ عالئم. مفهوم شکل پنج ضلعی در 11

 ب. عائم برای تابلو های دستوری  الف. عالئم هشدار برای مدرسه و دبیرستان

 ی تابلوهای ایستد. برا   ج. عالئم دستوری بازدارنده

 الفپاسخ صحیح:

 . در کدام موقعیت زیر باید اتومبیل را متوقف کنید؟12

 ب. در گذرگاه  الف. در حریم تقاطع

   ج. در تقاطعهای که دارای خط دوبل منقطع باشد

 د.زمانیکه تصادف منجر به جرح و یا فوت شده باشد یا پشت چراغ قرمز یا زمانیکه پلیس فرمان داده باشد

 دسخ صحیح:پا
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 . برای کدام مورد زیر چراغهای هشداردهنده باید روشن باشد؟13

 الزم است در پیاده رو پارک کنیدالف. زمانیکه 

 ب. زمانیکه به صورت دوبل پارک کنید

 ج. زمانیکه نیاز به جلب توجه سایر رانندگان دارید

 ا قرار دارد کم می کنیدد. زمانیکه در بزرگراه سرعت خود را برای خطری که در جلوی شم

 دپاسخ صحیح:

 . بعد از ورود به میدان قصد ادامه مسیر مستقیم دارید چکار می کنید؟14

 الف. به هیچ وجه عالمت نمی دهید

 ب. زمانیکه به میدان نزدیک می شوید راهنمای راست بزنید

 ج. با توجه به چراغ راهنما و حق تقدم حرکت کرده و از میدان خارج شوید

 زمانیکه به میدان نزدیک می شوید راهنمای چپ بزنیدد. 

 جپاسخ صحیح:

 . در کدام محل است که نباید پارک کنید؟15

 ب. در خیابانهای فرعی   الف. در خیابانهای اصلی

 متری تقاطع ها و ایستگاه اتوبوس 56د. در    ج. در خیابانهای یکطرفه

 دپاسخ صحیح:
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 ورد رانندگی در آزادراهها چیست؟. قانون اولیه و پایه در م16

 الف. همیشه از سمت راست برانید مگر آنکه قصد سبقت داشته باشید

 ب. از باندی استفاده کنید که کمترین ترافیک را دارد

 ج. از سمتی سبقت بگیرید که خلوت باشد

 کیلومتری در ساعت رانندگی نکنید 53د. با سرعت بیش از 

 الفپاسخ صحیح:

 رمز راهنمایی به معنی ...؟. یک چراغ ق17

  الف. باید پشت خط ایست توقف کرده و منتظر باشید

 ب. شما باید بایستید مگر بخواهید گردش به چپ کنید

 ج. چنانچه می توانید بی خطر ترمز کنید بایستید

 د. با احتیاط عبور کنید

 الفپاسخ صحیح:

 . دلیل استفاده از دنده سنگین در شرایط بد جوی چیست؟18

 الف. در موقع ترمز از سرعت کمتری برخوردار باشید

 ب. جهت ممانعت از لغزش چرخها

 ج. بدلیل اینکه دور زیاد موتور باعث لغزش چرخها نشود

 د. در صورت لغزش استفاده از دنده پایین تر امکان پذیر باشد

 بپاسخ صحیح:
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اده از سوت خطر آژیر و چراغ . رانندگان وسایل نقلیه امدادی در چه مواردی مجاز به استف19

 گردان می باشند؟

 ب. به دلخواه راننده    الف. در همه مواقع

 د. در هنگام مواجه با خطر  ج. برای انجام ماموریتهای مهم و فوری

 جپاسخ صحیح:

 کیلومتر در ساعت چند اتومبیل می باشد؟ 75. فاصله اتومبیلها در جاده خشک با سرعت 21

 5د.   4ج.   3ب.   2الف. 

 دپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟21

 ب. عبور دو طرف ممنوع    الف. جاده دوطرفه

 د. حق تقدم عبور با شما    ج. عبور از مقابل ممنوع

 الفپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟22

 ب. تراکم ترافیک    الف. سبقت ممنوع

 د. موارد الف و ب     باند 0ج. خیابان 

 بحیح:پاسخ ص

 . نام تابلو مقابل چیست؟23

 ب. عبور عابر پیاده     الف. عبور اطفال

 د. گذرگاه عابر پیاده    ج. فقط عبور پیاده

 دپاسخ صحیح:
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 . نام تابلو مقابل چیست؟24

 ب. آزادراه    الف. راه اصلی

 د. عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک    ج. خیابان اصلی

 جپاسخ صحیح:

 م تابلو مقابل چیست؟. نا25

 کیلومتر 03ب. حداقل سرعت    کیلومتر 03الف. حداکثر سرعت 

 د. سرعت توصیه شده کیلومتر نزدیک میشوید 03ج. به تابلو سرعت 

 بپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟26

 ب. خیابان یکطرفه     الف. راه یکطرفه

 د. فقط عبور مستقیم مجاز    ج. تابلوی جهت نما

 دپاسخ صحیح:

 . کدام تابلو بمعنی دور زدن ممنوع میباشد؟27

 د.  ج.  ب.  الف. 

 جپاسخ صحیح:
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 . مفهوم شکل زیر چیست؟28

 ب. پارک مورب  الف. پارک افقی

 دوبلهپارک توقف   ج. پارک عمودی

 جپاسخ صحیح:

 . مفهوم شکل زیر چیست؟29

 ر قرار دارند بمنزله ایست استالف. اتومبیلهای که در سمت جلو و عقب مامو

 ب. اتومبیلهایی که در سمت جلو و عقب مامور قرار دارند فقط به راست گردش کنید

 ج. اتومبیلهایی که در سمت جلو و عقب مامور قرار ارند فقط به چپ گردش کنید

 د. مقابل پلیس بایستید

 الفپاسخ صحیح:

 . در شکل زیر حق تقدم با کدام است؟31

 بنفش-ب. زرد آبی با هم  بنفش-آبی-الف. زرد

 آبی-بنفش-د. زرد  بنفش-زرد -ج. آبی

 دپاسخ صحیح:
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 تست درایو-آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی

 . هر باری که روی باربند سقف اتومبیل حمل می شود باید ...؟1

 ب. محکم بسته شود  الف. زمانیکه کامال نیاز باشد حمل شود

 ج. با یک پوشش پالستیکی پوشیده شود   ان سبک باشدج. تا حد امک

 بپاسخ صحیح:

 . برای ترمز کردن کدام قسمت پا را بر روی پدال قرار می دهیم؟2

 د. همه موارد  ج. سینه پا  ب. کف پا  الف. پاشنه پا

 جپاسخ صحیح:

 . کالج گرفتن باعث کدامیک از موارد زیر می شود؟3

 جهت اتومبیل بیشتر می شود الف. کنترل راننده به حرکت و

 ب. پیچیدن به طرفین و به اصطالح چرخاندن فرمان آسانتر می شود

 ج. کنترل راننده به حرکت و جهت اتومبیل کم می شود

 د. پیچیدن به طرفین و چرخاندن فرمان سختتر می شود

 جپاسخ صحیح:

 . کدام معابر جزو جاده های برون شهری به حساب می آید؟4

 د. همه موارد  ج. جاده ها  ب. بزرگراه  اه الف. آزادر

 دپاسخ صحیح:
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 . در خیابان شلوغ جهت دور زدن بی خطرترین شیوه کدام است؟5

 الف. از فردی بخواهید ترافیک را نگه دارد تا شما دور بزنید

 ب. خیابان فرعی خلوتی را جهت دور زدن پیدا کنید

 دنده عقب وتارد خیابان شویدج. به داخل خیابان فرعی رفته و به صورت 

 د. در همان خیابان شلوغ اقدام به دور زدن نمایید

 بپاسخ صحیح:

 . در کدام محل سبقت ممنوع است؟6

 الف. تقاطعها، پلها، تونلها، سرباالیی، پیچ تند ومحلهایی که با نصب و خط کشی ممنوع است

 ب. خیاباننهای دوطرفه تقاطعها و پلها

 یابانهای دوطرفهج. در بزرگراهها و خ

 د. در خیابانهای یک طرفه

 الفپاسخ صحیح:

 . قانون اولیه و پایه در مورد رانندگی در آزادراهها چیست؟7

 الف. از باندی استفاده کند که کمترین ترافیک را دارد

 ب. از سمتی سبقت بگیرید که خلوت باشد 

 د کیلومتر در ساعت رانندگی کنی 53ج. سعی کنید با سرعت بیش از 

 د. همیشه از سمت راست برانید مگر آنکه قصد سبقت داشته باشید

 دپاسخ صحیح:
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. در یک تقاطع هیچگونه عالئم یا تابلو وجود ندارد. دو اتومبیل نزدیک می شود. کدامیک حق 8

 عبور دارد؟

 اتومبیلی که سریعتر حرکت می کندالف. 

 ب. اتومبیلی که در خیابان پهن تر قرار دارد

 چکدام هر دو باید توقف کنند بعد با رعایت حق تقدم عبور کنندج. هی

 د. اتومبیلی که از سمت راست وارد می شود

 جپاسخ صحیح:

 . چه موقع می توانید به صورت دنده عقب از یک خیابان فرعی به اصلی وارد شوید؟9

 ب. در همه مواقع    الف. تنها اگرهر دو خیابان خلوت باشد

 . هیچ موقع د   ن اصلی دارای ترافیک نباشد ج. تنها اگر خیابا

 دپاسخ صحیح:

 . مهمترین عامل تصادف رانندگی چیست؟11

 ب. اشتباهات رانندگی      الف. شرایط آب و هوایی 

 د. مسائل مکانیکی       ج. شرایط جاده

 بپاسخ صحیح:

 . پایین بودن کدام مورد میتواند منجر به حادثه شود؟11

د. سطح آب خنک کننده  ج. سطح آب باطری  ب. سطح ضدیخ مزالف. سطح روغن تر

 رادیاتور

 پاسخ صحیح:الف
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 . دلیل استفاده از دنده سنگین در شرایط رانندگی در باران و برف چیست؟12

 الف. در موقع ترمز از سرعت کمتری برخوردار باشید

 ب. جهت ممانعت از لغزش چرخها

 ایینتر امکانپذیر باشج. در صورت لغزش استفاده از دنده پ

 د. بدلیل اینکه دورزیاد موتور باعث لغزش چرخها نشود

 بپاسخ صحیح:

. در پشت سر یک دوچرخه سوار در حال رانندگی هستید قصد دارید به سمت راست گردش 13

 کنید چکار میکنید؟

 الف. از دوچرخه سبقت گرفته و قبل از تقاطع از او جلو میزنیم

 دوچرخه سوار برانید ب. همجوار و موازی با

 ج. در پشت سر وی به حرکت ادامه میدهید تا اینکه دوچرخه سوار از محل تقاطع رد شود

 د. در محل تقاطع از وی جلو بزنید

 جپاسخ صحیح:

 . در شکل زیر حق تقدم با کدام است؟14

 ب. سفید     الف. مشکی

 د. بخاطر خط ممتد هیچکدام     ج. هر دو با هم

 لفاپاسخ صحیح:

 . موثرترین عضو بدن انسان در حین رانندگی کدام است؟15

 د. قلب   ج. دستها   ب. چشمها   الف. پاها

 بپاسخ صحیح:
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 . وضعیت شما در رانندگی به چع عواملی بستگی دارد؟16

 ب. دانش رانندگی و مهارت      الف. پای بندی به مقررات

 . رفتارهای مثبت و ترافیکید    ج. تفکر، موقیت، دانش قبلی، ادب و نزاکت

 جپاسخ صحیح:

کیلومتر ..... طول ماشین  61. حداقل فاصله طولی ایمن در جاده های شن و ماسه با سرعت 17

 است؟

 5د.     5ج.     0ب.    2الف. 

 دپاسخ صحیح:

 . نباید مدت زیادی پای خود را روی کالج نگه دارید برای اینکه موجب می شود؟18

 ب. موجب کم شدن عمر گیربکس می شود  بر روی وسیله نقلیه کاهش یابد الف. کنترل شما

 د. اصطکاک الستیکها با جاده کم می شود    ج. مصرف بنزین بیشتر خواهد شد

 الفپاسخ صحیح:

 . مفهوم رنگ سیاه و سفید در عالئم عبور و مرور به چه معنی است؟19

 ب. مناطق اداری و آموزشی  الف. عالئم دستوری و راهنمای مسیر در سایر راهها

 د. راهنمای مسیر در بزرگراهها     ج. راهنمای خدمات

 الفپاسخ صحیح:

 . مفهوم شکل دایره در عالئم عبور و مرور به چه معنا می باشد؟21

 ب. معموال برای عالئم راهنما    الف. شروع و پایان حق تقدم مسیر

 وهای ایستد. صرفا تابل    ج. عالمت دستوری و بازدارنده

 جپاسخ صحیح:
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 . نام تابلو مقابل چیست؟21

 ب. توقف ممنوع     الف. ایست

 د. ورود ممنوع     ج. عبور ممنوع 

 الفپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟22

 رب. زیرگذ     الف. روگذر

 د. شروع محل پیاده روی     ج. گدرگاه پیاده

 بپاسخ صحیح:

 ؟. نام تابلو مقابل چیست23

 ب. ایستادن ممنوع    الف. توقف ممنوع

 د. توقف در روزهای زوج ممنوع   ج. توقف در روزهای فرد ممنوع

 دپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟24

 ب. تقاطع با راه آهن دوخطه    الف. تقاطع با راه آهن 

 د. تقاطع جاده با راه آهن   ج. تقاطع راه آهن با راهبند

 بپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟25

 ب. عبور کامیون آزاد    الف. عبور کامیون ممنوع

 د. عبور تریلی ممنوع  ج. مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین

 جپاسخ صحیح:
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 . نام تابلو مقابل چیست؟26

 ب. گذرگاه پیاده    الف. فقط عبور پیاده

 ج. عبور عابر پیاده     ج. عبور اطفال

 فالپاسخ صحیح:

 . کدام تابلو به معنای ریزش سنگ است؟27

 د.  ج.  ب.  الف. 

 دپاسخ صحیح:

 . مفهوم شکل زیر چیست؟28

 ب. گردش به راست    الف. گردش به چپ

 د. آهسته      ج. توقف

 بپاسخ صحیح:

 . مفهوم شکل زیر چیست؟29

 الف. قبل از توقف به کودکان اشاره میکنید که عبور کنند

 ر کودکان در حال عبور از خط کشی عابر پیاده هستند توقف میکنیدب. تنها اگ

 ج. توقف کرده و به کودکان اجازه عبور میدهید

 د. تنها زمانیکه عمال کودکان در حال عبور از جاده هستند توقف میکنید 

 جپاسخ صحیح:
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 . در شکل زیر حق تقدم با کدام است؟31

 اتوبوس دوچرخه ب. سواری  الف. اتوبوس دوچرخه سواری

 د. اتوبوس سواری دوچرخه  ج. سواری دوچرخه اتوبوس

 جپاسخ صحیح:

 . در ابتدای بارندگی بدلیل احتمال افزایش سر خوردن چه مواردی را باید رعایت کرد؟1

 ب. رعایت فاصله با اتومبیل جلویی   الف. خودداری از ترمز شدید

 ردد. تمام موا  ج. حرکت با سرعت مناسب و مطمئنه

 دپاسخ صحیح:

 . چرا باید در هنگام رانندگی توجه به جلو و اطراف داشته باشیم؟2

 الف. خطرات احتمالی را پیش بینی کرده و زمان بیشتری برای واکنش داشته باشیم

 د. همه موارد  ج. برای داشتن دید کافی  ب. برای سبقت گرفتن

 الفپاسخ صحیح:

 منوع است؟. در تقاطعها در چه فاصله ای توقف م3

 متری 26د.   متری 23ج.   متری 56ب.   متری 53الف. 

 بپاسخ صحیح:

 . موتورسواران نسبت به رانندگان اتومبیل آسیب پذیرترند برای اینکه؟4

 ب. نداشتن حفاظ مناسب  الف. تغییرات سطح راه بر روی آنها تاثیر بیشتری دارد

ی پیچها را طی د. با سرعت بیشتر     ج. موارد الف و ب صحیح است

 میکند

 جپاسخ صحیح:
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 ثانیه در کجا بکار می رود؟ 2. کاربرد روش 5

 ب. تخمین حداقل فاصله طولی ایمن   الف. تخمین فاصله با اتومبیل جلویی

 د. موارد ب و ج      ج. حق تقدم ها

 الفپاسخ صحیح:

 . میخهای زرد رنگ در وسط جاده به چه معنی است؟6

 د. خط زیگزاک  ج. خط مقطع  خط ممتدب.   الف. دست انداز

 بپاسخ صحیح:

 میتواند سبقت بگیرد؟ 2. در شکل مقابل چرا اتومبیل شماره 7

 الف. برای اینکه فاصله اش از وسیله نقلیه جلویی زاد است

 ب. برای اینکه سمت چپ آن خط مقطع است

 ج. برای اینکه سبقت آزاد است

 د. موارد الف و ب

 بپاسخ صحیح:

 تقاطعها هم عرض حق تقدم نسبت به چه وسیله نقلیه ای میباشد؟. در 8

 ب. اتومبیلی که در خیابان پهن قرار دارد  الف. اتومبیلی که سریعتر حرکت میکند

 . اتومبیلی که در سمت راست قرار داردد ج. اتومبیلی که در حال گردش به راست است

 دپاسخ صحیح:
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 . مفهوم شکل زیر چیست؟9

 ب. بن بست  ت راست بن بستالف. سم

 متری 533د. تقاطع در    ج. خط عبور برای گریز

 بپاسخ صحیح:

 . مفهوم شکل زیر چیست؟11

 ب. توقف در روزهای زوج هفته ممنوع الف. توقف در روزهای فرد هفته ممنوع

 د. توقف ممنوع   ج. توقف مطلقا ممنوع

 الفپاسخ صحیح:

 . مفهوم شکل زیر چیست؟11

 ب. پایان سبقت ممنوع  یان منطقه بوق زدن ممنوعالف. پا

 د. موارد الف و ب صحیح است   ج. پایان تمام محدودیتها

 جپاسخ صحیح:

 . مفهوم شکل زیر چیست؟12

 ب. سرازیری خطرناک  درصد 53الف. شیب سرباالیی 

 درصد 53د. شیب سرازیری    ج. سرباالیی خطرناک

 دپاسخ صحیح:

 ت؟. مفهوم شکل زیر چیس13

 ب. راه از چپ باریک میشود  الف. راه از راست باریک میشود

 د. به پل نزدیک میشوید   ج. جاده باریک میشود

 الفپاسخ صحیح:
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. در محل تقاطع قصد دارید به سمت چپ گردش کنید ولی تصور میکنید که راهنمای شما به 14

 وضوح دیده نمیشود چکار میکنید؟

 ما با دست عالمت میدهیدالف. با وجود روشن کردن راهن

 ب. پیاده شده و کنترل میکنید که حتما راهنما توسط سایرین دیده میشود

 د. اتومبیل را کامال به سمت راست هدایت میکنید ج. در باند سمت چپ همچنان باقی میمانید

 الفپاسخ صحیح:

 . مفهوم خط عرضی در شکل زیر چیست؟15

 ب. خط ممتد     الف. خط عرضی

 د. خطوط هاشور   مخصوص عابر پیادهج. خط 

 جپاسخ صحیح:

 . چگونه میتوان در سرباالیی سبقت گرفت؟16

د. این کار ممنوع  ج. بوق زدن  ب. نور باال و پایین  الف. با استفاده از راهنما

 میباشد

 دپاسخ صحیح:

 ست؟کیلومتر .... طول ماشین ا 45. حداقل فاصله طولی ایمن در جاده های برف باسرعت 17

 52د.    5ج.    5ب.    0الف. 

 جپاسخ صحیح:

 . در کدام مورد باد الستیک به اندازه است؟18

 2ب.      5الف. 

 د. موارد الف و ج     0ج. 

 بپاسخ صحیح:
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 . مفهوم رنگ آبی در عالئم عبور و مرور به چه معنی است؟19

 اداری و آموزشیب. مناطق   الف. عالئم دستوری و راهنمای مسیر در سایر راهها

 د. راهنمای مسیر در بزرگراهها    ج. راهنمای مسیر در آزادراهها

 جپاسخ صحیح:

 . مفهوم شکل لوزی در عالئم عبور و مرور به چه معنا نیباشد؟21

 ب. معموال برای عالئم راهنما    الف. شروع و پایان حق تقدم مسیر

 ایست د. صرفا تابلوهای    ج. عالمت دستوری و بازدارنده

 الفپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟21

 ب. افزایش خطوط عبور    الف. کاهش خطوط عبور

 د. پیش انتخاب مسیر    ج. خط ویژه عبور

 بپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟22

 ب. عبور معلولین ممنوع    الف. عبور معلولین آزاد

 لد. راننده معلو   ج. محل عبور عابرین معلول

 دپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟23

 ب. حداکثر سرعت در خطهای عبور    الف. حق تقدم عبور

 د. خط ویژه   ج. حداقل سرعت در خطهای عبور

 بپاسخ صحیح:
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 . نام تابلو مقابل چیست؟24

 ب. تقاطع راه آهن با راهبند    الف. گذرگاه راه آهن

 اطع با راه آهند. تق    ج. تقاطع جاده با راه آهن

 دپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟25

 ب. اهرم   الف. عبور چرخ دستی ممنوع

 د. عبور تریلی ممنوع   ج. عبور عابر با چرخ دستی

 الفپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟26

 ب. عبور فقط با زنجیر چرخ   الف. عبور با زنجیر چرخ ممنوع

 ه کوهستانید. منطق     ج. تعمیرگاه

 بپاسخ صحیح:

 معنی پارکینگ است؟ه . کدام تابلو ب27

  د. ج.  ب.  الف. 

 دپاسخ صحیح:
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 . مفهوم شکل زیر چیست؟28

 ب. گردش به راست    الف. گردش به چپ

 د. آهسته      ج. توقف

 الفپاسخ صحیح:

 . مفهوم شکل زیر چیست؟29

 اشدمتر میب 53الف. حداقل فاصله دو اتومبیل 

 متر میباشد 53ب. حداکثر فاصله دو اتومبیل 

 متر ممنوع 53ج. رعایت فاصله کمتر از 

 متر ممنوع 53د. رعایت فاصله بیشتر از 

 جپاسخ صحیح:

 . در شکل زیر حق تقدم با کدام است؟31

 قرمز-آبی-زرد-ب. بنفش  آبی-بنفش-قرمز-الف. زرد

 قرمز-بنفش-زرد-د. آبی  آبی-قرمز-بنفش-ج. زرد

 جاسخ صحیح:پ

 . برای کدام مورد زیر باید از چراغ هشداردهنده )فالشر( استفاده کرد؟1

ب. زمانیکه اتومبیل شما دچار نقص فنی شده  الف. زمانیکه در منطقه پارک ممنوع توقف کرده اید.

 است

 ج. زمانیکه میخواهید به ترافیک پشت سر خود در مورد خطر اطالع دهد

 د. موارد ب و ج

 دح:پاسخ صحی
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 . ما بین شما و اتومبیل جلویی فاصله دو ثانیه ای مناسب خواهد بود چنانچه:2

 ب. هوا مرطوب و جاده خیس باشد    الف. هوا مه آلود باشد

 د. هوا بارانی باشد  ج. وضعیت راه خشک و هوا خوب باشد

 جپاسخ صحیح:

 میشود چیست؟. چراغ سبز را در جلوی خود مشاهده می کنید چراغ بعدی که روشن 3

 د. قرمز و زرد  ج. قرمز  ب. زرد  الف. زرد و سبز با هم

 بپاسخ صحیح:

 . روشن بودن چراغ زرد به چه معناست؟4

 ب. در پشت خط بایستید     الف. آماده ادامه مسیر باشید

 د. اگر راه باز باشد  ج. اگر افراد پیاده ای در حال عبور نباشند ادامه مسیر دهید

 بپاسخ صحیح:

 . چرا رانندگی در شب مشکل تر است؟5

 ب. عدم تشخیص فاصله و سرعت وسایل نقلیه  الف. وجود میدان دید طبیعی کمتر

 د. همه موارد   ج. کم شدن تشخیص عابر پیاده

 دپاسخ صحیح:
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 . برای استفاده از ترمز در حین رانندگی بهتر است ....6

 باشد الف. پاها همواره آماده برای ترمز گرفتن

 ب. تمام کف پا را روی پدال ترمز قرار دهید

 ج. پاشنه را روی کف اتومبیل گذاشته و با پنجه پدال ترمز را فشار دهید

 د. با کف پا ترمز را به آهستگی فشار داده و همزمان کالج بگیرید

 جپاسخ صحیح:

 . برای روشن کردن اتومبیل اولین کاری که باید انجام شود چیست؟7

 ص کردن دنده، تنظیم صندلی، بستن کمربند، روشن کردنالف. خال

 ب. تنطیم آینه ها، خالص کردن دنده و روشن کردن

 د. هیچکدام   ج. گرفتن کالج با پای چپ

 جپاسخ صحیح:

 . در آزادراهها میخهای زرد چشم گربه ای در چه محلی دیده می شود؟8

 باند اصلی ب. بین شانه خاکی و الف. در باند کاهش و افزایش سرعت

  د. غالبا در مسیر رفت و برگشت جاده ها و در سمت چپ مسیر   ج. بین هر دو باند

 دپاسخ صحیح:

 .تنظیم صندلی برای چیست؟9

 ب. میدان دید طبیعی   پدالهای گاز، ترمز و کالج و دنده -الف. تسلط به فرمان

 د. هیچکدام      ج. گزینه الف و ب

 جپاسخ صحیح:
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 خط زیگزاگ در حاشیه ی خیابان چیست؟ . منظور از11

 ب. توقف کوتاه آزاد است   الف. مخصوص توقف اتومبیل

 د. گزینه الف و ب  ج. ایستادن و عبور کردن از روی آن ممنوع

 جپاسخ صحیح:

 . هنگامیکه پلیس راهنمایی دست خود را از موازات نشانه پایین و باال برد به معنی اینست؟11

 ب. رانندگان بایستند   سرعت عبور کنندالف. رانندگان با 

 ج. رانندگان وسیله نقلیه در حال حرکت از سرعت خود بکاهند

 د. بعد عبور در پشت آن بایستند

 جپاسخ صحیح:

 . کدامیک از موارد نقص فنی محسوب نمی شود؟12

 ب.نداشتن چراغهای جلو و عقب    الف. دود کردن موتور

 داشتن برف پاک کن در رانندگید. ن    ج. کم بودن باد الستیک

 جپاسخ صحیح:

. در چه فاصله ای از ورودی یا خروجی مراکز آتش نشانی،پلیس و بیمارستان ها توقف ممنوع 13

 است؟

 متری 53د.   متری 56ج.   متری23ب.   متری6الف. 

 جپاسخ صحیح:

 . هوای گرم بر کدام قسمت از خودرو و اثر می گذارد؟14

 ب. ترمز دستی    ترمز -یالف. سیستم فنر بند

 کالج -د. چرخهای جلو   ج. باد الستیک و دمای موتور

 جپاسخ صحیح:
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 . چه زمانی می توانید از تلفن همراه در رانندگی استفاده کنید؟15

 الف. فرمان را با یک دست بگیرید و اتومبیل را هدایت کنید

 ب. استفاده از تلفن همراه حین رانندگی ممنوع است

 ان را با یک دست بگیرید و اتومبیل را هدایت کنیدج. فرم

 د. نیاز به انجام یک تلفن اضطراری باشد

 بپاسخ صحیح:

.کدام مورد است که به هنگام سبقت گرفتن از آنها باید فضای بیشتری را برای وسیله نقلیه در 16

 نظر گرفت؟

 مجاورد. ماشین های   ج. جرثقیل دوچرخه -ب. موتور سیکلت  الف. تراکتور

 بپاسخ صحیح:

کیلومتر در ساعت در یک جاده مرطوب در حال رانندگی هستید، فاصله  45. شما با سرعت 17

 شما با اتومبیل جلوئی چند طول اتومبیل باید باشد؟

 طول اتومبیل 6د.  طول اتومبیل 5ج.  طول اتومبیل 2ب.  طول اتومبیل 0الف. 

 جپاسخ صحیح:

 نمایی در وسز تقاطع .....؟. در صورت زرد شدن چراغ راه18

 ب. برای تخلیه تقاطع به راه خود ادامه می دهید   الف. متوقف می شوید

 ج. بالفاصله ترمز کرده، با دنده عقب در پشت خط عابر متوقف می شوید

 د. بدون رعایت حق تقدم می توان عبور کرد

 بپاسخ صحیح:
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 حداکثر سرعتی معادل:. شما در هنگام رانندگی در شهر مجارز  هستید 19

کیلومتر معابر  23کیلومتر در خیابانهای شریانی فرعی  63کیلومتر در خیابانهای شریانی اصلی  53الف. 

 محلی

 کیلومتر معابر محلی 03کیلومتر در خیابانهای شریانی فرعی  63کیلومتر در خیابانهای شریانی اصلی  53ب. 

ککیلومتر معابر  03کیلومتر در خیابانهای شریانی فرعی  63کیلومتر در خیابانهای شریانی اصلی  63ج. 

 محلی

 کیلومتر معابر محلی 23کیلومتر در خیابانهای شریانی فرعی  03کیلومتر در خیابانهای شریانی اصلی  53د. 

 بپاسخ صحیح:

 . کاربرد روش دو ثانیه برای چیست؟21

د. مورد الف   موتورج. تست   ب. تخمین مسافت باوسیله جلوئی الف. محاسبه زمان

 و ب

 بپاسخ صحیح:

 . حداکثر سرعت در جادههای اصلی:21

 کیلومتر 56شب  -کیلومتر 56ب. روز    کیلومتر 56شب  -کیلومتر 53الف. روز 

 کیلومتر 56شب  -کیلومتر 56د. روز    کیلومتر 53شب  -کیلومتر 53ج. روز 

 بپاسخ صحیح:

 ومبیل جلوئی چیست؟. مهمترین عامل تصادفات رانندگی با ات22

ب. شرایط آب و          الف. شرایط جاده

 هوایی

 د. مسائل مکانیکی  نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلوئی –ج. عدم توجه کافی به راه 

 جپاسخ صحیح:
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 . تابلوهای راهنمائی که معموال فرمانی را صادر می کنند به چه شکل است؟23

 دایره با حاشیه قرمز ب.    الف. مثلث با حاشیه قرمز

 د. مستطیل فلش دار با حاشیه قرمز   ج. مستطیل با حاشیه قرمز

 بپاسخ صحیح:

 . در کدام محل است که نباید پارک کنید؟24

 ب. در خیابانهای فرعی   یک طرفه های الف. در خیابان

 متری تقاطع ها و در ایستگاه اتوبوس 56د. در     ج. در خیابانهای اصلی 

 دیح:پاسخ صح

 . چه مواقعی باید بیش از حد مراقب موتور سیکلت سوارها و دوچرخه سوارها باشید؟25

 ب. در خط کشی عابر پیاده    الف. در جاده های دو طرفه

 د. در محل تقاطع    ج. در خیابانهای یک طرفه

 دپاسخ صحیح:

 . در راههای دارای جدول برای پارک در سرازیری می بایست؟26

 ب. ترمز دستی را کشیده فرمان را به سمت چپ بچرخانید را به سمت چپ بچرخانیدالف. فرمان 

د. اتومبیل را در دنده گذاشته ومانعی جلوی الستیک عقب قرار  ج. فرمان را به سمت راست بچرخانید

 دهیم

 جپاسخ صحیح:

کدام دلیل  . در شرایط غیر عادی مانند بارندگی و یخبندان کنترل و هدایت و توقف اتومبیل به27

 مشکل است؟

 ب. به لحاظ سرمای هوا و خارج شدن الستیکها از حالت طبیعی    الف. کم بودن میدان دید

 د. ب و ج هر دو صحیح   ج. به لحاظ کاهش ضریب اصطکاک چرخها با جاده

 جپاسخ صحیح:



73 
 

 . در چه فاصله ای از پیچها و تقاطعها دور زدن ممنوع می باشد؟28

 متری 53د.   متری 563ج.   متری 533 ب.  متری 233الف. 

 جپاسخ صحیح:

. شما به دنبال یک وسیله نقلیه دیگر بر روی یک جاده خیس رانندگی می کنید، فاصله زمانی 29

 بین شما و باید با اتومبیل جلوئی چقدر شد؟

 ثانیه 6د.   ثانیه 0ج.   ثانیه 2ب.   ثانیه 0الف. 

 الفپاسخ صحیح:

 یک وسیله طویل باید فاصله بیشتری را با آن حفظ کرد؟ . چرا برای سبقت از31

ب. راحت بتوانیم یبا سرعت حرکت     الف. بتوانیم جلوی کامیون را ببینیم 

 نیم

 د.الف و ج ج. برای اینکه در نقطه کولر قرار نگرفته و راننده کامیون بتواند مارا ببیند

 دپاسخ صحیح:

 ؟. دسترسی در آزادراهها چگونه می باشد31

 ب. از طریق اولین خروجی   الف. از طریق تقازع هم سطح

 د. تا شهرک یا تقاطع جاده دیگر راهی ندارد  ج. از طریق پلهای هوایی و زیرگذرگاهها

 جپاسخ صحیح:

 . چرا رانندگی در شب نسبت به روز مشکلتر می باشد؟32

 ید رانندهب. محدود بودن میدان د  الف. عدم تشخیص فاصله و سرعت وسیله نقلیه

 د. همه موارد   ج. عدم تشخیص به موقع عابر پیاده

 دپاسخ صحیح:
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. تابلوهای باز دارنده را تابلوهای ..... نیز می گویند که بیشتر به شکل ..... با نوار حاشیه ...... 33

 رنگ هستند؟

 قرمز -دایره -ب. انتظامی    قرمز -دایره -الف. هشدار دهنده

 آبی -مثلث -د. هشداردهنده     رمزق -مثلث -ج. انتظامی

 بپاسخ صحیح:

 . عالدم راهنمائی به ترتیب اولویت ........؟34

 خط کشی -فرمان پلیس -چراغ راهنما -الف. تابلوها

 خط کشی -چراغ راهنما -تابلوها -ب. فرمان پلیس

 فرمان پلیس -تابلوها -خط کشی -ج. چراغ راهنما

 خط کشی -لوهاتاب -چراغ راهنما –د. فرمان پلیس 

 دپاسخ صحیح:

.. با نوارهای حاشیه ...... رنگ و زمینه ..... رنگ می دهنده یا ..... بیشتر به شکل .... تابلو های هشدار35

 باشد؟

 سفید -قرمز -مربع -ب. اخطاری   آبی -قرمز -دایره -الف. اخباری

 سفید -قرمز -پنج ضلعی -د. انتطامی   سفید -قرمز -مثلث -ج. اخطاری

 جپاسخ صحیح:

 . به هنگام رانندگی در طول روز در شرایط مه آلود چه کاری باید انجام دهید؟36

 ب. از نور باال استفاده کنید   الف. از نور پایین استفاده کنید

 د. چراغ را روشن کنید   ج. چراغ راهنما را روشن کنید

 الفپاسخ صحیح:
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 اده خیس و یخندان چه کاری باید انجام داد؟. هنگام نزدیک شدن به پیچ تند در شرایط ج37

ب. از سرعت خود بکاهید و با دنده سنگیین حرکت   الف. به آرامی ترمز دستی را بکشید

 کنید

 د. در تمامی مدت کالج را پایین نگه دارید   ج. با دنده خالص حرکت کنید

 بپاسخ صحیح:

 . با تنظیم صندلی کدامیک از شرایط زیر مهیا می گردد؟38

 ب. تسلط کامل به فرمان   الف. سهولت در تعویض دنده

 د. هر سه مورد  ج. تسلط کامل به گاز، کالج .و ترمز 

 دپاسخ صحیح:

. در صورت کشیدن یدک و یا باری که از ماشین بیرون زده باشد با چه چیزی باید دیگر رانندگان را 39

 متوجه کرد؟

 های یدکب. پرچم قرمز انت   الف. چراغ قرمز رنگ یدک

 د. پرچم زرد و چراغ خطر   سانتی متر 63ج. پرچم سفید به ابعاد 

 جپاسخ صحیح:

 سوت خطر( می باشد؟ -. وسائل نقلیه امدادی در چه موارد مجاز به استفاده از عالئم )آژیر41

 ب. همه مواقع    الف. هنگام انجام ماموریت فوری و مهم

 د. مورد ب و ج       ج. هنگام خطر

 الفحیح:پاسخ ص

. اتومبیل شما در بزرگراه دچار نتص فنی شده است، تابلوی مثلثی را در چند متری قرار می 41

 دهید؟

 متری 563د.   متری 53ج.    متری 533ب.   متری 63الف. 

