
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 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

 

 



 www.test-drive.ir – تست درایو

 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
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 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

 

 

 



 www.test-drive.ir – تست درایو

 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