 دپاسخ صحیح:
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 . اتومبیل شما ازادراه دچار نقص فنی شده است، چه کاری انجام می دهید؟42

 متری قرار می دهیم 563الف. تابلو مثلثی را در 

 ب. در خط توقف اضطراری توقف می کنید

 ج. چراغهای خطر را روشن می کنید و در باند خودتان متوقف می شوید

 متری قرار می دهیم 633د. تابلو مثلثی را در 

 بپاسخ صحیح:

 . انواع خط کشی ها عبارتند از خط کشی ...... و خط کشی .....؟43

 د. زیگزاک و ممتمد ج. طولی و عرضی مورب و مقطعب.  الف. مقطع و ممتمد

 جپاسخ صحیح:

. درر جادههای فرعی حداکثر سرعت مجاز در روز ...... کیلو متر و در شب ..... کیلومتر 44

 میباشد؟

 53 -53د.   53 -53ج.   56 -56ب.   56 -56الف. 

 بپاسخ صحیح:

 د؟. در کدامیک از محلهای زیر سبقت گرفتن ممنوع می باش45

 خیابانهای دو طرفه -الف. تقاطعها و پلها

 ب. در خیابانهای یک طرفه

 خیابانهای دو طرفه -ج. در بزرگراهها

 محلهائی که با نصب عالئم و خط کشی ممنوع است. -پیچهای تند –سرباالئی ها  -تونلها -تقاطعها -د. پلها

 دپاسخ صحیح:
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 متری دارد؟. چه مواقعی راننده نسبت به اتومبیل کنترل ک46

 د. همه موارد  ج. حرکت با دنده خالص  ب. سرباالئی  الف. در پیچها

 جپاسخ صحیح:

 . هنگام مواجه با زخمیهای صحنه تصادف چه کاری نباید انجام داد؟47

د. دادن خوراکی به افراد  ج. تنها نذاشتن آنها   ب. گرم نگه داشتن آنها الف. دلجوئی کردن

 زخمی

 دپاسخ صحیح:

 فهوم رنگ سیاه و سفید در عالئم راهنمائی و رانندگی چیست؟. م48

 الف. منع کننده یا ایست

 راهنمای مسیر و اماکن مدهبی -ب. حرکات مجاز

 ج. عامت دستوری و راهنمای مسیر در سایر راهها

 د. هشدارهای عمومی و هشدار برای انجام عملیات ساختمانی

 جپاسخ صحیح:

 ممنوع .....؟. در حریم تابلوی ایستادن 49

 الف. به هیچ وجه نمی توان پارک کرد ولی می توان توقف کرد

 ب. بستگی به موقعیت دارد

 ج. فقط برای سوار و پیاده کردن مسافر، توقف بالمانع است

 د. برای یک لحظه هم نمی توان مسافر سوار با پیاده کرد

 دپاسخ صحیح:
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 با کدام وسیله نقلیه می باشد؟ . در تقاطعها یا چهارراههای هم عرض حق عبور51

 ب. در حال گردش به راست می باشد   الف. به صورت مستقیم در حرکت می باشد

 د. الف و ب   ج. وسیله نقلیه ای که سمت راست آن خالی باشد

 جپاسخ صحیح:

 . تابلو به شکل مثلث متساوی االضالع نشسته بر روی یک راس برای ..... می باشد؟51

 د. بازدارنده  دمقج. رعایت حق ت  . عالمت دستوریب  الف. ایست

 جپاسخ صحیح:

 . پرا در سطح جاده های خیسس، برفی، لغزنده باید از دنده سنگین استفاده کرد؟52

 ب. جهت ترمز سریع     الف. جهت حرکت سریع

 د. جهت ممانعت از چپ و راست رفتن خودرو    ج. جهت ممانعت از لغزش چرخها

 جپاسخ صحیح:

 . تابلو به شکل مثلث متساوی االضالع نشسته روی قاعده به چه منظور می باشد؟53

 د. رعایت حق تقدم ج. هشداردهنده برای خطر  ب. بازدارنده  الف. ایست

 جپاسخ صحیح:

 . چه موقع نباید از چراغ هشدار)فالشر( استفاده نمائید؟54

 دن اتومبیلب. هنگام بکسل کر  الف. زمانیکه دچار نقص فنی شده اید

 د. مورد ب و ج   ج. به صورت دوبله پارک می کنید

 دپاسخ صحیح:
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. مراحل اساسی که در هنگام تصادف و آسیب جدی شدید الزم است اتخاذ شوند عبارتند 55

 از....؟

 ب. مراقبت نمودن از مجروحین    الف. حفظ صحنه تصادف 

 د. هر سه مورد   ج. آگاه ساختن مراجع ذیصالح

 دصحیح: پاسخ

 متر باشد.../؟ 151. به هنگام رانندگی در شب فاصله اتومبیل شما با اتومبیل جلوئی بیش از 56

 ب. از نور پایین استفاده می کنیم   الف. از نور باال استفاده می کنیم 

 د. از هر نوری خواستیو استفاده می کنیم   ج. چراغها را خاموش می کنیم

 الفپاسخ صحیح:

 نه نا صحیح می باشد؟. کدام گزی57

 ب. تابلو بازدارنده یا اخطاری  الف. تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری

 د. تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری   ج. تابلوهای بازدارنده یا انتظامی

 بپاسخ صحیح:

 زیگراک، انواع خطوط ... هستند؟-هاشور-مقطع-دوبله-. خط ممتد58

 دو مورد ب و ج  ج. طولی  ب. عرضی  الف. ترکیبی

 جپاسخ صحیح:

 . برای گردش به چپ در بزرگراه از چه فاصله ای باید راهنما زده شود؟59

 متری 633د.   متری 563ج.   متری 533ب.   متری 63الف. 

 دپاسخ صحیح:
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 . از چه فاصله ای باید در خیابانهای درون شهری راهنما زده شود؟61

 متری 233د.   متری 563ج.   متری 533ب.   متری 63الف. 

 بپاسخ صحیح:

 ؟ادین حق تقدم با وسیله ای است که.... هنگام ورود به می61

 ب. در سمت راست وسیله نقلیه است  الف. در حال ورود به میدان است

 د. در حال عبور مستقیم است ج. درون میدان در حال حرکت است

 جپاسخ صحیح:

 تقاطع راه آهن سبقت گرفتن ممنوع است؟ . در چه فاصله ای قبل و بعد از پیچها و62

 متر 563د.   متر 533ج.   متر 56ب.   متر 63الف. 

 الفپاسخ صحیح:

 . در چه فاصله ای قبل و بعد از تونل و پل ها سبقت گرفتن ممنوع است؟63

 متر 233د.   متر 563ج.   متر 533ب.   متر 53الف. 

 بپاسخ صحیح:

 زیر ممنوع نمی باشد؟. عبور کردن از روی کدام خطوط 64

د. موارد الف   ج. خط طولی ممتد  ب. خط مقطع  الف. خط زیگزاگ

 و ج

 بپاسخ صحیح:

 . کدام یک از موارد زیر بر فرمان پلیس مقدم است؟65

 د. هیچکدام  ج. خط کشی ها  ب. تابلوها  الف. عالئم

 دپاسخ صحیح:
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تفریحی، فرهنگی و گردشگری را بیان . در مبحث عالئم عبور و مرور کدام رنگ مفهوم مناطق 66

 می کند؟

 د. زرد  ج. قهوه ای  ب. آبی  الف. قرمز

 جپاسخ صحیح:

 . رنگ سیاه و سفید در عالئم عبور و مرور چه معنا و مفهومی دارد؟67

 ب. راهنمای مسیر در آزادراهها الف. عالمت دستوری و راهنمای مسیر در سایر راهها

 د. اداری و آموزشی و خدماتی  از تعمیر و نگهداریج. هشدار برای خطرات ناشی 

 الفپاسخ صحیح:

 . آیا عقب راندن وسیله نقلیه در آزادراهها و بزرگراهها، ورودی و خروجی آن ...؟68

 د. هیچکدام  ج. با احتیاط میتوان عقب رفت  ب. ممنوع است  الف. مجاز است

 بپاسخ صحیح:

 باشد؟ . سبقت گرفتن در چه مواردی ممنوع می69

 د. هیچکدام در خروجی بزرگراهها  ب. در خط طولی مقطع  الف. خط طولی ممتد

 پاسخ صحیح:

. در حین رانندگی برای سبقت گرفتن در روز به وسیله ... و در شب به وسیله ... می توان به 71

 رانندگان مقابل اطالع دهید؟

 بوق-راغد. چ  چراغ-ج. حرکت دست  بوق-ب. حرکت دست  چراغ-الف. بوق

 الفپاسخ صحیح:

 

 

 

 

الف
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 . کنترل باد الستیک چرخها چه زمانی باید چک شود؟71

 ب. زمانیکه الستیک سرد است   الف. بعد از طی مسافت طوالنی 

 د. زمانی که الستیک ها گرم هستند  ج. بعد از یک رانندگی با سرعت باال

 بپاسخ صحیح:

 بار بازدید گردد؟ . فشار هوای داخلی الستیک ها باید هر .... یک72

 د. سی روز  ج. پنج روز  ب. هفت روز  الف. ده روز

 بپاسخ صحیح:

. در صورت خرابی چراغ راهنما اتومبیل شما، اگر بخواهید گردش به راست انجام دهید دست 73

 خود را به چه صورتی نگه می دارید؟

الف د. موارد  ج. عمودی  ب. از باال به پایین حرکت می دهید  الف. افقی

 و ب

 جپاسخ صحیح:

 . منظور از خط شطرنجی به رنگ زرد و سیاه ... ؟74

 ب. رانندگان باید قبل آن توقف نمایند   الف. رانندگان می توانند از روی آن عبور کنند

 د. برای عابرین پیاده می باشد ج. با مشاهده آن سرعت را کاهش داده و با احتیاط عبور کنند

 بپاسخ صحیح:

 رین علت منحرف شدن خودرو به یک طرف در زمان گرفتن ترمز چیست؟. اصلی ت75

 ب. باال بودن ترمز دستی  الف. پایین بودن سطح روغن ترمز 

 د. سائیدگی بیش از حد تایرهای خودرو  ج. تنظیم نبودن دقیق ترمزها

 جپاسخ صحیح:
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 . سبقت از سمت راست وسیله نقلیه که در حال گردش به چپ می باشد...؟76

 ب. با احتیاط می توان عبور کرد  الف. ممنوع است

 د. با فرمان پلیس می توان عبور کرد   ج. آزاد است

 جپاسخ صحیح:

 . در چه شرایطی می توانید از خط عبور سمت چپ در آزادراهها استفاده نمایید؟77

 قلیهب. برای سبقت گرفتن از سایر وسایل ن   الف. برای کنار رفتن از سر راه کامیونها

د. هنگامیکه با سرعت کم در حال رانندگی   کیلومتر 53ج. برای رانندگی در سرعت بیش از 

 هستید

 بپاسخ صحیح:

 . در کدامیک از موارد زیر حرکت با دنده عقب ممنوع می باشد؟78

 د. هر سه مورد  ج. در معابر اصلی  ب. در بزرگراه  الف. در آزادراه

 دپاسخ صحیح:

 ندگی یک سند رسمی است که تنها به ...... نشان داده می شود؟. گواهینامه ران79

 د. همه موارد  ج. مامور کنترل  ب. پلیس ترافیک  الف. بازرس اتوممبیل

 پاسخ صحیح:ب

 . در چه مواقعی مجاز به حرکت با دنده عقب هستید؟81

 ب. در خیابان یک طرفه      الف. در آزادراهها

 د. در بزرگراه و خوواری ازانسداد راه( ج. در مواقع ضروری )با احتیاط

 جپاسخ صحیح:
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 . اتومبیل شما در راه دچار حادثه شده تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای قرار می دهید؟81

  متری 533د.   متری 53ج.   متری 63ب.   متری 23الف. 

 جپاسخ صحیح:

 . عبور از روی کدام خطوط زیر ممنوع نمی باشد؟82

 د. موارد الف و ب  ج. خط زیگزاگ  ب. خط مقطع  تدالف. خط مم

 بپاسخ صحیح:

 . آب رادیاتور چه زمانی باید بازدید شود؟83

 ب. بعد از یک رانندگی طوالنی   الف. زمانی که گرم است

 د. الف و ب   ج. زمانی که سرد است

 جپاسخ صحیح:

 . تنها چه موقعی می توانید از تلفن همراه استفاده کنید؟84

ب. فرمان را با یک دست بگیرید و اتومبیل را هدایت   ف. نیاز به یک تماس اضطراری باشدال

 کنید

 د. وسیله نقلیه شما دارای دنده اتوماتیک باشد ج. در یک محل و مکان امن توقف کرده باشید

 جپاسخ صحیح:

 . کاربرد روش دوثانیه برای چه کاری می باشد؟85

د. تخمین  ج. تخمین مسافت با وسیله نقلیه جلویی  ب. تست موتور الف. محاسبه زمان

 سرعت

 جپاسخ صحیح:
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 . فاصله مناسب از جدول هنگام پارک دوبله ...86

 سانتی متر از جدول 06-نیم متر از عقب-الف. یک متر از جلو

 سانتی متر از جدول 03-یک متر از عقب-ب. یک متر از جلو

 سانتی متر از جدول 03 -یک متر از عقب-ج. نیم متر از جلو

 سانتی متر از جدول 06-یک متر از عقب-د. یک متر ازجلو

 دپاسخ صحیح:

 . روش یک طول اتومبیل چیست؟87

 الف. به ازای هر سی کیلومتر سرعت فاصله ای به اندازه یک طول اتومبیل نیاز است

 ستکیلو متر سرعت فاصله ای به اندازه یک طول اتومبیل نیاز ا 06ب. به ازای هر 

 کیلومتر سرعت فاصله ای به اندازه یک طول اتومبیل نیاز است 53ج. به ازای هر 

 کیلومتر سرعت فاصله ای به اندازه یک طول اتومبیل نیاز است 56د. به ازای هر 

 دپاسخ صحیح:

 . نقطه کور ماشین های طویل کدام یک از موارد زیر است؟88

 د. همه موارد  ج. عقب  ب. راست  الف. جلو

 داسخ صحیح:پ

 . تابلوهای مثلثی شکل به چه منظور می باشد؟89

 د. آگاهی دهنده  ج. اخباری  ب. هشدار دهنده  الف. بازدارنده

 بپاسخ صحیح:
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 . کم بودن باد الستیک چه تاثیری دارد؟91

 ب. عمر الستیک کم خواهد شد  الف. افزایش مصرف سوخت

 د. هیچکدام   ج. موارد الف و ب

 ج:پاسخ صحیح

 . خط ایست جزء کدام یک از خط کشی های زیر می باشد؟91

 د. ترکیبی  ج. عرضی  ب. زیگزاگ  الف. طولی

 جپاسخ صحیح:

 . عابری که عصای سفید در دست دارد به چه معناست؟92

 د. نابینا است  ج. مسن است  ب. ناشنوا است  الف. معلول است

 دپاسخ صحیح:

 ه با یدک کشی صحیح می باشد؟. کدامیک از موارد زیر در رابط93

 الف. وسیله ترابری آسیب دیده باید دارای سیستم فرمان و ترمز سالم باشد

 ب. باید دارای قدرت کافی برای کشیدن باشد

 ج. باید به طناب سیمی محکم بسته باشد

 د. همه موارد

 دپاسخ صحیح:

 . شکل مستطیل قائم برای تابلوهای ... به کار می رود؟94

 ب. دستوری و آگاهی از خطرات   دار دهنده برای خطرالف. هش

 د. برای تابلوهای دستوری  و خدمات  ج. برای خطرات ناشی از تعمیر و نگهداری

 دپاسخ صحیح:

 

 



87 
 

 . کدام گزینه نا صحیح است؟95

 الف. در تقاطع سبقت گرفتن ممنوع است

 ب. در پیچ های تند و سرباالئی ها دور زدن ممنوع است

 رفتن در داخل تونل ها بال مانع استج. سبقت گ

 د. سبقت از وسیله ای که خود در حال سبقت گرفتن است ممنوع است

 جپاسخ صحیح:

 . کدام یک از رنگ های زیر جزء مفاهیم عبور و مرور می باشد؟96

 د. همه موارد  ج. سیاه و سفید  ب. سبز  الف. آبی

 دپاسخ صحیح:

 خودرو کدام یک از عوامل زیر می باشد؟. عوامل افزایش دهنده مصرف سوخت 97

 ب. استفاده از کولر   الف. تنظیم نبودن موتور

 د. همه موارد  ج. پایین بودن پنجره های خودرو

 دپاسخ صحیح:

 . میخ های قرمز رنگ در کجا استفاده می شود؟98

کاهش و افزایش  ب. در مسیر ورودی و خروجی و باندهای     الف. بین محل خالی آزادراه و باند اصلی

 سرعت

 د. بین شانه خاکی و باند اصلی       ج. بین هر دو باند

 بپاسخ صحیح:

 . برای گردش به راست یا چپ در معابر درون شهری از چند متری راهنما زده می شود؟99

 متری 633د.   تری 533ج.   متری 563ب.   متری 233الف. 

 جپاسخ صحیح:
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 کدام یک از موارد زیر است؟ . تابلو رعایت حق تقدم جزء111

 د. انتظامی  ج. هشدار دهنده  ب. اخطاری  الف. آگاهی دهنده

 دپاسخ صحیح:

 . تابلو نظارت با دوربین پلیس جزء کدام یک از عالئم زیر می باشد؟111

 د. اخباری  ج. محلی  ب. هشداردهنده  الف. بازدارنده

 جپاسخ صحیح:

منتهی به کوه و پرتگاه می باشد حق تقدم عبور با  . در راههای مسطح که دو طرف راه112

 کدامیک از وسایل نقلیه زیر می باشد؟

 د. همه موارد  ج. در سمت پرتگاه باشد   ب. در سمت چپ باشد      الف. در سمت راست باشد

 جپاسخ صحیح:

 . در تقاطعی که خط عابر پیاده ندارد حق تقدم با کدام است؟113

 ب. عابر پیاده   راست می باشدالف. در حال گردش به 

 د. دنده عقب می آید   ج. در حال حرکت مستقیم می باشد

 بپاسخ صحیح:

. به دنبال یک کامیون در حال حرکت هستید، کامیون در حال گردش به راست و وارد شدن به 114

 یک جاده باریک می باشد، چه اقدامی می کنید؟

 الف. از کامیون سبقت می گیرید

 راست رفته و با گردش کامیون به راه خود ادامه می دهید ب. به طرف

 ج. آماده می شوید پشت سر او بایستید

 د. قبل از اینکه کامیون وارد جاده باریک شود با سرعت از او سبقت می گیرید

 جپاسخ صحیح:
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 . کدام یک از موارد زیر ناصحیح می باشد؟115

 تری خودداری نماییدالف. از استعمال دخانیات در هنگام کار با با

 ب. فشار هوای داخلی الستیک یک بار در هفته بازدید گردد

 ج. از جیب لباس کار می شود به عنوان جعبه ابزار استفاده کرد

 د. هر روز باید سطح روغن ترمز را بازدید کرد

 جپاسخ صحیح:

 ر می کند چیست؟. راهی که ارتباط بین خیابانهای محلی و خیابانهای شریانی اصلی را برقرا116

 د. کوچه ها  ج. معابر محلی  ب. خیابان شریانی فرعی  الف. خیابان شریانی اثلی

 بپاسخ صحیح:

 . اولین کاری که باید در یک صحنه تصادف انجام گیرد کدام یک از موارد زیر می باشد؟117

 ب. آگاه ساختن مراجع ذیصالح   الف. حفظ صحنه تصادف

 د. جلوگیری از وقوع تصادف دیگر در همان محل  ینج. مراقبت نمودن از مجروح

 دپاسخ صحیح:

 . حداکثر سرعت در بزرگراههای درون شهری چند کیلومتر میباشد؟118

 کیلومتر 53د.   کیلومتر 53ج.   کیلومتر 533ب.   کیلومتر 523الف. 

 بپاسخ صحیح:

 ر می باشد؟. حداکثر سرعت وانت بارها در آزادراههای برون شهری چند کیلومت119

 کیلومتر 53د.   کیلومتر 523ج.   کیلومتر 533ب.   کیلومتر 553الف. 

 جپاسخ صحیح:
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 . تابلوی عبور به راست مجاز به شکلی می باشد ؟111

 قرمز-د. مثلث  آبی-ج. مثلث  آبی-ب. دایره  قرمز-الف. دایره

 بپاسخ صحیح:

 رد؟. رنگ نارنجی در عالئم عبور و مرور چه معنایی دا111

 د. بزرگراه  ج. اداری و آموزشی  ب. آزادراه  الف. عالمت دستوری

 جپاسخ صحیح:

 . رنگ قهوه ای در عالئم عبور و مرور به چه معنا می باشد؟112

 ب. عالمت دستوری   الف. مناطق تفریحی فرهنگی و گردشگری

 د. هشدار برای عملیات ساختمانی      ج. اماکن مذهبی

 الفپاسخ صحیح:

هنگامی که پلیس راهنمایی مستقر در تقاطع دست راست خود را به موازات شانه باز نماید  .113

 چه معنایی دارد؟

 الف. رانندگان وسایل نقلیه در هر چهار طرف تقاطع بایستند

 ب. رانندگان در حال حرکت از سرعت خود بکاهند

 ج. رانندگان مقابل باید توقف نمایند

 پشت وی توقف نمایند د. رانندگان در حال عبور از

 دپاسخ صحیح:

 . کدام مورد هنگام رانندگی ممنوع می باشد؟1

   ب. استفاده از تلفن همراه     الف. خوردن و آشامیدن

 د. همه موارد    ج. استعمال دخانیات  

 دپاسخ صحیح:
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 .  کدام گزینه نشان دهنده تابلوی عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع می باشد؟2

   الف. 

   ب. 

   ج. 

 د. 

 الفپاسخ صحیح:

 . اگر چراغ ترمز شما کار نکند چه موقع مجاز به رانندگی هستید؟3

  ب. زمانیکه به آزمایش رانندگی می روید         الف. در طول روز

 د. در شرایط اضطراری    ج. هیچوقت 

 جپاسخ صحیح:

 . نحوه بارگیری تریلرها به نحوی باید باشید که:4

 ب. بار در بخش جلوی تریلر قرار گیرد   ار عمدتا در بخش عقب قرار گیردالف. ب

 د. بار عمدتا در نزدیکی چرخ ها بارگیری شود     ج. بار به صورت متوازن و خوب بسته شود

 جپاسخ صحیح:
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 . چه موقع می توانید از چراغ هشداردهنده خطر )فالشر یا چهارچراغ( استفاده نمایید؟5

 ی که برای خرید بر روی خطوط زرد دوبل توقف کرده ایدالف. زمان

 ب. زمانی که در تاریکی بدون چراغ بزرگ حرکت می کنید

 ج. زمانی که به آرامی رانندگب کره و به دنبال آدرس میگردید

 د. زمانی که به صورت موقت و یا اضطراری توقف کرده و ترافیک را متوقف نموده ای

 دپاسخ صحیح:

 کدام مورد زیر از این مسئله تاثیرپذیر است؟ -سیار گرم سطح جاده نرم می باشد. در هوای ب6

 ب. تعویض دنده  الف. هدایت و گردش اتومبیل و ترمز

 د. میزان باد الستیک ها    ج. سیستم فنربندی

 الفپاسخ صحیح:

ه . در هوای مه آلود در حال رانندگی هستید پشت سر بیش از حد به شما نزدیک می شود چ7

 اقدامی انجام می دهید؟

 ب. چراغهای هشداردهنده خطر را روشن کنید  الف. با احتیاط به حرکت خود ادامه دهید

 د. سرعت گرفته و از او دور شوید    ج. بالفاصله توقف کنید

 الفپاسخ صحیح:

. در شرایط بد جوی با میدان دید محدود چگونه می توانید اطمینان کنید که سایر رانندگان 8

 قادر به رویت شما هستند؟

 ب. با فاصله کمی از اتومبیل جلویی حرکت کنید  الف. چراغ های نور پایین را روشن کنید

 د. کامال نزدیک به کنار جاده حرکت کنید  ج. چراغ های مه شکن عقب را روشن کنید

 الفپاسخ صحیح:
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 ود؟. پایین بودن کدام یک از موارد زیر می تواند منجر به حادثه ش9

د. سطح آب خنک کننده  ج. سطح آب باتری  ب. سطح ضدیخ  الف. سطح روغن ترمز

 رادیاتور

 الفپاسخ صحیح:

 . کم بودن باد الستیک بر کدام مورد زیر اثر می گذارد؟11

د. نیروی   ج. گرم شدن موتور  ب. ترمز و هدایت و کارفرمان  الف. تعویض دنده

 موتور

 بپاسخ صحیح:

 مجاز به حرکت با دنده عقب هستید؟ . در چه مواقعی11

 الف. رانندگی با دنده عقب در همه موارد مجاز است

ب. با احتیاط کامل و احتراز از هر گونه حادثه و انسداد راه میتوان در مواقع ضروری با دنده عقب حرکت 

 کرد

 ج. در راههای یکطرفه میتوان با دنده عقب حرکت کرد

 خصوصی یا خیابان فرعی به اصلی داریدد. چنانچه قصد ورود از گاراژ 

 بپاسخ صحیح:

 . چه عاملی میتواند میزان خطر ناشی از آسیب دیدگی گردن را موقع تصادف کم کند؟12

 ب. فرمان قابل انعطاف     الف. ترمزهای ضدقفل

 د. صندلی مجهز به بالشتک هوا  ج. وجود پشتی مناسب پشت سر و تنظیم شده

 جپاسخ صحیح:
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 اصله مناسب از جدول هنگام پارک چقدر است؟. ف13

 سانت از جدول 06 -نیم متر از عقب-الف. یک متر از جلو

 سانت از جدول 03 -یک متر از عقب -ب. نیم متر از جلو

 سانت از جدول 06-یک متر از عقب-ج. یک متر از جلو

 سانت از جدول 03-نیم متر از عقب-د. یک متر از جل.

 جپاسخ صحیح:

 بیلی جلوی شما از یک فرعی بیرون می آید چکار باید انجام دهید؟. اتوم14

 ب. چراغ داده و پشت سر او قرار بگیرید   الف. با شتاب از کنار او عبور کنید

 د. از سرعت خود کاسته و آماده توقف شوید  ج. با سرعت از کنارش گذشته و بوق بزنید

 دپاسخ صحیح:

 مت ... مگر برای .... است.. قانون اولیه رانندگی حرکت از س15

سبقت و گردش به -د. راست  توقف-ج. راست  گردش-ب. چپ  توقف-الف. چپ

 چپ

 دپاسخ صحیح:

 . تابلوی جاده باریک میشود کدام گزینه است؟16

    الف. 

     ب. 

   ج. 

 جپاسخ صحیح:
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 . تابلوی روبرو به چه معناست؟17

 متری 033نصب در الف. تقاطع جاده و راه آهن با راه بند 

 متری 033ب. تقاطع جاده و راه آهن نصب در 

 متری 033ج. تقاطع جاده و راه آهن بدون راه بند نصب در 

 الفپاسخ صحیح:

 . رانندگی در شب مشکل تر از روز می باشد زیرا ....18

 ب. محدود شدن مییدان دید طبیعی   الف. عدم تشخیص به موقع موانع و عابرین پیاده

 د. تمام موارد باال   استفاده از آینه های جانبی  ج. عدم

 دپاسخ صحیح:

 . نداشتن برف پاک کن در موقع بارندگی ....19

 الف. در صورتی که سرعت باران کم باشد و جاده را ببینید مشکلی ندارد

 ب. برایی مساففت کوتاه می توان رانندگی کرد

 ج. نقص فنی محسوب نمی گردد

 گردد د. نقص فنی محسوب می

 دپاسخ صحیح:
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 . باد الستیک چرخها را در چه زمانی باید تنظیم کرد؟21

 الف. در زمان گرم بودن الستیک

 ب. در زمان سرد بودن الستیک

   ج. زمانیکه مسافت طوالنی را طی کردیم

 د. در زمان سرد بودن هوا الستیکها را نمی توان تنظیم باد نمود

 بپاسخ صحیح:

 تابلو های زیر مفهوم پیچهای پی در پی را می دهد؟ . کدامیک از21

    2الف. شکل شماره 

 0ب. شکل شماره 

    5شکل شماره  ج.

 0د. شکل شماره 

 جپاسخ صحیح:

 . به هنگام ترکیدن الستیک کدام مورد را باید انجام دهید؟22

 الف. دنده را تعویض کرده و سریعا ترمز کنید

 کم ترمز کنید ب. فرمان را شل بگیرید ولی مح

 ج. فرمان را به شدت و محکم بگیرید و اجاره دهید اتومبیل خود بخود توقف کنید

 د. ترمز کرده و سریعا توقف کنید

 جپاسخ صحیح:
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 . تابلو زیر به چه معناست؟23

 ب. انتهای بزرگراه  الف. بن بست

 د. پایان آزادراه  ج. آزادراه

 دپاسخ صحیح:

 یست؟. مفهوم تابلو زیر چ24

 ب. راه اصلی بن بست است  الف. خط عبور برای گریز

 د. بن بست  ج. خروجی از سمت چپ

 الفپاسخ صحیح:

 . مفهوم تابلو زیر چیست؟25

 ب. ابتدای حداکثر در بزرگراه الف. حداقل سرعت در خطهای عبور

 ج. هیچکدام ج. حداکثر سرعت در خطهای عبور

 جپاسخ صحیح:

 رانندگی عامل مهمی در .... است؟. حواس پرتی در زمان 26

 ب. توجه به پیچ جاده  الف. توجه به ترافیک شهری

 د. تصمیم گیری به موقع    ج. فرامین پلیس

 دپاسخ صحیح:

کیلومتر در ساعت در حال رانندگی می باشید چند  61. در جاده ماسه و شنی با سرعت 27

 اتومبیل فاصله با اتومبیل جلویی باید حفظ گردد؟

 0د.   5ج.   5ب.   53. الف

 پاسخ صحیح:ب
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 . مهمترین عامل مشکالت زیست محیطی ... و ناشی از ... می باشد.28

 ناشی از کارخانجات -الف. گرمای هوا

 ناشی از خودروها -ب. صدای ناهنجار

 تاشی از کارخانه و دود بخاری های گرمایشی -ج. آلودگی هوا

 ناشی از خودروها -د. آلودگی هوا

 دصحیح: پاسخ

 . کاربرد خطوط شطرنجی به رنگ زرد و سیاه در تقطع چیست؟29

 الف. توقف و عبور روی آنها ممنوع است

 ب. نوعی خطر را هشدار می دهد و باید سرعت را کاهش داد

 ج. قبل خطوط شطرنجی توقف و مسیر حرکت خودروهای دیگر را باز نگه دارید

 بور نماییدد. سرعت خود را کاهش داده و با احتیاط ع

 جپاسخ صحیح:

 . مهمترین اعضای بدن در هنگام رانندگی کدام یک است؟31

 د. چشم  ج. گوش   ب. دست و پا  الف. قلب

 دپاسخ صحیح:
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 . تابلوی زیر جزو تابلوهای .... و به معنی .... می باشد.1

 الف. جزو تابلوهای اخباری و به معنی سبقت از کامیون ممنوع می باشد.

 . جزو تابلوهای اخطاری و به معنی سبقت برای کامیون ممنوع می باشد.ب

 ج. جزو تابلوهای انتظامی و به معنی سبقت برای کامیون ممنوع می باشد.

  باشد. د. جزو تابلوهای انتظامی و به معنی سبقت برای کامیون مجاز می

 جپاسخ صحیح:

... و تابلو مستطیل قائم معموال برای .... و .... . در تابلو عالئم عبور و مرور رنگ قرمز به معنی .2

 استفاده می شود.

 الف. رنگ قرمز برای راهنمای خدمات و تابلو مستطیل قائم برای عالئم راهنما استفاده می شود

 ب. رنگ قرمز برای مناطق اداری و آموزشی و تابلو مستطیل قائم برای عالئم دستوری استفاده می شود

 کننده یا ایست و تابلو مستطیل قایم برای عالیم دستوری و خدمات استفاده می شود ج. رنگ قرمز منع

 جپاسخ صحیح:

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 ندلی کدامیک از شرایط ذیل باید مهیا گردد؟. برای تنظیم ص4
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ب. تسلط کامل به فرمان گاز، کالج و ترمز پیدا             الف. میدان دید طبیعی شما تامین گردد

 نمود

 د. تمام موارد ج. احساس راحتی و تسلط به اتومبیل را داشته باشید

 دپاسخ صحیح:

 . تابلو مقابل به چه معناست؟5

 ب. فقط عبور به راست مجاز است  هالف. راه یک طرف

 د. فقط عبور مستقیم مجاز است  ج. خیابان یک طرفه

 جپاسخ صحیح:

 . در کدامیک از موارد زیر نباید دنده عقب گرفت؟6

 ب. دنده عقب به داخل یک خیابان فرعی                       الف. برای مسافت های طوالنی

 د. دنده عقب در مناطق مسکونی و شهری  طی کرد ج. برای مسافتهایی که نمی شود پیاده

 الفپاسخ صحیح:

 . تابلوهای با زمینه قهوه ای نشانگر چه چیز هستند؟7

 ب. جاده های اولیه یا مسیر قبلی  الف. جهت حرکت به سمت مراکز فرهنگی و تفریحی

 د. مسیر فرعی و غیر اصلی     ج. مسیر بزرگراهها

 الفپاسخ صحیح:
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سبقت گرفتن از کامیون طویل)کشنده و یدک( خطرناکتر از سبقت گرفتن از یک اتومبیل . چرا 8

 معمولی است؟

 الف. کامیونها ممکن است کنار کشیده و توقف کنند

 ب. ترمزهای کامیونها به خوبی اتومبیلهای دیگر نیست

 ج. کامیونها با سرعت کمتری نسبت به وسایل دیگر از تپه ها باال میروند

یونها نسبت دیگروسایل نقلیه کشیده تر هستندوسبقت گرفتن ازآنها مسافت وزمان بیشتری راصرف د. کام

 میکند

 دپاسخ صحیح:

 . کدام تابلو به معنای ممنوع بودن عبور وسایل نقلیه موتوری است؟9

 د.   ج.   ب.   الف. 

 بپاسخ صحیح:

 . کالج گرفتن باعث کدامیک از موارد زیر می شود؟11

 کنترل راننده به حرکت و جهت اتومبیل کم می شودالف. 

 ب. کنترل راننده به حرکت و جهت اتومبیل بیشتر می شود

 ج. پیچیدن به طرفین و چرخاندن فرمان سخت تر می شود

 الفپاسخ صحیح:

 . در مواقع طوفانی: در کدامیک از موارد زیر باید بیش از حد مراقب باشید؟11

 ر دوچرخه سواران و موتور سیکلت سوارانالف. به هنگام عبور از کنا

 د. به هنگام گردش   ج. به هنگام استفاده از ترمزها  ب. به هنگام سبقت

 الفپاسخ صحیح:
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 . به هنگام رانندگی در طول روز و در شرایط هوای مه آلود چکار باید انجام دهید؟12

 استفاده کنید ب. از چراغهای بغل اتومبیل   الف. از نور پایین استفاده کنید

 د. چراغهای راهنما را روشن نمایید   ج. از نور باال استفاده کنید

 الفپاسخ صحیح:

. برای جاده خیس ترمز می کنید وسیله شما شروع به لغزش می کند اولین کاری که باید انجام 13

 دهید چیست؟

 ب. ترمز را کامال آزاد کنید  الف. به سرعت ترمز دستی را بکشید

 د. پای خود را بر روی کالج بگذارید  ت بیشتری بر ترمز فشار آوریدج. با شد

 بپاسخ صحیح:

 . اگر مجبور شوید در مه رانندگی کنید کدام عامل زیر را باید بازدید نمائید؟14

 ب. اطمینان از سالم بودن بخاری            الف. بازدید چرخها و اطمینان از ترمز بودن شیشه ها

 د. کنترل و بازدید باطری  نکه در داخل اتومبیل تابلوی احتیاط داریدج. اطمینان از ای

 الفپاسخ صحیح:

 . تابلوی زیر چه خطری را هشدار میدهید؟15

 ب. عبور اطفال  الف. پارک

 د. عابر درحال عبور  ج. پلیس مدرسه

 بپاسخ صحیح:
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اقدامات زیر را میبایست انجام  . در حین رانندگی در صورت برخورد به موارد اضطراری کدامیک از16

 داد؟

 الف. بالفاصله ترمز کرده و ماشین را به سمت کنار هدایت میکنیم

ب. به اصاب خود مسلط شده و با هر دو دست فرمان را میگیریم تا اتومبیل را به سمت کنار جاده هدایت 

 کنیم

 گردش کرده و از جاده خارج می شویم ج. ترمز ناگهانی نگرفته و با نگه داشتن هر دو دست بر فرمان و ایمن

 د. بالفاصله راهنما زده و با کم کردن سرعت اتومبیل را به سمت راست هدایت می کنیم

 جپاسخ صحیح:

 . مفهوم تابلو زیر را بگویید:17

 ب. عکسبرداری ممنوع  الف. نظارت با دوربین پلیس

 د. سینما    ج. کنترل تردد

 الفپاسخ صحیح:

 

 

 

نده عقب گرفتن اتومبیل به علتی قادر به دیدن پشت سر خود نیستید چکار باید . هنگام د18

 بکنید؟

 الف. شیشه را پایین آورده پشت سر را نگاه کنید

 ب. در را باز کرده و پشت سر را نگاه کنید

 ج. از افرادی بخواهید که شمارا کمک کنند و به شما فرمان بدهند

 د. به آینه بغل نگاه کنید

 جح:پاسخ صحی
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 . حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهمی در .... است19

 ب. توجه به پیچها در جاده  الف. توجه به ترافیک شهری

 د. تصمیم گیری به موقع  ج. عدم اجرای فرامین پلیس

 دپاسخ صحیح:

 . حق تقدم عبور عبارتند از:21

 هنماب. اولویت عبور از چراغهای را  الف. رعایت حقوق رانندگان دیگر

 راه ها 0ج. ترتیب عبور و مرور در 

 د. اولویت حق عبور وسیله نقلیه ای که زودتر از وسایل نقلیه دیگر یا پیاده ها و بالعکس

 دپاسخ صحیح:

. در تصویر روبرو به دنبال کامیون به تقاطع میرسید. کامیون با دادن عالمت قصد گردش به راست را 21

 شود چکار باید انجام داد.دارد. ولی به سمت چپ متمایل می 

 الف. کامال فاصله را در پشت سر او حفظ کرده و فضا را برای گردش او آزاد می گذاریم

 ب. جهت سبقت به او نزدیک می شوید

 ج. تصور می کنید که عالمت اشتباه است و قصد گردش به چپ را دارد

 د. وقتی کامیون سرعت را کم نمود از او سبقت می گیریم

 الفیح:پاسخ صح

 . معنی تابلو روبرو چیست؟22

 ب. گردش به راست    الف. پیچ به راست

   ج. گردش به راست ممنوع

 الفپاسخ صحیح:
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 . مفهوم تابلو زیر چیست؟23

 ب. راهنما در جاده  الف. راهنما در راه فرعی

 د. راهنمای مسیر  ج. راهنما در راه اصلی

 دپاسخ صحیح:

 ر نکند چه موقع مجاز به رانندگی هستید؟. اگر چراغ ترمز شما کا24

 ب. زمانیکه به آزمایش رانندگی می روید  الف. در طول روز 

 د. در شرایط اضطراری   ج. هیچ وقت

 جپاسخ صحیح:

 . رنگ تابلوهای راهنمای مسیر در بزرگراهها چیست؟25

 د. قرمز  ج. زرد  ب. سبز و مشکی الف. سبز

 الفپاسخ صحیح:

 جدول کناری و پارک در سر باالئی .... . در راه بدون26

 الف. فرمان به چپ)خالف عقربه ساعت چرخانده شود

 ب. فرمان به راست)موافق عقربه ساعت(چرخانده شود

 ج. فرمان مستقیم نگه داشته شود

 صحیح است 0و  5د. 

 بپاسخ صحیح:
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 . در حریم تابلوی ایستادن ممنوع فقط می توان 27

 و سوار نمودالف. میافر پیاده 

  ب. برای یک لحظه هم توقف نمی کنید

 ج. به هیچ وجه نمی توان پارک کرد ولی میتوان توقف کرد

 د. بستگی به موقعیت دارد

 بپاسخ صحیح:

 . چه عاملی می تواند خطر ناشی از آسیب دیدگی گردن در موقع تصادف را کاهش دهد28

 ربندب. کم  الف. وجود پشتی مناسب پشت سر و تنظیم شده

 د. ترمزهای ضد قفل    ج. صندلی مجهز به بالشتک هوا

  الفپاسخ صحیح: 

 

 .رنگ تابلو در بزرگراهها و آزادراهها به ترتیب...29

 د. قرمز نارنجی  ج. سبز آبی  ب. قرمز آبی  الف. سبز آبی

 الفپاسخ صحیح:

 . حساس و تنظیم نبودن ترمز پائی جز، جرائم رانندگی می باشد؟31

 ب. بالمانع است   ص جزئی می باشدالف. نق

 د. نقص فنی محسوب می شود   ج. نقص فنی نمی باشد

 دپاسخ صحیح:

 . در عالئم عبور و مرور تابلو مثلث متساوی االضالع)نشسته روی قائده( به معنی؟1

 ب. عالمت هشداردهنده برای خطر   الف. عالمت دستوری و بازدارنده

 تابلو ایست و خدمات د.    ج. صرفا برای تابلو ایست

 بپاسخ صحیح:
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 . این تابلو به چه معناست؟2

 ب. عبور دوچرخه ممنوع   الف. عبور دوچرخه سوار

 د. دوچرخه سوار باید از دوچرخه پیاده شود ج. دوچرخه سوار مجاز به عبور نیست

 الفپاسخ صحیح:

را به وسیله نقلیه در نظر  . کدام مورد است که به هنگام سبقت گرفتن از آنها باید فضای بیشتری3

 بگیرید؟

 ب. ماشین های مجاور وسایل نقلیه سنگین  الف. موتورسیکلت و دوچررخه

 د. ماشینهای حامل مسافر و ماشینهای حامل بار   ج. وانت و تراکتور

 الفپاسخ صحیح:

 

 . مفهوم تابلو زیر چیست؟4

 ب. نظارت با دوربین پلیس   الف. سینما

 . عکسبرداری ممنوع استد   ج. کنترل تردد

 بپاسخ صحیح:

. در خیابان شلوغ و پر ترافیک با سرعت مجاز در حال حرکت هستید. راننده اتومبیل پشت سر 5

 سعی می کند سبقت بگیرد، چه کاری باید انجام دهید؟

 الف. به اتومبیل جلوئی نزدیک می شوید تا راننده ی جلویی نتواند سبقت بگیرد

 ه پشت سر عالمت می دهید زمتنی که خطری نیست سبقت بگیردب. با دست به رانند

 ج. بر سرعت خود اضافه میکنید تا اینکه راننده پشت سر فاصله بگیرد

 د. مسیر صحیح و مستقیم خود را ادامه دهید تا راننده مذکور سبقت بگیرد

 دپاسخ صحیح:
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 . مستطیل قائم برای چه تابلو هایی به کار میرود؟6

 ی و دستوری الف. خدمات

  ب. معموال برای تابلوهای دستوری و خدماتی

 ج. صرفا برای رعایت حق تقدم

 د. راهنما و هشدار برای خطرات

 بپاسخ صحیح:

. بر روی یک راه لغزنده قسمت عقب اتومبیل شما به سمت راست می لغزد چکار باید انجام 7

 دهید؟

 رمز به طور همزمان استفاده کنیدالف. از کالج و ت

 . ترمز کنید و فرمان را بچرخانیدب

  ج. با دقت و مراقبت فرمان را به سمت چپ بچرخانید

 د. با دقت و مراقبت فرمان را به سمت راست بچرخانید

 دپاسخ صحیح:

 . در شرایط یخبندان مسافت توقف ممکن است چند برابر افزایش یابد؟8

 رد. ده براب  ج. دو برابر  ب. پنج برابر  الف. سه برابر

 دپاسخ صحیح:

. به هنگام رانندگی در شرایط یخبندان فرمان به راحتی می چرخد و چرخها به طرفین می پیچد 9

 چیست؟» علت آ

 ب. چرخها با راه اصطکاک بهتری دارند   الف. چرخها اصطکاک مطلوبی با راه ندارند

 د. چرخها خیلی سفت هستند   ج. چرخها خیلی نرم هستند 

 الفپاسخ صحیح:

 

 . در شرایط یخبندان چگونه می توانید از لغزش چرخهای اتومبیل جلوگیری کنید؟11
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 الف. اگر چرخها شروع به لغزندگی کرد از ترمز دستی استفاده کنید

 ب. با سرعت کمتر و با دنده سنگین حرکت کنید

 ج. در تمامی مواقع از دنده یک استفاده کنید

 دد. به دفعات بیشتر و به آرامی ترمز کنی

 بپاسخ صحیح:

 

 

 . در شرایط جاده خیس و یخبندان در حال رانندگی هستید کدام مورد باید هنگام نزدیک شدن به پیچ تند رعایت شود؟11

 الف. هنگام رسیدن به پیچ با سرعت بیشتری برانید 

 ب. قبل رسیدن به پیچ از سرعت خود بکاهید و تا حد امکان با دنده سنگین حرکت کنید

 ی ترمز دستی را بکشیدج. به آرام

 د. در تمامی مدت کالج را پایین نگه دارید

 بپاسخ صحیح:

. قصد وارد شدن به خیابان فرعی را دارید افراد پیاده شروع به عبور از یک سوی خیابان به 12

 سوی دیگر کرده اند چکار باید انجام دهید؟

  الف. توقف کرده و به آنان اجازه عبور دهید

 کنید تا عبور کنند ب. با دست اشاره

 ج. بوق زده و عبور کنید

 د. به حرکت ادامه داده و با فاصله ی زیادی از مقابل آنها عبور کنید

 الفپاسخ صحیح:
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 د.   ج.   ب.   الف. 

 الفپاسخ صحیح:

ید احتمال عبور کودکان وجود دارد چه اقدامی . هنگامیکه از نزدیکی مدرسه ای عبور میکن14

 انجام میدهید؟

 الف.با روشن کردن چراغ به آنها هشدار میدهید

 ب. همیشه سرعتی مناسب داشته باشید پیش بیینی خطرات جانبی را بمائید

 ج. قبل ورود کودکان به سواره رو با سرعت از منطقه عبور می کنید

 عبور خود آگاه سازیدد. با بوق زدن مداوم آنان را از 

 بپاسخ صحیح:

 . عالمت زیر که در آزادراهها نصب میگردد به چه معناست؟15

 ب. فاصله تا تلفن بعدی را نشان می دهد  الف. فاصله شما تا پل نشان می دهد

 د. نشان دهنده محل بازرسی پلیس ج. فاصله شما را تا خروجی بعدی نشان میدهد

 جپاسخ صحیح:

 ه مسکونی به یک سرعت گیر نزدیک میشوید شما باید .... در یک منطق16

 ب. از قسمت چپ جاده عبور کنید  الف. با همان سرعت به حرکت خود ادامه دهید

 د. سریعا سرعت خود را کاهش دهید    ب. به سرعت خود بیافزایید

 دپاسخ صحیح:

 

 

 

 

. کدامیک از تابلوهای زیر به معنای جریان همگرا است؟ 13
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 . تابلوی روبرو چه مفهومی دارد؟17

 سطح در قوسب. تقاطع هم    الف. بن بست

 د. گردش به راست و چپ  در قوس یبا اصل یج. تقاطع فرع 

 جپاسخ صحیح:

 

 

 . حساس و میزان نبودن ترمز پایی .... ..... جزء جرائم رانندگی می باشد18

   ب. بالمانع است  الف. یک نقص جزئی است

 د. نقص فنی محسوب می گردد  ج. نقص فنی نمی باشد

 دپاسخ صحیح:

 روبرو حق تقدم با کدام وسیله است؟. در شکل 19

 د. همه با هم  ج. مشکی  ب. سفید  الف. قرمز

 جپاسخ صحیح:

 . رنگ تابلو در بزرگراهها و آزادراهها به ترتیب ...21

 د. قرمز و نارنجی  ج. سبز و قرمز  ب. قرمز و آبی  الف. سبز و آبی

 الفپاسخ صحیح:

 . روشن بودن چراغ زرد به چه معناست؟21

 ب.در پشت خط بایستید     . آماده ادامه مسیر باشیدالف

 د. اگر راه باز باشد ادامه مسیر دهید  ج. اگر افراد پیاده ای در حال عبور نباشند ادامه مسیر دهید

 بپاسخ صحیح:
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 . بهترین نوع دور زدن در خیابان های کم عرض ...22

 د. هیچکدام  رمانج. دور دو ف  ب. حرکت با دنده عقب  الف. دور یک فرمان

 جپاسخ صحیح:

 . مفهوم تابلوهای زیر چیست؟23

 متری 033الف. تقاطع جاده و راه آهن بدون راه بند، نصب در 

 متری با راه بند 033ب. تعیین فاصله 

 متری 033ج. تقاطع جاده و راه آهن با راه بند، نصب در 

 متر مانده به راه آهن 533د. 

 جپاسخ صحیح:

 

 

 

 بقت چه زمانی می بایست به خط اولیه بازگشت؟. پس از س24

 الف. وقتی به اتومبیل مقابل نزدیک می شوید

 ب. هنگامی که از اتومبیلی که از آن سبقت گرفتید گذشته باشید

 ج. پس از زدن راهنما و اطمینان از عبور اتومبیل کناری

 ر آینه داخل اتومبیل مشاهده کنیدد. زمانی که چراغ های بزرگ اتومبیلی را که از آن سبقت گرفته اید د

 دپاسخ صحیح:

 . مفهوم تابلوی زیر چیست؟25

 ب. توقف در ایستگاه اتوبوس ممنوع  الف. به ایستگاه نزدیک می شوید

 د. ایستگاه اتوبوس    ج. ایستگاه

 دپاسخ صحیح:
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 . .... ....متر باشد باید از .... ... 51. در صورتی که فاصله شما تا اتومبیل جلوئی در شب 26

 ب. نور پایین استفاده کرد    الف. نور باال استفاده کرد

  د. از نور باال و پایین استفاده کرد   ج. چراغ ها را خاموش کرد

 بپاسخ صحیح:

 . مفهوم رنگ سیاه و سفید در عالئم راهنمایی ورانندگی چیست؟27

 راهنمای مسیر و اماکن مذهبی-الف. حرکت مجاز

 می و هشدار برای انجام عملیات ساختمانیب. هشدارهای عمو

 ج. عالئم دستوری و راهنمای مسیر در سایر راهها

 د. منع کننده یا ایست

 جپاسخ صحیح:

 

 

 . کدام گزینه ناصحیح است؟28

 ب. در تقاطع ها سبقت گرفتن ممنوع است  الف. سبقت گرفتن در تونل ها بالمانع است

 دور زدن ممنوع استج. در سر پیچ های تند و سرباالیی ها 

 د. سبقت از وسیله ای که خود در حال سبقت گرفتن است ممنوع است

 الفپاسخ صحیح:

 . راننده اتومبیلی که به گذرگاه هم سطح راه آهن می رسد چه کار باید انجام دهد29

 ب. با دقت و مراقبت عبور کند  الف. با سرعت عبور کند

 خطر را روشن کندد. چراغ های   ج. قبل از مانع توقف کند

 جپاسخ صحیح:
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 . کدام گزینه ناصحیح است؟31

 کیلومتر برای سواری و وانت 523کیلومتر در ساعت و حداکثر  53الف. حداقل سرعت در آزادراهها 

 کیلومتر در ساعت در روز 56ب. حداکثر سرعت در جاده های اصلی 

 بکیلومتر در ساعت در ش 56ج. حداکثر سرعت در جاده های اصلی 

 کیلومتر در ساعت در روز 56د. حداکثر سرعت در جاده های فرعی 

 دپاسخ صحیح:

 . مفهوم تابلوی زیر چیست؟ 1

 ب. خطر کوالک و مه  الف. رعایت حق تقدم

 د. عالمت تعجب    ج. خطر

 جپاسخ صحیح:

 

 

 

 . مفهوم تابلوی زیر چیست؟2

 ب. راهروی مخصوص عابرین   الف. زیرگذر یا روگذر

 د. مسیر مخصوص عابرین پیاده  هوایی و تونل زیر گذر پیادهج. پل 

 الفپاسخ صحیح:

 . مفهوم تابلوی زیر چیست؟3

 ب. تقاطع دو خط آهن با یکدیگر الف. تقاطع با راه آهن دو خط

 د. تقاطع با راه آهن  ج. تقاطع مانع با راه آهن

 الفپاسخ صحیح:
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 . تاثیرات موارد مخدر چیست؟4

 دن به قوانین رانندگی و فرامین پلیسالف. اعتنا نکر

 کاهش هوشیاری -ب. افزایش اعتماد به نفس کاذب

 ج. بر هم زدن نظم رانندگی 

 د. عدم کنترل راننده در شرایط ضروری

 بپاسخ صحیح:

 . برای استفاده از ترمز در حین رانندگی بهتر است ....5

 الف. تمام کف پا روی پدال ترمز قرار دهید 

 روی کف اتومبیل گذاشته و با پنجه پدال ترمز را فشار دهید ب. پاشنه پا

 ج. با کف پا ترمز را به آهستگی فشار داده و همزمان کالج را بگیرید

 د. پاها همواره برای ترمز گرفتن باشد

 بپاسخ صحیح:

 

 

 . کدامیک از تابلوهای روبرو مفهوم آن است که هیچ وسیله ای نمی تواند وارد شود؟6

 د.    ج.  . ب  الف. 

 دپاسخ صحیح:
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 . شما موقعی می توانید شروع به حرکت کنید که :7

 الف. بعد از حرکت اقدام به بستن کمربند نمایید

 ب. از بسته شدن کمربند ایمنی خود و سایر سرنشینان اطمینان حاصل نمایید

 ج.از بسته شدن کمربند ایمنی خود اطمینان حاصل کنید

 مربند ایمنی سرنشینان اطمینان حاصل نماییدد. از بسته شدن ک

 بپاسخ صحیح:

. در صورت ایجاد نقص فنی تابلو احتیاط را در فاصله ...... متری در جاده و یا اگر بزرگراه می 8

 باشید در فاصله .... متری قرار دهید.

 503بزرگراه  53ب. جاده   563بزرگراه  53الف. جاده 

 563بزرگراه  53جاده د.    53بزرگراه  563ج. جاده 

 دپاسخ صحیح:

 . به هنگام خروج از پارک چه اعمالی را باید انجام داد؟9

 الف. از آینه ها استفاده نموده و برای کنترل نهایی سر را به سمت چپ و عقب را نگاه کنید

 ب. چنانچه الزم است سایر رانندگان آهسته برانند به آنها عالمت دهید

 در مقابل شما پارک نشده به عقب برنگردیدج. اگر اتومبیل دیگری 

 د. عالوه بر استفاده از راهنما با دست عالمت دهید

 الفپاسخ صحیح:

. در هنگام شب رانندگی می کنید و نور باالی چراغ اتومبیلهایی که از روبرو می آیند چشم های 11

 شما را خیره می کند چکار باید انجام دهید؟

 چراغ اتومبیل روبرو نگاه کنید و از نگاه کردن به سمت راست خودداری کنید الف. به طور مستقیم به نور

 ب. به طور مستقیم به نور چراغ روبرو نگاه نکنید و سمت راست راه را نگاه کنید و از گوشه چشم به اتومبیل روبرو توجه کنید

 ج. نور باالی اتومبیل را روشن کنید و به وسیله نقلیه مقابل توجه نکنید.

 بسخ صحیح:پا
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. هنگامیکه قصد دارید از یک وسیله نقلیه طویل که آهسته حرکت می کند در یک جاده شلوغ 11

 سبقت بگیرید چکار باید انجام دهید؟

 الف. با فاصله کمی پشت وسیله حرکن کنید تا بتوانید بالفاصله سبقت بگیرید 

 د روشن کنید تا اجازه دهند که عبور کنیدب. چراغ های بزرگ را برای وسیله نقلیع ای که از روبرو می آین

 ج. در پشت وسیله منتظر بمانید تا راننده به شما اشاره کند که عبور کنید 

د. با فاصله کافی پشت وسیله نقلیه حرکت کنید تا بتوانید قسمت جلویی وسیله مذکور را ببینید تا زمان 

 مناسب و ایمن برای سبقت فراهم شود

 دپاسخ صحیح:

 م مورد زیر هنگام رانندگی در شب احتمال خطر را افزایش می دهد؟. کدا12

 الف. محدودیت میدان دید راننده: خیره شدن به راه و عدم تشخیص فاصله وسیله نقلیه مقابل

 ب. استفاده از چراغها

   ایبانج. استفاده از س

 د. استفاده از بوق

 الفپاسخ صحیح:

 

 

 گی بسیار اهمیت دارد. علت این امر چیست؟. پوشیدن کفش مناسب به هنگام رانند13

      الف. به منظور حفظ کنترل صحیح برروی پدالها

 ب. به منظور راحتی پیاده روی در مواقع نقص اتومبیل 

 ج. به منظور ممانعت از ساییدگی سطح الستیک پدالها

 د. به منظور تعویض سریع دنده

 الفپاسخ صحیح:
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 ین کاری که باید انجام شود چیست؟. برای روشن کردن اتومبیل اول14

 ب. تنظیم آینه ها و خالص کردن دنده و روشن کردن  الف. گرفتن کالج با پای چپ

 د. خالص کردن دنده تنظیم صندلی بستن کمربند روشن کردن   ج. ترمز گرفتن

 الفپاسخ صحیح:

 چه معناست؟ . زمانیکه رانندگان چراغهای بزرگ را روشن و خاموش می کنند برای شما به15

 الف. به شما حق تقدم می دهند

 ب. شما را از وجود خود مطلع می کنند

 ج. به شما اطالع می دهند که وسیله شما دارای نقص و اشکال است

 د. به شما اطالع می دهند که گشت پلیس در جاده حضور دارد

 بپاسخ صحیح:

 جلویی .... می باشد. در وضعیت راه خشک و هوای خوب فاصله بین شما و اتومبیل 16

 د. چهار ثانیه  ج. سه ثانیه  ب. دو ثانیه  الف. یک ثانیه

 بپاسخ صحیح:

 

 

. قصد دارید تا منزل رانندگی کنید عینک خود را جهت رانندگی الزم دارید پیدا نمی کنید چه 17

 اقدامی می بایست انجام دهید؟

 ما کمک نمایدالف. به هنگام شب رانندگی کنید تا اینکه نور معابر به ش

 ب. از مسیرهای خلوت به آرامی برانید

 ج. باید به طریقی به منزل بروید که به رانندگی نیاز نباشد

 د. از عینک یکی از دوستان استفاده کرده تا منزل رانندگی کنید

 جپاسخ صحیح:
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 . فقط عبور دوچرخه کدام گزینه است؟18

 د.  ج.   ب.  الف. 

 بپاسخ صحیح:

 ای به شکل دایره با نوار حاشیه قرمز از کدام دسته تابلوها هستند؟. تابلوه19

 ج. آگاهی دهنده یا اخباری  ب. هشداردهنده یا اخطاری  الف. بازدارنده یا انتظامی

 الفپاسخ صحیح:

 . در راه بدون جدول کناری و پارک در سرباالیی .... 21

 دالف. باید فرمان به چپ )خالف عقربه ساعت( چرخانده شو

 ب. باید فرمان به راست )موافق جهت عقربه ساعت( چرخانده شود

 د. الف و ج صحیح است   ج. فرمان مستقیم نگه داشته شود

 بپاسخ صحیح:

 . در حریم تابلوی ایستادن ممنوع ....21

ب. برای یک لحظه هم توقف نمی   الف. فقط برای پیاده و سوار کردن مسافر، توقف بالمانع است

 کنید

 د. بستگی به موقعیت دارد  به هیچ وجه پارک نمی شود کرد ولی می شود توقف کرد ج.

 بپاسخ صحیح:

 . چه عاملی می تواند میزان خطر ناشی از آسیب دیدگی گردن را در موقع تصادف کمتر کند؟22

 د. ترمز ضدقفل  ج. صندلی مجهز به بالشتک هوا ب. کمربند الف. وجود پشت سری

 الفپاسخ صحیح:

 

 



120 
 

 . کدامیک از تابلوهای زیر به معنی )عبور وسیله نقلیه با محموله خطرناک ممنوع( می باشد؟23

 د.  ج.   ب.   الف. 

 بپاسخ صحیح:

در چه فاصله ای از تقاطع ها دور زدن ممنوع بوده و حداکثر سرعت در جاده های اصلی در  24

 شب چقدر است؟

 53-523د.   563-56ج.   56-563ب.   56-563الف. 

 الفپاسخ صحیح:

 . تابلوی روبرو به چه معناست؟25

   ب. عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع  الف. عبور با ارتفاع بیش از دو متر ممنوع

 د. عبور با ارتفاع بیش از دو متر مجاز  ج. عبور با عرض بیش از دو متر مجاز

 بپاسخ صحیح:

 

 

 ه توقف ممنوع در طول شبانه روز( می باشد. کدامیک از تابلوهای زیر به معنی )محدود26

 هیچکدامد.   ج.   ب.   الف. 

 الفپاسخ صحیح:
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 . کدامیک از گزینه ها تابلوهای انتظامی نمی باشد؟27

 ب.   الف. 

 د.   ج. 

 دپاسخ صحیح:

 . راننده قبل حرکت اتومبیل موظف است ...28

 الف. از داشتن بنزین مطمئن شود

 کمربند ایمنی خود و دیگر سرنشینان مطمئن گردد ب. از بسته بودن

 ب و روغن ماشین را کنترل نمایدج. آ

 د. ترمزهای خود را کنترل نماید

 بپاسخ صحیح:

 

 . در کدام محل سبقت ممنوع است و راننده موظف به رعایت آن است؟29

 صب عالئم و خط کشی ممنوع استالف. تقاطع ها، پلها، تونلها، سرباالیی ها، پیچ های تند و محلهایی که با ن

 ب. در خیابان های یکطرفه

 در بزرگراهها، خیابانهای دوطرفهج. 

 د. خیابان های دو طرفه، تقاطع ها و پل ها

 الفپاسخ صحیح:
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 . قوانین و راهنمای در جاده به چه طریقی به راننده اطالع داده می شود؟31

 ف و بد. گزینه ال  ج. رنگ خطوط  ب. عالئم  الف. تابلو

 دپاسخ صحیح:

 . کدام گزینه صحیح است؟1

 الف. سبقت گرفتن در تونلها با رعایت نکات ایمنی بالمانع است

 ب. سبقت گرفتن برای اتوبوسها در معابر شهری ممنوع نیست

 ج. در سر پیچهای تند و سر باالیی ها دور زدن ممنوع است

 منوع نیستد. سبقت از وسیله ای که خود در حال سبقت گرفتن است م

 جپاسخ صحیح:

 . حداکثر سرعت مجاز انواع سواری ها و اتوبوسها در آزادراهها به ترتیب کدام گزینه است؟2

 523اتوبوس  -553ب. سواری    553اتوبوس  -523الف. سواری 

 56سواری  -523د. اتوبوس    553سواری  -56ج. اتوبوس 

 الفپاسخ صحیح:

 

 

 

 جاده به چه معناست؟ . وجود تابلویی به شکل زیر در3

 الف. تنها باید با سرعت مشخص شده در تابلو رانندگی کنید

 ب. سرعت مذکور حداقل سرعتی است که توصیه می شود

 ج. نباید از سرعت نشان داده شده در تابلو تجاوز کنید

 د. سرعت مذکور برای شرایط مختلف جاده و آب و هواست

 جپاسخ صحیح:
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 ؟. مفهوم تابلو زیر چیست4

 ب. خطر سقوط در دریا  الف. خطر پل متحرک

  د. خطر سقوط در آب   ج. خطر سقوط

 دپاسخ صحیح:

 . علت اینکه در هنگام رانندگی پوشیدن کفش مناسب مورد نیاز است پیست؟5

 الف. به منظور حفظ کنترل صحیح بر روی پدالها

 ب. به منظور راحتی پیاده روی در مواقع نقص اتومبیل 

 ور ممانعت از ساییدگی سطح الستیک پدالهاج. به منظ

 د. به منظور تعویض سریع دنده

 الفپاسخ صحیح:

 . برای جلوگیری از لغزندگی اتومبیل در شرایط یخبندان چه تمهیداتی الزم است؟6

 الف. اگر چرخها شروع به لغزندگی کرد از ترمز دستی استفاده کنید

 دب. در تمامی مواقع از دنده یک استفاده کنی

 ج. با سرعت کمتر و با دنده سنگین حرکت کنید

 د. به دفعات بیشتر و به آرامی ترمز کنید

 جپاسخ صحیح:

 . چه چیز موجب بهم ریختن تمرکز شما در رانندگی خواهد شد؟7

 الف. نگاه کردن به اطراف اتومبیل 

 ب. نگاه کردن به آینه اتومبیل

 ج. استفاده از شیشه شور اتومبیل

 به نقشه گوش کردن به موزیک با صدای بلند و استفاده از تلفن همراه د. نگاه کردن

 دپاسخ صحیح:
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 . سبقت گرفتن در پیچهای تند و سر باالیی ها چه مورد قانونی را شامل می شود؟8

 ب. ضروری است     الف. ممنوع است

 د. بالمانع است  ج. با احتیاط کامل میتوان سبقت گرفت 

 الفپاسخ صحیح:

ل رانندگی در جاده خیس به دنبال اتومبیلی دیگر فاصله زمانی ایمن از اتومبیل جلویی . در حا9

 چقدر باید باشد؟

 ثانیه 2د.   ثانیه 0ج.   ثانیه 5ب.   ثانیه 5الف. 

 جپاسخ صحیح:

 . وقتی در حین رانندگی حواس شما متوجه چیزهای دیگر باشد اینکار:11

 را از شما خواهد گرفتالف. تصمیم سریع و عکس العمل به موقع 

 ب. قادر به تصمیم گیری نخواهید بود

 د. ممکن است مسیر خود را اشتباه بروید  ج. عکس العملی از خودتان نشان نخواهید داد

 الفپاسخ صحیح:

 . آمادگی در رانندگی شامل چه مواردی است؟11

 آگاهی، عدم حواس پرتیب. مشاهده پیش بینی، تمرکز،   الف. خطایی دیگران را پیش بینی کردن

 د. آگاهی داشتن از وضعیت رانندگی دیگران    ج. مهارت در رانندگی

 بپاسخ صحیح:

 . حالت وضعیت شما در رانندگی به چه عواملی بستگی دارد؟12

 ب. دانش رانندگی و ترافیک   الف. رفتارهای مثبت ترافیکی

 مقررات د. پای بندی به  ج. تفکر،موقت، دانش قبلی، ادب و نزاکت

 جپاسخ صحیح:

 



125 
 

 . بی توجهی به عالئم و مقررات رانندگی نشانه :13

 ب. عدم سواد کافی  الف. عدم توانائی و صالحیت رانندگی است

 د. شتاب و عجله بیهوده است    ج. عدم آمادگی الزم

 الفپاسخ صحیح:

 . صحیح ترین روش ترمز کردن چیست؟14

به حالت خالص در آورید ترمز دستی را در مرحله قبل توقف کامل الف. ابتدا سریعا نرمز کرده و دنده را 

 بکشید

 ب. ابتدا به آرامی ترمز کرده سپس پدال ترمز را بیشتر فشار دهید

 ج. بشدت ترمز کنید و پدال کالج همزمان فشار دهید

 د. اندکی ترمز کرده پدال کالج را فشار دهیدترمز دستی را قبل از توقف بکشید

 بپاسخ صحیح:

 . تابلو زیر به چه معناست؟15

 کیلومتر در ساعت 53الف. حداقل سرعت 

 کیلومتر در ساعت 53ب. حداکثر سرعت 

 کیلومتری 53ج. منطقه اتو سرویس در 

 کیلومتری 53د. محل استراحت در 

 الفپاسخ صحیح:

 . اگر عابری را ببینید که عصای سفید در دست دارد به چه معناست؟16

 د. نابینا است  ج. مسن است  ب. معلول است  تالف. ناشنوا اس

 دپاسخ صحیح:
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 . قفلهای خاص کودکان که در وسیله نقلیه نصب می شود برای چه منظوری است؟17

 الف. جهت قفل کردن پنجره های درب عقب

 ب. برای اینکه کودکان بطور نا خواسته درب عقب اتومبیل را باز نکنند

 ای عقبج. جهت ممانعت از حرکت صندلی ه

 د. جهت قفل کردن سگک کمربند ایمنی

 بپاسخ صحیح:

 . حق تقدم عبور در تصویر مقابل با کدام است؟18

 2ب. اتومبیل سفید شماره   الف. همه حق تقدم عبور یکسان دارند

 5د. اتومبیل سفید شماره     ج. اتومبیل سیاه رنگ

 جپاسخ صحیح:

 

 

 

 حرکت هستید چکار باید انجام دهید؟ . در چهاراهی با میدان دید کم در حال19

 الف. بدون توجه به طرفین به حرکت ادامه دهید

 ب. در حالیکه طرف راست را نگاه می کنید کامال آهسته حرکت کنید

 ج. در حالیکه طرفین را نگاه می کنید به آهستگی حرکت کنید

 د. آماده باشید که به سرعت حرکت کنید

 جپاسخ صحیح:
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 ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است حق تقدم عبور دارد بر ..... وسیله نقلیه 21

 الف. وسیله نقلیه در حال جلو رفتن)عقب، جلو کردن(

 ب. وسیله نقلیه در حال دور زدن

 ج. وسیله نقلیه در حال توقف یا در حال شروع حرکت

 د. هر سه موارد صحیح است

 دپاسخ صحیح:

 متر باشد باید از ... 51ل جلویی در شب . در صورتیکه فاصله شما تا اتومبی21

 ب. نور پایین استفاده کرد  الف. نور باال استفاده کرد

 د. از نور باال و پایین استفاده کرد  ج. چراغها را خاموش کرد

 بپاسخ صحیح:

 . مفهوم رنگ سیاه و سفید در عالئم راهنمایی ئ رانندگی چیست؟22

 ن مذهبیراهنمای مسیر و اماک -الف. حرکت مجاز

 ب. هشدارهای عمومی و هشدار برای انجام عملیات ساختمانی 

 ج. عالمت دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها

 د. منع کننده یا ایست

 جپاسخ صحیح:

 . راننده اتومبیل که به گذرگاه هم سطح راه آهن میرسد چه کار باید بکند؟23

 ور کندب. با دقت و مراقبت عب  الف. با سرعت عبور کند

 د. چراغهای خطر را روشن کرد  ج. قبل از مانع عبور کرد

 جپاسخ صحیح:
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 . کدام گزینه ناصحیح است؟24

 کیلومتر در ساعت برای سواری و وانت 523کیلومتر و حداکثر  53الف. حداقل سرعت در آزادراه 

 کیلومتر در روز 56ب. حداکثر سرعت در جاده های اصلی 

 کیلومتر در شب 56های اصلی ج. حداکثر سرعت در جاده 

 کیلومتر در روز 56د. حداکثر سرعت در جاده های فرعی 

 دپاسخ صحیح:

 . کدامیک از گزینه های زیر درست می باشد؟25

 الف. رنگ نارنجی در عالئک عبور و مرور به معنی راهنما برای مناطق تفریحی و فرهنگی می باشد

 باشدب. تابلوی ایست از تابللوهای اختیاری می 

 ثانیه ای وجود داشته باشد 2ج. مابین شما و اتومبیل جلویی باید یک فاصله زمانی 

 د. در سراشیبی در صورت پایین نگه داشتن کالج و خالص بودن دنده سرعت اتومبیل افزایش نمی یابد

 جپاسخ صحیح:

 . کدامیک از تابلوهای زیر به معنای)پایان جدا کننده(می باشد؟26

  د. ج.  ب.   لف. 

 الفپاسخ صحیح:

 . خطوط زیگزاگ به رنگ زرد در حاشیه راههای متصل به پیاده رو به چه معناست؟27

 الف. ایستادن روی آنها آزاد است

 ب. عبور کردن و ایستادن روی آنها در شرایط اضطراری آزاد است

 ج. توقف اتومبیل روی آنها بالمانع است

 ممنوع استد. عبور کردن و ایستادن روی آنها 

 دپاسخ صحیح:
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 . کدامیک از تابلوهای زیر جزو تابلوهای انتطامی نمی باشد؟28

 الف. عبور پیاده ممنوع . عبور کامیون ممنوع

 ب. رعایت حق تقدم . ایست

 ج. عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع . خیابان اصلی

 د. حق تقدم با شما . آزادراه

 دپاسخ صحیح:

 یک طرفه باید در کدام سمت اتومبیل را پارک کرد؟ . در خیابان29

 ب. چپ  الف. در خیابان یک طرفه نمی توان پارک کرد

 د. راست   ج. در هر دو طرف پارک شود مانعی ندارد

 بپاسخ صحیح:

 . مفهوم تابلو روبرو چیست؟31

 ب. توقفگاه بیمارستان   الف.به طرف بیمارستان

 و ج صحیح استد. گزینه الف     ج. بیمارستان

 جپاسخ صحیح:

 

 

 . تابلوی دستوری و خدماتی در عالئم عبور و مرور به چه شکل نشان داده می شود؟1

د.   ج. مستطیل پرچمی  ب. مستطیل افقی    الف. مستطیل قائم

 لوزی

 الفپاسخ صحیح:
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مشخص . در عالئم عبور و مرور راهنما برای مناطق تفریحی و فرهنگی و گردشگری به چه رنگی 2

 شده است؟

 د. سبز  ج. قهوه ای  ب. زرد  الف. نارنجی

 جپاسخ صحیح:

 . تابلو به معنای فقط گردش به راست مجاز می باشد به چه شکل نمایش داده میشود؟3

 ب. مثلث شکل با زمینه قرمز  الف. دایره شکل با زمینه قرمز

 د. دایره شکل با زمینه سفید  ج. دایره شکل با زمینه آبی

 جصحیح: پاسخ

 . حداکثر میزان سرعت در خیابانهای شریانی اصلی چند کیلومتر در ساعت است؟4

 53د.   03ج.   53ب.   63الف. 

 بپاسخ صحیح:

 هر باری که بر روی باربند سقف اتومبیل حمل می شوید باید؟5

 ب. محکم بسته شود   الف. تا حد امکان سبک باشد

 د. زمانیکه نیاز باشد حمل شود   ج. با یک پوشش پالستیکی پوشیده شود

 بپاسخ صحیح:

 . کدامیک از خطوطه زیر در طول راه کشیده می شود؟6

 د. مواردالف و ب ج. خطوط زیگزال  ب. خطوط ایست  الف. خطوط توقف

 جپاسخ صحیح:
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. برای عالمت دادن به منظوره گردش به راست در صورتیکه راهنمای شما خراب باشد دست 7

 کدام حالت باید جهت اطالع سایر رانندگان حرکت دهید؟خود را به 

 الف. دست چپ خود را از آرنج به طرفه باال خم کنید و به طور عمودی نگه دارید

 ب. دسته چپ خود را به صورت افقی قرار دهید

 ج. دست چپ خود را از باال به پایین حرکت دهید

 د. دست خود را بیرون برده و باال پایین میبرید

 الفخ صحیح:پاس

. رانندگان وسیله نقلیه با دیدن چراغ چشمک زدن زرد در تقاطع و گذرگاه پیاده چه عملی را 8

 باید انجام دهند؟

 الف. باید توقف نموده و پس از اطمینان از نبودن چطر تصادف عبور نمایند

 ب. با احتیاط و سرعت کم عبور نمایند

 متری چراغ راهنمایی و رانندگی بایستند 6ت در فاصله ج. توقف کامل نمایند در صورت نبودن خط ایس

 د. موارد الف و ج

 بپاسخ صحیح:

 . تابلو به شکل مثلث به معنای تقاطع از کدام نوع تابلوها است؟9

 ب. بازدارنده یا انتظامی  الف. هشدار دهنده یا اخطاری

 د. محلی  ج. آگاهی دهنده یا اخباری

 الفپاسخ صحیح:

 بلو چیست؟. مفهوم این تا11

 .در دسته تابلوهای اخطاری)تقاطع( و )تقاطع فرعی و اصلی( متفاوت است. در پاسخ اشتباه نکنید

 ب. ورود به راهه اصلی از چپ    الف. تقاطع 

 د. تقاطع فرعی و اصلی  ج. ورود به راه اصلی از راست 

 دپاسخ صحیح:
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 . مفهوم تابلو روبرو چیست؟11

 ب. خیابان اصلی  الف. پایان خیابان اصلی

 د. پایان شهر  ج. پایان تمام محدودیتها

 بپاسخ صحیح:

 . مفهوم تابلو روبرو چیست؟12

 الف. محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز

 ب. محدوده توقف ممنوع در ساعات معین

 ج. پایان محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز

 د. پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین

 الفسخ صحیح:پا

 . مفهوم تابلو روبرو چیست؟13

 ب. کاهش خطوط عبور الف. بسته بودن یکی از خطوط عبور

 د. طول محدوده خطر   ج. افزایش خطوط عبور

 جپاسخ صحیح:

 . کدامیک از تابلوهای زیر به معنای تقاطع نیست؟14

 د.   ج.   ب.   الف. 

 جپاسخ صحیح:
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 است؟. تابلو روبرو به چه معن15

 ب. عبور اطفال  الف. عبور عابر پیاده

 د. مدرسه  ج.  گذرگاه عابر پیاده

 بپاسخ صحیح:

 . شما چه زمانی چراغ هشداردهنده خطر را روشن می نمایید؟16

ب. زمانیکه یک اتومبیل دارای نقص فنی را بکسل می  الف. زمانیکه در آب و هوای بد رانندگی می کنید

 کنید

 د. زمانیکه شما نمی توانید از توقف اجباری اجتناب کنید نا مناسب پارک کرده اید ج. زمانیکه در محل

 دپاسخ صحیح:

 . در آزادراهی الستیک اتومبیل شما پنچر میشود چه کار می کنید؟17

 الف. در همان محل توقف می کنید

 ب. به آرامی در خط عبور توقف کرده و چرخ را هر چه سریعتر عوض می کنیدد

 ط توقف اضطراری توقف اضطراری توقف می کنیدج. در خ

 د. چراغهای خطر را روشن می کنید و در باند خودتان متوقف می شوید

 جپاسخ صحیح:

 . مهمترین عامل تصادفات رانندگی  چیست؟18

 د. شرایط جاده ج. شرایط آب و هوایی ب. اشتباه رانندگی  الف. مسائل مکانیکی

 بپاسخ صحیح:

 و روبرو چیست؟. مفهوم تابل19

 ب. به تابلو ایست نزدیک میشوید     الف. رعایت حق تقدم

 د. خطر   ج. به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک میشوید

 جپاسخ صحیح:
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 . مفهوم تابلو روبرو چیست؟21

 ب. تقاطع مسیر قطار  الف. تقاطع جاده و راه آهن

 ه بندد. تقاطع راه آهن با را  ج. تقاطع راه آهن بدون راه بند

 دپاسخ صحیح:

 . مفهوم تابلو روبرو چیست؟21

 ب. عبور روچرخه ممنوع  الف. عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع

 د. عبور موتورگازی ممنوع   ج. عبور موتورسیکلت ممنوع

 جپاسخ صحیح:

.قانون و مقررات اولیه در هنگام حرکت کردن منتها الیه سمت ..... می باشد مگر برای .... 22

 تن.گرف

 سبقت -ب. راست   سبقت -الف. چپ

 عالمت دادن به راننده پشت سر -د. راست   سبقت -ج. چپ

 بپاسخ صحیح:

 ثانیه بین شما و وسیله نقلیه جلویی چه وقتی مناسب است؟ 2. فاصله زمانی 23

 ب. هوا برفی و در حال بارش   الف. هوا ابری و بارانی در حال بارش

 د. زمین لیز و لغزنده باشد   ج. هوا آفتابی و راه خشک

 جپاسخ صحیح:

 . تابلو روبرو به چه معناست؟24

 ب. مترو     الف. پارکینگ

 د. محدوده پارک     ج. پارک سوار

 جپاسخ صحیح:
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 . مفهوم تابلو روبرو چیست؟25

 ب. افزایش خطوط عبور   الف. کاهش خطوط عبور

 ای گریزد. خط عبور بر  ج. بسته بودن یکی از خطوط عبور

 الفپاسخ صحیح:

 . اگر باد الستیک زیاد باشد چه خطرهایی به دنبال دارد؟26

 ب. کوبش  الف. کشیده شدن به یک سمت

 د. تمام موارد    ج. خطر ترکیدن

 دپاسخ صحیح:

 ه فاصله ای توقف ممنوع می باشد؟چراه تا  3. در 27

 متری 6د.   متری 56ج.   متری 53ب.   متری 23الف. 

 جحیح:پاسخ ص

 

 . حق تقدم در شکل روبرو به ترتیب با کدام اتومبیل است؟28

 ب. آبی قرمز زرد    الف. آبی زرد قرمز

 د. زرد قرمز آبی     ج. قرمز آبی زرد

 الفپاسخ صحیح:

 . حق تقدم در شکل روبرو برای کدام اتومبیل می باشد؟29

 2ب.    5الف. 

 ج. کسی که زودتر شروع به پارک نموده

 دقیقه دیگر می رسد( 6)که 0اتومبیل  د.

 بپاسخ صحیح:
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 . کدامیک از عالئم زیر بر فرمان پلیس مقدم میباشد؟31

 ب. تابلوهای بازدارنده     الف. چراغ راهنما

 د. هیچ کدام    ج. خط کشی زوج

 دپاسخ صحیح:

 . تابلوی پنج ضلعی با راس فوقانی به چه منظور است؟1

 الف. ایست

 نما به راست ب. حاشیه و جهت

 ج. مدرسه

 د. رعایت حق تقدم

 جپاسخ صحیح:

 . مثلث متساوی االضالع نشسته روی راس به چه معناست؟2

 الف. رعایت حق تقدم

 ب. هشدار

 ج. خطر کوالک و مه

 د. مدرسه

 الفپاسخ صحیح:

 . در هنگام پارک خودرو کنار خیابان به چه نکاتی باید توجه کرد؟3

 خودرو الف. به اندازه و وزن

 ب. به عرض خیابان

 ج. مانع استفاده سایر استفاده کنندگان نباشید

 د. هیچکدام

 جپاسخ صحیح:
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 . آلودگی دیداری به چه معناست؟4

 الف. هوای مه آلود

 ب. تاثیر عینی نامطلوب ناشی از تردد وسایل نقلیه

 ج. تاثیرات مخرب گازهای خروجی از وسایل نقلیه

 ندهد. تاثیر بر میزان دید ران

 بپاسخ صحیح:

 . سطح روغن در چه بازه زمانی باید بازدید گردد؟5

 الف. هر ماه

 ب. هر روز

 ج. هر هفته

 روز یک بار 2د. 

 جپاسخ صحیح:

. رفتارهای نابهنجار ترافیکی همچون تخلفات، تصادفات، حرکات مارپیچ، سبقت های غیر مجاز 6

 باعث چه مشکلی میگردند؟

 و ترافیکی الف. پرخاشگری اجتماعی

 ب. مشکالت روحی و روانی

 ج. مشکالت ترافیک و شخصیتی

 د. ایجاد آلودگی صوتی و آلودگی هوا

 الفپاسخ صحیح:
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 تنظیم نبودن موتور-الف. شیوه نادرست رانندگی

 خ ها نسبت به یکدیگرانحراف چر-استفاده از روغن متفرغه-ب. پپایین بودن پنجره

 ج. تغییر ناگهانی سرعت

 د. تمام موارد

 دپاسخ صحیح:

 . تابلو مقابل به چه معناست؟8

 الف. حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است

 ب. سبقت گرفتن ممنوع

 ج. حق تقدم عبور با شما

 د. رعایت حق تقدم

 جپاسخ صحیح:

 روش های صحیح رانندگی چه مواردی می باشد؟. عوامل موثر برای اجرای قوانین و ایجاد 9

 الف. اجتناب از زمان های اوج ترافیک برای استفاده از خودرو

 ب. ایتفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

 ج. رعایت حق تقدم و رعایت سرعت مجاز

 د. تمام موارد

 جپاسخ صحیح:

 

 

 

 

 . عوامل افزایش دهنده مصرف سوخت کدام گزینه می باشد؟7
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 ارخانجاتالف. ک

 ب. وسایل موتوری

 ج. لوازم گرمایشی و سرمایشی

 د. موتور سیکلت ها

 بپاسخ صحیح:

 . مهمترین دلیل برای عدم استفاده از جیب به عنوان جعبه ابزار کدام گزینه می باشد؟11

 الف. گم شدن ابزار که این امر باعث می شود در موقع نیاز ابزار مورد نیاز موجود نباشد

 شدن و یا پاره شدن لباس به وسیله پیچ گوشتی و ابزار ب. کثیف

 ج. امکان فرو رفتن ابزار به بدن در صورت افتادن بر روی زمین

 د. هیچکدام

 جپاسخ صحیح:

 . برای پاک کردن رنگ های مزاحم و قیر از روی بدنه ماشین از چه وسیله ای باید استفاده کرد؟12

 ودالف. با شست و شوی خودرو از بین می ر

 توسط سمباده نرم پاک می شود

 ج. توسط بنزین پاک می شود

 د. توسط حالل مناسب که به رنگ صدمه نزند

 دپاسخ صحیح:

 

 

 

 

 

 . کدام گزینه سهم بیشتری در آلودگی هوا را تشکیل میدهد؟11
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 الف. جلوگیری از وقوع حادثه دیگر

 ب. حفظ صحنه تصادف

 ج. خروج مصدومان از اتومبیل

 رهای خودرو را روشن نمودد. فالش

 الفپاسخ صحیح:

 . تابلوی روبرو به چه معناست؟14

 الف. پیچ به راست

 ب. ورود به راه اصلی از راست

 ج. پیچ های پی در پی اولین پیچ به چپ

 د. پیچ های پی در پی اولین پیچ به راست

 دپاسخ صحیح:

 د؟. فشار باد الستیک در چه بازه زمانی باید تنظیم گرد15

 الف. هر روز
 ب. هفته ای یک بار

 ج. هر ماه
 ماه 0د. هر 

 بپاسخ صحیح:

 . راه محلی چگونه راهی می باشد؟16

 الف. خیابان های شریانی فرعی به اصلی را متصل می کند

 ب.کوچه ها را به خیابان های شریانی اصلی متصل می کند

 ج. کوچه ها را به خیابان های شریانی فرعی متصل می کند

 خیابان های محلی را به خیابان های اصلی متصل می کند.  د.

 جپاسخ صحیح:

. اولین کاری که در یک صحنه تصادف باید انجام داد کدام گزینه است؟13
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. در صورتی که قفسه سینه بیمار حرکت می کند اما جریان هوا شنیده و یا احساس نشود 17

 نشان دهنده چیست؟

 الف. نشان دهنده انسداد کامل راه هوایی می باشد

 ب. نشان دهنده شکستگی گردن

 ت قلبیج. نشان دهنده مشکال

 د. نشان دهنده خونریزی داخلی

 الفپاسخ صحیح:

 . خط کشی )چهارخانه های زرد و مشکی( نشان دهنده چیست . کجا کشیده میشود؟18

 الف. از کنار آن یابد رد شد و در کنار میدان ها ترسیم می گردد

 ب. قبل از خطوط توقف نموده در تقاطع ها ترسیم می گردد

 احتیاط از روی آن رد شوند و در بزرگراهها ترسیم میگرددج. سرعت را کم نموده با 

 د. با رسیدن به این خطوط باید سریع رد شد و در چهار راهها ترسیم می گردد

 بپاسخ صحیح:

 . محدود نمودن سرعت در راهها چگونه مشخص می شود؟19

 الف. عالئم

 ب. تابلوها

 ج. خط کشی ها

 د. فلش ها 

 بپاسخ صحیح:
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 الف. رانندگان به هیچ وجه نباید از روی آن رد شوند

 ب. ایستادن روی آن ممنوع است

 ج. برای تفکیک گذرگاه استفاده میشود و سبقت روی آن اشکال ندارد

 ایندد. رانندگان در سمت ممتد اجازه عبور از روی آن را ندارند اما در قسمت مقطع می توانند عبور نم

 دپاسخ صحیح:

 . هنگام ورود به میدان حق تقدم عبور با کدام وسیله است؟21

 الف. اتومبیل در حال دنده عقب

 ب. اتومبیل در حال ورود به میدان

 ج. اتومبیل در حال حرکت در میدان

 د. گزینه ب و ج

 جپاسخ صحیح:

 . حق تقدم عبور به ترتیب کدام یک می باشد؟22

 الف. زرد قرمز آبی

 . زرد آبی قرمزب

 ج. قرمز زرد آبی

 د. آبی زرد قرمز

 بپاسخ صحیح:

 

 

 

 

 . رنگ تابلوها در بزرگراه ...... و آزادراه .......... می باشد.23

 و مقطع ترکیبی به چه معناست؟ . خط ممتد21
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 الف. قرمز آبی

 ب. سبز آبی

 ج. مشکی سفید

 د. آبی سبز

 بپاسخ صحیح:

 . در خیابان یک طرفه در کدام طرف نباید پارک نمود؟24

 الف. راست

 ب. چپ

 . نمی شود پارک نمودج

 د. هر دو طرف میدان میتوان پارک نمود

 الفپاسخ صحیح:

 . چرا در سطح جاده های خیس برفی و لغزنده باید از دنده سنگین استفاده کرد؟25

 الف. جهت ترمز سریع

 ب. جهت حرکت سریع

 ج. جهت ممانعت از لغزش چرخ ها

 د. ممانعت از چپ و راست رفتن چرخ ها

 جپاسخ صحیح:
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 الف. قرمز

 ب. زرد

 ج. مشکی

 د. عابر

 دپاسخ صحیح:

. در خیابان پرترافیک وسایل نقلیه پشت سر هم در حال حرکت می باشند چگونه می توان از 27

 بروز جادثه جلوگیری نمود؟

 الف. فاصله خود را با اتومبیل جلویی افزایش دهید

 را روی ترمز قرار دهیدب. پای خود 

 ج. چراغ های خطر را روشن کنید

 د.  در شانه خاکی توقف نموده 

 الفپاسخ صحیح:

 . برای کمک رسانی به فرد آسیب دیده چه کاری باید انجام داد؟28

 الف. باال و پایین رفتن سینه بیمار نگاه کنید

 ب. به خروج هوا طی بازدم گوش کنید

 به صورت خود احساس نمایید ج. جریان هوا را با برخورد

 د. تمام موارد

 دپاسخ صحیح:

 

 

 

 . حق تقدم در شکل روبرو ..... می باشد.26
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 الف. سرباالیی خطرناک

 ب. خطر سقوط در آب

 ج. شیب سرباالیی

 د. پل متحرک

 دپاسخ صحیح:

 . مفهوم تابلو روبرو چیست؟31

 الف. تقاطع

 ب. تقاطع فرعی و اصلی

 ج. ورود به راه اصلی از چپ

 د به راه اصلی از راستد. ورو

 جپاسخ صحیح:

 . در آزادراهها میخهای زرد چشم گربه ای در چه محلی دیده می شود؟1

 الف. در باند کاهش و افزایش سرعت

 ب. بین شانه خاکی و باند اصلی

 ج. بین هر دو باند مجاز

 زادراه و باند اصلی(د. غالبا در مسیر رفت و برگشت جاده ها و در سمت چپ مسیر)یا بین محل خالی وسط آ

 دپاسخ صحیح:

 

 

 

 

 . مفهوم تابلو مقابل چیست؟29
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  الف.

 ب. 

 ج. 

 جپاسخ صحیح:

 . تابلوی مقابل یعنی ...3

 الف. عبور سواری ممنوع

 ب. عبور کامیون ممنوع

 ج. سبقت برای کامیون ممنوع

 د. سبقت ممنوع

 جپاسخ صحیح:

 زیر چیست؟. مفهوم تابلوی 4

 الف. منطقه عبور معلولین

 ب. رانندگی با ویلچر

 ج. راننده معلول

 د. هیچکدام

 جپاسخ صحیح:

 

 . کدامیک از عالئم زیر شما را انجام عملی باز می دارد؟2
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 الف. به لحاظ کاهش ضریب اصطکاک چرخ ها با جاده

 رمای هوا و خارج شدن الستیک ها از حالت طبیعیب. به لحاظ س

 ج. کمبود میدان دید

 د. الف و ب هر دو صحیح است

 الفپاسخ صحیح:

 . خطوط زیر در کجا رسم میشود و به چه معناست؟6

 الف. در طول خیابانها و برای عابر پیاده در طول راه کشیده می شود

 یاده استب. در خیابانهای اصلی و به معنای عبور عابرین پ

 ج. در محل های معینی از راه برای عابرین پیاده در عرض راه کشیده میشود

 د. هیچکدام  

 جپاسخ صحیح:

 . تابلو جاده دو طرفه کدام میباشد؟7

 الف. 

 ب. 

 ج. 

 د. 

 جپاسخ صحیح:

 . چه موقع باید از چراغ هشدار )فالشر( استفاده نمایید؟8

 ت اطالع اتومبیل های پشت سرالف. هنگام بکسل کردن اتومبیل جه

. در شرایط غیرعادی به مانند باران و یخبندان و سرما کنترل و هدایت و توقف اتومبیل به کدام 5

 دلیل مشکل است؟
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ب. زمانیکه دچار نقص فنی میشوید و یا زمانیکه خطری را که پیش رو دارید به اتومبیل های عقب اطالع 

 میدهید

 ج. بصورت دوبله پارک میکنید

 د. در صورت توقف ناگهانی و یا اجباری

 بپاسخ صحیح:

 است اتخاذ شود عبارتند از:. مراحل اساسی که در هنگام تصادف و آسیب جدی شدید الزم 9

 الف. حفظ صحنه تصادف

 ب. آگاه ساختن مراجع ذیصالح

 ج. مراقبت از مجروحین

 د. هر سه مورد فوق

 دپاسخ صحیح:

 متر باشد .... .... ... 151. هنگامیکه در شب فاصله اتومبیل شما با اتومبیل جلویی بیش از 11

 الف. از نورپایین استفاده میکنیم

 خاموش میکنیم ب. چراغها را

 ج. از نورباال استفاده میکنیم

 د. از هر نوری که خواستیم استفاده میکنیم

 جپاسخ صحیح:

 

 

 

 . مفهوم تابلوی زیر چیست؟11

 الف. جاده یخبندان است

 ب. زنجیر چرخ الزامی است
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 ج. عبور فقط با زنجیر چرخ

 د. خطر برف

 جپاسخ صحیح:

 انواع خطوط ... هستند-زیگزاگ-هاشور-مقطع-دوبله-. خط ممتد12

 الف. عرضی

  ب. طولی

 ج. الف و ب

 د. ترکیبی

 بپاسخ صحیح:

 . رنگ سیاه و سفید در عالئم راهنمایی به چه معناست؟13

 الف. راهنمای اماکن مذهبی و اخباری

 ب. اخباری و گردشگری

 ج. دستوری و راهنمای مسیر سایر راهها

 د. هیچکدام

 جپاسخ صحیح:

 

 

 

 

 متوازن یا بیش از حد الستیک ناشی از کدام موارد زیر است؟. ساییدگی نا14

 الف. تنظیم نبودن فرمان عدم تنظیم چرخها و ترمز

 ب. میزان نبودن باد چرخها
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 ج. سرعت بیش از حد

 د. تاب داشتن گاردان

 الفپاسخ صحیح:

 . خط طولی ممتد دوبله زیر به چه معناست؟15

 ستالف. عبور از یک طرف از روی خط آزاد ا

 ب. عبور از دو طرف ممنوع است

 ج. تاکید بیشتر جهت جلوگیری از عبور از روی خطوط

 د. هیچکدام

 جپاسخ صحیح:

. در یک تقاطع در حال رانندگی هستید با چراغ قرمز چشمک زن مواجه میشوید چه کار 16

 میکنید؟

 الف. به رفتن ادامه میدهید

 ب. ایست کرده و با رعایت حق تقدم عبور میکنید

 ج. با احتیاط و سرعت کم میروید

 د. توقف میکنید و منتظر چراغ سبز میشوید

 بپاسخ صحیح:

 

 

 

. خطوطی که در مدخل تقاطع یا در محل معینی از راهها برای عابر پیاده به آن خطوطه ... 17

 میگویند.

 الف. طولی

 ب. عرضی
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 ج. ممتد

 د. مقطع

 بپاسخ صحیح:

 کار را انجام میدهید؟ . پس از روشن کردن اتومبیل کدام18

 الف. گرفتن کالج با پای چپ

 ب. ابتدا کمربند ایمنی خود را میبندید

 ج. اولین کار گرفتن ترمز پایی

 د. ترمز دستی را آزاد میکنید

 بپاسخ صحیح:

 . در صحنه تصادفی جهت کمک توقف کرده اید کدام مورد را انجام میدهید؟19

 حتی قرار میدهیدالف. افراد زخمی را گرم و در محل را

 ب. افراد زخمی را وادار به راه رفتن میکنید

 ج. محل را فورا ترک میکنید

 د. به افراد زخمی نوشیدمی میدهید

 الفپاسخ صحیح:

 

 

 

. با سرعت مجاز در حال رانندگی هستید اتومبیلی به سرعت از پشت به شما نزدیک میشود و 21

 د انجام دهید؟با دادن چراغ از شما راه میخواهد چکار بای

 الف. بر شتاب خود بیافزایید تا اینکه با اتومبیل مذکور فاصله ایمنی را حفظ کنید

 ب. اجازه دهید اتومبیل مذکور سبقت گیرد
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 ج. آهسته ترمز کنید

 د. سرعت را حفظ کنید و مانع سبقت وسیله مذکور شوید

 بپاسخ صحیح:

 . مفهوم شکل روبرو چیست؟21

 ئم راهنماالف. معموال برای عال

 ب. ایست

 ج. عالئم دستوری

 د. هشداردهنده برای خطر

 بپاسخ صحیح:

 . مفهوم تابلو روبرو چیست؟22

 الف. فقط عبور پیاده

 ب. فقط عبور دوچرخه

 ج. عبور پیاده و دوچرخه ممنوع

 د. فقط عبور دوچرخه و پیاده

 دپاسخ صحیح:

 

 

 

 ید به چه معناست؟بین . تابلوی روبرو را حین رانندگی مقابل خود می23

 الف. محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز

 ب. محدوده ورود ممنوع

 ج. محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
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 د. پایان محدوده توقف ممنوع

 جپاسخ صحیح:

 . کدامیک از تابلوهای زیر به معنای حاشیه نمای راست میباشد؟24

 الف. 

 ب. 

 ج. 

 د. 

 الفپاسخ صحیح:

 ط روبرو نشان دهنده چیست؟. خطو25

 الف. ایستگاه اتوبوس یا تاکسی

 ب. وجود موانع در راهها

 ج. خطوط پارک

 د. خطوط عبور عابرین پیاده

 بپاسخ صحیح:

 . چرا باید قبل از اقدام به سبقت از یک کامیون طویل فاصله را با آن کامال حفظ کنیم؟26

  اطالع داشته باشید و در نقطه کور قرار نگیریدالف. زیرا بتوانید از موقعیت جلوی کامیون کامال

 ب. زیرا برای سبقت گرفتن در پیج ها شتاب کافی داشته باشید

 ج. در صورت تتوقف کامیون دنده غقب بگیرید
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 د. برای اینکه در نقطه کور قرار بگیرید

 الفپاسخ صحیح:

ستید راننده اتومبیل . در خیابانهای شلوغ و پرترافیک با سرعت مجاز در حال رانندگی ه27

 پشت سر سعی میکند سبقت بگیرد چکار باید انجام دهید؟

 الف. بر سرعت خود اضافه میکنید تا اینکه راننده پشت سر فاصله بگیرد

 ب. با دست به راننده پشت سر عالمت میدهید تا زمان خطری نیست سبقت بگیرد

 مذکور سبقت بگیردج. مسیر صحیح و مستقیم خود را ادامه میدهید تا راننده 

 د. به اتومبیل جلویی نزدیک میشوید تا راننده پشت سر نتواند سبقت بگیرد

 جپاسخ صحیح:

 www.test-drive.ir تست درایو

. قصد دارید اتومبیل خود را در کنار خیابان پارک کنید. در چه مواقعی میتوانید موتور آن را 28

 روشن بگذارید؟

 الف. هیچ وقت نمی توانید

 گر مسافری داخل اتومبیل باشدب. ا

 ج. اگر باطری در حل تمام شدن باشد

 دقیقه پارک کنید 56د. در صورتی که کمتر از 

 الفپاسخ صحیح:

 

. چرا به هنگام وزش باد در حال سبقت گرفتن از موتور سوار باید فاصله بیشتری را رعایت 29

 نمود؟

 خاموش کندالف. ممکن است موتورسوار در اثر وزش یاد موتور را 

 ب. ممکن است موتورسوار بطور ناگهانی متوقف شود

 ج. ممکن است موتور سوار بیش از حد معمول سرعت داشته باشد
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 د. ممکن است موتورسوار در اثر وزش باد منحرف شود

 دپاسخ صحیح:

 . حداقل میزان سرعت مجاز در آزادراهها چقدر است؟03

 53الف. 

 53ب. 

 523ج. 

 533د. 

 بپاسخ صحیح:

 . روش یک طول اتومبیل به چه معناست؟1

 متر(نیاز است. 5کیلومتر سرعت در ساعت فاصله ای به اندازه یک طول اتومبیل )حدود  56الف. به ازای هر 

 متر(نیاز است. 5طول اتومبیل )حدود  2کیلومتر سرعت در ساعت فاصله ای به اندازه  03ب. به ازای هر 

 متر(نیاز است 5طول اتومبیل )حدود  0در ساعت فاصله ای به اندازه  کیلومتر سرعت 06ج. به ازای هر 

 متر(نیاز است. 5طول اتومبیل )حدود  0کیلومتر سرعت در ساعت فاصله ای به اندازه  53د. به ازای هر 

 الفپاسخ صحیح:

 

 

 

 متر( کدام تابلو است؟ 311. تابلوی )خروج از آزادراه 2

 د.   ج.    ب.   الف. 

 بصحیح:پاسخ 
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 الف. مشکی

 ب. سفید

 ج. هر دو همزمان

 د. هیچکدام

 الفپاسخ صحیح:

 . نور پایین اتومبیل باید اشیا را از چند متری مشخص نماید؟4

 563الف. 

 03ب. 

 06ج. 

 506د. 

 جپاسخ صحیح:

 ... . در صورت ترکیدن الستیک جلوی اتومبیل باید5

 الف. به شدت ترمز کرد

 ب. فرمان را رها کرد

 ج. فرمان را محکم گرفته و به آرامی توقف کرد

 د. الف و ب صحیح است

 جپاسخ صحیح:

 . یکی از موارد افزایش احتمال خطر هنگام رانندگی در شب را بگویید؟6

 الف. استفاده از چراغها

 ب. استفاده از سایبان

 ه ج. کم بودن میدان دید رانند

 د. خواب آلودگی راننده

 . در شکل زیر حق تقدم عبور با کدام وسیله میباشد؟3
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 جپاسخ صحیح:

 . زمانی که به یک سرعت گیر در خیابان می رسید باید ...7

 الف. از سمت راست عبور کنید

 ب. با همان سرعت عبور کنید

 ج. سرعت خود را افزایش دهید

 د. سریعا از سرعت خود بکاهید

 دپاسخ صحیح:

 ای باید تابلوی احتیاط را قرار دهید؟. در جاده دچار حادثه ای شده اید در چه فاصله 8

 متری 53الف. 

 متری 53ب. 

 متری 63ج. 

 متری 03د. 

 الفپاسخ صحیح:

 

 

 

 

 . به هنگام رانندگی در طول روز و در شرایط هوای مه آلود چکار باید انجام داد؟9

 الف. از نور پایین استفاده کرد

 ب. از چراغهای بغل استفاده نمود

 اده کردج. از نور باال استف

 د. چراغهای راهنما را روشن کرد

 الفپاسخ صحیح:
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 . مفهوم خطوط شکل زیر چیست؟11

 الف. شکل صحیح تقاطع بزرگراهها و پیچها

 ب. طریقه صحیح ورودی و خروجی جاده ها

 ج. نمایشگر تغییر مسیر دایره ای و خطوط کاهش و افزایش سرعت

 و خط کاهش سرعت و افزایش سرعتد. نمایشگر قرار گرفتن مسیرهای ورودی و خروجی 

 دپاسخ صحیح:

 . کدام گزینه صحیح نمیباشد؟11

 الف. تابلوهای بازدارنده یا اخطاری

 ب. تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری

 ج. تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری

 د. تابلوهای بازدارنده یا انتظامی

 الفپاسخ صحیح:

 

 

 

 

 . تابلوی زیر به چه معناست؟12

 هدایت مسیر با جداکننده الف.

 ب. شروع جدا کننده

 ج. جریان همگرا

 د. تعیین مسیر جدا کننده

 الفپاسخ صحیح:
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 . در راههای مسطح که انتهای مسیر منتهی به کوه و پرتگاه میباشد ...13

 الف. حق تقدم عبور با وسیله ای است که در طرف پرتگاه قرار دارد

 عبور کرد ب. باید با احتیاط و رعایت حق تقدم

 ج. حق تقدم عبور با وسیله ای است که طرف کوه است

 د. حق تقدم با وسیله ای نقلیه سبکتر است

 الفپاسخ صحیح:

 . چه موقع امکان سبقت در داخل تونل وجود دارد؟14

 الف. پهنای تونل عریض باشد

 ب. راه یکطرفه باشد

 ج. نور کافی داشته باشیم

 د. این کار ممنوع است

 د:پاسخ صحیح

 

 

 

 

 . تابلوی زیر چه مفهومی دارد؟15

 الف. سرباالیی خطرناک
 ی. سرازیری خطرناک

 ج. شیب خطرناک
 د. خطر

 الفپاسخ صحیح:
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 برای روشن کردن اتومبیل ابتدا .........

 الف. ایتدا کمربند ایمنی خود را میبندیم

 ب. گرفتن کالج با پای چپ 

 تومبیل را جهت استارد میزنیمج. سویچ ا

 د. ترمز دستی را خالص میکنیم

 بپاسخ صحیح:

 Test-drive.ir تست درایو

 . هنگام پارک کردن در سرباالیی که دارای جدول کناری میباشد فرمان را به کدام سمت بچرخانیم؟17

 الف. فرمان را به چپ )در جهت مخالف عقربه های ساعت(

 ب. فرمان را به راست

 رمان را به سمت مقابل صاف میکنیمج. ف

 د. فرقی ندارد

 الفپاسخ صحیح:

 

 

 

 

 . اگر به هنگام رانندگی متوجه بوی بنزین شدید چه اقدامی میکنید؟18

 الف. با سرعت کم برانید 

 ب. نگران نباشید زیرا بو ناشی از سوخت بنزین است

 ج. توقف کرده و مسئله را بررسی میکنید

 ایین میدهیدد. شیشه اتومبیل را پ

 جپاسخ صحیح:

 . جای خالی زیر را کامل نمایید16
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 . کدام یک از گزینه های زیر نقص فنی محسوب می شود؟ 19

 الف. نداشتن چراغ های جلو و عقب

 ب. کم بودن باد الستیک ها

 ج. دود کردن

 د. نداشتن زنجیر چرخ در یخبندان

 بپاسخ صحیح:

 . بعد از چراغ سبز اولین چراغی که روشن میشود کدام است؟21

 الف. قرمز

 زرد و قرمز با همب. 

 ج. سبزو زرد با هم

 د. زرد

 دپاسخ صحیح:

 

 

 

 

 . در کدام موقعیت زیر وزش باد شدید می تواند در مسیر شما تاثیر بگذارد؟21

 الف. در شهرها

 ب. در تونل ها

 ج. زمانیکه از مفابل اتومبیل های درحال توقف عبور میکنید

در مسیرهای باز بدون درخت و موانع طبیعی، در بخشی از  د. بعد از سبقت گرفتن از یک وسیله نقلیه بزرگ،

 شهرها که دارای ساختمان نبوده و در معرض باد قرار دارند.

 دپاسخ صحیح:
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 . کدامیک از نوع آلودگی سهم زیادی از آلودگی ترافیک را تشکیل می دهد؟22

 الف. آلودگی دیداری

 ب. آلودگی هوا

 ج. آلودگی شنیداری

 و آلودگی شنیدارید. آلودگی دیداری 

 بپاسخ صحیح:

 . در آزادراه تنها در چه مواقعی میتوانید در شانه جاده توقف کنید؟23

 الف. در شرایط اورژانس و اضطراری

 ب. اگر قصد سوار کردن افراد کنار جاده را دارید

 ج. اگر بطور تصادفی از هروجی مورد نظر رد شده باشید و قصد برگشت داشته باشید

 ساس کردید نیاز به استراحت دارید. د. اگر اح

 الفپاسخ صحیح:

 

 

 

 . تابلوی روبرو به چه معناست؟24

 الف. خیابان یک طرفه

 ب. فقط عبور مستقیم مجاز

 ج. راه یک طرفه

 د. خط ویژه عبور 

 جپاسخ صحیح:
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 . در آزادراه میخهای زرد رنگ چشم گربه ای در چه محلی دیده می شود؟25

 ی و خروجی و باندهای کاهش و افزایش سرعتالف. در مسیرهای ورود

 ب. بین شانه خاکی و باند اصلی

 ج. بین هر دو باند مجاز

 د. بین محل خالی و وسط آزادراه و باید اصلی

توجه نمایید در کتاب دو نوع میخ چشم گربه ای )قرمز و زرد( وجود دارد در مناطق جداگانه استفاده 

 میگردد

 دپاسخ صحیح:

 قانونا مجاز به هدایت ترافیک هستند؟. چه کسانی 26

 الف. نیروی کمکی

 ب. هر کس که راننده وسیله نقلیه بزرگ را در دنده عقب کمک و راهنمایی میکند

 ج. پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس مدرسه که مسئول کودکان در عبور از خیابان است، کارگران تعمیرات

 د. با تشخیص خودمان

 جپاسخ صحیح:

 

 

 از روشن کردن موتور برای حرکت ایتدا چه عملی را باید انجام دهیم؟ . پس27

 الف. آزمایش ترمز

 ب. صندلی را تنظیم نماییم

 ج. بستن کمربند

 د. با پای چپ کالج بگیرید

 جپاسخ صحیح:
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بخش تقسیم  3. رانندگی در بخش وسط راههایی که به وسیله خط کشی یا عالئم دیگر به 28

 ممنوع است؟ شده به جز چه مواردی

 الف. برای سبقت گرفتن یا گردش به چپ

 ب. برای دور زدن و گردش به چپ

 ج. برای سبقت گرفتن یا گردش به راست

 د. برای گردش به راسن

 الفپاسخ صحیح:

 . چه مواقعی باید بیش از حد مراقب موتورسیکلت سوارها و دوچرخه سوارها باشید؟29

 الف. در جاده های دو طرفه

 بان های یک طرفهب. در خیا

 ج. در خط کشی عابرین پیاده

 د. در محل تقاطع ها

 دپاسخ صحیح:

 

 

 

. به دنبال یک کامیون بر روی یک جاده خیس حرکت میکنید پاشیدن آب باران دید را مختل 31

 میکند چکار باید بکنیم؟

 الف. سرعت گرفته و سبقت میگیریم

 توانید ببینیدب. از کامیون فاصله میگیرید تا جایی که بهتر ی

 ج. نزدیک به کامیون حرکت میکنیم

 د. در حاشیه حرکت میکنید تا از پاشیدن آب در امان باشید 

 بپاسخ صحیح:
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 . تابلوی زیر چه مفهومی دارد؟1

 الف. پایان سبقت ممنوع

 ب. ابتدای سبقت ممنوع

 ج. پایان سبقت کامیون ممنوع 

  د. پایان محدوده سرعت

 الفپاسخ صحیح:

 طیل افقی معموال برای تابلوهای .... و ...... ..... برای خطرات ناشی از ..... و ...... میباشد. مست2

 الف. تابلوهای دستوری و خدمات برای خطرات ناشی از تعمیر و نگهداری میباشد

 ب. تابلوهای راهنما و هشدار برای خطرات ناشی از تعمیر و نگهداری میباشد

 ارنده برای خطرات ناشی از تعمیر و نگهداری میباشدج. تابلوهای دستوری و بازد

 د. تابلوهای رعایت حق تقدم برای خطرات ناشی از تعمیر و نگهداری میباشد

 بپاسخ صحیح:

 

 

 

 . اگر عابری با عصای سفید در دست ببینید به چه معناست؟3

 الف. معلول است

 ب. نابیناست

 ج. ناشنوا است

 د. مسن است

 بپاسخ صحیح:
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 الف. اصلی به فرعی

 ب. فرعی به اصلی از راست

 ج. ورود به جاده اصلی از چپ

  د. ورود به راه اصلی از راه راست

 دپاسخ صحیح:

 . کنترل باد الستیک چرخ ها چه زمانی باید انجام شود؟5

 الف. زمانی که الستیک ها سرد هستند

 ب. بعد از طی مسافتی طوالنی

 عد از یک رانندگی با سرعت باالج. ب

 د. زمانی که الستیک ها داغ شده اند 

 الفپاسخ صحیح:

 

 

 

...( بهترین کار این است کع تا حد امکان ی در شرایط غیرعادی )باران، برف و. به هنگام رانندگ6

 از دنده سنگین استفاده کنید دلیل آن را بیان کنید

 الف. جهت ممانعت از لغزش چرخ ها

 موقع ترمز از سرعت کمتری برخوردار یاشیدب. در 

 ج. به دلیل اینکه دور زیاد موتور باعث لغزش چرخ ها نشود

 د. در صورت لغزش استفاده از دنده پایین تر امکان پذیر باشد

 الفپاسخ صحیح:

 م تابلوی زیر را بگویید:. مفهو4
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 م تنظیم چرخ ها و ترمزهاالف. میزان نبودن فرمان؛ عد

 ب. میزان نبودن باد چرخ ها

 ج. سرعت بیش از حد

 د. تاب داشتن گاردان

 الفپاسخ صحیح:

 . اگر چراغ ترمز شما کار نکند چه موقع مجاز به رانندگی هستید؟8

 الف. در طول روز

 ب. زمانیکه به آزمایش رانندگی می روید

 ج. هیچوقت

 د. در شرایط اضطراری

 جپاسخ صحیح:

 

 

 

 . زمانی که ترمز می کنید وسیله نقلیه شما به یک طرف می کشد عمده ترین اشکال چیست؟9

 الف. سطح روغن ترمز پایین است

 ب. ترمز دستی باالست

 ج. ترمزها به خوبی تنظیم نیست

 د. الستیک ها بیش از حد ساییده شده است

 جپاسخ صحیح:

 . سائیدگی نامتوازن یا بیش ا حد الستیک ناشی از کدام مورد زیر است؟7
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 لف. ا

 ب. 

 ج. 

 د. 

 بپاسخ صحیح:

 . قانون اولیه و پایه در مورد رانندگی در آزادراهها چیست؟11

 الف. همیشه از راست برانید مگر آنکه قصد سبقت داشته باشید

 کیلومتر در ساعت رانندگی کنید 53ب. سعی کنید با سرعت بیش از 

 ج. از سمتی سبقت بگیرید که خلوت باشد

 تفاده کنید که کمتریت ترافیک را داراستد. از باندی اس

 الفپاسخ صحیح:

 . مفهوم تابلوی زیر چیست؟12

 الف. ایستادن ممنوع

 ب. ورود ممنوع

  ج. خیابان اصلی

 د. رعایت حق تقدم

 جپاسخ صحیح:

 . تابلوی رعایت حق تقدم را مشخص نمایید:11
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 الف. 

 ب. 

 ج. 

 د. 

 بپاسخ صحیح:

 فاصله شما و اتومبیل جلویی در راه خشک چند ثانیه میباشد؟ .14

 ثانیه 6الف. 

 ثانیه 0ب. 

 ثانیه 0ج. 

 ثانیه 2د. 

 دپاسخ صحیح:

 . اتومبیل شما در بزرگراه دارای نقص فنی شده تابلوی مثلثی را در چند متری قرار میدهید؟15

 متری 563الف. 

 متری 63ب. 

 متری 53ج. 

 متری 533د. 

 الفح:پاسخ صحی

 . کدام تابلو نمایش دهنده )مسیر لغزنده است( را نشان می دهد؟13
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 الف. توقف ممنوع

 ب. ایستادن ممنوع

 ج. منطقه توقف ممنوع

  د. پایان منطقه توقف ممنوع

 بپاسخ صحیح:

 . تابلو روبرو به چه معناست؟17

 الف. پایان جداکننده

 ب. شروع جداکننده

  ج. هدایت مسیر با جداکننده

 د. جریان همگرا

 الفپاسخ صحیح:

 

 

 

. در صورتی که در حادثه رانندگی قفسه سینه بیمار حرکت می کند اما جریان هوا شنیده و یا 18

 احساس نشود نشان دهنده چه چیزیست؟

 الف. انسداد ریه نیاز به رسیدگی فقط توسط دکتر متخصص

 ب. انسداد راه هوایی و بایست راه هوایی را باز کرد

 نسج. ایست قلبی و نیاز به تماس با اورژا

 د. همه موارد

 بپاسخ صحیح:

 . تابلوی روبرو به چه معناست؟16
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الف. کنترل آینه ها، دادن عالمت با چراغ راهنما، کنترل وضعیت عبور و مرور و سپس خروج از پارک با 

 رعایت حق تقدم

 ب. با رعایت حق تقدم عبور خارج میشویم

 ویمج. راهنما زده و با رعایت حق تقدم عبور خارج میش

 د. راهنما زده و با دست عالمت میدهیم سپس خارج میشویم

 الفپاسخ صحیح:

 

 . عالئم زیر که در آزادراه ها نصب می گردد به چه معنی است؟21

 الف. فاصله شما را تا خروجی بعدی نشان میدهد

 ب. فاصله تا تلفن بعدی را نشان می دهد

  ج. فاصله شما را تا پل نشان می دهد

 نده محل بازرسی پلیس استد. نشان ده

 الفپاسخ صحیح:

 

 

 . زمانی که تابلوی زیر را میبینید چگونه عمل می کنید؟21

 الف. فقط زمانی که کودکان از خیابان عبور می کنند توقف میکنید

 ب. توقف میکنید حتی اگر راه باز باشد

 ج. فقط زمانی که ترافیک است توقف میکنید

  روشن است توقف میکنیدد. فقط زمانی که چراغ قرمز 

 بپاسخ صحیح:

 . برای خروج از پارک .... .... .....19



 ب. منطقه حداکثر سرعت

 ج. منطقه محدودیت سرعت

  د. محدوده توقف ممنوع در ساعات معین

  جپاسخ صحیح:

 www.test-drive.ir تست درایو

 . مفهوم تابلوی روبرو چیست؟23

 ف. محل عبور عابرینال

 ب. گذرگاه پیاده

 ج. محل عبور اطفال

  د. خط کشی مخصوص عابرین پیاده

 بپاسخ صحیح:

 

 

 . کدام یک از عالئم روبرو شما را انجام هملی باز می دارد؟24

 2الف. شکل شماره 

 0ب. شکل شماره 

 5ج. شکل شماره 

 0د. شکل شماره 

 جپاسخ صحیح:

 . مفهوم تابلوی زیر چیست؟22

 کیلومتر در ساعت 03الف. ابتدا حداکثر سرعت 



 ب. رعایت حق تقدم

 ج. عبور ممنوع

  د. ایست

 بپاسخ صحیح:

 . در کدام محل نباید پارک کرد؟26

 متری تقاطع ها 56الف. در 

 ب. ایستگاه اتوبوس

 ج. محل های غیرمجاز )مقابل پل(

 د. تمام موارد

 دپاسخ صحیح:

 . معنی تابلو مثلث متساوی االضالع )نشسته روی یک راس( چیست؟27

 لف. صرفا برای رعایت حق تقدما

 ب. صرفا برای تابلو ایست

 ج. برای عالئم راهنما

 د. عالمت دستوری و بازدارنده

 الفپاسخ صحیح:
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 . معنای تابلوی روبرو 25

 لف. خطرا
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 250ب. 

 520ج. 

  205د. 

 جپاسخ صحیح:

ت خود را به صورت قائم نگه میدارد منظور . وقتی پلیس مستقر در چهارراه دست راس29

 چیست؟

 الف. رانندگان در هر چهار طرف تقاطع باید پشت خط ایست متوقف شوید

 ب. بدون توقف عبور کنید

 ج. رانندگان در حال حرکت از سرعت خود بکاهند

  د. رانندگان وسایل نقلیه در حال عبور از پشت وی توقف نمایند

 الفپاسخ صحیح:

 

 

 

 ق تقدم عبور در تصویر مقابل با کدام است؟. ح31

 5الف. اتومبیل سفید شماره 

 2ب. اتومبیل سفید شماره 

 ج. اتومبیل سیاه رنگ

  د. همه حق تقدم عبور یکسان دارند

 جپاسخ صحیح:
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 . حق تقدم در تصویر روبرو با کدام وسیله به ترتیب می باشد؟28

 502الف. 



175 
 

 ب. هر ماه یکبار  هزار کیلومتر کرد 10bsالف. در حدود 

 هزار کیلومتر کارکرد 6تا  2د. در حدود     ج. هر سه ماه یکبار

 الفپاسخ صحیح:

 . سطح روغن موتور هر چند وقت یکبار باید بررسی گردد؟2

 د. هفته ای یکبار  ج. هر دو هزار کیلومتر کارکرد ب. یک بار در ماه الف. هر روز

 دپاسخ صحیح:

 در زمان دیدن گیج روغن در چه حالت باید روغن باید مورد بررسی قرار گیرد؟. 3

 الف. سطح روغن از عالمت حک شده روی گیج باالتر باشد

 ب. سطح روغن از عالمت حک شده روی گیج پایین تر باشد

 ن بین عالمت حک شده روی گیج باشدج. سطح روغ

 د. موارد الف و ب

 دپاسخ صحیح:

 

 

 ی توصیه می شود فیلتر روغن عوض گردد؟. در چه زمان4

 هزار کیلومتر 23ب. هر     الف. هر بار تعویض روغن

 هزار کیلومتر 56د. هر     هزار کیلومتر 53ج. هر 

 جپاسخ صحیح:

 . روغن گیربکس چه زمان نیاز به کنترل دارد؟5

   ب. یک بار در هفته     الف. یک بار در ماه

 د. هر بار تعویض روغن     هزار کیلومتر 533ج. هر 

 دپاسخ صحیح:

 . روغن موتور هرچند وقت یکبار باید تعویض گردد؟1
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 . روغن جعبه دنده )گیربکس یا واسکازین( هر چند کیلومتر پیمایش نیاز به تعویض دارد؟6

  هزار کیلومتر 23ب. هر      هزار کیلومتر 03الف. هر 

 هزار کیلومتر  63د. هر      هزار کیلومتر 03ج. هر 

 الفپاسخ صحیح:

 بار نیاز به کنترل دارد؟. آب رادیاتور هر چند وقت یک7

 د. یکبار در ماه  ج. هفته ای یکبار  ب. سه روز یکبار  الف. هر روز

 جپاسخ صحیح:

 . ضد یخ چه عملی در رادیاتور انجام می دهد؟8

 ب. به تاخیر اندازی نقطه جوش آب   الف. جلوگیری از یخ زدگی آب رادیاتور

 تمام مواردد.   ج. جلوگیری از زنگ زدگی رادیاتور و قطعات

 دپاسخ صحیح:

 

 

 

 . در شرایط جوش آوردن موتور چه کاری باید انجام داد؟9

 الف. موتور را خاموش کرده و روی موتور آب میریزیم

 ب. موتور را نباید خاموش کرد و درب رادیاتور را باز نمیکنیم و با احتیاط مقداری آب روی رادیاتور میریزیم

 رادیاتور را باز میکنیم و مقداری آب داخل رادیاتور میریزیمج. موتور را خاموش کرده و درب 

 د. تا تعمیرگاه به راه خود ادامه میدهیم

 بپاسخ صحیح:

 . عمر تسمه تایم بسته به نوع خودرو میتواند بین .... ... ..... باشد.11

 هزار کیلومتر 53تا  03ب.   هزار کیلومتر 533تا  63الف. 
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 د. هیچکدام  هزار کیلومتر 53تا  53ج. 

 جپاسخ صحیح:

 . فیلتر هوا توصیه میشود هر چند وقت یکبار تعویض شود؟11

   ب. هفته ای یک بار  الف. یک بار در ماه

 د. هر بار تعویض روغن موتور  هزار کیلومتر 23ج. هر 

 دپاسخ صحیح:

 . سطح آب مخزن توصیه میشود هر چند وقت یک بار کنترل شود؟12

د. هیچکدام  ج. روزی یک بار  ب. یک بار در ماه  الف. هفته ای یک بار

  

 الفپاسخ صحیح:

 . چه زمانی تایر نیاز به تعویض دارد؟13

 میلی متر برسد 5ب. ارتفاع آج به کمتر از   میلی متر برسد 1/5الف. ارتفاع آج به کمتر از 

 د. هر سال یکبار   میلی متر برسد 2ج. ارتفاع آج به کمتر از 

 جپاسخ صحیح:

 . محل تایرها باید هر .... تعویض نمود تا تمام آنها به طور یکسان تحت سایش قرار گیرد.14

 هزار کیلومتر 53ب. هر   هزار کیلومتر 6الف. هر 

 د. هر سه ماه یک بار  هزارکیلو متر 23ج. هر 

 الفپاسخ صحیح:

 

 . وضعیت باد تایرها هر چند وقت یک بار باید مورد بررسی قرار گیرد؟15

 ب. هر سه ماه یکبار     ف. هر ماه یک بارال

 د. هفته ای یک بار     هزار کیلومتر 6ج. هر 

 دپاسخ صحیح:
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 . کدام مورد موجب ساییدگی نامتوازن یا سایش بیش از حد تایرها میشود؟16

 ب. عدم تنظیم چرخ ها     الف. تنظیم نبودن فرمان

 د. همه موارد     ج. عدم تنظیم ترمزها

 د:پاسخ صحیح

. سیستم هدایت فرمان یا جلوبندی هر چند وقت یک بار باید توسط مراکز مجاز مورد بازرسی 17

 و کنترل قرار گیرد؟

 ب. یک بار در ماه     الف. یک بار در سال

 هزار کیلومتر 533د. هر      ج. سه ماه یک بار

 بپاسخ صحیح:

 . چه زمانی سیستم هدایت و فرمان پذیری معیوب است؟18

 ب. خالصی آن بیش از حد مجاز باشد  در صورتی که فرمان دارای خالصی نباشد الف.

 د. مورد الف و ب  سانتی متر باشد 0یا  2ج. خالصی آن حدود 

 دپاسخ صحیح:

 . در باتری های آبی میزان آب باتری چه زمان مورد بررسی و کنترل قرار میگیرد؟19

 یلومترهزار ک 53ب. هر      هزار کیلومتر 6الف. هر 

 هزار کیلومتر 56د. هر      هزار کیلومتر 23ج. هر 

 بپاسخ صحیح:

 . مبدل کاتالیستی چه زمان نیاز به تعویض دارد؟21

 هزار کیلومتر 563ب. هر     هزار کیلومتر 533الف. هر 

 هزار کیلومتر 563تا  533د. بین     هزار کیلومتر 53تا  53ج. بین 

 جپاسخ صحیح:
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 ورود بخارهای بنزین به فضای آزاد جلوگیری می کند. . این وسیله از21

 د. فیلتر هوا   ج. فیلتر بنزین  ب. کنیستر  الف. کاتالیست

 بپاسخ صحیح:

 . کنیستر هر چند وقت یک بار نیاز به تعویض دارد؟22

 ب. هر سال یک بار     الف. هر دوسال یک بار

 ورد. هر بار تعویض روغن موت     ج. هر شش ماه یک بار

 الفپاسخ صحیح:

 . کدام مورد موجب ساییدگی نامتقارن چرخ ها می گردد؟23

 ب. تنظیم نبودن چرخ ها     الف. تنظیم نبودن فرمان

 د. تمام موارد     ج. عدم تنظیم ترمز

 دپاسخ صحیح:

 . سیستم هدایت فرمان هر چند وقت یک بار باید بازدید شود؟24

 د. هر سال   ماه 5ج. هر   ماه 0ب. هر   الف. هر ماه

 جپاسخ صحیح:

 . جای تایرها هر چند کیلومتر باید تعویض شود تا به طور یکسان تحت سایش قرار گیرد؟25

 کیلومتر 56333د.   کیلومتر 5333ج.  کیلومتر 53333ب.  کیلومتر 6333الف. 

 الفپاسخ صحیح:

 . کدام عوامل بر عملکرد راننده در حین رانندگی تاثیر دارد؟26

 ب. میزان دید راننده در شرایط آب و هوایی مختلف   شرایط فیزیکی جاده الف.

 د. تمام موارد باال   ج. عملکرد سایر رانندگان

 دپاسخ صحیح:
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 ب. به کنار راه منتقل تا موجب سد معبر نشود  الف. تا رسیدن مامور در جای خود ایستاد

 د. هیچکدام    د توقف کردج. نبای

 بپاسخ صحیح:

. در تصادف در نقاطی که کارشناس راهنمایی و رانندگی پلیس وجود ندارد رانندگان دو خودرو 28

 میتوانند ...

 ب. خودشان مسئله را حل کنند     الف. از نظر مردم کمک بگیرند

 کدامد. هیچ  نفر راننده پایه یک یا پایه ت استفاده کنند 0ج. از نظر 

 دپاسخ صحیح:

 . فرمان پلیس اگر مغایر با عالئم یا مقررات محل باشد 29

 ب. نباید انجام داد     الف. بر دیگر عالئم مقدم است

 د. هیچکدام   ج. عالیم و چراغ مقدم بر فرمان پلیس است

 الفپاسخ صحیح:

 

 

 . رانندگان موظفند از خط عبور سمت راست حرکت کنند مگر ...31

 ب. هنگامی که سمت راست به هر علتی بسته باشد   ام سبقت از وسیله دیگرلف. هنگا

 د. تمام موارد    ج. هنگام گردش به چپ

 دپاسخ صحیح:

 27نمونه سواالت فنی آزمون آیین نامه 

. حداقل فاصله ای که رانندگان وسایل نقلیه بایستی از طریق آینه پشت سرشان را رویت کنند 1

 چقدر است؟

 متر 53د.   متر 53ج.    متر 553ب.    ترم 63الف. 

 جپاسخ صحیح:

 . در تصادفات منجر به خسارت مالی باید ....27
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 . صدای بوق اتومبیل باید از چه فاصل ای شنیده شود؟2

 متری 53د.    متری 53ج.    متری 53ب.   متری 53الف. 

 الفپاسخ صحیح:

. حداقل فاصله ای که رانندگان وسایل نقلیه بایستی بتوانند اشیا و اشخاص را به وضوح ببینند 3

 در است؟چق

 متری 563د.   متری 233ج.   متری 533ب.    متری 263الف. 

 الفپاسخ صحیح:

 . دور زدن از چه فاصله ای مانده به پیچ ها و سرباالیی ها ممنوع است؟4

 متری 63د.   متری 533ج.   متری 503ب.    متری 563الف. 

 الفپاسخ صحیح:

 

 

 

 ایش می یابد؟. در شرایط یخبندان فاصله توقف چه مقدار افز5

 برابر 5د.   برابر 6ج.   برابر 53ب.    برابر 0الف. 

 بپاسخ صحیح:

 . چنانچه راه خشک و هوا خوب باشد فاصله بین دو اتومبیل چقدر باید باشد؟6

د. بااستفاده از ساعت اندازه          ثانیه 2ج. فاصله  2تا  5ب. شمارش   متر 5الف. 

 میگیریم

 جپاسخ صحیح:
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 ب. شرایط راه      الف. اشتباهات رانندگان

 د. نقص فنی      ج. تنظیم نبودن الستیک

 الفپاسخ صحیح:

کیلومتر در حال رانندگی هستید فاصله شما با اتومبیل جلویی  61. در جاده خشک با سرعت 8

 چثدر باید باشد؟

 طول اتومبیل 0ب.       طول اتومبیل 2الف. 

 طول اتومبیل 6د.       طول اتومبیل 0ج. 

 جپاسخ صحیح:

 . در چند متری قبل و بعد از تونل با داشتن دید کافی میتوان سبقت گرفت؟9

 متر 563د.   متر 63ج.    متر 533ب.   متر 03الف. 

 بپاسخ صحیح:

 

 

 

 راهنما بزنید؟. زمانی قصد گردش به چپ یا راست دارید از چه فاصله ای باید 11

 متری 563د.   متری 533ج.    متری 26ب.   متری 63الف. 

 جپاسخ صحیح:

. در صورتی که میزان سرعت توسط تابلو در راههای برون شهری مشخص نشده باشد حداکثر 11

 سرعت در مناطق غبر مسکونی چقدر است؟

 کیلومتر 56د.   کیلومتر 523ج.   کیلومتر 526ب.   کیلومتر 53الف. 

 دپاسخ صحیح:

 

 از موارد زیر مهمترین عامل تصادف است؟ . کدامیک7
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 533و حداکثر  56ب. آزادراهها حداقل    523و حداکثر  53الف. آزادراهها حداقل 

 553و حداکثر  53د. آزادراهها حداقل    523و حداکثر  53ج. آزادراهها حداقل 

 الفپاسخ صحیح:

 شوید تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای قرار میدهید؟. اگر دچار حادثه 13

 متری 63د.   متری 26ج.    متری 53ب.   متری 533الف. 

 بپاسخ صحیح:

 . فاصله مناسب در پارک دوبل با اتومبیل جلویی چقدر است؟14

 متر 5.6د.   متر 5ج.   سانتیمتر 06ب.   سانتیمتر 63الف. 

 جپاسخ صحیح:

ن با اتومبیل مقابل در شب از فاصله چند متری از نور پایین استفاده . در صورت مواجه شد15

 میکنید؟

 یا کمتر 53د.   یا کمتر 533ج.   یا کمتر 553ب.   متر یا کمتر 563الف. 

 الفپاسخ صحیح:

 

 کیلومتر در ساعت چند طول اتومبیل است؟ 15. حداقل فاصله ایمن در جاده برفی به ازای هر 16

 طول اتومبیل 0د.  طول اتومبیل 0ج.  طول اتومبیل 2ب.   یلطول اتومب 5الف. 

 جپاسخ صحیح:

 . مابین شما و اتومبیل جلویی فاصله دو ثانیه مناسب خواهد بود در صورتی که ...17

 ب. هوا مه آلود باشد    الف. هوا خوب و راه خشک خوب باشد

 باشد د. هوا بارانی و جاده خیس     ج. هوا مرطوب و جاده خیس باشد

 الفپاسخ صحیح:

. حداقل و حداکثر سرعت در معابر شریانی درجه یک چند کیلومتر است؟12
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 د. راننده     ج. مصدومی که نیاز به کمک اورژانسی دارد     ب. اطفال  الف. سالمندان

 جپاسخ صحیح:

وسیله ای که روبرو هم در حرکتند با هم وارد خیابان میشوند حق  2. در تقاطع هم عرض اگر 19

 ست؟تقدم با کدام وسیله ا

 ب. به راست گردش میکند   الف. وسیله ای که سمت چپ گردش میکند

 د. هیچکدام      ج. حق تقدم وجود ندارد

 بپاسخ صحیح:

 . رانندگی با دنده عقب در کدام معابر ممنوع است؟21

 ب. آزادراهها و ورودی و خروجی آنها       الف. شریان اصلی

 گزینه ب و جد.     ب. بزرگراهها و ورودی خروجی آنها

 دپاسخ صحیح:

 

 

 

 . کدام یک از بیمه های زیر حداقل بیمه مورد نیاز در هنگام رانندگی می باشد؟21

 د. بیمه شخص ثالث      ج. بیمه آتش سوزی     ب. بیمه کامل اتومبیل  الف. بیمه بدنه

 دپاسخ صحیح:

 . در صورت زرد شدن چراغ راهنمایی در وسط تقاطع ...22

    می شویدالف. متوقف 

 ب. برای تخلیه تقاطع به راه خود ادامه میدهید

  ج. بدون رعایت حق تقدم میتوانید حرکت کنید

 د. بالفاصله ترمز کرده و دنده عقب گرفته پشت خط عابر متوقف شوید

 بپاسخ صحیح:

 . در صحنه تصادف چه کسی اولویت دارد؟18
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 . در کدام محل نباید پارک کرد؟23

 ب. خیابان های اصلی    متری شیرهای آتش نشانی 56الف. 

 د. خیابان های فرعی      . خیابان های یک طرفهج

 الفپاسخ صحیح:

 . در حریم تابلوهای ایستادن ممنوع ....24

 الف. فقط برای پیاده و سوارکردن مسافر بالمانع است

 ب. برای یک لحظه هم نمیتوان توقف کرد

 ج. نمیتوان پارک کرد ولی میتوان توقف کرد

 د. بستگی به موقعیت دارد

 بح:پاسخ صحی

 

 

 

 . در تقاطع بدون چراغ باید ...25

 الف. با حداکثر سرعت عبور کرد

 ب. با سرعت قانونی عبور کرد

 ج. با سرعت کم و احتیاجی به رعایت حق تقدم نیست

 د. با سرعت کم و احتیاط و رعایت حق تقدم

 دپاسخ صحیح:

 ر است؟. حداکثر سرعت در راه های برون شهری غیر مسکونی در شب چند کیلومت26

 523د.    53ج.     56ب.    56الف. 

 الفپاسخ صحیح:



186 
 

 دارند میتوانند با .... 3. راندگانی که گواهینامه پایه 27

 تن رانندگی کنند 0.6نفر و یا ظرفیت بار  5الف. وسایل نقلیه تا ظرفیت 

 نفر رانندگی کنند 25تا  55ب. وسایل نقلیه تا ظرفیت 

 ندر رانندگی کننف 6ج. وسایل نقلیه تا ظرفیت 

 د. رانندگی با اتوبوس

 الفپاسخ صحیح:

 چند کیلومتر است؟ 1. حداکثر سرعت در معابر شریانی درجه 28

 533و بزرگ راه  53ب. آزادراه حداکثر    533و بزرگراه  523الف. آزادراه حداکثر 

 56و بزرگ راه  56د. آزادراه حداکثر    533و بزرگ راه  533ج. آزادراه حداکثر 

 الفپاسخ صحیح:

 

 

. در آزادراه ها میخ زرد رنگ چشم گربه ای در چه محلی دیده میشود؟)اگر نمیدانید روی 29

 اشاره بزنید(

 ب. بین محل خالی وسط آزادراه و باند اصلی   الف. بین شانه خاکی و باند اصلی

 د. در باند افزایش و کاهش سرعت    ج. بین هر دو باند مجاز

 بپاسخ صحیح:
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 رود به خیابان فرعی به اصلید. چنانچه قصد ورود از گاراژ را دارید یا و

 الفپاسخ صحیح:

 . نحوه بارگیری تریلرها به ...1

 د. کنار چرخ ها  ج. متوازن   ب. بار عقب  الف. بار جلو

 جپاسخ صحیح:

 . اگر در راهی دچار حادثه شوید تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای قرار میدهید؟2

 متری 533د.   متری 53ج.    متری 26ب.   متری 6الف. 

 جپاسخ صحیح:

 . به هنگام ترکیدن الستیک کدام مورد را باید انجام دهید؟3

 الف. فرمان را محکم گرفته و اجازه دهید که اتومبیل خود به خود بایستد

 ب. دنده را تعویض کرده و سریعا ترمز کنید

 د. ترمز کرده و سریعا توقف کنید  ج. فرمان را شل بگیرید و ترمز کنید

 الفخ صحیح:پاس

 . چراغ زرد در تقاطع به چه معناست؟4

 ب. آماده ادامه مسیر باشید  الف. اگر راه باز باشد ادامه مسیر دهید

 د. اگر افراد پیاده در حال عبور نباشند ادامه مسیر دهید   ج. در پشت خط ایست بایستید

 جپاسخ صحیح:

 در چه شرایطی میتوان از دنده عقب استفاده کرد؟. 31

 الف. با احتیاط کامل و احراز هر گونه حادثه و انسداد راه میتوان در مواقع ضروری

 ب. رانندگی با دنده عقب در همه موارد مجاز است

 ج. در راههای یکطرفه میتوان با دنده عقب حرکت کرد



ج
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 . مفهوم رنگ آبی در عالئم راهنمایی و رانندگی چیست؟5

 ب. راهنمای خدمات و مسیر و عالئم اخباری در آزادراه  الف. منع کننده و بازدارنده

 د. عالئم دستوری و راهنمای مسیر  ج. راهنما برای مناطق اداری

 بپاسخ صحیح:

 . در کدام محل نباید پارک کرد؟6

 ب. در خیابان های اصلی     متری تقاطع ها 56الف. در 

 د. در خیابان فرعی      ج. در ایستگاه اتوبوس

 جپاسخ صحیح:

 

 . در بزرگ راهها از چه فاصله ای باید راهنما زد؟7

 متری 563د.   متری 53ج.    متری 533ب.   متری 233الف. 

 الفپاسخ صحیح:

 

 . حداقل عمق آج الستیک چقدر باید باشد؟8

 د. هیچکدام  میلیمتر 55ج.   میلیمتر 5.5ب.   میلیمتر 5.5الف. 

 الف:پاسخ صحیح

 . در حین رانندگی چه موقع میتوانید از تلفن همراه استفاده کنید؟9

 ب. وسیله نقلیه دارای دنده اتوماتیک باشد  الف. نیاز به انجام تلفن ضروری باشد

 د. مهارت کافی داشته و فرمان را با یک دست بگیرید     ج. هیچ وقت

 پاسخ صحیح:

 جلویی در پارک دوبل چقدر است؟. فاصله مناسب اتومبیل با اتومبیل 11

 سانت 63د.   سانت 06 ج.    متر 5.6ب.   متر 5الف. 

 الفپاسخ صحیح:

MARYAM
Typewriter
ج
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 . فاصله مناسب در حین پارک دوبل با جدول چقدر است؟11

متر 5د.   سانتی متر 06ج.   سانتی متر 03ب.   سانتی متر 63الف. 

 

 پاسخ صحیح:

 

 می باشد؟. آمادگی شامل کدامیک از موارد زیر 12

 الف. مشاهده، پیش بینی، تمرکز، آگاهی، عدم حواس پرتی

 ب. هدایت و کنترل وسیله نقلیه

 صمیم سریع و عکس العمل به موقعج. ت

 د. تسلط به مسیر

 الفپاسخ صحیح:

. در هنگام مواجه شدن با اتومبیل مقابل در شب از فاصله چند متری از نور پایین استفاده 13

 میکنید؟

 متری 563ب. فاصله       متری 533 الف. فاصله

 متری 553د. فاصله       متری 53ج. فاصله 

 بپاسخ صحیح:

کیلومتر سرعت در ساعت، فاصله ای برابر با  15. حداقل فاصله ایمن در جاده برفی به ازای هر 14

 چند اتومبیل است؟

   اتومبیل 0ب. طول       اتومبیل 0الف. طول 

 اتومبیل 5. طول د      اتومبیل 2ج. طول 

 الفپاسخ صحیح:

ج. 



 الف. فضای کمتری برای وسیله نقلیه در نظر گرفته شود

 ب. با سرعت بیشتری سبقت میگیریم

 ج. فضای بیشتری برای وسیله نقلیه در نظر بگیریم

 از کنیمد. با بوق زدن راه را ب

 جپاسخ صحیح:

. در تقاطعی که قصد گردش به چپ دارید ولی میدان دید شما به علت وجود اتومبیل های در 16

 حال پارک محدود است چکار باید انجام داد؟

 الف. بوق زده و در صورتی که هیچگونه عکی العملی ندیدید اقدام به گردش میکنید

 و جهت کنترل مسیر جاده اصلی را نگاه کنید ب. توقف کرده و سپس اقدام به گردش میکنید

 ج. توقف کرده سپس به آرامی به جلو حرکت میکنید تا اینکه دید بهتری از موقعیت داشته باشید

 د. به سرعت خارج شده ولی آمادگی توقف را داشته باشید

 جپاسخ صحیح:

 . در یک تقاطع با چراغ چشمک زن قرمز مواجه میشوید چه کار می کنید؟17

ب. ایست کرده و با رعایت حق تقدم عبور    الف. بدون توقف به حرکت ادامه میدهید

 میکنید

 د. به حرکت ادامه میدهید  ج. توقف میکنید و منتظر میشوید چراغ سبز شود

 بپاسخ صحیح:

 . مفهوم تابلو روبرو چیست؟18

 ب. تقاطع فرعی با اصلی در قوس  الف. طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ

 د. طول محدوده خطر  ج. طول ممنوعیت با محدودیت پارک

 دپاسخ صحیح:

 . برای سبقت گرفتن از موتور سیکلت ود.چرخه کدام گزینه باید در نظر گرفته شود؟15
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 د. جاده باریک می شود    ج. حاشیه نمای دو طرفه

 جپاسخ صحیح:

 . مفهوم تابلو روبرو چیست؟21

 ب. جاده لغزنده است      الف. تقاطع

 د. تقاطع فرعی با اصلی در قوس   . فاصله از محل نصب تابلو تا شروع خطر ج

 دپاسخ صحیح:

 . مفهوم تابلو روبرو چیست؟ 21

   الف. طول محدوده خطر

 ب. اختصاص عالئم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه

 ج. طول ممنوعیت با محدودیت پارک

 د. راهنمای مسیر

 جپاسخ صحیح:

 وم تابلوی روبرو چیست؟. مفه22

   ب. سبقت برای کامیون ممنوع   الف. پایان تمام محدودیت ها

 د. پایان سبقت ممنوع برای کامیون    ج. پایان سبقت ممنوع

 دپاسخ صحیح:
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 . مفهوم تابلو روبرو چیست؟19

 ب. حاشیه نمای چپ    الف. حاشیه نمای راست
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 . شما در هنگام رانندگی در شهر مجاز هستید حداکثر با سرعتی معادل ....1

کیلومتر در  03کیلومتر در خیابان های شریانی فرعی و  63لی کیلومتر در خیابان های شریانی اص 63الف. 

 معابر محلی و میادین حرکت کنید

کیلومتر در  03کیلومتر در خیابان های شریانی فرعی و  63کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی  53ب.

 معابر محلی و میادین حرکت کنید

کیلومتر در  03تر در خیابان های شریانی فرعی و کیلوم 03کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی  53ج. 

 معابر محلی و میادین حرکت کنید

کیلومتر در  23کیلومتر در خیابان های شریانی فرعی و  63کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی  63د. 

 معابر محلی و میادین حرکت کنید

 بپاسخ صحیح:

 

 

 هستند؟. تابلوهای با زمینه قهوه ای نشانگر چه چیزی 2

 ب. مسیرهای فرعی     الف. مسیرهای اصلی

 د. حرکت مجاز راهنمای مسیر و اماکن مذهبی ج. راهنما برای مناطق تفریحی، فرهنگی و گردشگری

 جپاسخ صحیح:

 آیین نامه مربوط به ممنوعیت چیست؟ 155. ماده 3

 ب. پارک دوبل     الف. دنده عقب در یزرگ راهها

 . سبقتد      ج. پارک در میدان

 الفپاسخ صحیح:

 . رانندگی با وسیله نقلیه ای که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد؟4

 ب. فقط داخل شهر مجاز است     الف. بالمانع است

 د. فقط خارج از شهر     ج. ممنوع است

 جپاسخ صحیح:
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 . معاینه فنی به وسیله چه کسی صورت میپذیرد؟5

 یا کاردان های فنی دارای گواهی انجام کار ب. مهندسان   الف. تعمیرکار مجاز

 د. مهندس مکانیک   ج. نمایندگام خودرو

 بپاسخ صحیح:

. چراغ کوچک با نور سفید در غقب برای تشخیص شماره پالک نور این چراغ باید برای تشخیص 6

 شماره پالک برای چه فاصله ای باید کافی باشد؟

 متری 53د.   متری 63ج.    متری 03ب.   متری 26الف. 

 الفپاسخ صحیح:

 

 

 . نور چراغ کوچک جلو و خطر عقب باید از چند متری دیده شود؟7

 متری 563د.   متری 033ج.    متری 233ب.   متری 533الف. 

 دپاسخ صحیح:

 . نور باال خودرو باید طوری تنظیم شود که اشیا و اشخاص از چند متری قابل تشخیص باشند؟8

 متری 033د.   متری 233ج.    متری 563ب.   متری 533الف. 

 بپاسخ صحیح:

 . نور پایین خودرو باید طوری تنظیم شود که اشیا و اشخاص از چند متری قابل تشخیص باشند؟9

 متری 53د.   متری 06ج.    متری 26ب.   متری 63الف. 

 جپاسخ صحیح:
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 ب. انجام هرگونه حرکات نمایشی پرشی تک چرخ دور درجا در معابر شهری ممنوع است

ج. رانندگی همراه با صدای ناهنجار و ممتد بوق یا صدای اگزوز یا اصطکاک چرخ ها در معابر شهری ممنوع 

 است

 د. هیچ کدام

 دپاسخ صحیح:

 یله نقلیه دارای پالک شخصی .... حمل مسافر با وس11

 ب. جایز نیست         الف. ممنوع است

 د. بالمانع است ج. ممنوع است مگر در شرایط اضطراری با اجازه پلیس راه یا راهنمایی رانندگی

جپاسخ صحیح:

 

 . کدام گزینه غلط است؟12

 تالف. توقف وسیله نقلیه در پیاده رو در صورت داشتن راننده بالمانع اس

 ب. حمل مسافر با وسایل باربری ممنوع است

 ج. عبور وسایل نقلیه از پیاده رو ممنوع است

 د. سوار شدن یا سوار کردن افراد روی گلگیر یا رکاب وسیله نقلیه ممنوع است

 الفپاسخ صحیح:

 . استفاده از الستیک های فرسوده و غیر استاندارد در وسایل نقلیه؟13

 د. بالمانع است  ج. ممنوع است   ز نیستب. جای  الف. ناایمن است

 جپاسخ صحیح:

 . کلیدی ترین ابزار در کنترل خودرو چیست؟14

 د. کالج  ج. پدال ترمز  ب. پدال گاز  الف. غربیلک فرمان

 الفپاسخ صحیح:

 . کدام گزینه غلط است؟11

 ان به وسیله راننده و سرنشینان ممنوع استالف. ریختن هر گونه ضایعات و اشیا و آب ده
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 . مفهوم تابلو روبرو چیست؟15

 ب. ورودی مترو      الف. مترو

 د. راهنمای مسیر      ج. پارک سوار

 جصحیح: پاسخ

. در هنگام رانندگی چنانچه متوجه بوی بنزین شدید از ماشین شدیم کدامیک از موارد زیر را 1

 باید رعایت کنیم؟ 

 ب. با احتیاط رانندگی می کنیم  الف. با باوی بنزین شدید مشکلی پیش نمی آید

ررسی د. توقف نموده و مسئله را کامال ب   ج. توقف نموده تا بوی بنزین از بین برود

 مینماییم

 دپاسخ صحیح:

. زمانی که راننده پشت سر در یک خیابان شلوغ و پرترافیک از شما میخواهد سبقت بگیرد  و 2

 شما با سرعت مجاز در حال رانندگی هستید کدام اقدام صحیح تر است؟

 الف. بالفاصله ترمز کرده و راه را برای سبقت آزاد میکنیم

ادامه می دهیم تا به راننده پشت سر فرصت دهیددر شرایطی بی خطر ب. مسیر صحیح و مستقیم خود را 

 سبقت بگیرد.

 ج. بر سرعت خود افزوده و از خودرو فاصله میگیریم

 د. از خود واکنش نشان داده و اجازه سبقت نمیدهیم

 بپاسخ صحیح:

 

 د؟. به منظور حفظ کنترل صحیح بر روی پدال ها کدامیک از موارد زیر اهمیت زیادی دار3

 ب. پوشیدن لباس مناسب    الف. پوشیدن کفش های مناسب

 د. بستن کمربند ایمنی     ج. تنظیم کردن آینه

 الفپاسخ صحیح:
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 . در زمانی که احساس بیماری یا خستگی میکنید ...4

 ب. با آب خود را خنک کرده و به مسیر ادامه می دهیم   الف. با احتیاط رانندگی می کنیم

 د. دارو مصرف میکنیم و رانندگی میکنیم    ی کنیمج. نباید رانندگ

 جپاسخ صحیح:

. زمانی که تجربه کافی ندارید و به تازگی گواهینامه گرفته اید نسبت تصادف شما به سایز 5

 رانندگان چقدر می باشد؟

 ب. تجربه نیاز نیست       الف. خیلی زیاد

 دد. فرقی نمی کن    ج. قبولی امتحان شهر کافی می باشد

 الفپاسخ صحیح:

 

 . کدام گزینه از موارد زیر در هنگام عبور احشاماز جاده صحیح میباشد؟6

 ب. از بوقق زدن خودداری کنیم    الف. باید فاصله مناسب را حفظ کنیم

 د. تمام موارد   ج. از سرعت خود کاسته و آماده توقف میشویم

 دپاسخ صحیح:

 اس پرتی مربوط به کدام یک از موارد زیر است؟. مشاهده، پیش بینی، تمرکز آگاهی عدم حو7

 ب. مهارت در رانندگی      الف. آمادگی در رانندگی

 د. رعایت حق تقدم      ج. آگاهی از خطر

 الفپاسخ صحیح:

 . در شرایط یخبندان فاصله توقف چه مقدار ممکن است افزایش یابد؟8

 برابر 0د.   برابر 0ج.    برابر 2ب.   برابر 5الف. 

 داسخ صحیح:پ
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 . چرا در سطح خیس جاده های خیس برفی لغزنده باید از دنده سنگین استفاده شود؟9

 ب. جهت حرکت صحیح     الف. جهت ترمز سریع

 د. جهت ممانعت از چپ و راست رفتن خودرو   ج. جهت ممانعت از لغزش چرخ ها

 جپاسخ صحیح:

 ب باشد مناسب است؟. کدام فاصله بین دو اتومبیل   راه خشک و هوا خو11

 ب. با استفاده از ساعت اندازه میگیریم     متر کافیست 5الف. 

 د. فاصله دو ثانیه ای     ج. شمارش یک تا دو

 دپاسخ صحیح:

 . کدامیک از موارد زیر قدرت واکنش و هماهنگی و تشخیص سرعت را مختل می کند؟11

 کی در هنگام رانندگیب. مصرف خورا   الف. مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر

 د. همه موارد     ج. صحبت کردن با راننده

 الفپاسخ صحیح:

 . کدام یک از موارد زیر کنترل شما را بر روی وسیله نقلیه کاهش می دهد؟12

 ب. استفاده بیش از حد از دنده      الف. ترمزکردن

 رار دادند. مدت زیادی پای خود را روی کالج ق    ب. استفاده از دنده های سبک

 دپاسخ صحیح:

. زمانیکه در یک جاده دو طرفه در حال حرکت هستید و اتومبیلی بدون رعایت فاصله جلوی 13

 شما قرار میگیرد چه اقدامی باید انجام داد؟

 الف. فاصله گرفته و فاصله ایمن را رعایت می کنیم

 ب. ترمز می کنیم

 له با اطالع می کنیمج. با زدن چراغ و بوق راننده را جهت یاد گرفتن فاص

 د. احتیاجی به رعایت فاصله در جاده دوطرفه نیست
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 الفپاسخ صحیح:

 . عابری که عصای سفید در دست دارد ...14

 د. مسن است  ج. معلول است   ب. نابینا است  الف. ناشنوا است

 بپاسخ صحیح:

 . کدام اقدام در زمان مواجه شدن با حیوانات الزم است؟15

 ب. آرام حرکت کرده و آماده توقف می شویم    ستفاده می کنیمالف. از بوق ا

 د. هیچ کدام    ج. سریع از آنها سبقت میگیریم

 بپاسخ صحیح:

 

 

 

 . کدامیک از موارد زیر مهمترین عامل تصادف است؟16

د. تنظیم نبودن   ج. نقص فنی  ب. شرایط راه  الف. اشتباهات رانندگان

 الستیک

 الفپاسخ صحیح:

 قفل کودک در وسیله نقلیه به چه منظوری قرار داده شده است؟. 17

 . جهت نگه داشتن کودک در صندلیالف

 ب. جهت جلوگیری از سرقت خودرو

   ج. برای اینکه کودکان بطور ناخواسته درب عقب را باز نکنند

 د. جهت اطمینان کامل از قفل شدن درب جلو

 جپاسخ صحیح:
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 ب. عدم توانایی در رانندگی است     الف. عدم سواد کافی

 د. عدم بینایی چشم     ج. عدم تجربه رانندگی

 بپاسخ صحیح:

 . در شرایط یخبندان چگونه میتوان از لغزش چرخ های اتومبیل جلوگیری کرد؟19

 ب. با دنده سنگین و سرعت کم     الف. سفت گرفتن فرمان

 د. کشیدن ترمز دستی    دنده سبک و سرعت کم ج. با

 بپاسخ صحیح:

 

 

 

 

. در شرایط آب و هوایی عیرعادی و محدودیت دید چگونه اطمینان میکنید که سایر رانندگان 21

 قادر به رویت شما هستند؟

 ب. با روشن کردن چراغهای نورپایین   الف. با روشن کردن چراغ های سقف

 د. با عالمت دادن دست    انیج. با گرفتن ترمزهای ناگه

 بپاسخ صحیح:

 . در هنگام رانندگی فاصله زمانی شما و اتومبیل جلوئی در یک جاده خیس چقدر باید باشد؟21

 د. چهار ثانیه  ج. دو ثانیه   ب. یک ثانیه  الف. بین یک و دو ثانیه

 دپاسخ صحیح:

 

 رانندگی نشانه .... . بیتوجهی به عالئم و مقررات18
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 ب. زمانیکه در یک خیابان یک طرفه قصد گردش به چپ را داشته باشیم

 ج. زمانی که در یک خیابان دو طرفه قصد گردش به چپ را داشته باشیم

 د. زمانی که قصد سبقت داریم

 الفپاسخ صحیح:

کیلومتر در ساعت در یک جاده خشک در حال رانندگی هستید فاصله شما  61با سرعت . شما 23

 با اتومبیل جلویی چقدر باید باشد؟

 طول اتومبیل 0ب. به اندازه      طول اتومبیل 2الف. به اندازه 

 طول اتومبیل 5د. به اندازه      طول اتومبیل 0ج. به اندازه 

 جپاسخ صحیح:

 

 

 

 ارد زیر الزمه شروع رانندگی است؟. کدامیک از مو24

 ب. از بسته شدن کمربند خود و سایر سرنشینان مطمئن شویم  الف. کشیده شدن ترمز دستی

 د. پوشیدن کفش مناسب  ب. کم باد نبودن الستیک ها

 بپاسخ صحیح:

 . کدام گزینه جزو مواردی است که موجب بهم خوردن تمرکز شما میشود؟25

 ب. گوش کردن به موزیک با صدای بلند    ه هاالف. نگاه کردن به نقش

 د. همه موارد     ج. استفاده از تلفن همراه

 دپاسخ صحیح:

 نه های زیر است؟. قرار گرفتن در باند سمت راست مربوط به کدامیک از گزی22

 الف. زملنیکه در یک خیابان یک طرفه قصد گردش به راست را داشته باشیم



201 
 

 د. توقف قبل از مانع     با دقت عبور کنیم

 دپاسخ صحیح:

 . در هنگام مشاهده چراغ زرد چشمک زن چه اقدامی باید انجام داد؟2

  الف. با مشاهده چنین چراغی ایست کامل می کنیم

 ب. عبور می کنیم و احتیاط الزم است

 ج. قبل از خط ایست و یا گذرگاه عابر پیاده توقف کامل می کنیم

 ت توقف می کنیمد. از سرعت خود کم کرده و با احتیاط عبور کرده و در ضرور

 دپاسخ صحیح:

 . کدام گزینه روش صحیح ترمز کردن است؟3 

 الف. ابتدا سریع ترمز کرده سپس پدال ترمز را بیشتر فشار دهید

 ب. ابتدا به آرامی ترمز کرده و سپس پدال ترمز را بیشتر فشار دهید

 ج. ابتدا به آرامی ترمز کرده سپس دنده را در حالت خالص می گذاریم

 ابتدا به آرامی ترمز کرده سپس با ترمز دستی اتومبیل را نگه می داریم د.

 بپاسخ صحیح:

 

 

 . در هنگام رسیدن به گذرگاه هم سطح راه آهن چه اقدامی الزم است؟1

  ب. عبور سریع    الف. چراغ فالشر را روشن کنیم
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 یدب. قبل از رسیدن به پیچ از سرعت خود بکاه  الف. تا حد امکان با دنده سنگین حرکت کنید

 د. هر سه مورد  ج. از حرکت سریع فرمان به طرفین خودداری کنید

 دپاسخ صحیح:

 . پایین بودن کدامیک از موارد زیر می تواند منجر به حادثه شود؟5

 د. گرمای موتور  ج. روغن ترمز   ب. ضدیخ  الف. آب باتری

 جپاسخ صحیح:

تفاده از سوت خطر آژیر و زنگ . رانندگان وسایل نقلیه امدادی در چه مواردی مجاز به اس6

 مخصوص و چراغ گردان می باشند؟

 ب. جهت اطالع به راننده جلویی    الف. در هنگام مواجه با خطر

 د. جهت انجام فعالیت های مهم و فوری    جهت انجام کارهای مهم و فوری

 دپاسخ صحیح:

 

 

 . در تقاطع برای گردش به راست ...7

 ست گردش می کنیدالف. از منتهی الیه سمت را

 ب. از منتهی الیه سمت چپ گردش می کنید

 ج. جهت گردش به سمت راست در تقاطع ها نیازی به منتهی الیه سمت راست ندارد

 د. از باند وسط گردش می کنید

 الفپاسخ صحیح:

 . با شنیدن صدای آژیر وسایل نقلیه امدادی چه می کنید؟8

 الف. با سرعت حرکت می کنیم

ر حرکت می کنیک و با بوق زدن به اتومبیل های جلویی راه را برای وسایل نقلیه امدادی باز می ب. سریع ت

 کنیم

. هنگام نزدیک شدن به پیچ تند در شرایط جاده خیس و یخبندان کدامیک از موارد زیر باید 4

 رعایت شود؟
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ج. اتومبیل خود را به منتهی الیه سمت راست هدایت می کنیم و در صورت لزوم تا گذشتن وسایل نقلیه 

 امدادی توقف می کنیم

 د. بالفاصله عالمت داده همان جا متوقف می شوید

 جح:پاسخ صحی

 . مطابق قانون کدامیک از گزینه های زیر در برابر دیگر سرنشینان مسئولیت دارد؟9

 ب. مسافر روی صندلی جلو      الف. راننده

 د. شخصی که دارای گواهینامه رانندگی است     ج. با تجربه ترین شخص

 الفپاسخ صحیح:

 . حرکت با سرعت کم که موجب کندی عبور و مرور می گردد ...11

 ب. دقیقا برابر مقررات است     لف. خالف مقررات استا

 د. در خیابان های فرعی ایرادی ندارد    ج. در بعضی مواقع ایرادی ندارد

 الفپاسخ صحیح:

. راهی که ارتباط بین خیابان های جمع و پخش کننده و بزرگ راهها را برقرار می کند چه نام 11

 دارد؟

 ب. معابر محلی  ه یکالف. خیابان های شریانی فرعی درج

 د. خیابان های شریانی اصلی    ج. خیابان های شریانی فرعی

 دپاسخ صحیح:

 . کدامیک از موارد زیر مربوط به استفاده از باند سمت چپ در آزادراه می باشد؟12

 الف. برای سبقت از سایر وسایل نقلیه

 ب. برای گرفتن شتاب گرفتن وسیله نقلیه

 کیلومتر در ساعت 53ر سرعت های بیش از ج. برای رانندگی د

 د. برای انجام کارهای تعمیراتی
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 الفپاسخ صحیح:

 . کم بودن باد الستیک بر کدام مورد ذیل تاثیر می گذارد؟13

 ب. دیر ساییده شدن الستیک    الف. طوالنی شدن عمر الستیک

 د. ترمز کردن      ج. تعویض دنده

 دپاسخ صحیح:

 ی وسیله نقلیه معیوب باشد ... . اگر چراغ های جلو14

 الف. در روز حرکت می کنید و در شب آن را متوقف می نمایید

 ب. رانندگی با چنین وسیله ای ایراد ندارد

 ج. نقص فنی محسوب می شود و اجازه حرکت ندارید

 د. نقص فنی محسوب نمی شود

 جپاسخ صحیح:

 

 مت چپ متمایل می شوند؟. چرا کامیون های بزرگ در زمان گردش به راست به س15

 الف. چون کشنده و یدک از هم جدا هستند

 ب. برای اینکه وسیله نقلیه ای از سمت راست نتواند عبور کند

 ج. برای ممانعت از نزدیک شدن چراغ های عقب به جدول و رفتن روی آن

 د. هیچکدام

 جپاسخ صحیح:

 است؟ . فاصله قبل و بعد از تونل ها برای سبقت گرفتن چند متر16

 متر 563د.   متر 63ج.    متر 533ب.   متر 03الف. 

 بپاسخ صحیح:
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 ب. عدم توجه کافی به راه و نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی  الف. استفاده از نور پایین

 اد. چراغ های راهنم ج. نور زرد چراغ های مه شکن

 بپاسخ صحیح:

 . کدامیک از اشکاالت زیر خطر تصادف پشت سر را افزایش می دهد؟18

 ب. خراب بودن چراغ خطر دنده عقب     الف. نداشتن معاینه فنی

 د. خراب بودن ترمز     ج. خرابی چراغ قرمز

 جپاسخ صحیح:

 

 

 

 

 

 . از روی خط مقطع وسط خیابان ...19

  الف. فقط می توان دور زد

 می توان سبقت گرفتب. فقط 

 ج. میتوان دور زد ولی نمی توان سبقت گرفت

 د. برای دور زدن و سبقت گرفتن می توان استفاده کرد

 دپاسخ صحیح:

 . به هنگام خروج از پارک چه اعمالی باید انجام داد؟21

 ا نگاه کنیدالف. ازآیینه ها استفاده کرده و برای کنترل نهایی سر را به قسمت چپ برگردانده و غقب ر

 ب. چنانچه الزم است سایر رانندگان آهسته برانند به آنها عالمت دهید

 ج. اگر اتومبیل دیگری در مقابل اتومبیل شما پارک نشده به عقب برگردید

 د. با استفاده از دست می توان عالمت داد

 الفپاسخ صحیح:

 . کدامیک از موارد زیر علت تصادف با اتومبیل جلویی است؟17
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 . باد الستیک ها را چه زمانی باید تنظیم کرد؟21

 گرم بودن الستیکالف. در زمان 

 ب. در زمان سرد بودن الستیک

 ج. زمانی که مسافت طوالنی را طی کردیم

 د. در زمان سرد بودن هوا الستیک ها را نمی توان تنظیم باد نمود

 بپاسخ صحیح:

 

 

 

 

 . سبقت گرفتن در کدامیک از موارد زیر ممنوع است؟22

 الف. در مواقعی که میدان دید به هر علتی کافی نباشد

 ب. در سر باالیی هایی که دید راننده کم است

 ج. در جاده های صاف و هموار

 پاسخ صحیح:ب

 . در زمانی که قصد گردش به چپ و یاراست را دارید از چه فاصله ای باید راهنما بزنید؟23

 متری 56از فاصله  ب.     متری 63الف. از فاصله 

 متری 533د. از فاصله      متری 26ج. از فاصله 

 داسخ صحیح:پ
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. زمانی که به دنبال یک کامیون در حال گردش به راست و وارد شدن به یک جاده باریک است 24

 چه اقدامی باید انجام داد؟

 الف. از او سبقت میگیرید

 ب. آماده میشوید پشت او بایستید

 ج. باید سرعت گرفت و از کامیون سبقت گرفت

 راه خود ادامه می دهیمد. به طرف راست رفته و با گردش کامیون به 

 بپاسخ صحیح:

 . اگر تریلر پشت اتومبیل به طرفین متمایل شد چه کار باید کرد؟25

     الف. به شدت ترمز می کنیم

 ب. کالج را تا پایین نگه داشته و فرمان را کنترل میکنیم

  ج. سرعت و شتاب اتومبیل را کم می کنیم

 د. سرعت را افزایش می دهیم

 جپاسخ صحیح:

 . حق تقدم با کدام خودرو می باشد؟26

 د. مشکی   ج. هر دو با هم   2ب. سفید   5الف. سفید 

 دپاسخ صحیح:

 . در تقاطع حق تقدم با کدام خودرو می باشد؟27

 ب. مشکی    الف. قرمز

 د. باهم     ج. سفید

 بپاسخ صحیح:
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 . حق تقدم در تقاطع روبرو را مشخص نمایید؟28

 زرد-آبی-سبز-ب. قرمز  سبز-مزقر-زرد-الف. آبی

 آبی و زرد با هم-قرمز-د. سبز  آیس قرمز-سبز-ج. زرد

 دپاسخ صحیح:

 . برای پارک کردن در کنار خیابان حق تقدم با وسیله ای است که:29

 ب. با حرکت به جلو مشغول پارک باشد  الف. چراغ خطر عقب اتومبیلش روشن باشد

 د. هیچکدام   اشدج. با دنده عقب در حال پارک کردن ب

 بپاسخ صحیح:

. موثرترین و راحت ترین روش جا به جایی کاال و افراد با کمترین میزان مصرف انرژی کمترین 1

 ترافیک و هزینه جابه جایی و کمترین اثرات سوء زیست محیطی چیست؟

 ب. حمل و نقل با سواری      الف. حمل و نقل با موتور

 مل و نقل ناپایدارد. ح      ج. حمل و نقل پایدار

 جپاسخ صحیح:

 . مهمترین آلودگی حمل و نقل چیست؟2

د. آلودگی   ج. آلودگی دیداری  ب. آلودگی هوا  الف. آلودگی صوتی

 موانع

 بپاسخ صحیح:

 . مهمترین عامل آلودگی هوا در حمل و نقل چیست؟3

   ب. مونواکسید کربن     الف. دی اکسید کربن

 د. هیدروکربن ها     ج. ذرات معلق در هوا

 بپاسخ صحیح:
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 . مهمترین عامل اتالف سوخت و انرژی در خودروها چیست؟4

 ب. تنظیم باد تایرها           الف. عدم تنظیم موتور و احتراق ناقص در سیلندرها

 ج. فیلتر هوای نامناسب     ج. سرعت نامناسب

 الفپاسخ صحیح:

سیله نقلیه برای انتقال فوری مجوز ندارد وظیفه . در تصادفات منجر به جرح در صورتی که و5

 راننده چیست؟

 ب. به پلیس اطالع دهد    الف. اتومبیل را خاموش کند

 ج. با عالمتگذاری در محل قرار گرفتن چرخ ها در سطح راه اقدام به حمل مجروح با وسیله نقلیه خود نماید

 نس بیاید د. ماسین را خاموش کند و با بیمار حرف بزند تا آمبوال

 جپاسخ صحیح:

 

 

 . جهت گرم کردن موتور مناسب ترین عمل چه کار می باشد؟6

 ب. گاز دادن پی در پی      الف. در جا کار کردن

 د. ابتدا با سرعت می رانیم  ج. چند کیلومتر اول را آهسته و با دنده پایین برانیم

 جپاسخ صحیح:

 می شود؟. تعویض به موقع فیلتر هوا باعث چه عاملی 7

 ب. سرعت بهتر خودرو    الف. کاهش مصرف سوخت

 د. گزینه الف و ج گازهای آالینده خروجی از اگزوز ج. جلوگیری از نشر

 دپاسخ صحیح:
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 کیلومتر 533سرعت  0ب. دنده      کیلومتر 53سرعت  0الف. دنده 

 کیلومتر 53سرعت  0د. دنده      کیلومتر 523سرعت  0ه ج. دند

 الفپاسخ صحیح:

 . کدامیک از عوامل زیر باعث افزایش مصرف سوخت خودرو می شود؟9

ب. استفاده از کولر در مسیرهای    الف. پایین بودن پنجره خودرو در سرعت های باال

 سرباالیی

 ردد. تمام موا    ج. سرعت زیاد و ترمزهای پی در پی

 دپاسخ صحیح:

 . عوامل افزایش دهنده مصرف سوخت چیست؟11

 ب. کم بودن باد الستیک ها      الف. تغییر ناگهانی خودرو

 د. هر سه مورد     ج. باال رفتن دور موتور در ترافیک

 دپاسخ صحیح:

 

 . فشار داخلی الستیک ها هر چند وقت باید بررسی شود؟11

د. هر ماه دو   ج. یک بار در هفته  بار ب. هر روز یک  الف. هر ماه یکبار

 بار 

 جپاسخ صحیح:

. در صورتی که قفسه سینه بیمار حرکت می کند اما جریان هوا شنیده یا احساس نشود نشانه 12

 چیست؟

 ب. فشار خون      الف. انسداد راه هوایی ریه

 د. ستون فقرات        ج. قلب

 الفپاسخ صحیح:

 

عت بهینه برای بیشتر خودروها به لحاظ مصرف سوخت چه می باشد؟ر. س8
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 روش دو ثانیه زمان برای چیست؟. روش یک طول اتومبیل و 13

 د. فاصله با اتومبیل جلویی  ج. زمان  ب. مسافت  الف. شرایط جوی

 دپاسخ صحیح:

 . معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه شامل چیست؟14

 ب. سالمت زیست محیطی و فنی      الف. تشخیص اصالت

 د. همه موارد     ج. تجهیزاتی و ایمنی وسیله نقلیه

 دپاسخ صحیح:

 . نظارت با دوربین پلیس جزء چه تابلویی است؟15

 د. محلی  ج. انتظامی   ب. اخطاری  الف. اخباری

 دپاسخ صحیح:

 

 . برای سبقت گرفتن در روز چگونه باید عمل کرد؟16

 ب. با چراغ زدن     الف. با چند بوق زدن کوتاه

 د. با زدن راهنما      ج. با حرکت دست

 الفپاسخ صحیح:

 صورتی که الستیک اتومبیل صاف باشد باعث می شود که هنگام ترمز کردن ... . در17

ب. اتومبیل به موقع توقف ننموده و باعث تصادف می    الف. اتومبیل فورا متوقف شود

 گردد

 د. هیچکدام   ج. تاثیری در کیفیت توقف ندارد

 بپاسخ صحیح:

 



212 
 

ستی از طریق آیینه ها پشت سرشان را . حداقل فاصله ای را که رانندگان وسیله نقلیه بای18

 رویت کنند چقدر است؟

 متر 0د.   متر 0ج.    متر 2ب.   متر 5الف. 

 بپاسخ صحیح:

 . صدای بوق وسیله نقلیه حداقل بایستی از چه فاصله ای شنیده شود؟19

 متری 0د.   متری 0ج.    متری 2ب.   متری 5الف. 

 جپاسخ صحیح:

دگان وسایل نقلیه بایستی بتوانند اشیا و اشخاص مقابل را بوضوح . حداقل فاصله ای که رانن21

 مشاهده کنند چقدر است؟

 متری 0د.   متری 0ج.    متری 2ب.   متری 5الف. 

 بپاسخ صحیح:

 

 . دور زدن از چه فاصله ای مانده به پیچ ها و سرباالیی ها ممنوع است؟21

 متری 0د.   متری 0ج.    متری 2ب.   متری 5الف. 

 الفپاسخ صحیح:

 . هنگام پارک اتومبیل در کنار خیابان حق تقدم با وسیله ای است که:22

ب. با حرکت به جلو مشغول پارک       الف. زودتر رسیده باشد

  است

 د. وسیله ای که بزرگتر است ج. ضمن حرکت به جلو با دنده عقب مشغول پارک کردن است

 جپاسخ صحیح:
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 ب. تقسیم راه به یک قسمت یک طرفه

 ج. تقسیم راه به سه قسمت برای عبور دو طرفه

 د. تقسیم راه برای جدا کننده

 الفپاسخ صحیح:

 . در صورت تغییر محل سکونت مالک وسیله نقلیه باید ...24

 روز به نیروی انتظامی اطالع دهد 53ف. آدرس محل جدید را ظرف ال

 ب. آدرس محل جدید را ظرف یک هفته به نیروی انتظامی اعالم نماید

  ج. وسیله نقلیه را بفروشد

 د. اقدام خاصی الزم نیست انجام دهد

 الفپاسخ صحیح:

 

 باید انجام دهید؟. شما اولین نفری هستید که به محل تصادف میرسید کدام مورد را 25

 زخمی را از اتومبیل خارج کنیم الف. افراد

 ب. به اورژانس خبر دهیم

ج. موتور اتومبیل حادثه دیده را خاموش کنیم و با افراد صحبت کنیم و آنها را آرام کنیم و نیروهای امدادی 

 را خبر کنیم

 د. محل حادثه را فورا ترک کنیم

 جپاسخ صحیح:

 دگی چیست؟. مهمترین عضو در رانن1

 د. همه موارد  ج. دست ها   ب. چشم ها   الف. پاها

 بپاسخ صحیح:

 

 بعضی از خیابان ها دارای چه مفهومی است؟ . خطوط پر و مقطع وسط23

 الف. تقسیم راه به دو قسمت برای عبور دو طرفه
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 ب. افزایش مصرف سوخت      الف. فرسایش تایرها

 د. همه موارد  ج. از دست رفتن تعادل، هدایت پذیری و فرمان پذیری

 دپاسخ صحیح:

 شود؟ . زیاد بودن باد تایر باغث چه می3

 الف. فرمان پذیری خودرو را کاهش میدهد و باعث ایجاد خطر می شود

 ب. فرمان پذیری خودرو را افزایش می دهد

 ج. کاهش مصرف سوخت

 د. حرکت سریع و پر شتاب

 الفپاسخ صحیح:

 

 

 . چه عاملی باعث افزایش مسیر توقف شده و احتمال بروز حادثه و تصادف را باال میبرد؟4

 ب. گوش دادن به موسیقی     در رانندگیالف. عدم دقت 

 د. حرکت با دنده خالص      ج. خرابی و نقص ترمز

 جپاسخ صحیح:

 . در زمان ترمز گیری چه عاملی را باید مد نظر قرار داد؟5

 ب. وزن و بار خودرو      الف. اندازه خودرو

 د. تمام موارد      ج. شرایط جاده و تایرها

 دپاسخ صحیح:

 

 

 

. کم بودن باد تایر باعث چه می شود؟2
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 د. موارد الف و ب  ج. سرباالیی   ب. سرازیری  الف. لغزنده

 دپاسخ صحیح:

 . مسافت توقف در چه جاده هایی افزایش خواهد یافت؟7

 ب. جاده ای که شن و ماسه در سطح آسفالت وجود داشته باشد   الف. جاده آغشته به قیر

 د. تمامی موارد   آب و هوایی بد ج. شرایط

 دپاسخ صحیح:

 . تجاوز وسیله نقلیه به مسیر مقابل در جاده دو طرفه:8

 ب. مجاز است      الف. ممنوع است

 د. در صورت خلوت بودن مسیر ایرادی ندارد ج. در زمان سبقت با رعایت ضوابط سبقت مجاز است

 جپاسخ صحیح:

 

 نباید . در طول عبور از خط راه آهن 9

 ب. نباید ایست گرفت     الف. دنده عوض کرد

 د. تمام موارد      ج. ترمز گرفت

 الفپاسخ صحیح:

 . در تقاطع در صورت نداشتن خط ایست در چه فاصله ای از چراغ راهنمایی توقف میکنیم؟11

 متری 5د.   متری 0ج.    متری 6ب.   متری 5الف. 

 بپاسخ صحیح:

در چه سطوحی نیازمند طی زمان و مسافت بیشتری می باشد؟. توقف 6
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 د. سریع به قطار عالمت دهید    ج. سریع محل را ترک کنید

 جپاسخ صحیح:

 وزش باد شدید میتواند بر مسیر شما تاثیر بگذارد؟. در کدامیک از موقعیت های زیر 12

 الف. بعد از سبقت گرفتن از وسیله نقلیه بزرگ در مسیرهای باز و بدون درخت و موانع طبیعی

 د. در جاده ها    ج. در تونل ها    ب. در شهرها

 الفپاسخ صحیح:

 . در پشن تقاطع جاده و راه آهن راننده چه هنگام مجاز به عبور است؟13

 ب. زمانی که چراغ محل همچنان روشن بماند   الف. هنگامی که قطار عبور می کند

 د. موارد الف و ب خاموش میشود  ج. هنگامی که چراغ محل تقاطع خاموش میشود

 جپاسخ صحیح:

 

 . رانندگی خطرساز و تهاجمی چیست؟14

 ب. حرکت مار پیچ      الف. حرکت با سرعت زیاد

 د. سبقت های ممنوع پی در پی    فی در رانندگیج. مجموعه رفتارهای من

 جپاسخ صحیح:

 

 . خستگی در رانندگی چه عالئمی دارد؟15

 ب. عدم درک مناسب از موقعیت و شرایط موجود   الف. کم شدن توجه به رانندگی

 د. تمام موارد   ج. کاهش سرعت تصمیم گیری

 دپاسخ صحیح:

خط راه آهن وقتی صدای قطار را میشنوید و اتومبیل گیر کرده باید چه . در هنگام عبور از 11

 کرد؟

ب. سریع اتومبیل را هل داده و از خط خارج   الف. سریع اتومبیل را روشن کرده و حرمت کنید

 کنید
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 د. تمام موارد     ج. حالت بیهوشی

 دپاسخ صحیح:

 . چرا در شرایط غیرعادی مانند برف و باران باید از دنده سنگین استفاده کرد؟17

 ب. جهت جلوگیری از لغزش چرخها     الف. راحت تر ترمز کرد

 د. تمام موارد  ج. تا در صورت لغزش بتوانیم دنده عوض کنیم

 بپاسخ صحیح:

. در شرایط هوایی بسیار گرم سطح جاده نرم است کدامیک از موارد زیر تحت تاثیر نرمی جاده 18

 قرار میگیرد؟

 ب. تعویض دنده    الف. هدایت و گردش اتومبیل و ترمز کردن

 د. کالچ سفت میشود       ج. میزان باد تایر

 الفپاسخ صحیح:

 تیک شما پنچر میشود چه میکنید؟. درآزادراهی الس19

 الف. در خط توقف اضطراری توقف میکنید

 ب. در خط عبور توقف کرده و شروع به تعویض الستیک میکنید

 ج. در همان جا توقف کرده و تابلوی هشدار نصب میکنید

 د. چراغ اضطراری را روشن کرده و همان جا شروع به تعویض الستیک میکنید

 الفپاسخ صحیح:

 . اگر هنگام ترمز کردن ماشین به یک طرف کشیده شود مشکل از کجاست؟21

 ب. فرمان ماشین تنظیم نیست    الف. ترمزها به خوبی تنظیم نشده است

 د. روغن ترمز کم شده است     ج. الستیک ساییده شده است

 الفپاسخ صحیح:

 زد؟. کدامیک جان راننده را به خطر می اندا16

 ب. خونریزی شدید     الف. فقدان تنفسی



218 
 

 تقدم با وسیله ای است که به میدان وارد میشود الف. حق

 ب. حق تقدم با وسیله ای است که درون میدان در حال حرکت است

 ج. حق تقدم با وسیله ای است که سمت راست آن باشد

 د. وسیله ای که مستقیم حرکت وی کند

 بپاسخ صحیح:

 میشوید .... در آزادراه زمانی که اشتباها از محل خروجی مورد نظر خود رد 22

 الف. با دقت دنده عقب رفته و از باند سمت چپ به عقب برگردید

 ب. تا خروجی بعدی به راه خود ادامه دهید

 ج. در محل اولین بریدگی وسط آزادراه دور بزنبد

 د. هیچکدام

 بپاسخ صحیح:

 دهید؟. زمانی که سعی دارید اتومبیل را بر روی سراشیبی پارک کنید چه اقدامی باید انجام 23

 در دنده جلو قرار دهید-ترمز دستی را بکشید-الف. نزدیک به سپر اتومبیل جلویی پارک کنید

 ب. چرخ ها را به سمت جدول چرخانده ترمز دستی را کشیده و در دنده عقب قرار دهید

 ج. ترمز دستی را بکشید و با فاصله از جدول بایستید

 د. اتومبیل را در دنده قرار دهید

 بپاسخ صحیح:

 . چه عاملی میتواند میزان خطر ناشی از آسیب دیدگی را گردن در مواقع تصادف کم کند؟24

 ب. وجود پشتی مناسب سر و تنظیم کننده    الف. ترمز ضدقفل

 د. صندلی مجهز به بالشتک هوا     ج. کیسه هوا

 بپاسخ صحیح:

 . حق تقدم در میدانی که عالمت و چراغ ندارد چگونه است؟21
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 ب. جهت اعالم اینکه به آنها راه داده اید  تقدم با شماست الف. جهت اینکه حق

 د. جهت اعالم بسته بودن مسیر   ج. جهت اعالم حضور به آنها

 جپاسخ صحیح:

 . معنی و مفهوم استفاده از نورباال چیست؟25



 انجام داد؟ دیرا با ریز یاز کارها کیکدام کیبهبود وضع تراف یبرا -۱

 مقررات عبور و مرور نیقوان تیالف( رعا

 سیپل نیب( اطالعات از فرام

 حیصح ی( رانندگج

 د( همه موارد

 دپاسخ صحیح:

 

 است؟ یشامل چه موارد یدر رانندگ یآمادگ -۲

  یالف( مهارت در رانندگ

 گرانید یرانندگ تیداشتن از وضع یب( آگاه

 گرانید یخطا ینیب شی( پج

 یعدم حواس پرت ،یتمرکز، آگاه ،ینیب شید( مشاهده، پ

 دپاسخ صحیح:

 

 باشد؟ ینم حیصحبرف  طیدر شرا یجلوئ یبا خودرو منیدر مورد حداقل فاصله طول ا نهیکدام گز -۳

  لیطول اتومب 3 لومتریک 51هر  یالف( به ازا

 لیطول اتومب 6 لومتریک 33هر  یب( به ازا

  لیطول اتومب 9 لومتریک 51هر  ی( به ازاج

 لیطول اتومب 53 لومتریک 63هر  ید( به ازا

 دپاسخ صحیح:

 

 

 

 

 

 



 بکند؟ دیقرمز رنگ چه کار با لیراننده اتومب ریدر شکل ز -۴

 

 بدانند کجا قرار دارد. گرانیالف( بوق زده تا د

 توقف کند. کیداده وسط تقاطع پشت تراف( به حرکت خود ادامه ب

 منتظر شود تا راه باز شود. دیرغم داشتن حق تقدم و روشن بودن چراغ سبز با ی( علج

 دهد که حرکت کند. یرنگ عالمت م دیسف لی( به راننده اتومبد

 جپاسخ صحیح:
 باشد یوسط تقاطع خال که حرکت کنند ییجلو ییکند تا خودروها صبر دیاست با کیچون راه بسته است و تراف

 

 بازگشت؟ اولیه خط به بایست می زمان چه سبقت از پس -۵

 .دیشو یم کیمقابل نزد لیبه اتومب یالف( وقت

 .دیگذشته باش دیگرفت یکه از آن سبقت م یلیکه از اتومب ی( هنگامب
 اتومبیل خود مشاهده نماییدج(زمانی که چراغهای بزرگ اتومبیلی را که از آن سبقت گرفته اید در آینه داخل 

 یکنار لیعبور از اتومب نانی( پس از زدن راهنما و اطمد

 جپاسخ صحیح:

 باشد؟ یم حیصح تیاولو بیبه ترت نهیکدام گز -۶

  یخط کش -تابلوها -سیفرمان پل -الف( چراغ راهنما

 یخط کش -تابلوها -چراغ راهنما -سیب( فرمان پل

  سیفرمان پل -یخط کش -چراغ راهنما -( تابلوهاج

 چراغ راهنما -یخط کش -تابلوها -سید( فرمان پل

 بپاسخ صحیح:

 



 ابد؟ی شیمسافت توقف ممکن است چند برابر افزا خبندانی طیدر شرا -۷

 برابر  53الف( 

 برابر 2ب( 

 برابر  1ج( 

 برابر 3د( 

 الفپاسخ صحیح:

 

 باشد؟ ی.... م یقاعده برا یاالضالع نشسته رو یتابلو به شکل مثلث متساو -۸

 حق تقدم  تیالف( رعا

 خطر یب( هشدار دهنده برا

  ستی( اج

 د( بازدارنده

 بپاسخ صحیح:

 حق تقدم تیرعا یبراراس : صرفا  کی یرو نشستهالضالع  یمثلث متساور

 

 دارد؟ یبستگ یبه چه عوامل یشما در رانندگ تیو وضع یحالت روح -۹

 ادب، نزاکت  ،یدانش قبل ت،یالف( تفکر، موقع

 یکیمثبت تراف یب( رفتارها

 و مهارت  ی( دانش رانندگج

 به مقررات یبندید( پا

 الفپاسخ صحیح:
خط....خط کشی عرضی است که در ورودی تقاطع و به منظور تعیین مرز توقف وسایل نقلیه پیش از گذرگاه پیاده در -۱1

 سطح راه ترسیم می شود

  ستیالف( ا

 ب( هاشور

  گزاگی( زج

 ( پارکد

 الفپاسخ صحیح:

 



 ست؟یچشکل زیر  منظور از خطوط توقف در تقاطع -۱۱

 

 .میکن یو سرعت کم حرکت م گرانیحق تقدم د تیالف( توقف کامل نموده با رعا

 ( خطوط هشدار در محور وسط تقاطعب

 ( محدود بودن حرکتج

 .میده ی( با دادن عالمت به حرکت خود ادامه مد

 الفپاسخ صحیح:
 

 باشد یم یتوقف از جمله خطوط عرضخطوط 

 است : ریشامل موارد ز یعرض خطوط

 ادهیعابر پ ی( خط کشالف

 )خطوط توقف ( ستی( خط ممتد اب

 ( خطوط توقف منقطعج

زمانی که در یک جاده دو طرفه در حال حرکت هستید و اتومبیلی بدون فاصله جلوی شما -۱۲

 قرار گیرد چه اقدامی باید انجام دهید ؟

 .میکن تیرا رعا منیفاصله گرفته و فاصله ا الف(

 .می( ترمز کنب

 .میکن ی( با زدن چراغ و بوق راننده را جهت گرفتن فاصله با اطالع مج

 .ستیفاصله در جاده دو طرفه ن تیبه رعا یاجی( احتد

 الفپاسخ صحیح:

 دو روش وجود دارد : منیا یفاصله طول تیرعا یبرا

 هی( روش دوثانالف

 طول خودرو کی( روش ب

 



 باشد؟ می گزینه کدام (عبور خطوط کاهش) تابلوی -۱۳

 

  5 ریالف( تصو

 2 ریب( تصو

  3 ری( تصوج

 5 رید( تصو

 جپاسخ صحیح:
 

 

حداکثر میزان سرعت مجاز در روز .........کیلومتر در ساعت و درشب ..........کیلومتر در  جاده های اصلیدر -۱۴

 ساعت می باشد.

  91شب  - 03الف( روز 

 51شب  - 01ب( روز 

  03شب  - 93ج( روز 

 شب – 91د( روز 

 دپاسخ صحیح:
 

 کند؟ کم تصادف موقع در را گردن دیدگی آسیب از ناشی خطر میزان تواند می عاملی چه -۱۵

 مجهز به بالشتک هوا  یالف( صندل

 شده میمناسب پشت سر و تنظ یب( وجود پشت

 مناسب  ی( وجود پشتج

 ضد قفل ید( ترمزها

 بپاسخ صحیح:
 

 

 

 



 چرخانده شود؟ دیجدول است( هنگام توقف )پارک( فرمان به کدام سمت با ی)راه دارا یدر سرباالئ -۱۶

 ساعت( چرخانده شود. ی)خالف جهت عقربه ها چپفرمان به  دیالف( با

 ساعت( چرخانده شود. یفرمان به راست )جهت عقربه ها دی( باب

 شود. ینگاه داشته م میمستق( فرمان ج

 است. حی( تمام موارد باال صحد

 الفپاسخ صحیح:
 

 نشان: یبه عالئم و مقررات رانندگ یتوجه یب -۱۷

 است.  یرانندگ تیو صالح ییالف( عدم توانا

 الزم است. یب( عدم آمادگ

 است.  هودهی( شتاب و عجله بج

 است. ید( عدم سواد کاف

 الفپاسخ صحیح:
 

 گذارد؟ یگرم بر کدام قسمت از خودرو اثر م یهوا -۱۸

 خودرو  نانیالف( سرنش

 راننده در کنترل خودرو یب( آمادگ

 موتور  یو دما کی( باد الستج

 د( ترمزها

 جپاسخ صحیح:
 

 دهید؟ می انجام عملی چه شوید می نزدیک مدرسه پلیس به -۱۹

 که عبور کنند. دیکن یالف( قبل از توقف به کودکان اشاره م

 .دیده ی( توقف کرده و به کودکان اجازه عبور مب

 .دیکن یهستند توقف م ادهیعابر پ ی( تنها اگر کودکان در حال عبور از خط کشج

 .دیکن ی( با سرعت عبور مد

 بپاسخ صحیح:
 

 

 

 

 



 باشد؟ یم نهی)فقط عبور به راست مجاز( کدام گز یتابلو -۲1

 

  5 ریالف( تصو

 2 ریب( تصو

  3 ری( تصوج

 5 ریتصو د(

 دپاسخ صحیح:
 

 باشد؟ ی)توقف ممنوع( کدام م یتابلو - ۲۴

 

  5 ریالف( تصو

 2 ریب( تصو

  3 ری( تصوج

 5 رید( تصو

 بپاسخ صحیح:
 پارک کرد؟ دیدر کدام محل نبا-۲۵

 تقاطع ها یمتر 51الف( در 

 اتوبوس ستگاهی( در اب

 یاصل یها ابانی( خج

 2و 5( د

 دپاسخ صحیح:

 



 .ردیگ ی.... مورد استفاده قرار م یزمان برا یا هیثان ۲روش  -۲۶

 سرعت  نییالف( تع

 مسافت نییب( تع

  ییجلو لیفاصله با اتومب نیی( تعج

 چکدامید( ه

 جپاسخ صحیح:
 

 

کیلومتر در ساعت در یک جاده خشک در حال رانندگی هستید،فاصله شما با  ۴۵با سرعت -۲۷

 باشد؟اتومبیل جلویی چند طول اتومبیل باید 

  لیطول اتومب 2الف( 

 لیطول اتومب 3ب( 

  لیطول اتومب 5( ج

 لیطول اتومب 1د( 

 بپاسخ صحیح:
 

 ....بر دارد عبور تقدم حق است حرکت حال در مجاز مسیر در که ای نقلیه وسیله -۲۸

 در حال شروع حرکت  ایدر حال توقف  هینقل لهیالف(وس

 در حال دور زدن هینقل لهیب( وس

 در حال جلو رفتن )عقب، جلو کردن(  هینقل لهی( وسج

 د( هر سه موارد

 دپاسخ صحیح:
 

 د؟یوارد شو یاصل ابانیبه خ یفرع ابانیبا دنده عقب از خ دیتوان یچه موقع م -۲۹

 الف( اگر خلوت باشد 

 ب( همه مواقع

  چوقتیج( ه

 2و  5د( مورد 

 جپاسخ صحیح:
 

 

 

 



 هستند؟ یزینشانگر چه چ یقهوه ا نهیبا زم یتابلوها -۳1

 یاصل یرهایالف( مس

 یفرع یرهای( مسب

 یحیتفر ی( جهت حرکت به سمت مراکز فرهنگج

 یو اماکن مذهب ریمس ی( حرکت مجاز، راهنماد

 جپاسخ صحیح:
 

در شرایط جوی با میدان دید محدود چگونه می توانید اطمینان کنید که سایر رانندگان قادر -۳۱

 به رویت شما هستند؟

 .دیبه کنار جاده حرکت کن کیالف( کامالً نزد

 .دیحرکت کن ییجلو لیاز اتومب ی( با فاصله کمب

 .دیرا روشن کن نینور پائ ی( چراغ هاج

 .دیمه شکن عقب را روشن کن ی( چراغ هاد

 جپاسخ صحیح:
 

 ست؟یپشت سر با آن مواجه خواهد بود چ لیکه راننده اتومب یخطر نیعمده تر -۳۲

 

 منحرف شود. ابانیاست دوچرخه سوار ناگهان به داخل خ الف( ممکن

 شود. ادهی( ممکن است دوچرخه سوار ناگهان به سمت راست رفته و پب

 .زدیجاده بر یسبد پشت دوچرخه رو تی( ممکن است محتواج

 ( ممکن است دوچرخه سوار توقف کند.د

 الفپاسخ صحیح:

 

 



طویل که اهسته حرکتی می کند در یک جاده هنگامی که قصد دارید از یک وسیله نقلیه -۳۳

 شلوغ سبقت بگیرید چه کار باید انجام دهید؟

 .دیتا راننده به شما اشاره کند که عبور کن دیمنتظر بمان لهیالف( در پشت وس

 .دیتا اجازه دهند عبور کن دیروشن کن ندیآ یکه از روبرو م یا هینقل لیوسا یبزرگ را برا ی( چراغ هاب

فاصله کافی پشت سر وسیله نقلیه حرکت کنید تا بتوانید قسمت جلویی وسیله مذکور را ببنید تا زمان با ( ج

 مناسب و ایمن برای سبقت فراهم شود.

 چکدامی( هد

 جپاسخ صحیح:

 را پارک کرد. لیکدام سمت اتومبدر  دیبا کطرفهی ابانیدر خ -۳۴

 الف( چپ 

 ب( راست

 توان پارک کرد  ینم کطرفهی ابانیج( در خ

 ندارد ید( در هر دو طرف پارک شود مانع

 بپاسخ صحیح:

 گردن را در موقع تصادف کم کند؟ یدگید بیاز آس یخطر ناش زانیتواند م یم یچه عامل  -۳۵

 الف( کمربند 

 شده میمناسب پشت سر و تنظ یب( وجود پشت

 مناسب پشت سر  ی( وجود پشتج

 مجهز به بالشتک هوا ید( صندل

 بپاسخ صحیح:

 .....یدو خط ممتد در کنار هم به معنا -۳۶

  شتریب ییبایالف( ز

 آنها یحرکت نکردن رو یبرا شتریب دیب( تأک

 . ردیگ یخطوط انجام م نیا ی( گردش روج

 .ردیگ یخطوط انجام م نیا ید( فقط سبقت رو

 بپاسخ صحیح:

 

 

 

 



 است؟ ییجلو لیعامل تصادف با اتومب ریاز موارد ز کیکدام -۳۷

 ییجلو لیاز حد به اتومب شیشدن ب کیبه راه و نزد یالف( عدم توجه کاف

 هینقل لی( تراکم وساب

 و شلوغ یدر مناطق سفر ادهی( عبور عابر پج

 نور چراغ ها ریی( تغد

 الفپاسخ صحیح:
 

 :دیشود شما با یم کینزد ریسرعت گ کیبه  دیدر حال حرکت هست یو شهر یمنطقه مسکون کیدر  -۳۸

 . دیالف( با سرعت عبور کن

 .دیعبور کن ابانیب( از قسمت چپ خ

 . دیسرعت خود را کاهش ده عاًی( سرج

 کدام چید( ه

 جپاسخ صحیح:

 است؟ یچه منظور یشود برا ینصب م هینقل لهیخاص کودکان که در وس یقفل ها - ۳۹

 یمنیالف( جهت قفل کردن سگک کمربند ا

 درب عقب ی( جهت قفل کردن پنجره هاب

 را باز نکنند. لیکودکان به طور ناخواسته درب عقب اتومب نکهیا ی( براج

 عقب و از حرکت آنها به جلو یها ی( جهت ممانعت از حرکت صندلد

 جپاسخ صحیح:

 ست؟یخودرو الزام یبرا مهیکدام ب -۴1

 بدنه  مهیالف( ب

 شخص ثالث مهیب( ب

  یآتش سوز مهی( بج

 حوادث مهید( ب

 بصحیح:پاسخ 

 

 

 

 

 



 خارج از شهر: یاصل یحداکثر سرعت در جاده ها -۴۱

  لومتریک 01در شب  -لومتریک 91الف( روزها 

 لومتریک 93شب  -لومتریک 03ب( روزها 

  لومتریک 01شب  - 93( روزها ج

 شب -لومتریک 553د( روزها 

 

 الفپاسخ صحیح:

 د؟یاز باند سمت چپ در آزاد راه استفاده کن دیتوان یم یطیدر چه شرا -۴۲

 بزرگ یها ونیکنار رفتن از سر راه کام یالف( برا

 در ساعت لومتریک 93از  شیب یدر سرعت عا یرانندگ ی( براب

 .میکن یکه با سرعت کم حرکت م ی( هنگامج

 با حداکثر سرعت یو رانندگ هینقل لیوسا ریسبقت از سا ی( براد

 دپاسخ صحیح:

 .میکن یرا روشن م لی.... اتومبیهنگام خروج از پارک راهنما -۴۳

 الف( هر دو طرف 

 ب( سمت راست

 ج( سمت چپ 

 کدام چید( ه

 جپاسخ صحیح:

 باشد؟ یبه شکل ...... م ستیتابلو ا -۴۴

  یالف( هشت ضلع

 االضالع یب( مثلث متساو

 ( مربع ج

 رهید( دا

 الفپاسخ صحیح:

 

 

 



 د؟یانجام ده دی. کدام مورد را بادیرس یکه به محل تصادف م دیهست ینفر نیشما اول -۴۵

 .دیالف( محل را فورا ترک کن

 .دیاز محل دور شو دیرس لیاتومب نیکه اول نی( به محض اب

 .دیها را از محل حادثه کنار بکش لی( اتومبج

زخمی ها را با صحبت د(موتور اتومبیل حادثه دیده را خاموش کنید افراد زخمی را از اتومبیل خارج کنید و 

 کردن آرام نمائید

 دپاسخ صحیح:

 پارک سوار است؟ یاز تابلوها به معنا کیکدام  -۴۶

 

  5 ریالف( تصو

 2 ریب( تصو

  3 ری( تصوج

 5رید( تصو

 بپاسخ صحیح:

 چه؟ یعنی اتومبیل طول یک روش-۴۷

 متر(نیاز است 6اتومبیل )حدود کیلومتر در ساعت سرعت فاصله ای به اندازه یک طول  51الف(به ازای هر 

 است. ازیمتر( ن6)حدود  لیطول اتومب 2به اندازه  یدر ساعت سرعت فاصله ا لومتریک 33هر  ی( به ازاب

 است. ازیمتر( ن6)حدود  لیطول اتومب 3به اندازه  یدر ساعت سرعت فاصله ا لومتریک 51هر  ی( به ازاج

 است. ازیمتر( ن6)حدود  لیطول اتومب 5به اندازه  یله ادر ساعت سرعت فاص لومتریک 63هر  ی( به ازاد

 الفپاسخ صحیح:

 

 

 

 



 د؟یرا بخوان ییجلو لیپالک اتومب دیبا یاز چه فاصله ا یهنگام رانندگ-۴۸

  یمتر 1الف( 

 یمتر 53ب( 

  یمتر 51( ج

 یمتر 23د( 

 دپاسخ صحیح:

 ......دیبا لیاتومب یجلو کیالست دنیدر صورت ترک-۴۹

 الف( به شدت ترمز کرد. 

 ب( فرمان را رها کرد.

 توقف کرد.  یج( فرمان را محکم گرفته و به آرام

 است. حیصح 2و  5د( 

 جپاسخ صحیح:

 

 شوند؟ یم دهید یدر چه محل یزردرنگ چشم گربه ا یها خیم-۵1

 یو باند اصل یشانه خاک نیالف( ب

 سرعت. شیکاهش و افزا یو باندها یو خروج یورود یرهای( در مسب

 هر دو باند مجاز نی( بج

د(غالبا در مسیر رفت و برگشت جاده ها و درسمت چپ مسیر )یا بین محلی خالی وسط آزاد راه و باند 

 اصلی(

 دپاسخ صحیح:

در شرایط عادی مانند مواقع بارندگی و یخبندان و سرما،کنترل و هدایت و توقف اتومبیل به -۵۱

 است؟کدام دلیل مشکل 

 اصطحکاک چرخ ها با جاده بیالف( به لحاظ کاهش ضر

 راه ی( لغزندگب

 است. حیصح 2و  5( ج

 یعیها از حالت طب کیهوا و خارج شدن الست ی( به لحاظ سرماد

 جپاسخ صحیح:

 

 



 د؟ییدر شب را بگو یاحتمال خطر هنگام رانندگ شیاز موارد افزا یکی-۵۲

 الف( استفاده از چرخ ها 

 بانیاز ساب( استفاده 

 راننده  دید دانیم تی( محدودج

 راننده ید( خواب آلودگ

 جپاسخ صحیح:

 

 ....دیبا دیرس یم ابانیدر خ ریسرعت گ کیکه به  ینزما-۵۳

 . دیالف( از سمت راست عبور کن

 .دیب( با همان سرعت عبور کن

 . دیده شی( سرعت خود را افزاج

 .دیاز سرعت خود بکاه عاًید( سر

 دپاسخ صحیح:

 

 د؟یرا قرار ده اطیاحت یتابلو دیبا یدر چه فاصله ا د،یشده ا یدر جاده دچار حادثه ا-۵۴

  یمتر 53الف( 

 یمتر 63ب( 

  یمتر 13(  ج

 یمتر 53د( 

 الفپاسخ صحیح:

 

 د؟یانجام ده دیمه آلود چکار با یهوا طیدر طول روز و در شرا یبه هنگام رانندگ-۵۵

 . دیاستفاده کن نییالف( از نور پا

 .دیاستفاده کن لیبغل اتومب یب( از چراغ ها

 . دی( از نور باال استفاده کنج

 .دییراهنما را روشن نما ید( چراغ ها

 الفپاسخ صحیح:

 



 د؟ییاز چراغ هشدار )فالشر( استفاده نما دیچه موقع نبا-۵۶

  لیالف( هنگام بکسل کردن اتومب

 دیشو یکه دچار نقص فن یب( زمان

 . دیکن یپارک م ( به صورت دوبلهج

 3و  5د( مورد 

 دپاسخ صحیح:

 

 الزم است اتخاذ شوند عبارتند از: دیشد یجد بیکه در هنگام تصادف و آس یمراحل اساس-۵۷

 الف( حفظ صحنه تصادف 

 صالح یب( آگاه ساختن مراجع ذ

  نی( مراقبت نمودن از مجروحج

 د( هر سه مورد فوق

 دپاسخ صحیح:

 

 متر باشد..... ۱۵1از  شیب ییجلو لیشما با اتومب لیکه در شب فاصله اتومب یهنگام-۵۸

 . میکن یاستفاده م نییالف( از نور پا

 .میکن یب( چراغ را خاموش م

 . میکن ی( از نور باال استفاده مج

 .میکن یاستفاده م میکه خواست ید( از هر نور

 جپاسخ صحیح:

 

 باشد؟ یدرست نم نهیکدام گز-۵۹

  یاخطار ایبازدارنده  یتابلوهاالف( 

 یاخطار ایهشدار دهنده  یب( تابلوها

 یاخبار ایدهنده  یآگاه ی( تابلوهاج

 یانتظام ایبازدارنده  ید( تابلوها 

 الفپاسخ صحیح:

 



 باشد، ... یبه کوه و پرتگاه م یمسطح که دو طرف راه منته یدر راهها -۶1

 است که در طرف پرتگاه قرار دارد. یا لهیالف( حق تقدم عبور با وس

 حق تقدم عبور کرد. تیو رعا اطیبا احت دی( باب

 است که در طرف کوه است. یا لهی( حق تقدم عبور با وسج
 .است تر سبک نقلیه وسیله با تقدم حق (د

 الفپاسخ صحیح:

 

 توان در داخل تونل سبقت گرفت؟ یچه موقع م-۶۱

 باشد.  ضیالف( پهنا تونل عر

 باشد. کطرفهیب( راه 

 . میداشته باش ی( نور کافج

 کار ممنوع است نید( ا

 دپاسخ صحیح:

 

 انواع خطوط ..... هستند. گزاگ،یخط ممتد، دوبله، مقطع، هاشور، ز-۶۲

  یالف( عرض

 یب( طول

  2و 5( ج

 یبید( ترک

 بپاسخ صحیح:

 

 به چه معناست؟ ییدر عالئم راهنما دیو سف اهیرنگ س-۶۳

  یو اخبار یاماکن مذهب یراهنماالف( 

 یو گردش گر یب( اخبار

 راه ها  ریدر سا ریمس یو راهنما ی( دستورج

 چکدامید( ه

 جپاسخ صحیح:

 



 است؟ ریاز کدام مورد ز یناش کیاز حد الست شیب اینامتوازن  یدگییسا-۶۴

 چرخ ها و ترمزها مینبودن فرمان، عدم تنظ میالف( تنظ

 نبودن باد چرخ ها زانی( مب

 از حد شی( سرعت بج

 ( تاب داشتن گارداند

 الفپاسخ صحیح:

 

 ست؟یاست چ ازیکفش مناسب مورد ن دنیپوش یدر هنگام رانندگ نکهیعلت ا-61

 پدالها یبر رو حیالف( به منظور حفظ کنترل صح

 لیدر مواقع نقص اتومب یرو ادهیپ ی( به منظور راحتب

 پدالها کیسطح الست یدگیی( به منظور ممانعت از ساج

 دنده عیسر ضی( به منظور تعود

 الفپاسخ صحیح:

 

 الزم است؟ یداتیچه تمه خبندانی طیدر شرا لیاتومب یاز لغزندگ یریجلوگ یبرا-۶۶

 .دیاستفاده کن یکرد از ترمز دست یالف( اگر چرخها شروع به لغزندگ

 .دیاستفاده کن کیمواقع از دنده  ی( در تمامب

 .دیحرکت کن نیسرعت کمتر و با دنده سنگ( با ج

 .دیترمز کن یو به آرام شترید( به دفعات ب

 جپاسخ صحیح:

 

 خواهد شد؟ یتمرکز شما در رانندگ ختنیموجب به هم ر یزیچه چ-۶۷

 لیالف( نگاه کردن به اطراف اتومب

 لیاتومب نهیی( نگاه کردن به آب

 لیشور اتومب شهی( استفاده از شج

 بلند و استفاده از تلفن همراه یبا صدا کیبه نقشه گوش کردن به موز( نگاه کردن د

 دپاسخ صحیح:

 



 شود؟ یرا شامل م یها چه مورد قانون ییتند و سرباال یها چیسبقت گرفتن در پ-۶۸

 الف( ممنوع است. 

 است. یب( ضرور

 سبقت گرفت.  توانیکامل م اطی( با احتج

 د( بالمانع است.

 الفپاسخ صحیح:

 

حال رانندگی در جاده خیس به دنبال اتومبیلی دیگر ،فاصله زمانی ایمن از اتومبیل  در-۶۹

 جلویی چقدر باید باشد؟

  هیثان 0الف( 

 هیثان 6ب( 

 هیثان 5( ج

 هیثان 2د( 

 جپاسخ صحیح:

 

 ست؟یمواد مخدر چ راتیتأث-۷1

 سیپل نیو فرام یرانندگ نیالف( اعتنا نکردن به قوان

 یاریکاهش هوش -اعتماد به نفس کاذب شی( افزاب

 ی( برهم زدن نظم رانندگج

 یضرور طی( عدم کنترل راننده در شراد

 بپاسخ صحیح:

 بهتر است..... یرانندگ نیاستفاده از ترمز در ح یبرا-۷۱

 .دیپدال ترمز قرار ده یالف( تمام کف پا رو

 .دیگذاشته و با پنجه پدال ترمز را فشار ده لیکف اتومب ی( پاشنه پا روب

 .دیریفشار داده و همزمان کالچ را بگ ی( با کف پا ترمز را به آهستگج

 ترمز گرفتن باشد. ی( پاها همواره براد

 بپاسخ صحیح:

 



 د؟یریدرنظر بگ هینقل لهیرا به وس یشتریب یفضا دیکدام مورد است که به هنگام سبقت گرفتن از آنها با-۷۲

 و دوچرخه  کلتیالف( موتور س

 نیسنگ هینقل لیمجاور وسا یها نیب( ماش

 ( وانت و تراکتور ج

 حامل بار ینهایحامل مسافر و ماش ینهاید( ماش

 الفپاسخ صحیح:

در خیابان شلوع و پرترافیک با سرعت مجاز در حال حرکت هستید راننده اتومبیل پشت -۷۳

 باید انجام دهید؟سری سعی میکند سبقت بگیرد،چه کاری 

 .ردینتواند سبقت بگ یعقب یتا راننده  دیشو یم کینزد ییجلو لیالف( به اتومب

 .ردیسبقت بگ ستین یکه خطر یزمان دیده ی( با دست به راننده پشت سر عالمت مب

 .ردیراننده پشت سر فاصله بگ نکهیتا ا دیکن ی( بر سرعت خود اضافه مج

 .ردیتا راننده مذکور سبقت بگ دیخود را ادامه ده میو مستق حیصح ری( مسد

 

 دپاسخ صحیح:

 

 دنده عقب گرفت؟ دینبا ریاز موارد ز کیدر کدام-۷۴

  یطوالن یمسافت ها یالف( برا

 یفرع ابانیخ کیب( دنده عقب به داخل 

 کرد.  یط ادهیشود پ یکه نم ییمسافت ها ی( براج

 یو شهر ید( دنده عقب در مناطق مسکون

 الفصحیح: پاسخ

 

 هستند؟ زینشانگر چه چ یقهوه ا نهیبا زم یتابولها-۷۵

  یحیو تفر یالف( جهت حرکت به سمت مراکز فرهنگ

 یقبل ریمس ای هیاول یب( جاده ها

 بزرگراهها  ری( مسج

 یاصل ریو غ یفرع رید( مس

 الفپاسخ صحیح:



سبقت گرفتن از یک چرا سبقت گرفتن از کامیون طویل )کشنده و یدک(خطرناک تر از -۷۶

 اتومبیل معمولی است؟

 و توقف کنند. دهیممکن است کنار کش ونهایالف( کام

 .ستین گرید یها لیاتومب یبه خوب ونهایکام ی( ترمزهاب

 روند. یاز تپه ها باال م گرید لینسبت به وسا یبا سرعت کمتر ونهای( کامج

سبقت گرفتن از آنها مسافت و زمان بیشتری را کامیونها نسبت دیگر وسایل نقلیه کشنده تر هستند و (د

 صرف  میکند

 دپاسخ صحیح:

 

 باشد؟ یممنوع م یکدام مورد هنگام رانندگ-۷۷

  دنیالف( خوردن و آشام

 ب( استفاده از تلفن همراه

 ( همه موارد ج

 اتید( استعمال دخان

 جپاسخ صحیح:

 د؟یهست یاگر چراغ ترمز شما کار نکند چه موقع مجاز به رانندگ-۷۸

 الف( در طول روز 

 .دیرو یم یرانندگ شیبه آزما کهیب( زمان

  چوقتی( هج

 یاضطرار طید( در شرا

 جپاسخ صحیح:

 که : دیباش دیبا یبه نحو لرهایتر یرینحوه بارگ-۷۹

 . ردیالف( بار عمدتاً در بخش عقب قرار گ

 .ردیقرار گ لریتر یب( بار در بخش جلو

 ( بار به صورت متوازن و خوب بسته شود. ج

 شود یریچرخ ها بارگ یکید( بار عمدتاً در نزد

 جپاسخ صحیح:

 

 



 نمایید؟ استفاده (چهارچراغ یا فالشر) خطر دهنده هشدار چراغ از توانید می موقع چه -۸1

 .دیخطوط زرد دوبل توقف کرده ا یبر رو دیخر یبرا کهیالف( زمان

 .دیکن یبدون چراغ بزرگ حرکت م یکیدر تار کهی( زمانب

 .دیگرد یکرده و به دنبال آدرس م یرانندگ یبه آرام کهی( زمانج

 .دیرا متوقف نموده ا کیتوقف کرده و تراف یاضطرار ایبه صورت موقت و  کهی( زماند

 دپاسخ صحیح:

 

 د؟یگذارد آنرا مشخص کن یاثر م ریبر کدام مورد ز کیکم بودن باد الست-۸۱

 د؟یگذارد آنرا مشخص کن یاثر م ریبر کدام مورد ز کیباد الستکم بودن 

 موتور  یروی( نالف

 ب( گرم شدن موتور

 و کارفرمان تیدنده د( ترمز کردن و هدا ضی( تعوج

 دپاسخ صحیح:

 

 کار: نیباشد ا گرید ییزهایحواس شما متوجه چ یرانندگ نیدرح یوقت-۸۲

 و عکس العمل به موقع را از شما خواهد گرفت. عیسر میالف( تصم

 بود. دینخواه یریگ می( قادر به تصمب

 داد. دی( عکس العمل از خودتان نشان نخواهج

 .دیخود را اشتباه برو ری( ممکن است مسد

 الفپاسخ صحیح:

 

 است؟ یشامل چه موارد یدر رانندگ یآمادگ-۸۳

 کردن. ینیب شیرا پ گرانید یالف( خطا

 یعدم هواس پرت ،یتمرکز، اگاه ،ینیب شیمشاهده پ( ب

 ی( مهارت در رانندگج

 گرانید یرانندگ تیداشتن از وضع ی( آگاهد

 بپاسخ صحیح:

 



 دارد؟ یبستگ یبه چه عوامل یشما در رانندگ تیحالت وضع-۸۴

  یکیمثبت تراف یالف( رفتارها

 و مهارت یب( دانش رانندگ

 ادب و نزاکت.  ،ی( تفکر موقت، دانش قبلج

 به مقررات یبند ید( پا

 جپاسخ صحیح:

 

 نشانه: یبه عالئم و مقررات رانندگ یتوجه یب-۸۵

 است.  یرانندگ تیو صالح یالف( عدم توانائ

 یب( عدم سواد کاف

 الزم  ی( عدم آمادگج

 است. هودهید( شتاب و عجله ب

 الفپاسخ صحیح:

 

 توان از تلفن همراه استفاده نمود؟ یم یتنها چه موقع-۸۶

 .دینمائ تیرا هدا لیو اتومب دیریدست بگ کیالف( فرمان را با 

 باشد. کیدنده اتومات یدارا هینقل لهی( وسب

 .دیمحل و مکان امن توقف کرده باش کی( در ج

 چکدامی( هد

 جپاسخ صحیح:

 

 انجام داد؟ دیرا با یبه هنگام خروج از پارک چه اعمال-۸۷

 .دیسر را به سمت چپ برگردانده و عقب را نگاه کن یکنترل نهائ یها استفاده نموده و برا نهیالف( از آ

 .دیرانندگان آهسته برانند به آنها عالمت ده ری( چنانچه الزم است ساب

 .دیدر مقابل شما پارک نشده به عقب برنگرد یگرید لی( اگر اتومبج

 .دیدست عالمت ده( عالوه بر استفاده از راهنما با د

 الفپاسخ صحیح:

 



 دهد؟ یم شیدر شب احتمال خطر را افزا یهنگام رانندگ ریکدام مورد ز-۸۸

 مقابل هینقل لهیفاصله وس صیشدن به راه و عدم تشخ رهیراننده، خ دید دانیم تیالف( محدود

 ( استفاده از چراغ هاب

 بانی( استفاده از ساج

 ( استفاده از بوقد

 الفپاسخ صحیح:

 

 د؟یانجام ده دیلغزد چکار با یشما به سمت راست م لیراه لغزنده قسمت عقب اتومب کی یبر رو-۸۹

 .دیالف( از کالج و ترمز به طور همزمان استفاده کن

 .دیو فرمان را بچرخان دی( ترمز کنب

 .دی( با دقت و مراقبت فرمان را به سمت چپ بچرخانج

 دیراست بچرخان( با دقت و مراقبت فرمان را به سمت د

 دپاسخ صحیح:

 

 ابد؟ی شیمسافت توقف ممکن است چند برابر افزا خبندانی طیدر شرا-۹1

 الف( سه برابر 

 ب( پنج برابر

 ج( دو برابر 

 د( ده برابر

 دپاسخ صحیح:

 

 به هنگام رانندگی در شرایط یخبندان فرمان به راحتی می چرخد و چرخ ها به طرفین می پیچد علت آن چیست؟-۹۱

 (چرخها اصطحکاک مطلوبی با راه ندارندالف

 ب(چرخها با راه اصطحکاک بهتری دارند

 ج(چرخ ها خیلی نرم هستند

 د(چرخ ها خیلی سفت هستند

 الفپاسخ صحیح:

 



 د؟یکن یریجلوگ لیاتومب یاز لغزش چرخ ها دیتوان یچگونه م خبندانی طیدر شرا-۹۲

 .دیاستفاده کن یکرد از ترمز دست یالف( اگر چرخ ها شروع به لغزندگ

 .دیحرکت کن نی( با سرعت کمتر و با دنده سنگب

 .دیاستفاده کن کیمواقع از دنده  ی( در تمامج

 .دیترمز کن یو به آرام شتری( به دفعات بد

 بپاسخ صحیح:

 

در شرایط جاده خیس و یخبندان در حال رانندگی هستید کدام مورد باید هنگام نزدیک -۹۳

 به پیچ تند رعایت شود؟شدن 

 .دیبران یشتریبا سرعت ب چیبه پ دنیالف( هنگام رس

 .دیحرکت کن نیو تا حد امکان با دنده سنگ دیاز سرعت خود بکاه چیبه پ دنی( قبل از رسب

 .دیرا بکش یترمز دست ی( به آرامج

 .دینگه دار نییمدت کالج را پا ی( در تمامد

 بپاسخ صحیح:

 

 شود؟ یم ریاز موارد ز کیکدامکالج گرفتن باعث -۹۴

 شود. یکم م لیالف( کنترل راننده به حجرکت و جهت اتومب

 شود. یم شتریب لی( کنترل راننده به حرکت و جهت اتومبب

 شود. یو چرخاندن فرمان سخت تر م نیبه طرف دنیچی( پج

 چکدامی( هد

 الفپاسخ صحیح:

 د؟یاز حد مراقبت باش شیب دیبا ریاز موارد ز کیدر کدام ،یدر مواقع طوفان-۹۵

 سواران کلتیالف( به هنگام عبور از کنار دوچرخه سواران و موتورس

 ( به هنگام سبقتب

 ( به هنگام استفاده از ترمزهاج

 ( به هنگام گردشد

 الفپاسخ صحیح:

 

 



 د؟یانجام ده دیمه آلود چکار با یهوا طیدر طول روز و در شرا یچه هنگام رانندگ-۹۶

 . دیاستفاده کن نییپاالف( از نور 

 .دیاستفاده کن لیبغل اتومب یب( از چراغها

 . دی( از نور باال استفاده کنج

 .دیراهنما را روشن نمائ ید( چراغ ها

 الفپاسخ صحیح:

 

 بر روی جاده خیس ترمز می کنید وسیله شما شروع به لغزش می کند اولین کاری که باید انجام دهید چیست؟-۹۷

 . دیرا بکش یترمز دستالف( به سرعت 

 .دیب( ترمز را کامالً آزاد کن

 . دیبر ترمز فشار آور یشتری( با شدت بج

 .دیکالج بگذار یخود را بر رو ید( پا

 بپاسخ صحیح:

 .دینمائ دیبازد دیرا با ریکدام عامل ز دیکن یدر مه رانندگ دیمجبور شو اگر-۹۸

 ها شهیبودن ش زیاز تم نانیچرخ ها و اطم دیالف( بازد

 یاز سالم بودن بخار نانی( اطمب

 .دیدار اطیاحت یتابلو لیدر داخل اتومب نکهیاز ا نانی( اطمج

 یباطر دی( کنترل و بازدد

 الفپاسخ صحیح:

 

 است؟ ریرپذیمسئله تأث نیاز ا ریکدام مورد ز -باشد یگرم سطح جاده نرم م اریبس یدر هوا-۹۹

 و ترمز  لیو گردش اتومب تیالف( هدا

 دنده ضیب( تعو

  یفنربند ستمی( سج

 ها کیباد الست زانید( م

 الفپاسخ صحیح:

 



در هوای مه آلود در حال رانندگی هستید پشت سر بیش از حد به شما نزدیک می شود چه -۱11

 اقدامی باید انجام دهید؟

 .دیبه حرکت خود ادامه ده اطیالف( با احت

 .دیهشدار دهنده خطر را روشن کن ی( چراغهاب

 .دیبالفاصله توقف کن( ج

 .دی( سرعت گرفته و از او دور شود

 الفپاسخ صحیح:

 

در شرایط جوی با میدان دید محدود چگونه می توانید اطمینان کنید که سایر رانندگان قادر به -۱1۱

 رویت شما هستند ؟

 . دیرا روشن کن نیینور پا یالف( چراغ ها

 .دیحرکت کن ییجلو لیاز اتومب یب( با فاصله کم

 . دیمه شکن عقب را روشن کن ی( چراغ هاج

 .دیبه کنار جاده حرکت کن کید( کامالً نزد

 الفپاسخ صحیح:

 تواند منجر به حادثه شود؟ یم ریاز موارد ز کیبودن کدام نییپا-۱1۲

 الف( سطح روغن ترمز 

 خیب( سطح ضد 

  ی( سطح آب باطرج

 اتورید( سطح آب خنک کننده راد

 الفپاسخ صحیح:

 گذارد؟ یاثر م ریبر کدام مورد ز کیکم بودن باد الست-۱1۳

 دنده  ضیالف( تعو

 و کارفرمان  تیب( ترمز و هدا

 ج( گرم شدن موتور 

 موتور یروید( ن

 بپاسخ صحیح:

 

 



 انجام شود؟ دیبا یچرخ ها چه زمان کیکنترل باد الست-۱1۴

 ها سرد هستند.  کیکه الست یالف( زما

 یمسافت طوالن یب( بعد از ط

 با سرعت باال  یرانندگ کی( بعد از ج

 ها داغ شده اند. کیکه الست ید( زمان

 الفپاسخ صحیح:

 

)باران،برف و ...(بهترین کار این است که تا حد به هنگام رانندگی در شرایط غیر عادی  -۱1۵

 امکان از دنده سنگین استفاده کنید دلیل آن را بیان کنید

 لف( جهت ممانعت از لغزش چرخ ها

 .دیبرخوردار باش یب( در موقع ترمز از سرعت کمتر

 موتور باعث لغزش چرخها نشود. ادیدور ز نکهیا لی( به دلج

 باشد. ریتر امکان پذ نیی( در صورت لغزش استفاده از دنده پاد

 الفپاسخ صحیح:

 

 است؟ ریاز کدام مورد ز یناش کیاز حد الست شیب اینامتوازن  یدگیسائ-۱1۶

 چرخها و ترمزها مینبودن فرمان، عدم تنظ میالف( تنظ

 نبودن باد چرخ ها زانی( مب

 از حد شی( سرعت بج

 ( تاب داشتن گارداند

 الفپاسخ صحیح:

 د؟یهست یاگر چراغ ترمز شما کار نکند چه موقع مجاز به رانندگ-۱1۷

 الف( در طول روز 

 .دیرو یم یرانندگ شیبه آزما کهیب( زمان

  چوقتی( هج

 یاضطرار طید( در شرا

 جپاسخ صحیح:

 

 



 ست؟یاشکال چ نیکشد عمده تر یطرف م کیشما به  هینقل لهیوس دیکن یکه ترمز م یانزم-۱1۸

 است.  نییالف( سطح روغن ترمز پا

 باالست. یب( ترمز دست

 . ستین میتنظ ی( ترمزها بخوبج

 شده است. دهیاز حد سائ شیها ب کید( الست

 جپاسخ صحیح:

 

 است؟ یچه منظور یشود برا ینصب م هینقل لهیخاص کودکان که در وس یقفل ها-۱1۹

 درب عقب یالف( جهت قفل کردن پنجره ها

 را باز نکنند. لیکودکان به طور ناخواسته درب عقب اتومب نکهیا ی( براب

 عقب. یها ی( جهت ممانعت از حرکت صندلج

 یمنی( جهت قفل کردن سگک کمربند اد

 بپاسخ صحیح:

 

 د؟یانجام ده دیچکار با دیکم در حال حرکت هست دید دانیبا م یچهار راهدر -۱۱1

 .دیبه حرکت ادامه ده نیالف( بدون توجه به طرف

 .دیکامالً آهسته حرکت کن دیکن یطرف راست را نگاه م کهی( در حالب

 .دیحرکت کن یبه آهستگ دیکن یرا نگاه م نیکه طرف ی( در حالج

 .دیکه به سرعت حرکت کن دی( آماده باشد

 جپاسخ صحیح:

 

 ست؟یامر چ نیدارد. علت ا تیاهم اریبس یمناسب به هنگام رانندگ یکفش ها دنیپوش-۱۱۱

 پدالها یبر رو حیالف( به منظور حفظ کنترل صح

 لیدر مواقع نقص اتومب یرو ادهیپ ی( به منظور راحتب

 پدالها کیسطح الست یدگیی( به منظور ممانعت از ساج

 دنده عیسر ضی( به منظور تعود

 الفپاسخ صحیح:

 



قصد دارید تا منزل رانندگی کنید،عینک خود را جهت رانندگی الزم دارید پیدا نمی -۱۱۲

 کنید،چه اقدامی می بایست انجام دهید؟

 .دینور معابر به شما کمک نما نکهیتا ا دیکن یالف( به هنگام شب رانندگ

 .دیبران یخلوت به آرام یها ری( از مسب

 نباشد. ازین یکه به رانندگ دیبه منزل برو یقیبه طر دی( باج

 .دیکن یاز دوستان استفاده کرده تا منزل رانندگ یکی نکی( از عد

 جپاسخ صحیح:
 هنگامی که از نزدیکی مدرسه ای عبور می کنید احتمال عبور کودکان وجود دارد چه اقدامی انجام می دهد؟-۱۱۳

 .دیده یچراغ ها به آنها هشدار مالف( با روشن کردن 

 .دییرا بنما یخطراط جانب ینیب شیپ دیمناسب داشته باش یسرعت شهی( همب

 .دیکن ی( قبل از ورود کودکان به سواره رو با سرعت از منطقه عبور مج

 .دی( با بوق زدن مداوم آنان را از عبور خود آگاه سازد

 بپاسخ صحیح:
 برخورد به موارد اضطراری کدامیک از اقدامات زیر را می بایست انجام داد؟در حین رانندگی در صورت -۱۱۴

 .میکن یم تیرا به سمت کنار هدا نیالف( بالفاصله ترمز کرده و ماش

به اعصاب خود مسلط شده و با هر دو دست فرمان را می گیریم تا اتومبیل به سمت کنار جاده هدایت ( ب

 کنیم.

نگهداشتن هر دو دست بر فرمان سریع و ایمن گردش کرده و از جاده خارج می ترمز ناگهانی نگرفته و با( ج

 شویم

 .میکن یم تیرا به سمت راست هدا لی( بالفاصله راهنما زده و با کم کردن سرعت، اتومبد

 جپاسخ صحیح:

 د؟یبکن دیچکار با د،یستیپشت سر خود ن دنیقادر به د یبه علت لیهنگام دنده عقب گرفتن اتومب -۱۱۵

 .دیآورده پشت سر را نگاه کن نییرا پا شهیالف( ش

 .دی( در را باز کرده و پشت سر را نگاه کنب

 که شما را کمک کنند و به شما فرمان بدهند. دیبخواه ی( از افرادج

 .دیبغل نگاه کن نهیی( به آد

 جپاسخ صحیح:

 

 

 



 د؟یمجاز به حرکت با دنده عقب هست یدر چه مواقع -۱۱۶

 با دنده عقب در همه موارد مجاز است. یالف( رانندگ

با احتیاط کامل و احتراز از هر گونه حادثه و انسداد راه ،می توان در مواقع ضروری با دنده عقب ( ب

 حرکت کرد.

 توان با دنده عقب حرکت کرد. یک طرفه م ی( در راههاج

 .دیدار یبه اصل یفرع ابانیبه خ ی( چنانچه قصد ورود از گاراژ خصوصد

 بخ صحیح:پاس

 گردن را موقع تصادف کم کند؟ یدگید بیاز آس یخطر ناش زانیتواند م یم یچه عامل -۱۱۷

 ضد قفل  یالف( ترمزها

 ب( فرمان قابل انعطاف

 شده  میمناسب پشت سر و تنظ ی( وجود پشتج

 مجهز به بالشتک هوا ید( صندل

 جپاسخ صحیح:

 است؟فاصله مناسب از جدول هنگام پارک مقدار  -۱۱۸

 سانت از جدول 51 -متر از عقب مین -متر از جلو 5الف( 

 سانت از جدول 53 -متر از عقب 5 -متر از جلو می( نب

 سانت از جدول 51 -متر از عقب 5 -متر از جول 5( ج

 سانت از جدول 53 -متر از عقب مین -متر از جلو 5( د

 جپاسخ صحیح:

 د؟یانجام ده دیچکار با د،یآ یم رونیب یفرع کیشما از  یجلو یلیاتومب -۱۱۹

 . دیالف( با شتاب از کنار او عبورکن

 .دیریب( چراغ داده و پشت سر او قرار بگ

 . دی( با سرعت از کنارش گذشته و بوق بزنج

 .دید( از سرعت خود کاسته و آماده توقف شو

 دپاسخ صحیح:

 

 

 

 



 ............ است. یحرکت از سمت ....... مگر برا یرانندگ هیقانون اول -۱۲1

 توقف  -الف( چپ

 گردش –ب( چپ 

  توقف –ج( راست 

 پچ به گردش و سبفت -راست( د

 دپاسخ صحیح:

 ست؟یدر آزادراهها چ یدر مورد رانندگ هیو پا هیقانون اول -۱۲۱

 .دیمگر آنکه قصد سبقت داشته باش دیاز راست بران شهیالف( هم

 .دیکن یدر ساعت رانندگ لومتریک 93از  شیبا سرعت ب دیکن ی( سعب

 که خلوت باشد. دیریسبقت بگ ی( از سمتج

 را داراست. کیتراف نیکه کمتر دیاستفاده کن ی( از باندد

 الفپاسخ صحیح:

 دهد؟ یلغزنده است( را نشان م ریدهنده )مس شیکدام تابلو نما -۱۲۲

 

  5الف( شکل شماره 

 2ب( شکل شماره 

  3ج( شکل شماره 

 5د( شکل شماره 

 بپاسخ صحیح:

 

 

 

 

 

 



 باشد؟ یم هیدر راه خشک چند ثان ییجلو لیفاصله شما و اتومب -۱۲۳

  هیثان1الف( 

  هیثان 3ب( 

  هیثان 5ج( 

 هیثان 2د( 

 دپاسخ صحیح:

 در شب مشکل تر است ؟ یچرا رانندگ -۱۲۴

 در شب مشکل تر است ؟ یچرا رانندگ -5

 و کمتر یعیطب دید دانی( وجود مالف

 هینقل لیفاصله و سرعت وسا صی( عدم تشخب

 ادهیعابر پ صی( کم شدن تشخج

 ( همه مواردد

 دپاسخ صحیح:

 ؟ …بهتر است  یرانندگ نیاستفاده از ترمز در ح یبرا -۱۲۵

 ترمز گرفتن باشد یالف( پا همواره آماده برا

 دیپدال ترمز قرار ده ی( تمام کف پا را روب

 دیگذاشته و با پنجه پدال ترمز را فشار ده لیکف اتومب ی( پاشنه پا را روج

 دیریفشار داده و همزمان کالچ بگ ی( با کف پا ترمز را به آهستگد

 جپاسخ صحیح:

 

 

 

 



انجام دهند ؟ دیبا یخطوط چه کار نیرانندگان هنگام مشاهده ا -۱۲۶

 

 دیالف( با سرعت عبور کن

 دی( به راست گردش کنب

 دی( به چپ گردش کنج

 دیحق تقدم عبور کن تیسرعت کم و رعا اطیاحت تیو با رعا دییکامل نما( توقف د

 دپاسخ صحیح:

 ؟ است …… برای مگر ……حرکت از سمت  یرانندگ هیقانون اول -۱۲۷

 سبقت -الف( راست 

 گردش -ب( چپ 

 توقف -ج( راست 

 توقف –د( چپ 

 الفپاسخ صحیح:

 ؟ دیها را بخوان لیپالک اتومب یاز چه فاصله ا دیخوب با یجهت رانندگ -۱۲۸

 یمتر 51الف( از فاصله 

 یمتر 53( از فاصله ب

 یمتر 23( از فاصله ج

 یمتر 21( از فاصله د

 جپاسخ صحیح:

 

 

 

 

 



 د؟یانجام ده دیبا چه دیکنینم دایرا پ دیالزم دار یخود را جهت رانندگ نکیع دیکن یتا منزل رانندگ دیقصد دار -۱۲۹

 دیبران یخلوت به آرام یرهایالف( از مس

 دیکن یاز دوستان استفاده کرده تا منزل رانندگ یکی نکی( از عب

 نور معابر به شما کمک کنند نکهیتا ا دیکن ی( به هنگام شب رانندگج

 نباشد ازین یکه به رانندگ دیبه منزل برو یقیبه طر دی( باد

 دپاسخ صحیح:

 گذارند ؟ یگرم بر کدام قسمت از خودرو اثر م یهوا -۱۳1

 ترمز - یفنربند ستمیالف( س

 کی( باد الستب

 کالچ -جلو  ی( چرخهاج

 ی( ترمز دستد

 بپاسخ صحیح:

 ؟ …که  دیاستفاده کن یاز تلفن همراه در رانندگ دیتوان یم یتنها زمان -۱۳۱

 دیمحل و مکان امن توقف کرده باش کیالف( در 

 باشد کیدنده اتومات یشما دارا هینقل لهی( وسب

 دیکن تیرا هدا لیو اتومب دیریدست بگ کی( فرمان را با ج

 باشد یتلفن اضطرار کیبه انجام  ازی( ند

 الفپاسخ صحیح:

 ؟ دیریبگ نظر در هینقل لهیوس یرا برا یشتریب یفضا دیکدام مورد است که به هنگام سبقت گرفتن از آنها با -۱۳۲

 دوچرخه - کلتیالف( موتور س

 ( تراکتورب

 لی( جرثقج

 مجاور یها نی( ماشد

 الفپاسخ صحیح:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :معادل یحداکثر سرعت دیدر شهر مجاز هست یما در هنگام رانندگش -۱۳۳

 ۳1و  یفرع یانیشر یها ابانیدر خ لومتریک ۵1 یاصل یانیشر یها ابانیدر خ لومتریک ۵1الف( 

 دیحرکت کن نیادیو م یدر معابر محل لومتریک

 ۲1و  یفرع یانیشر یها ابانیدر خ لومتریک ۵1 یاصل یانیشر یها ابانیدر خ لومتریک ۶1( ب

 دیحرکت کن نیادیو م یدر معابر محل لومتریک

 ۳1و  یفرع یانیشر یها ابانیدر خ لومتریک ۵1 یاصل یانیشر یها ابانیدر خ لومتریک ۶1( ج

 دیحرکت کن نیادیو م یدر معابر محل لومتریک

 ۲1و  یفرع یانیشر یها ابانیدر خ لومتریک ۴1 یاصل یانیشر یها ابانیدر خ لومتریک ۶1د( 

 دیحرکت کن نیادیو م یدر معابر محل لومتریک

 جپاسخ صحیح:

 ؟ …در صورت زرد شدن چراغ راهنمایی در وسط تقاطع  -۱۳۴

 دیشو یالف( متوقف م

 دیده یتقاطع به راه خود ادامه م هیتخل ی( براب

 عبور کرد توانیحق تقدم م تی( بدون رعاج

 دیشو ی( بالفاصله ترمز کرده با دنده عقب پشت خط عابر متوقف مد

 بپاسخ صحیح:

 : یاصل یحداکثر سرعت در جاده ها -۱۳۵

 لومتریک ۹1شب  - لومتریک ۸1الف( در روز 

 لومتریک ۸۵شب  - لومتریک ۹1( در روز ب

 لومتریک ۸۵شب  - لومتریک ۹۵( در روز ج

 لومتریک ۹۵شب  - لومتریک ۸۵( در روز د

 جپاسخ صحیح:

 بود ؟ دیبا یاز حد مراقب چه موارد شیب دیباد شد -هنگام طوفان  -۱۳۶

 تراکتور -الف( وانت 

 نیسنگ هینقل لیوسا -مجاور  یها نیب( ماش

 و دوچرخه کلتی( موتورسج

 حامل بار یها نیماش -حامل مسافر  یها نی( ماشد

 جپاسخ صحیح:

 

 

 



 کنند به چه شکل است ؟ یصادر م یکه فرمان ییراهنما یتابلوها -۱۳۷

 قرمز هیبا حاش لیالف( مستط

 قرمز هی( مثلث با حاشب

 قرمز هیبا حاش رهی( داج

 قرمز هیفلش دار با حاش لی( مستطد

 جپاسخ صحیح:

 خیابان یک طرفه به سمت راست می پیچید خود را در چه موقعیتی قرار می دهید ؟ -۱۳۸

 دیریوسط قرار بگ الف( تنها در قسمت چپ خط

 دیری( در باند سمت چپ قرار بگب

 دیری( در باند سمت راست قرار بگج

 امکان دارد ی( در هر باندد

 جپاسخ صحیح:

 هنگام رانندگی کدام یک از مدارک زیر را باید به همراه داشته باشیم ؟ -۱۳۹

 یرانندگ نامهی، گواه لیالف( کارت اتومب

 شخص ثالث مهی( بب

 معتبر یفن نهی( برگ معاج

 ( همه مواردد

 دپاسخ صحیح:

 ؟ کدامند شهرها در پارک نوع متداولترین -۱۴1

 الف( پارک در محل مجاز

 متر یسانت 33ب( پارک 

 ( پارک دوبلج

 نگی( پارک در پارکد

 جپاسخ صحیح:

 زمانی فاصله ، کنید می رانندگی خیس ی جاده یک روی بر دیگر نقلیه وسیله یک دنبال به شما -۱۴۱

 ؟ باشد باید چقدر جلویی اتومبیل و شما بین

 هیالف( دوثان

 هی( سه ثانب

 هی( چهار ثانج

 هی( پنج ثاند

 جپاسخ صحیح:



 در آزاد راه ها چگونه است ؟ یدسترس -۱۴۲

 تقاطع ها قیاز طرالف(

 یخروج نیاول قی( از طرب

 گذر ها ریو ز ییهوا یپل ها قی( از طرج

 ندارد یراه گریتقاطع جاده د ای( تا شهرک د

 جپاسخ صحیح:

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ … دیخروج از پارک با یبرا -۱۴۳

 سپس سر را به چپ میسمت چپ را روشن کن یرا کنترل کرده و راهنما لیعقب اتومب نهیالف( آ

 میشویبه حق تقدم ور از پارک خارج م اجیبا احت چرخانده

 میشویحق تقدم عبور خارج م تی( با رعاب

 میشویحق تقدم عبور خارج م تیراهنما زده و با رعا( ج

 میشویاز کنار خود از پارک خارج م نانیصحبت با اطم دیدهی( راهنما زده و با دست عالمت مد

 الفپاسخ صحیح:

 ؟ باشد می صحیح ها گزینه کدام -۱۴۴

 در ساعت لومتریک 523و حداکثر سرعت  53الف( حداقل سرعت در آزادراه ها 

 در ساعت لومتریک 533 یسرعت در بزرگراه ها درون شهر ( حداکثرب

 در ساعت در شب لومتریک 91 یاصل ی( حداکثر سرعت در جاده هاج

 در ساعت لومتریک 33 ی( حداکثر سرعت در معابر محلد

 دپاسخ صحیح:

 ؟ است جلوئی اتومبیل با تصادف علت زیر مورد کدام -۱۴۵

 نور چراغ ها رییالف( تغ

 یدر مناطق شهر ادهیپ( عبور عابر ب

 هینقل لیوسا کی( شروع ترافج

 ییجلو لیاز حد به اتومب شیشدن ب کیبه راه نزد ی( عدم توجه کافد

 دپاسخ صحیح:



 ؟ میباشد اولویت در دیگر های گزینه نسبت گزینه کدام -۱۴۶

 سیفرمان پل -الف 

 چراغ راهنما - ب

 یخط کش - ج

 تابلو ها - د

 الفپاسخ صحیح:

 ؟ است کدام موتوری نقلیه وسایل آلودگی نوع بیشترین -۱۴۷

 هوا یآلودگالف(

 یداریشن یآلودگب(

 یدارید یآلودگج(

 یآلودگد(

 الفپاسخ صحیح:

 ؟ …… پارک هنگام جدول از مناسب فاصله حداقل -۱۴۸

 از جدول متریسانت 53متر از عقب  کیمتر از جلو  مین -الف 

 از جدول متریسانت 51متر از عقب  میمتر از جلو ن کی - ب

 از جدول متریسانت 53متر از عقب  کیمتر از جلو  کی - ج

 از جدول متریسانت 53متر از عقب  کیمتر از جلو  کی - د

 دپاسخ صحیح:

 ؟ .…… نقلیه وسایل در زن چشمک و رنگ رنگا های چراغ از استفاده -۱۴۹

 صالحیممنوع است مگر با اخذ مجوز از مراجع ذ -الف 

 ندارد یتیمحدود - ب

 مجاز است - ج

 ستیممنوع ن یدر معابر شهر - د

 الفپاسخ صحیح:

 باشد ؟ صحیح میآن  یشکستگ ایو  یجلوبند ستمیدر خصوص نقص در س ریز یاز پاسخ ها کیکدام -۱۵1

 شودیم دهییعقب خودرو سا یها ریتا -الف 

 ابدیم شیمصرف سوخت افزا - ب

 شودیو کنترل خودرو از دست راننده خارج م تیهدا - ج

 آورد یخودرو جوش م اتوریراد - د

 جپاسخ صحیح:



 ی، مصالح ساختمان شده پارک هینقل لیبه علت وجود موانع ثابت اعم از وسا هینقل لیحرکت وسا ریکه مس ییدر راه ها -۱۵۱

 یا لهینباشد ، حق تقدم عبور با وس یمجاز کاف ریمس عبور از یبرا ایراه بسته و  یو خراب ی، حفار یعمران اتی، عمل ای، اش

 ……است که 

 کندیبه سمت راست گردش م -الف 

 باشدیرا دارا م یشتریسهم عبور ب ایعبور آنها باز  ریمس - ب

 کندیمجاز حرکت م ریو در سمت و مس میبه طور مستق - ج

 باشدیرا دارا م یسهم کمتر ایعبور آنها بسته  ریمس - د

 بپاسخ صحیح:

 ؟..…… میباشد چپ به گردش حال در که ای نقلیه وسیله راست طرف از سبقت -۱۵۲

 درجه دو ممنوع است یانیفقط در معابر شر -الف 

 ممنوع است - ب

 در هنگام روز مجاز است - ج

 مجاز است - د

 دپاسخ صحیح:

 

وسز جاده  یکیزیف مانعشهر که منحصر به دو خط عبور رفت و برگشت بوده و رونیب یگردش به چپ در راه ها یبرا -۱۵۳

 ؟ ……را  هینقل لینداشته باشد رانندگان موظفند وسا

 ندیگردش نما نیریدر وسط راه متوقف و با عالمت دادن به سا -الف 

 ندیسمت چپ را روشن و گردش نما یراهنما - ب

 ندیحق تقدم گردش نما تیسمت راست راه متوقف و سپس با رعا هیال یمنته ایدر شانه راه و  - ج

 ندیدر وسط راه با زدن راهنما به سمت چپ گردش نما - د

 جپاسخ صحیح:

 ؟ میباشد چیزی چه دهنده نشان فرد هر رانندگی -۱۵۴

 سواد  زانیم -الف 

 یو درک اجتماع تیشخص -ب 

 ثروت  زانیم -ج  

 معروف بودن -د

 بپاسخ صحیح:

 

 

 

 

 

 



 است ؟ یاز رفتار پر خطر هنگام رانندگ یکدام مورد نمونه ا -۱۵۵

 خطوط  نیحرکت ب -الف 

 توجه به جلو  -ب 

  یفاصله طول تیرعا -ج 

 همراه تلفن استفاده از -د 

 دپاسخ صحیح:

 ؟ کندیم انیبا سرعت مطمئنه را ب یمنظور و مفهوم رانندگ ریکدام مورد ز -۱۵۶

 یو جاده ا یطیمح طیبر اساس شرا یرانندگ -الف 

 نییپا یبا سرعت ها یرانندگ - ب

 باال یبا سرعت ها یرانندگ - ج

 در ساعات روز یرانندگ - د

 الفپاسخ صحیح:

 ؟ .…… که است ای نقلیه وسیله با عبور تقدم حق ها راه سه در -۱۵۷

 کندیحرکت م گرید هینقل لهیتر از وس عیسر -الف 

 کندیبه چپ گردش م - ب

 کندیبه راست گردش م - ج

 کندیمجاز حرکت م ریو در سمت و مس میبه طور مستق - د

 دپاسخ صحیح:

 

 

 ؟ است کدام روز در سبقت گرفتن برای اخباری عالئم -۱۵۸

 نیینور چراغ باال و پا ضیتعو -الف 

 بوق کوتاه و چراغ راهنما - ب

 اشاره با دست - ج

 بوق مکرر و ممتد - د

 بپاسخ صحیح:

 ؟ است چقدر ها میدان در سرعت حداکثر -۱۵۹

 در ساعت  لومتریک ۷1 -الف 

 در ساعت  لومتریک ۵1 -ب 

 در ساعت لومتریک ۳1 -ج 

 در ساعت لومتریک ۶1 - د

 جپاسخ صحیح:

 



 ؟ .…… میشود موجب خودرو یک تعلیق سیستم بودن معیوب -۱۶1

 شودیاز موتور م یخروج یگازها یندگیآال شیافزا -الف 

 خودرو دچار اختالل شود تیهدا ستمیو س یریفرمان پذ - ب

 اوردیجوش ب اتوریآب راد - ج

 ابدیروغن موتور به مرور زمان کاهش  - د

 بپاسخ صحیح:

 اقدام کدام است ؟ نی، مهم تر هوشیمصدوم ب کیدر برخودر با  -۱۶۱

 میپتو بدن او را گرم نگه دار دنیبا کش -الف

 گرم یدنیو نوش عاتیدادن ما - ب

 تنفس ییباز کردن راه هوا - ج

 دیمصدوم را با تکان دادن بدنش به هوش آور - د

 جپاسخ صحیح:

 ؟ ستیدهنده چ نشان یرانندگ نیدر ح نیری، دشنام و ناسزا گفتن به سا کیکاربران تراف ریبه سا یاحترام یب -۱۶۲

 جرات و شجاعت  -الف 

 فرد یمتزلزل و منف تیشخص -ب 

 کیتراف یشلوغ -ج  

 عجله و شتاب - د

 بپاسخ صحیح:

 

 

 

 

 ؟ نمیباشد پرخاشگر و پرخطر رانندگان رفتارهای جز زیر موارد از کدامیک -۱۶۳

 و مکرر هودهیب یبوق زدن ها -الف 

 کردن راننده مقابل تیاذ یاستفاده از نور باال برا - ب

 یرانندگ نیدر ح گرانید میو حر یحقوق شهروند تیرعا - ج

 ناپسند و زشت یرانندگان و انجام رفتارها ریسا هی نیتوه - د

 جپاسخ صحیح:

 داد؟قرار هیاول یانجام کمک ها تیدر اولو دیرا با نیاز مصدوم کیکدام نیمصدوم یابیدر ارز -۱۶۴

 آنها کم تر است بیکه آس ینیمصدوم -الف 

 هستند هیاول یانجام کمک ها تیکودکان در اولو - ب

 برخوردارند نیمصدوم رینسبت به سا یکه از سن باالتر ینیمصدوم - ج

 عیوس یزخم ها ایها  یسوختگ ریاست نظ دیشد اریآنها بس بیکه آس ینیمصدوم - د

 دپاسخ صحیح:

 



 ؟ دارد نام چه ها ترمز گرفتن کار به لحظه تا دارد توقف به نیاز میدهد تشخیص راننده که زمانی از -۱۶۵

 مسافت توقف  -الف 

 مسافت ترمز  -ب 

 زمان واکنش  -ج 

 زمان ترمز -د 

 جپاسخ صحیح:

 

 ؟ است مجاز زدن بوق زیر موارد از کدامیک در -۱۶۶

  افراد زدن صدا - الف

  روز در مجاز سبقت - ب

 منزل در کردن باز و حضور اعالم - ج

 خداحافظی – د

 بپاسخ صحیح:

 رانندگی است حق تقدم عبور با کدام است ؟در گذرگاه پیاده که فاقد چراغ راهنمایی و  -۱۶۷

 در حال حرکت  هینقل لهیوس -الف 

 ادگانیپ -ب 

 در حال گردش هینقل لهیوس - ج

 که متوقف شده است یا هینقل لهیوس -د 

 بپاسخ صحیح:

 

 عبارتند از ؟ تیاولو بیبه ترت ییعالئم راهنما-۱۶۸

 یخط کش -چراغ راهنما  -تابلوها  - سیالف( فرمان پل

 تابلوها - یخط کش -چراغ راهنما  - سی( فرمان پلب

 یخط کش -تابلوها  -چراغ راهنما  - سی( فرمان پلج

 یخط کش - سیفرمان پل -چراغ راهنما  -( تابلو ها د

 جپاسخ صحیح:

 

 


